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PANEVĖŽIO ROBOTIKOS CENTRO ,,ROBOLABAS“ 

EDUKACINIŲ PAŽINTINIŲ PROGRAMŲ ORGANIZAVIMO 

IR ATLYGINIMO UŽ EDUKACINES PAŽINTINES PROGRAMAS  

MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Panevėžio robotikos centro ,,RoboLabas“ Edukacinių pažintinių programų 

organizavimo ir atlyginimo už edukacines pažintines programas mokėjimo tvarkos aprašas  

(toliau – Aprašas) reglamentuoja lankytojų aptarnavimo, elgesio ir paslaugų teikimo Panevėžio 

robotikos centre ,,RoboLabas“ (toliau – PRC ,,RoboLabas“) patalpose tvarką, atlyginimo už teikiamų 

edukacinių pažintinių ugdymo paslaugų mokėjimo tvarką, mokėjimo terminus ir atlyginimo 

įskaitymo ir grąžinimo sąlygas. 

1.2. PRC ,,RoboLabas” pasilieka teisę keisti šį Aprašą. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų 

paskelbimo internetinėje svetainėje www.robo-labas.lt. 

1.3. Lankytojai – tai edukacinių pažintinių programų dalyviai, grupės žmonių, 

pageidaujantys apžiūrėti PRC ,,RoboLabas” edukacinę aplinką ir dalyvauti edukacinėse pažintinėse 

programose. 

1.4. Edukacinė pažintinė programa – tai 2 akademines valandas trunkanti veikla, kurios metu 

lankytojai supažindinami su PRC ,,RoboLabas”  edukacinėmis erdvėmis, įranga, taip pat aktyvus 

praktinis užsiėmimas pagal iš anksto pasirinktą, į skirtingo amžiaus grupę orientuotą, užsiėmimo 

temą, kurio metu lankytojai pagilina informacines ir technologines-inžinerines kompetencijas. 

1.5. Specialusis instruktažas – tai Lankytojų supažindinimas su saugaus elgesio taisyklėmis, 

kuris vykdomas prieš užsiėmimų pradžią. 

1.6. Lydintis asmuo – tai pedagogas, tėvų atstovas, tėvai arba kiti suaugę asmenys, lydintys 

vaikus PRC ,,RoboLabas“ edukacinės pažintinės programos metu. 

 

II. EDUKACINĖS PAŽINTINĖS PROGRAMOS REZERVAVIMAS IR 

ATLYGINIMO MOKĖJIMAS UŽ TEIKIAMAS EDUKACINES PAŽINTINES 

PASLAUGAS  

 

2.1. Edukacinės pažintinės programos vykdomos tik iš anksto rezervavus programos 

laiką telefonu 8 61852244 arba el. paštu: info@robo-labas.lt  ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.  

Siūlomos šios edukacinėspažintinės programos:  

antradieniais  13:30 - 15:00 val. 4-10 metų  vaikams ,,RoboProto mankšta“ 

trečiadieniais 10:30 - 12:00 val.  11-14 metų vaikams mokiniams  ,,Robotų mechanika“  

trečiadieniais 10:00 - 11:30 val. 14+ amžiaus vaikams ir suaugusiems „LED‘inės šviesos 

valdovas“. 

2.2. Vadovaujantis PRC ,,RoboLabas“ nustatyta tvarka, atlyginimą už teikiamas Edukacinės 

pažintinės programos paslaugas  reikia sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki užsakytos 

edukacinės pažintinės programos pradžios. 

http://www.robo-labas.lt/
mailto:info@robo-labas.lt


2.3. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu 

Nr. TSP-274 „Dėl atlyginimo už savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį švietimą dydžio, patvirtinto Savivaldybės 

tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1-358, pakeitimo už PRC ,,RoboLabas“ teikiamas 

Edukacinės pažintinės programos paslaugas nustatytas vienkartinis 1 Euro atlyginimas vienam 

žmogui už 2 akademinių valandų trukmės užsiėmimą. 

