Nuorašas

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL JODINĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS
SODE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto botanikos sodo nuostatų, patvirtintų Vilniaus
universiteto kanclerio 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. R-163 „Dėl Botanikos sodo nuostatų
patvirtinimo“, 15 punktu:
1 . T v i r t i n u pridedamas Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus universiteto Botanikos
sode taisykles (toliau – Taisyklės).
2. Įpareigoju:
2.1. Vilniaus universiteto Botanikos sodo (toliau – Botanikos sodas) Komunikacijos ir
paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę Almą Paliukėnienę ir Botanikos sodo Administravimo ir
ūkio skyriaus Ūkio grupės specialistę (žirgų priežiūrai) Dorotą Vasilkovą užtikrinti, kad Botanikos
sode teikiamomis jodinėjimo paslaugomis besinaudojantys asmenys (toliau – Klientai) būtų
pasirašytinai supažindinami su Taisyklėmis ir jų priedais iki jiems pradedant jodinėti.
2.2. Botanikos sodo Administravimo ir ūkio skyriaus Ūkio grupės vadovę užtikrinti, kad
darbuotojai, teikiantys jodinėjimo paslaugas ir Klientai būtų aprūpinti visomis priemonėmis,
būtinomis užtikrinti Klientų ir Botanikos sodo darbuotojų saugumą, kaip tai numatyta Taisyklėse ir
jų prieduose.
2.3. Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovę Aidą Vidą Dobkevičiūtę ir
Botanikos sodo Administravimo ir ūkio skyriaus vadovę Ireną Noreikienę kontroliuoti, kad teikiant
jodinėjimo paslaugas būtų laikomasi šių Taisyklių reikalavimų.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktoriaus
2020 m. ........... d. įsakymu Nr. ............
JODINĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODE
TAISYKLĖS
I SKYRIUS
JODINĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
1. Jodinėjimo Vilniaus universiteto Botanikos sodui priklausančiais žirgais paslaugos (toliau –
jodinėjimo paslaugos, jodinėjimo užsiėmimas) yra teikiamos Vilniaus universiteto Botanikos sodo (toliau Botanikos sodas) lankytojui/ams (toliau – Klientui/ams), prieš pirmąjį jodinėjimo užsiėmimą pasirašytinai
susipažinusiam su Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus universiteto Botanikos sode taisyklėmis (toliau –
Taisyklės), Jodinėjimo instrukcija (1 priedas, toliau – Jodinėjimo instrukcija) ir pateikusiam pasirašytą
Jodinėjimo užsiėmimuose dalyvaujančio kliento patvirtinimą (2 priedas, toliau – Patvirtinimas).
2. Jeigu jodinėjimo paslaugos teikiamos Klientui, kuris jodinėjimo užsiėmimo metu yra jaunesnis
nei 18 metų amžiaus (toliau – Nepilnametis), su Taisyklėmis ir Jodinėjimo instrukcija privalo pasirašytinai
susipažinti jis ir Nepilnamečio tėvas (motina) ar kitas teisiškai veiksnus suaugęs globėjas (toliau –
Atstovas), kuris prieš pirmąjį jodinėjimo užsiėmimą pasirašo Nepilnamečio kliento atstovo sutikimą (3
priedas) dėl Nepilnamečio Kliento dalyvavimo jodinėjimo užsiėmimuose Botanikos sodo žirgyne (toliau –
Žirgynas).
3. Kliento arba Nepilnamečio Kliento Atstovo pasirašytame Patvirtinime pateikiami asmens
duomenys, reikalingi Kliento ir Atstovo tapatybei patvirtinti, yra konfidencialūs. Botanikos sodas
įsipareigoja šiuos duomenis saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytus atvejus, kai šiuos duomenis Botanikos sodas privalo perduoti pareikalavus
įgaliotoms institucijoms.
4. Jodinėjimo užsiėmimai vyksta Žirgyne, adresu: Kairėnų g. 75, Vilnius. Į Žirgyną galima atvykti
ir iš jo išvykti tik pro pagrindinį Žirgyno įėjimą. Kiekvienas atvykstantis Klientas registruojasi Žirgyno
lankytojų registracijos žurnale, Žirgyno budėtojų ir sargų patalpoje.
