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NEATLYGINTINO NAUDOJIMOSI JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS 

PROGIMNAZIJOS PATALPOMIS IR JOSE ESANČIU INVENTORIUMI TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Neatlygintino naudojimosi Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos (toliau – 

Progimnazijos) patalpomis ir jose esančiu inventoriumi tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

nustato bendras naudojimosi sąlygas.  

 2. Progimnazijos administracija, gavusi raštišką nuomotojo paraišką leisti naudotis 

Progimnazijos patalpomis ir jose esančiu inventoriumi (išskyrus mokymo priemones) laisvu nuo 

pamokų, treniruočių ir varžybų metu, suderina naudojimo laiką ir įstatymų nustatyta tvarka sudaro 

neatlygintinos nuomos sutartį.  

 3. Sutartį su nuomininkais pasirašo Progimnazijos direktorius arba direktoriaus įgaliotas 

asmuo.  

 

II SKYRIUS 

PATALPