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ŠILUTĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO LANKYTOJŲ IR VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šilutės atviro jaunimo centro (toliau – Šilutės AJC) lankytojų elgesio ir vidaus tvarkos 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato lankytojų teises, pareigas ir elgesio taisykles Šilutės AJC 

patalpose ir teritorijoje bei vykstančių ir Šilutės AJC organizuojamų renginių už Šilutės AJC 

ribų metu.  

Taisyklės privalomos visų amžiaus grupių lankytojams. Šilutės AJC teritorijoje yra 

griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, 

prekiauti jomis, taip pat platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius, 

negalima vykdyti politinės agitacijos. 

II. LANKYTOJŲ TEISĖS 

 1. Nemokamai gauti informaciją apie Šilutės AJC veiklą;  

2. Dalyvauti ir veikti pagal savo gebėjimus ir poreikius savitarpio pagarba grįstoje, 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus 

atitinkančią darbo vietą; 

3. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

4. Dalyvauti vaikų ir jaunimo organizacijų, kurios sąlygoja dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, veikloje; 

5. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; 

6. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

7. Dalyvauti visuomenės gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams; 

8. Į vienodas su visais galimybes ir lygias teises skleisti savo gebėjimus bei talentus. 

III. LANKYTOJŲ PAREIGOS 

 9. Laikytis Šilutės AJC vidaus taisyklių reikalavimų; 

 10. Stropiai ir sąžiningai atlikti užduotis, vykdyti teisėtus nurodymus, gerbti 

darbuotojus, kitus dalyvius ir lankytojus; 

 11. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, įstaigos nuostatų; 

 12. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 



 13. Nedelsiant informuoti Šilutės AJC darbuotoją įvykus nelaimingam atsitikimui, 

kilus gaisrui, muštynėms, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos pažeidimą, agresyvų 

elgesį ar kitas pavojingas veiklas. 

 14. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų lankytojų ir Šilutės AJC turtą, už padarytą žalą 

atsakyti įstatymų nustatyta tvarka; 

 15. Rastus daiktus perduoti Šilutės AJC darbuotojui. 

IV. LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA 

 16. Šilutės AJC patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines 

medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus; 

 17. Nešiotis ginklus, sprogstamąsias, narkotines ir psichotropines medžiagas ir kitus 

gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus; 

 18. Savintis ir niokoti kitų ir Šilutės AJC priklausančius daiktus; 

 19. Tyčiotis, žeminti, skriausti silpnesnius už save, reketuoti, šantažuoti; 

 20. Vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus, prekybą, kitą nusikalstamą veiklą. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 21. Šilutės AJC lankytojai atsako už padarytą žalą, už nepilnamečių lankytojų padarytą 

žalą atsako jų tėvai (globėjai) ir privalo atlyginti nuostolius, o sugadintą įstaigos turtą – 

sutvarkyti, remontuoti arba pakeisti nauju; 

 22. Lankytojams, pažeidusiems Taisykles, gali būti taikomos drausminės auklėjamojo 

poveikio priemonės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme; 

 23. Šilutės AJC lankytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, 

el. pašto adresas, telefono numeris, mokymosi įstaiga) būtų naudojami projektinės veiklos 

administravimo tikslu, statistinių duomenų tikslu būtų perduodami  - Jaunimo reikalų 

departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šilutės rajono savivaldybės 

Jaunimo reikalų koordinatorei bei kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis 

teikti įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. 

 24. Lankytojai yra informuoti ir sutinka, kad Šilutės AJC renginių metu būtų 

fotografuojami. Nuotraukos ir asmens duomenys (vardas, pavardė, mokymosi įstaiga) gali būti 

viešai skelbiami Šilutės AJC svetainėje www.silutesajc.lt ir „Facebook“ paskyroje bei 

spaudoje. 

 25. Visi Šilutės AJC lankytojų asmens duomenys gaunami, jo sutikimu , tiesiogiai iš 

lankytojo, pildant Šilutės AJC lankytojų žurnalą bei statistines ir kitas anketas. 

 26. Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo dalyviai patvirtina žodžiu 

susipažindami su šiomis taisyklėmis ir raštu pasirašydami Šilutės AJC lankytojų registracijos 

žurnale. 

http://www.silutesajc.lt/


 27. Šilutės AJC darbuotojas taiko tinkamas apsaugos priemones, kad dalyvio asmens 

duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. 

 28. Lankytojas dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų 

saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į 

Šilutės AJC administraciją. 

  

___________________________ 

 

 

 

 

 