2.4. Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikytis proporcijos 10:1 (dešimt 

vaikų – vienas lydintis asmuo). 

2.5. Minimalus vienu metu vykstančios edukacinės pažintinės programos lankytojų skaičius 

- 12 žmonių; maksimalus – 26. 

2.6. Už Edukacinės pažintinės programos paslaugas atsiskaitoma bankiniu pavedimu pagal 

sąskaitą faktūrą, kurią rezervavus programos laiką sekretorius administartorius užsakovui išsiųs el. 

paštu.  

2.7. Atšaukus vizitą Lankytojo pageidavimu sumokėti pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, 

kai paslaugos negali būti Lankytojams suteiktos dėl PRC ,,RoboLabas“ kaltės. 

2.8. Už edukacinėse programose ar ekskursijoje dalyvaujančių vaikų ar moksleivių grupių 

saugumą atsako jas lydintys asmenys, tą patvirtinantys savo parašu. 

 

III.   LANKYMOSI SĄLYGOS 

 

3.1. PRC ,,RoboLabas” erdvėse Lankytojai privalo laikytis drausmės, elgtis atsargiai, nekelti 

grėsmės sau ir kitiems bei turtui ir aplinkai.  

3.2. Savavališkai neliesti technikos, įrenginių, erdvėse eksponuojamos įrangos, robotų  – tai 

gali būti pavojinga. 

3.3. Neiti į pagalbines patalpas su užrašu „Tik darbuotojams“. 

3.4. Vaikų ar mokinių grupes lydintys asmenys turi dalyvauti visos edukacinės pažintinės 

programos metu ir užtikrinti lydimų asmenų priežiūrą. 

3.5. Lankytojai privalo laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų, priešgaisrinės 

saugos signalų, taip pat PRC ,,RoboLabas” darbuotojų žodinių instrukcijų. 

3.6. Nedelsiant informuoti PRC ,,RoboLabas” darbuotoją apie veiksmus ir įvykius dėl kurių 

gali būti padaryta žala Lankytojo ar jo lydimų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui bei apie aplinkybes, 

dėl kurių Lankytojas negali tęsti programos PRC ,,RoboLabas” erdvėse. 

3.7. Pasibaigus edukacinei pažintinei programai, Lankytojai visi kartu turi palikti PRC 

,,RoboLabas“ erdves.   

3.8. PRC ,,RoboLabas” darbuotojai, pasibaigus organizuotai veiklai, už Lankytojų saugų 

elgesį nėra atsakingi.  

3.9. Į PRC ,,RoboLabas” neįleidžiami asmenys, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių 

ar kitų psichotropinių medžiagų. Darbuotojas, įtardamas, jog Lankytojas yra apsvaigęs, turi teisę 

paprašyti palikti PRC ,,RoboLabas” erdves. 

3.10. Pažintinių edukacinių programų metu, prieš joms prasidedant ar po jo draudžiama 

triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trikdyti kitų Lankytojų, darbuotojų ir Panevėžio ,,Minties“ 

gimnazijos mokinių ir mokytojų ramybę. 

3.11. PRC ,,RoboLabas” ir Panevėžio ,,Minties“ gimnazijos vidaus patalpose ir teritorijoje 

draudžiama:  

3.11.1. įsinešti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas ir jas naudoti; 

3.11.2. rūkyti; 



3.11.3. šiukšlinti; 

3.11.4. įsinešti aštrius ir pavojingus daiktus, kurie galėtų sukelti pavojų Lankytojų ar 

darbuotojų saugumui ir sveikatai. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Šis Aprašas  taikomas visiems  PRC ,,RoboLabas“ Lankytojams.  

4.2. PRC ,,RoboLabas” darbuotojai turi teisę paprašyti apleisti patalpas ar teritoriją tuos 

Lankytojus, kurie nesilaiko šio Aprašo nuostatų, sudrausminti juos žodžiu, o esant pažeidimams – 

iškviesti policiją. Mokestis tokiam Lankytojui už įsigytą bilietą negrąžinamas.  

 

____________________________________ 

 


