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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
VAIZDO DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vaizdo duomenq tvarkymo
taisykles (toliau - Taisykles) nustato Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (toliau
- gimnazija) vykdomo vaizdo stebejimo gimnazijos teritorijoje ir patalpose tiksl4 ir apimti,
vaizdo duomenq saugojimo terminus, darbuotojams, tvarkantiems Siuos duomenis, keliamus
reikalavimus, duomenq subjektq teises ir reguliuoja kitus klausimus, susijusius su vaizdo
stebejimu.

2. Yaizdo stebejimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas) ir jo
igyvendinamaisiais teises aktais.

3. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:
3.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe

nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio
tapatybg galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima
nustatyti, visq pirma pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo
numeri, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to
fizinio asmens fizines, fiziologines, genetinds, psichines, ekonominds, kultUrines ar
socialines tapatybes poZymius;

32. Duomenq valdyojas - Alyaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija,juridinio
asmens kodas 291022680, adresas Birutes g. 2, Alytus, el. p. mokykla@vanagogimnazqa.lt;

33. Duomenq tvarkytojas - juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar kita
istaiga, kuri Duomenq valdytojo vardu diegia ir priZilri Vaizdo stebejimo sistem4, atlieka
kitas funkcijas, numatytas Siose Taisyklese (ei tvarkytojas yra pasitelktas);

34. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi
Taisyklese nurodytais tikslais;

35. PrieZilros institucija - Valstybine duomenl+ apsaugos inspekcija;
36. Yaizdo stebejimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas

naudoj ant automatines vaizdo stebej imo kameras;
3il. Yaizdo duomenq iraSymo irenginiai - Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago

gimnazijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai irenginiai, skirti vaizdo duomenims iraSyti,
saugoti, perZitreti ir kopijuoti;

3.8. Vaizdo stebejimo sistema - vaizdo duomenq iraSymo irenginiai ir vaizdo
stebejimo kameros;

3.9. Vaizdo ira5as - vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuoti fu vaizdo duomenq
iraSymo irenginiuose iSsaugoti v aizdo duomenys;

3.10. Darbuotojai - Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.

4. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir Reglamente vartojamas
s4vokas.



II. VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

5. Vaizdo duomenq tvarkymo tikslas - gimnazijos turto bei asmenq saugumo tikslas.
6. Yaizdo stebejimas vykdomas Taisykliq priede Nr. 1 nurodytose gimnazijos vidaus

patalpose ir lauko teritorijose.
7. Gimnazijos vidaus patalpq ir lauko teritorijos vaizdo stebejimas yra nenutrfkstamas.
8. Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebejimas butq vykdomas ne

didesneje patalpq dalyje, negu tai yra butina. I vaizdo kamerq stebejimo lauk4 negali patekti
gyvenamosios patalpos ir / arba jai priklausanti privati teritorija arba iejimas i jQ, taip pat
patalpos ar teritorija, kurioje Duomenq subjektas tikisi absoliudios duomenq apsaugos,
pavy zdLiui, persirengimo, po i I sio, duSo, tualeto kambariai.

9. Yaizdo stebejimo duomenys negali btti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems
su Taisykliq 5 punkte apibreZtu tikslu.

rII. DUOMENV VALDYTOJO IR
TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES

IR PAREIGOS

10. Duomenq valdytojas turi Sias teises:
10.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius Vaizdo stebejim4;
102. priimti sprendimus del vaizdo duomenq teikimo Duomenq subjektams ir (ar)

tretiesiems asmenims;
103. paskirti uL vaizdo duomenq apsaugq atsaking4 asmeni;
104. paskirti Darbuotoj4, atsakingq uL vaizdo stebejimo sistemos techning prieZilr4 ir

v aizdo duomenq kontrolg ;

105. parinkti ir igalioti duomenq tvarkytoj4 tvarkyti vaizdo duomenis.
11. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
11.1. uZtikrinti Reglamente ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiose asmens

duomenq tvarkymq, nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq laikym4si;
112. igyvendinti Duomenq subjekto teises Reglamento ir Taisykliq nustatytatvarka;
113. uZtikrinti asmens duomenq saugum4 igyvendinant tinkamas organizacines, fizines

ir technines asmens duomenq saugumo priemones;
114. parinkti tik toki Duomenq tvarkytoj4, kuris garantuotq reikiamas technines, fizines

t organizacines asmens duomenq apsaugos priemones ir uztikrintq, kad tokiq priemoniq bUtq
laikomasi. Duoti Duomenq tvarkyojui nurodymus del vaizdo duomenq tvarkymo;

