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ALYTAUS VIDZGIRIO  PROGIMNAZIJOS 

 PATALPŲ NAUDOJIMOSI TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus Vidzgirio progimnazijos patalpų naudojimos tvarka (toliau – Tvarka) nustato nuomos 

sutarties sudarymo už patalpų naudojimą tvarką bei prioritetines nuomininkų grupes. 

2. Nuomodama mokyklos patalpas mokykla vadovaujasi šia Tvarka. 

 

II. PATALPŲ NAUDOJIMOS TVARKA 

 

3. Alytaus Vidzgirio progimnazijos sporto salė pirmumo teise naudojama: 

3.1. mokyklos kūno kultūros pamokoms; 

3.2. mokyklos mokinių neformaliajam ugdymui ir varžyboms; 

3.3. Alytaus sporto ir rekreacijos centro mokinių grupių treniruotėms ir varžyboms iki 18.00 val. 

4. Nuo 18.00 val. (darbo dienomis) ir savaitgaliais (laiko apribojimas netaikomas) mokyklos patalpos 

gali būti nuomojamos ir kitiems asmenims bei fizinių asmenų grupėms, sporto varžyboms, kultūriniams 

renginiams, susirinkimams ir kt. 

5. Suderinus laiką ir grafiką, su nuomininku mokykla pasirašo sporto ar aktų salės, ar kitų mokyklos 

patalpų nuomos sutartį. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo mokyklos vadovas ir 

fizinių asmenų grupės vadovas. 

 

III. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS IR ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

TVARKA 

 

6. Nuomininkams draudžiama išnomuoti sporto ar aktų salės patalpas ar kitaip leisti kitiems asmenims 

jomis naudotis, mokyklos patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, 

vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti. 

7. Nuomininkas gali naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais. 

8. Nuomininkas už kiekvieną nuomos sutartį sumoka nuomos mokestį pagal nuomotojo pateiktą 

sąskaitą-faktūrą iki sekančio mėnesio 10 dienos. Nuomininkas už patalpų nuomą moka Nuomotojui 15,00 

Eur (penkiolika) už sporto salės, 15,00 Eur (penkiolika) už mažosios futbolo (dirbtinės) aikštelės, 10 Eur 

(dešimt) už aktų salės, 9 Eur (devynis) už kitų mokyklos patalpų ir pagal išankstinį susitarimą už futbolo 

aikštės nuomą už 1 astronominę valandą įskaitant ir PVM mokestį. 

9. Nuomotojas pasilieka teisę, informavęs Nuomininką prieš 3 dienas, pagal grafike numatytą laiką 

atšaukti užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą nuomos mokestis išskaičiuojamas iš bendros mokėjimo 

sumos. 

10. Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikdymo, nelaimingo atsitikimo, įvykusio ne dėl 

Nuomotojo kaltės, tenka Nuomininkui. 

11. Nuomininkas atlygina mokyklai žalą, padarytą dėl jo kaltės. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Tvarką, Tvarkos papildymus ar pakeitimus tvirtina mokyklos direktorius. 

13. Tvarka viešai skelbiama Alytaus Vidzgirio progimnazijos interneto svetainėje. 

 

___________________________________________ 


