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PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS APSAUGOS SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMO – 

IŠJUNGIMO, REAGAVIMO Į IŠKVIETIMUS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Rožyno Progimnazijos (toliau – Progimnazijos) apsaugos signalizacijos 

įjungimo – išjungimo, reagavimo į iškvietimus tvarkos aprašas  (toliau – Aprašas) nustato 

Progimnazijos pastato lauko durų atrakinimo – užrakinimo laiką, apsaugos signalizacijos įjungimą – 

išjungimą, reagavimą į apsauginės signalizacijos sistemos suveikimą. 

2. Signalizacijos įjungimo - išjungimo pultai įrengti: 

2.1.  prie pagrindinio įėjimo į Progimnazijos pastatą lauko durų; 

2.2.  prie įėjimo į Progimnazijos biblioteka. 

3. Progimnazijos pastatą ne darbo metu saugo Apsaugos paslaugas teikianti įmonė, 

kuri suvedė Progimnazijos atsakingiems darbuotojams individualius signalizacijos įjungimo - 

išjungimo kodus. 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS PASTATO LAUKO DURŲ ATRAKINIMAS – UŽRAKINIMAS, 

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS ĮJUNGIMAS – IŠJUNGIMAS 

 

4. Progimnazijos darbuotojai, baigę darbą, privalo patikrinti savo darbo patalpas, 

mokymo klases, užsiėmimų sales ar treniruočių patalpas (ar langai uždaryti, išjungtas patalpų 

apšvietimas, išjungti elektros prietaisai, galintys sukelti gaisrą) ir atiduoti patalpų raktus budinčiajam. 

5. Budėtojai poste turi visų Progimnazijos rakinamų patalpų ir lauko durų raktus.  

6. Progimnazijos budėtojas Progimnazijos pastato pagrindinio įėjimo lauko duris 

atrakina/užrakina ir signalizaciją įjungia/išjungia tik įsitikinęs, kad Progimnazijos patalpose išjungtos 

šviesos, uždaryti langai ir pastate neliko žmonių: 

6.1. pirmadieniais  6.00 val. atrakina, 22.00 val. užrakina; 

6.2. antradieniais   6.00 val. atrakina, 22.00 val. užrakina; 

6.3. trečiadieniais  6.00 val. atrakina, 22.00 val. užrakina; 

6.4. ketvirtadieniais 6.00 val. atrakina, 22.00 val. užrakina; 

6.5. penktadieniais 6.00 val. atrakina, 22.00 val. užrakina. 

7. Direktoriaus nurodymu, esant ekstremaliai situacijai, karantino metu, siekiant riboti 

asmenų patekimą į Progimnazijos patalpas, pastato lauko durys darbo laiku gali būti rakinamos. Šiais 

atvejais signalizacija neįjungiama, o kontrolę vykdo, duris atrakina - užrakina Progimnazijos 

budėtojas. 

 

III SKYRIUS 

REAGAVIMAS Į APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS SUVEIKIMĄ 

 

8. Įsijungus apsauginei signalizacijos sistemai, Apsaugos darbuotojai telefonu 

informuoja apie signalizacijos suveikimą tuo metu dirbantį Progimnazijos darbuotoją, kuris apžiūrės 

Progimnazijos patalpas. 



 

 

9. Progimnazijos darbuotojas, sulaukęs skambučio dėl įsijungusios apsaugos 

signalizacijos: 

9.1. pasitinka Apsaugos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojus, įsileidžia pro 

pagrindines duris ir kartu su Apsaugos paslaugas teikiančios įmonės darbuotoju: 

9.2. atrakina duris į progimnaziją; 

9.3. suveda asmeninį signalizacijos atjungimo kodą; 

9.4. išjungia signalizaciją; 

9.5. paima raktus iš budėtojų posto; 

9.6. atidžiai patikrina patalpą, kurioje galimas pažeidimas; 

10. Progimnazijos darbuotojas, pastebėjęs įsilaužimo ar vagystės pėdsakus: 

10.1. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir administracijai telefonu 864019103; 

10.2. iškviečia policiją telefonu 112, adresu: Rožių g. 20,. Panevėžys. 

11. Progimnazijos darbuotojas sulaukęs atvykusių teisėtvarkos pareigūnų, vykdo visus 

jų nurodymus, atlieka veiksmus, užtikrinančius pastatų apsaugą. 

12. Progimnazijos darbuotojas, nepastebėjęs įsilaužimo ar vagystės pėdsakų: 

12.1. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir administracijai telefonu 864019103; 

12.2. užrakina patalpą; 

12.3. palieka raktus budėtojų poste; 

12.4. įjungia apsaugos signalizaciją, suvesdamas asmeninį kodą; 

12.5.užrakina duris į progimnaziją. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už apsaugos signalizacijos įjungimo – išjungimo, reagavimo į iškvietimus tvarkos 

aprašo įgyvendinimą, stebėseną ir pakeitimus atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir 

administracijai. 

14. Apsaugos signalizacijos įjungimo – išjungimo, reagavimo į iškvietimus tvarkos 

aprašas gali būti keičiamas, pateikus atsakingiems darbuotojams pasiūlymus. 

 

____________ 

 

                       