115. uZtikrinti, kad prie5 patenkant i patalpas ar teritorij4, kurioje vykdomas vaizdo
stebejimas, Duomenq subjektams b[tq ai5kiai ir tinkamai pateikta informacija apie vaizdo
stebejim4. Informavimas vykdomas pasitelkiant lenteles, kuriose turi buti nurodyta Si
informacija:

11.5.1. informacija apie vykdom4 stebejim4;
11.5.2. Duomenq valdytojo pavadinimas, kontaktine informacija (adresas, el. pa5to

adresas ir (arba) telefono ry5io numeris);
11.5.3. asmens duomenq tvarkymo tikslas;
1I.5.4. nuoroda i informacijos Saltini, kur bltq galima gauti detalesng informacijq apie

vykdom4 vaizdo stebejim4 (pavyzdLiui, nuoroda i interneto svetaing, kontaktinis telefonas ar
kt.);

11.5.5. informacineje lenteleje taip pat gali bflti pavaizduota vaizdo kamera.
12. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
12.1. nustato Vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimt!;
122. organizuoja Vaizdo stebejimo sistemos diegimo darbus;



123. informuoja Duomenq subjektus apie tai, kad istaigos patalpose ar teritorijoje yra
vykdomas vaizdo stebejimas;

124. suteikia prieigos teises ir igaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;
125. prireikus teikia Duomenq subjektams vaizdo duomenq israsus;
126. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Vaizdo stebejimui uZtikrinti.
13. Vaizdo duomenq tvarkytojas turi Sias teises:
13.1. reikalauti i5 asmenr+, kuriems suteikta Vaizdo stebejimo technikos ir asmens

duomenq prieiga, kad b[tq laikomasi Siq Taisykliq ir kitq asmens duomenq saug4
reglamentuoj andiq teises aktq reikalavimq;

132. teikti Duomenq valdytojui pasillymus del duomenq tvarkymo techniniq ir
programiniq priemoniq gerinimo, vaizdo duomenq tvarkymo organizavimo principq ir tvarkos
nustatymo.

14. Yaizdo duomenq tvarkytojas turi Sias pareigas:
14.1. uZtikrinti, kad Vaizdo stebejimo irangos ir asmens duomenq prieiga bltq suteikta tik

fgaliotiems asmenims;
l42.uZtik'rinti, kad asmens duomenys bttq tvarkomi vadovaujantis Reglamentu ir kitais

asmens duomenq apsaug? reglamentuoj andiais teises aktais;
143. uZtikrinti, kad stebimo vaizdo apimtis nebltq didesne, nei nustaty.ta Siose Taisyklese;
l44.uitil<rinti, kad Duomenq subjektams pateikti duomenys atitiktq Duomenq tvarkytojo

tvarkomus duomenis;
145. apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo ar

atskleidimo, bet kokio kito neteiseto jq tvarkymo.
15. Yaizdo duomenq tvarkytojas atlieka Sias funkcijas:
15.1. koordinuoja vaizdo ira5ymo veiksmus;
152 igyvendina bDtinas technines duomenq saugumo priemones, kurios nustatomos,

atsiZvelgiant i pavojus, kurie kyla del duomenq tvarkymo, iskaitant ir priemones, skirtas
uZtikrinti, kad vaizdo duomenys butq pasiekiami tik i5 istaigos vidinio kompiuteriq tinklo;

153. uZtikrina, kad vaizdo duomenq prieigos teises b[tq suteiktos tik Duomenq valdytojo
igaliotiems asmenims.

16. Tuo atveju, jei Duomenq valdytojas nepasitelkia Duomenq tvarkytojo, tai Duomenq
valdytojas pats igyvendina Duomenq tvarkytojui priskirtas funkcijas bei turi jo teises ir pareigas.

IV. TECHNINES, FIZINES IR ORGANIZACINES
ASMENS DUOMENV SAUGUMO PRIEMONES

17. Siekiant uZtikrinti vaizdo duomenq saugum? igyvendinamos Siose Taisyklese
nurodomos techninds, fizines ir organizacines asmens duomenq saugumo priemones.