5. Jodinėjimo užsiėmimo trukmė – 1 valanda. Jodinėjimo užsiėmimų grafikas derinamas
individualiai telefonu +370 683 53344.
6. Jeigu Klientas negali atvykti į jodinėjimo užsiėmimą, jis privalo apie tai informuoti Žirgyne
dirbančius Botanikos sodo darbuotojus (toliau – Žirgyno darbuotojai) prieš 1 darbo dieną iki numatyto
jodinėjimo užsiėmimo laiko telefonu +370 683 53344 arba el. paštu zirgynas@bs.vu.lt.
7. Klientas turi teisę į kokybiškas jodinėjimo paslaugas. Jeigu Kliento (Nepilnamečio Kliento
Atstovo) nuomone, buvo suteiktos nekokybiškos jodinėjimo paslaugos, jis turi teisę kreiptis į Botanikos
sodo administraciją raštu Botanikos sodo pagrindiniu veiklos vykdymo adresu arba el. paštu hbu@bs.vu.lt,
išdėstydamas, jam žinomas aplinkybes ir pateikdamas savo pageidavimus ir pasiūlymus. Kliento kreipimąsi
Botanikos sodo administracija privalo išnagrinėti ir atsakymą raštu Klientui pateikti per 5 darbo dienas nuo
Kliento kreipimosi raštu dienos.
8. Botanikos sodas turi teisę vienašališkai nutraukti jodinėjimo paslaugų teikimą Klientui, jeigu jis
nesilaiko šiose Taisyklėse ir jų prieduose išdėstytų reikalavimų ir (arba) Botanikos sodo lankymo taisyklių
reikalavimų ar kitų Vilniaus universitete ir (arba) Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų,
reglamentuojančių fizinių asmenų elgesį viešose vietose (įskaitant įpareigojamus ir imperatyvius
nurodymus fiziniams asmenims ekstremalių situacijų, karantino laikotarpiu ir kt. atvejais).

II SKYRIUS
MOKESČIO UŽ JODINĖJIMO PASLAUGAS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
9. Jodinėjimo paslaugos yra mokamos. Vadovaujantis Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. spalio
25 d. nutarimo Nr. T-2017-8-1 „Dėl bendro studijų vietų skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai
nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu ir kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų
tvirtinimo“ 2 punktu, jodinėjimo paslaugų kainas tvirtina Vilniaus universiteto rektorius arba jo įgaliotas
asmuo.
10. Mokėjimas už jodinėjimo paslaugas turi būti atliktas iki jodinėjimo užsiėmimo pradžios bankiniu
pavedimu (pavedimo kopiją išsiunčiant el. paštu zirgynas@bs.vu.lt) arba atvykus į Žirgyną grynaisiais
pinigais arba banko kortele Botanikos sodo kasoje.
11. Klientui neatvykus į jodinėjimo užsiėmimą ir apie neatvykimą neinformavus Žirgyno darbuotojų
(atstovų) Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka, Botanikos sodas turi teisę negrąžinti iš anksto už jodinėjimo
paslaugas sumokėto mokesčio.
12. Jeigu jodinėjimo užsiėmimas (užsiėmimai) atšaukiamas Botanikos sodo iniciatyva, Kliento
rezervuoti ir iš anksto apmokėti jodinėjimo užsiėmimai perregistruojami, paskiriat kitą, iš anksto su Klientu
arba Nepilnamečio Kliento Atstovu suderintą, jodinėjimo užsiėmimo (užsiėmimų) laiką. Jeigu Klientas arba
Nepilnamečio Kliento Atstovas nesutinka, kad jodinėjimo užsiėmimas (užsiėmimai) vyktų kitu laiku, jis
turi teisę reikalauti grąžinti iš anksto už jodinėjimo paslaugas sumokėtą mokestį. Prašymas dėl mokesčio,
sumokėto už jodinėjimo paslaugas grąžinimo, pateikiamas raštu Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų
skyriui el. paštu zirgynas@bs.vu.lt, kartu pateikiant dokumento, patvirtinančio atliktą mokėjimą, kopiją.
