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 Atsižvelgdamas į dažnus pranešimus apie paliktą/rastą sprogmenį ar neatpažintą, 

grėsmę keliantį daiktą ir siekdamas užkirsti kelią galimai nelaimei bei užtikrinti gimnazijos mokinių 

ir darbuotojų saugumą, 

 n u s t a t a u : 

1. Užkirsti galimybę atsitiktinių asmenų patekimui į gimnazijos vidų. 

2. Visi lankytojai privalo užsiregistruoti ir pateikti tapatybę liudijantį dokumentą,  

kurio duomenys privalomai įrašomi į lankytojų registracijos žurnalą, budėtojas pažymi lankytojo 

atvykimo ir išvykimo laiką. 

3. Budėtojas vizualiai patikrina ir į gimnazijos patalpas neleidžia įsinešti draudžiamų  

daiktai ( ginklų, sprogmenų, nežinomų cheminių medžiagų, psichotropinių medžiagų, alkocholio ar 

energetinių gėrimų ). 

 Į s a k a u  : 

4. Aptikus įtartiną, neatpažintą galimai sprogti ar užsidegti galintį daiktą jo neliesti. 

5. Nemėginti patiems išsiaiškinti jo turinio ir sudėties, pernešti ar kitais būdais  

pakeisti daikto padėties. 

6. Įsidėmėti tikslią rasto daikto vietą, esant galimybei, šią vietą pažymėti ryškios  

spalvos orientyru, įsidėmėti daikto išvaizdą ir kitus požymius. 

7. Skubiai pranešti apie rastą daiktą gimnazijos atsakingam darbuotojui, kad būtų  

iškviesta policija. 

8. Radusiam - užtikrinti įtartino daikto apsaugą, pasirūpinti, kad niekas jo neliestų. 

Nesukeliant panikos evakuoti iš pavojaus vietos žmones. 

9. Imtis priemonių, kad niekas negalėtų patekti į pavojaus zoną. 

10. Atvykus policijos pareigūnams suteikti visą reikiamą informaciją. 

11. Vykdyti visus policijos pareigūnų reikalavimus. 

12. Gavus grasinimą apie padėtus sprogmenis įdėmiai išklausyti pranešimą ir  



pasistengti išsiaiškinti, kur padėtas sprogmuo, kada sprogmuo sprogs, kaip atrodo sprogmuo. 

Pokalbio metu bandyti įsidėmėti, kokia yra pranešėjo kalbėjimo maniera, akcentas, kalbos defektai, 

foninius garsus, iš karto užsirašyti tikslų pranešimo tekstą ir nedelsiant apie gautą informaciją 

informuoti policiją ir pranešti gimnazijos vadovams, bei esant būtinumui organizuoti evakavimą į 

gimnazijos mokytojų automobiliams stirtą stovėjimo aikštelę. 

 P a ve d u  direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Alvydui Burokui įsakymo 

vykdymo kontrolę. 
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