17.1. uZtikrinama prieigos prie Vaizdo irangos ir vaizdo duomenq apsauga, valdymas ir
kontrole;

172. prteiga prie Vaizdo irangos ir vaizdo duomenq asmenims suteikiama tik pasira5l,tinai
isipareigojus saugoti asmens duomenis - istaigos darbuotojai privalo pasira5yti nustatytos
formos konfidencialumo isipareigoj im4;

173. prieiga prie vaizdo duomenq gali bfti suteikta tik tam istaigos darbuotojui, kuriam
asmens duomenys yra reikalingi jam priskirtoms funkcijoms vykdyti;

174. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Duomenq
tvarkytojui yra suteiktos teises;

175. prieigos prie vaizdo duomenq slaptaZodZiai suteikiami, keidiami ir saugomi
uZtikrinant jq konfidencialumq. SlaptaLodZiai turi buti unikahs, sudaryti i5 ne maZiau



kaip 8 simboliq, nenaudojant asmeninio pobldZio informacijos ir keidiami ne rediau kaip kart4 per
du menesius;

lT6.ultikrinama vaizdo duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio
kompiuterinio tinklo elektroniniq rySiq priemonemis - prieiga prie vidinio kompiuteriq tinklo
apsaugota ugniasiene;

lT.T.uztikrinamas Yaizdo irangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas -
ribojama ir kontroliuojama neturindiq igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis asmenq prieiga prie
Yaizdo irangos;

17.8. uZtikrinama Vaizdo irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos -
idiegtos ir nuolatos atnaujinamos vidinio tinklo ir antivirusines apsaugos priemones.

18. Prieigos teises ir fgaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis suteikiamo, naikinimo ir
keitimo tvarka:

18.1. prieigos teises prie Vaizdo irangos ir igaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis
suteikiami, naikinami ir keidiami direktoriaus isakymu;

182. prieigos teises prie vaizdo duomenq naikinamos pasibaigus Duomenq valdytojo ir jo
darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie
v aizdo duomenq nereikalinga.

19. Vaizdo duomenq iraSymo irenginiuose vaizdo stebejimo kamerq uZfiksuoti vaizdo
duomenys skaitmeniniu budu ira5omi ir saugomi skaitmeninese laikmenose ir I arbaslaptaZodZiu
apsaugotame serveryj e.

20. Yaizdo duomenys saugomi 14 dienq.
21. Suejus nusta[tam saugojimo terminui, vaizdo duomenys iStrinami, i5skyrus atvejus,

kai esama pagrindo manyti, kad yra uZfiksuotas darbo drausmes paZeidimas, daroma
nusikalstama veika ar kiti neteiseti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinejimo
pabaigos).

D. UZ savalaiki ir tinkam4 duomenq sunaikinim4 atsako istaigos direktoriaus igalioti
asmenys.

23. Vaizdo duomenys Duomenq valdytojo gali b[ti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai,
prokurorui ar teismui del jq Zinioje esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiamqiq bylq kaip
irodymai ar kitais istatymq nustatytais atvejais.

24. Darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
A.l-laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir

saugumo reikalavimq, itvirtintq Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme, Siose Taisyklese ir kituose teises aktuose;

242.ultikinti, kad i vaizdo stebejimo kameromis fiksuojam4 erdvg nepatektq
gyvenamosios patalpos, iejimai ijas, joms priklausandios privadios teritorijos, patalpos, kuriose
asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugo s;

243. imtis priemoniq, kad bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam varzdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui, saugoti vaizdo duomenq irasymo irenginiuose esandius duomenis;

Z44.uLtikrinti, kad vaizdo stebejimo sistema butq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios
sistemos sutrikimai bfltq Salinami operatyviai, naudojant visus turimus techniniusresursus;

245. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su
vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims.

V. DUOMENU SUBJEKTO TEISES IR JU IGYVENDINIMO TVARKA

25. AtsiZvelgiant iReglamento 18 ir 20 str. nuostatas, Duomenq subjektas turi Sias
teises:

?5.1. Zinoti (bDti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4;
252. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
253. nesutikti, kad bltq tvarkomi jo asmens duomenys;



254. reikalauti i5trinti asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar
yra kitas Reglamente nustatytas pagrindas;

255. reikalauti apriboti duomenq tvarkym4, jei yra Reglamente nustatytas pagrindas.
%. Duomenq subjekto teise Zinoti apie savo asmens duomenq tvarkym4 igyvendinama

taip:
26.1. i5kabinant informacines lenteles prieS patenkant ! patalp4 ar teritorij4, kurioje

vykdomas v aizdo stebej imas;
'X2.informacineje lenteleje nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebejimas, vaizd,o

stebejimo tiksl4, Duomenq valdytojo kontaktine informacija, kaip nurodyta Siq Taisykliq 11.5
punkte.

n. Duomenq subjekto teise susipaZinti su savo vaizdo duomenimis igyvendinama Sia
tvarka:

27.1. duomenq subjektas, norddamas susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, Duomenq
valdytojui pateikia pra5ym4 ra5tu, valstybine kalba, el. p. mokykla@vaqAgogimnaziqja.!1, iteikiant
pra5ym4 asmeni5kai arba pa5tu adresu Birutes g.2, Alytus. Duomenq subjektas su savo pra5ymu
Duomenq valdytojui taip pat pateikia jo asmens tapatybg patvirtinant! dokumentq arba teises aktq
nustatyta tvarka ar elektroniniq rySiq priemonemis, kurios leidZia tinkamai identifikuoti asmen!,
patvirtina savo asmens tapatybg. Kai del informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis turi
pateikti atstovavim4 patvirtinanti dokumentq ir savo asmens tapatybE patvirtinanti dokument4;

272. gavEs Duomenq subjekto pra5ym4 susipaZinti su vaizdo duomenimis, gimnazijos
direktorius ar jo igaliotas asmuo ivertina ir priima sprendim4leisti ar neleisti susipaZinti su vaizdo
duomenimis. Informacija ar su Duomenq subjektu susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi ir
Duomenq subjekto praSomi duomenys pateikiami ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo
gavimo.

Tlj.lgyvendinant Duomenq subjekto teisg susipaZinti su savo vaizdo duomenimis
uZtikrinama trediqjq asmenU teise i privatq gyvenim4, t. y. Duomenq subjektui susipaZistant su
vaizdo ira5u, jeigu vaizdo ira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali biiti nustatyta, ar kita
informacija, kuri gali paZeisti trediqjq asmeml privatum4, Sie vaizdai turi buti retu5uoti ar kitais
btidais panaikinta galimybe identifikuoti trediuosius asmenis fieigu tai techni5kai imanoma arba
nesukuria neproporcingos na5tos Duomenq valdytojui).

28. Duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu, teise reikalauti
iStrinti asmens duomenis, teise reikalauti apriboti duomenq tvarkym4 igyvendinama Siatvarka:

28.1. siekdamas igyvendinti auk5diau nurodytas teises, Duomenq subjektas Duomenq
valdyojui pateikia pra5ym4 raStu, valstybine kalba el. p. nnokykla@,l,anagogimnazta.lt, iteikiant
pra5ym4 asmeni5kai arba pa5tu adresu Birutes g. 2, Alytus. Duomenq valdytojas, gavgs toki
praSymq, ji ivertina ir priima sprendim4 nutraukti asmens duomenq tvarkym4, i5trinti ar apriboti
atitinkamq asmens duomenq tvarkym4, i5skyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi del teisetq
prieZasdiq, kurios yra vir5esnes uZ duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant
pareikSti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ar del to bfitqpadaryta Zalapadiam Duomenq
valdytojui.

29. Jeigu Duomenq subjekto pra5ymai yra akivaizdliai nepagristi ar neproporcingi visq
pirma del jq pasikartojandio turinio, Duomenq valdytojas gali:

D.l. rmti pagrist4 mokesti, atsiZvelgdamas i informacijos teikimo ar veiksmq, kuriq
pra5oma, administracines i5laidas;

292. gali atsisakyti imtis veiksmq pagal praSym4.

V. VAIZDO DUOMENU SAUGUMq PAZEIDIMU VALDYMO IR REAGAVIMO I
SIUOS PAZEIDIMUS TVARKA

30. Duomenq valdyojo arlir Duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie
asmens duomenq teisg, pastebejg duomenq saugumo paZeidimus ar bet koki4 itartin4 situacijq
(veiksmus ar neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui),
turi imtis priemoniq tokiai situacijai iSvengti ir apie tai informuoti Duomenq valdyojo vadov4



ar kit4 paskirt4 atsaking4 asmeni.
31. [vertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio

laipsni, Lalqir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju gimnazijos direktorius priima sprendimus
del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams paSalinti.

32. Prireikus gimnazijos vadovas ar kitas paskirtas atsakingas asmuo imasi pareigos
uZtikrinti, kad apie duomenry'informacijos saugumo paZeidimus bfitq pranesta (ne veliau kaip
pet 72 val. nuo suZinojimo apie paLeidim4) Asmens duomenq apsaugos inspekcijai irlar
teisesaugos institucijoms ir susijusiems asmenims, laikantis Reglamento, ADTA{ ir kitq teises
aktq reikalavimq.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Duomenq subjekto asmens duomenys gali buti suteikti teismui, prokuratfirai,
ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms teisini pagrindq reikalauti
pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai.y. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino, ir kiti asmenys, igalioti tvarkyti vaizdo duomenis, privalo laikytis Siq Taisykliq,
pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimq, itvirtintq ADTAI, Reglamente ir Siose Taisyklese. Darbuotojai ir kiti asmenys,
igalioti tvarkyti vaizdo duomenis, paLeidg Taisykles, Reglament4 ir (ar) ADTAI atsako teises
aktq nustaty.ta tvarka.

35. Darbuotojai ir kiti asmenys, tvarkantys vaizdo duomenis, su Taisyklemis
supaZindinami pasiraSytinai.

36. UZ Taisykliq nuostatq laikymosi prieZilr4 ir jose reglamentuotq nuostatq vykdymo
kontrolg atsakingas gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo, ivertings
Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui, inicijuoja Taisykliq atnaujinim4.

37. Pasikeitus teises aktq nuostatoms, jomis vadovaujamasi iS karto, nelaukiant
Taisykliq pakeitimo.

38. Duomenq valdytojas turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti Taisykles, apie tai
prane5damas ra5ytiniu prane5imu, paskelbdamas Duomenq valdytojo informacinese prane5imq
lentose. Taisykliq papildymai arba pakeitimai isigalioja nuo paskelbimo dienos.



Vaizdo duomenq tvarkymo taisykliq
1 priedas

ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS VYKDOMO
VAIZDO STEBEJIMO STACIONARIA VAIZDO IRANGA TERITORIJU IR
PATALPU, NUSTATANT VAIZDO DUOMENU SAUGOJIMO TERMINUS,

S4RASAS

Bil. Nr Y aizdo stebej imo vietos
adresas

Vaizdo
kamerq
skaidius

Stebimos teritorijos ir patalpos

Vaizdo
duomenq
saugojimo
terminai

R[sys

I Prie rubiniq 2 Koridorius t4 d.

2. Prie spinteliq r[bineje 2 t4 d.

Gimnazijos pastato I auk5tas

J. Prie iejimo 1 Pagrindiniq dury holas t4 d.

4. Prie sporto sales iejimo 1 Koridorius 14 d.

5. Prie 105 kab. 1 Koridorius 14 d.

6" Sporto muziejus 1 14 d.

Gimnazijos pastato II auk5tas

7. Prie iejimo iII aukSt4 2 Koridorius 14 d.

8. Prie 217 kab. 1 Koridorius t4 d.

9. Vanago muziejus II auk5tas 2 t4 d.

Gimnazijos pastato III auk5tas

10. Prie iejimo i III aukSt4 1 Koridorius t4 d.

Gimnazijos pastato IV auk5tas

11 Prie iejimo iIV auk5t4 2 Koridorius 14 d.

Gimnazijos i5ore ir vidinis kiemas

12. 2 t4 d.

13. 4 Simnazijos vidinis kiemas, sporto aikStynas t4 d.

14. 1 Seno pastato iejimas prie aik5teles t4 d.

15. 1 Seno pastato iejimas nuo kiemelio 14 d.

16. 1 Klimavidiaus paminklas 14 d.

17. 1 Seno pastato iejimas t4 d.

18. I Pulko gatves puse t4 d.

19. 1 Vytauto gatves puse 14 d.

20. 2 Automobiliq stovej imo aik5tele, vartai 14 d.

?agrindinis iejimas, veliavos


