Lankymosi Valstybės pažinimo centre taisyklės

ĮĖJIMAS
Į Valstybės pažinimo centrą (toliau – VPC) įeinama per Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose
(toliau – Prezidento rūmai) Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Departamentas) apsaugos postą, esantį nuo Totorių g. pusės.

APSAUGA
Norint patekti į VPC, Departamento apsaugos poste reikia pereiti lankytojų patikros vartus, kur
tikrinami asmeniniai daiktai. Darbo dienomis bus tikrinami ir asmens tapatybę patvirtinantys
dokumentai.
Lankytojams draudžiama įsinešti:









ginklus, sprogmenis, jų dalis, sprogstamąsias medžiagas, specialiąsias priemones ir panašius
į juos daiktus;
pirotechnikos priemones;
nuodingąsias chemines medžiagas;
medžiagas ar daiktus, kurių skleidžiama jonizuojančioji spinduliuotė viršija teisės aktais
nustatytas leistinas ribas, jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančius įrenginius;
infekcines arba biologinę taršą skleidžiančias ar galinčias skleisti medžiagas;
prasiskverbiančio pobūdžio pasiklausymo, vaizdo ar garso įrašymo priemones;
bepiločius orlaivius ir kitus nuotoliniu būdu valdomus transporto priemonių modelius;
apsilankymo pobūdžio neatitinkančius, ginklams nepriskiriamus daiktus, įrankius ar
priemones, kuriuos dėl jų smogiamųjų, kertamųjų, triuškinančių, pjaunančių, duriančių ar
kitų savybių galima panaudoti kaip ginklą, lengvai užsidegančias ir sprogias medžiagas,
kenksmingas chemines medžiagas.

DRABUŽINĖ IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖS
Paltus, rankines, skėčius ir kitus asmeninius daiktus prašome palikti drabužinėje arba daiktų
saugojimo spintelėse. Prašome nepalikti vertingų daiktų. VPC už paliktus daiktus neatsako.

VAIKAI
Prašome nepalikti vaikų be priežiūros.

FOTOGRAFAVIMAS
Leidžiama nemokamai fotografuoti ir filmuoti asmeniniais tikslais. Draudžiama naudoti stovus ir
blykstes.

RŪKYMAS
Rūkyti Prezidento rūmų ir VPC teritorijoje draudžiama.

GYVŪNAI
Į Prezidento rūmų ir VPC teritoriją įsivesti gyvūnus draudžiama.

DVIRAČIAI
Lankytojai su dviračiais, riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais į Prezidento rūmus ir VPC teritoriją
neįleidžiami.

VYKDYMAS
VPC darbuotojai ir Departamento darbuotojai turi teisę reikalauti laikytis lankymosi taisyklių.
Lankytojai, pažeidę tvarką, privalės palikti Prezidento rūmų ir VPC teritoriją.

VAIZDO KAMEROS
Prezidento rūmų ir VPC teritorija stebima vaizdo kameromis.

KITA
Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, į Prezidento rūmų ir VPC teritoriją
neįleidžiami. VPC lankytojams draudžiama patekti į kitą Prezidento rūmų teritoriją, nesusijusią su
VPC lankymu.

