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ORGANIZUOTO APSILANKYMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRINDA“ 

PADALINIUOSE  TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ (toliau – Bendrovė) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 

apsilankymo Bendrovės padaliniuose tvarką ir yra privalomos visiems lankytojams.  

2. Asmenys, nevykdantys šių Taisyklių reikalavimų, už jų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta 

tvarka. 

II. LANKYMOSI BENDROVĖJE PAGRINDAI 

3. Bendrovės teritoriją, padalinius ir darbų vietą galima apžiūrėti tik lydint Bendrovės darbuotojui ir iš anksto 

suderinus numatomą lankymo laiką. Organizuotas apsilankymas Bendrovės padaliniuose vyksta darbo 

dienomis nuo 9 iki 15 val., penktadieniais – iki 14 val. ir yra nemokamas.  

4. Registracija į organizuotą apsilankymą Bendrovės padaliniuose (ne vėliau kaip prieš 1 savaitę iki 

planuojamos apsilankymo dienos) vyksta el. paštu info@grinda.lt,  nurodant tikslų dalyvių skaičių, įstaigą, iš 

kurios atvykstama, ir tikslą. Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus darbuotojui patvirtinus, kad paraiška 

apsilankymui gauta, laikoma, jog apsilankymas yra užregistruotas. 

5. Už lankytojų saugumą atsako patys Bendrovės padalinių lankytojai ar juos atlydėję asmenys.  

6. Nepilnamečiai lankytojai į Bendrovės padalinius įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais suaugusiaisiais (tėvais, 

mokytojais ir pan.). Suaugusieji yra atsakingi už vaikų elgesį ir jų saugumą.  

7. Bendrovės padaliniai yra nepritaikyti neįgaliesiems asmenims, todėl asmenys su judėjimo negalia, siekiant 

užtikrinti jų saugumą, į Bendrovės padalinius gali būti neįleidžiami. Neįgalūs asmenys į Bendrovės padalinius 

įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais asmenimis, kurie atsako už neįgaliųjų saugumą.  

8. Į Bendrovės padalinius lydint vienam Bendrovės darbuotojui įleidžiama ne didesnė kaip 20 žmonių grupė. 

Priklausomai nuo konkrečios situacijos, Bendrovės darbuotojai turi teisę nustatyti kitą įleidžiamos grupės 

dydį.  

9. Į Bendrovės padalinius neįleidžiami neblaivūs, agresyviai nusiteikę asmenys.  

10. Bendrovės padalinių lankytojai privalo vykdyti visus Bendrovės darbuotojų nurodymus dėl saugaus elgesio 

Bendrovės padaliniuose.  

 

III. LANKYMOSI BENDROVĖS PADALINIUOSE TVARKA 

11. Tiksli registracijos forma ir elgesio taisyklės apsilankymo organizatoriams ar lydintiems asmenims siunčiama 

elektroniniu paštu. Apsilankymo dalyviai arba nepilnamečius lydintys asmenys turi patvirtinti raštu, kad su 

Taisyklėmis yra susipažinę ir supažindinę grupės narius. 

12. Organizuota grupė atvyksta į Bendrovės padalinį sutartu laiku ir kreipiasi į Bendrovės Rinkodaros ir 

komunikacijos skyriaus darbuotojus.  
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13. Organizuotai lankytojai grupei primenamos Taisyklės, išdalinamos saugos priemonės.  

14. Atsižvelgiant į lankytojų amžių ir apsilankymo tikslus, Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus ar kitas 

Bendrovės darbuotojas supažindina su Bendrovės veikla, darbų organizavimo procedūromis.  

15. Po apsilankymo saugos priemonės surenkamos, apsilankymo dalyviai palydimi už Bendrovės padalinio 

ribos. 

16. Apsilankymo taisyklių laikymąsi kontroliuoja Bendrovės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus darbuotojai.  

 

IV. LANKYMOSI BENDROVĖS PADALINIUOSE APRIBOJIMAI 

17. Bendrovės padalinių lankytojams draudžiama: 

17.1. Būti Bendrovės padaliniuose be lydinčio Bendrovės darbuotojo.  

17.2. Be lydinčiojo asmens leidimo nusiimti išdalintas saugos priemones.   

17.3. Trukdyti apsilankymą, triukšmauti, kelti pavojų kitiems lankytojams ar Bendrovės darbuotojams.  

17.4. Gadinti, naikinti informacinius ženklus ir kitą įrangą, šiukšlinti.  

17.5. Liesti įrenginius (pvz., elektros, signalizacijos, laboratorijos prietaisus). 

17.6. Bandyti patekti į patalpas ir teritorijas, neskirtas lankymui, Vilniaus gyvūnų globos namuose – liesti 

gyvūnų narvus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Su šiomis Taisyklėmis supažindinami visi Bendrovės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus darbuotojai 

pasirašytinai. 

19. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos Bendrovės direktoriaus įsakymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas Egidijus Steponavičius 