13. Taisyklių 8 punkte nurodytais atvejais, Botanikos sodas turi teisę Klientui negrąžinti iš anksto
už jodinėjimo paslaugas sumokėto mokesčio.
14. Klientas (Nepilnamečio Kliento Atstovas) privalo atlyginti Botanikos sodui, Žirgynui ir (arba)
kitiems jodinėjimo užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims padarytą žalą, kuri kilo dėl Kliento kaltės.
15. Botanikos sodas neatsako už Kliento buvimo Žirgyne ir jodinėjimo užsiėmimų metu Kliento
paliktus ar pamestus daiktus ir neatlygina Klientui dėl to patirtų nuostolių.
_______________________

Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus
universiteto Botanikos sode taisyklių
1 priedas
JODINĖJIMO INSTRUKCIJA
1. Prieš pradėdamas jodinėti žirgu Klientas privalo:
1.1. dėvėti apsauginį šalmą;
1.2. dėvėti patogią avalynę (padas turi turėti pakulnę, būti neslidus);
1.3. dėvėti apsauginę liemenę;
1.4. dėvėti patogias kelnes (nerekomenduojama slidaus, sintetinio audinio ar džinsai);
1.5. susirišti ilgus plaukus.
2. Klientas privalo žinoti, kad:
2.1. prie žirgo galima prieiti tik iš kairės pusės, prie jo peties, ramiai ir netriukšmaujant. Einant
aplinkui žirgą reiktų braukti ranka per jo kūną, kad žirgas jus jaustų ir matytų;
2.2. eiti prie žirgo reikia lėtai ir tik įsitikinus, kad jis Klientą mato bei prisileidžia;
2.3. reikia vengti staigių arba nedrąsių judesių, nuolat stebėti, kas vyksta jam, Klientui, už nugaros;
2.4. negalima apsivyti apie rankas ar pirštus virvės, kantaro, žąslų žiedo, nes žirgui staigiai
traukiantis jie gali įstrigti;
2.5. vedant žirgą pavadį ar kordą reikia laikyti taip, kad būtų lengva jį paleisti. Reikia saugoti kojas,
kad žirgas neužmintų;
2.6. prieš lipant ant žirgo privaloma patikrinti inventorių, pavyzdžiui: ar kamanos nesuplyšusios ir
nesusisukusios, ar balnas gerai priveržtas, ar pobalnis nesusigarankščiavęs;
2.7. nulipant nuo žirgo privaloma ištraukti abi kojas iš balnakilpių;
2.8. jojant žirgu reikia stengtis išlaikyti pusiausvyrą ir leisti žirgui pajusti, kad esate už jį stipresnis;
2.9. jojant manieže ar aikštelėje būtina laikytis saugaus atstumo nuo kitų žirgų, taip pat laikytis
saugaus atstumo nuo kliūčių, aptvaro ar sienų;
2.10. labiau patyręs raitelis privalo praleisti mažiau patyrusį;
2.11. Klientui ar su juo į jodinėjimo užsiėmimus atvykusiems asmenims per aikštę ar maniežą pereiti
galima tik įsitikinus, kad jie netrukdo jojantiems raiteliams;
2.12. jojant pro kliūtį ar per ją šokant privaloma įsitikinti, kad arti nėra kitų žirgų ar asmenų;
2.13. jojant privaloma saugotis, kad nebūtų kliudyti kiti asmenys;
2.14. privaloma klausyti jodinėjimo paslaugas teikiančio Vilniaus universiteto Botanikos sodo
darbuotojo (toliau – Žirgyno darbuotojo (instruktoriaus, vadeliotojo) nurodymų ir juos vykdyti,
taip pat iš anksto su juo suderinti jojimo užduočių sudėtingumą.
3. Klientui draudžiama:
3.1. triukšmauti Žirgyne, jojimo aikštelėje ir manieže, bėgioti, rėkauti, mojuoti rankomis ar atlikti
kitus staigius judesius prie žirgų;
3.2. joti basomis ar avint aukštakulnius;
3.3. be atsakingo Žirgyno darbuotojo (atstovo) priežiūros atidaryti gardą ir eiti į jo vidų;
3.4. be atsakingo Žirgyno darbuotojo (atstovo) priežiūros glostyti žirgą;
3.5. eiti prie žirgo iš užpakalinės pusės;
3.6. stovėti tarp žirgo ir kito objekto, jei atstumas mažesnis nei 2 m;
3.7. žirgui ganantis eiti arčiau kaip 5 m iki jo, taip pat jį šerti ir (arba) glostyti:
3.8. šerti žirgus;
3.9. naudoti smurtą prieš žirgus;
3.10. atvykti į Žirgyną ir jojimo užsiėmimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų;
3.11. rūkyti Žirgyne.

Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus
universiteto Botanikos sode taisyklių
2 priedas
JODINĖJIMO UŽSIĖMIMUOSE DALYVAUJANČIO KLIENTO PATVIRTINIMAS
Klientas ____________________________________________________________(toliau – Klientas)
(vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas)
Nepilnamečio kliento________________________________________________________________
(vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas ( pildoma tik kai yra aktualu)
(toliau – Nepilnamečio kliento atstovas)
Pastaba: Klientas arba Nepilnamečio kliento atstovas šiame dokumente privalo nurodyti telefoną ir kitus
kontaktinius duomenis, kuriais Vilniaus universiteto Botanikos sodo darbuotojai reikalui esant galėtų
operatyviai susisiekti. Klientas arba Nepilnamečio kliento atstovas privalo pranešti apie šiame dokumente
nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Nurodomi
kontaktai privalo būti aktyvūs (pastoviai naudojami), elektroniniu paštu zirgynas@bs.vu.lt Klientas ir/arba
Nepilnamečio kliento atstovas sutinka gauti elektroninius laiškus su individualiomis sąskaitomis už
teikiamas paslaugas bei informaciją apie jodinėjimo užsiėmimų grafiko pakeitimus.
1. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, jog jam (jiems) yra išaiškinta ir žinoma, kad:
1.2.
Klientui bus suteikiami instruktažai ir vykdomi jodinėjimo užsiėmimai, kurių metu Klientas
privalo būti atidus ir užduoti klausimus, jeigu kas nors jam yra neaišku;
1.3.
Vilniaus universiteto Botanikos sodo žirgyne (toliau – Žirgynas) dirbančio darbuotojo (toliau
– Žirgyno darbuotojas) nurodymai Klientui yra privalomi;
1.4.
jojimas žirgu gali sukelti pavojų saugumui, todėl Klientas įsipareigoja dėti visas pastangas,
kad išvengtų situacijų, kuriose atsirastų žalos sveikatai ar turtui padarymo rizika;
1.5.
už savo daiktus ir jų saugumą jojimo užsiėmimo metu Klientas atsako pats;
1.6.
jojimo užsiėmimo metu bus užsiimama veikla, susijusia su rizika asmens sveikatai ir turtui
net ir esant tinkamai kvalifikuoto specialisto priežiūrai;
1.7.
Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) prisiima visą atsakomybę, susijusią su dalyvavimu
jodinėjimo užsiėmimuose ir jų veiklose, todėl Žirgyno darbuotojai, specialistai ir bet kurie kiti susiję
asmenys nėra atsakingi už žalą, kuri gali atsirasti Kliento sveikatai ir turtui, jeigu nėra aiškiai įrodyta jų
kaltė;
1.8.
Klientas privalo būti atsargus, saugoti save, savo sveikatą, turtą, kitų asmenų sveikatą ir turtą.
Už žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai ir (ar) turtui, Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad dėl Kliento sveikatos sutrikimų, alergijų,
vaistų naudojimo ir kitų sveikatos būklių įtakos Kliento galimybei tinkamai ir saugiai dalyvauti jodinėjimo
užsiėmimuose, Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) iš anksto konsultavosi su gydytoju ir griežtai
laikosi gydytojo nurodymų rekomendacijų.
3. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) įsipareigoja pateikti atsakingam Žirgyno darbuotojui,
vedančiam jodinėjimo užsiėmimus, išsamią informaciją apie sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos
Žirgyno darbuotojas turėtų atsižvelgti užsiėmimo metu. (Nepilnamečio Kliento Atstovas) patvirtina, kad
Kliento sveikatos būklė yra patikrinta bendrosios medicinos gydytojo ir prireikus jis gali pateikti medicininę
pažymą, leidžiančią jam dalyvauti jodinėjimo užsiėmimuose.
4. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina sutinkantis, kad jog už nelaimingus
atsitikimus, Kliento kūno sužalojimus, kito asmens sužalojimą Žirgyno teritorijoje, jeigu tai įvyksta nesant
įrodytos Žirgyno darbuotojo (atstovo) kaltės, Botanikos sodas neatsako.

5. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) sutinka, kad Botanikos sodo darbuotojai (atstovai)
neprisiima atsakomybės dėl jodinėjimo užsiėmimuose atsiradusių ar paūmėjusių Kliento sveikatos
sutrikimų, jeigu jie nėra susiję su nelaimingais atsitikimais įvykusiais dėl Žirgyno darbuotojų (atstovų)
kaltės.
6. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad neprieštarauja, jog jodinėjimo užsiėmimų
metu Žirgyno darbuotojų (atstovų) padarytos nuotraukos ar filmuota medžiaga yra Botanikos sodo
nuosavybė ir gali būti naudojama išimtinai Žirgyno veiklos reklamos tikslams be atskiro Kliento arba jo
Nepilnamečio kliento atstovo sutikimo, jei nuotraukos bei filmuota medžiaga nėra perduodama trečiosiomis
šalimis.
7. Klientas (Nepilnamečio kliento atstovas) patvirtina, kad susipažino su Jodinėjimo paslaugų
teikimo Vilniaus universiteto Botanikos sode taisyklėmis ir Jodinėjimo instrukcija, ir jų laikysis.
Patvirtinu:
Klientas ______________________________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data)
Nepilnamečio kliento atstovas ______________________________________________
(vardas, pavardė, parašas, data (pildoma tik kai tai yra aktualu)

Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus
universiteto Botanikos sode taisyklių
3 priedas
NEPILNAMEČIO KLIENTO ATSTOVO SUTIKIMAS
Aš,
nepilnamečio
___________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
tėvas/motina/globėjas(-a)
(tinkamą pabraukti)
___________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gyv. vietos adresas, telefonas)
sutinku, kad mano sūnus/dukra/globotinis(-ė) (toliau – mano atstovaujamas nepilnametis)
(tinkamą pabraukti)
savarankiškai lankytų jodinėjimo užsiėmimus Vilniaus universiteto Botanikos sodo žirgyne (toliau –
Žirgynas), adresu Kairėnų g. 75, Vilniuje ir patvirtinu, kad:
1. Aš ir mano atstovaujamas nepilnametis esame susipažinę su Jodinėjimo paslaugų teikimo Vilniaus
universiteto Botanikos sode taisyklėmis ir Jodinėjimo instrukcija.
2. Aš ir mano atstovaujamas nepilnametis pateikėme teisingus duomenis apie save.
3. Aš ir mano atstovaujamas nepilnametis laikysimės buvimo Žirgyne metu ir jodinėjimo užsiėmimų
metu visų prisiimtų įsipareigojimų.
4. Mano atstovaujamas nepilnametis lankydamas jodinėjimo užsiėmimus laikysis Vilniaus universiteto
Botanikos sode ir Žirgyne nustatytos vidaus bei bendros drausmės ir tvarkos taisyklių.
5. Įgalioju Žirgyne dirbančius Botanikos sodo darbuotojus (atstovus) užsiėmimo metu, iškilus
būtinybei, atstovauti mano atstovaujamam nepilnamečiui prireikus jam suteikti būtinąją medicininę
pagalbą.

Nepilnamečio kliento atstovas____________________________________________________
(vardas, pavardė, data, parašas)
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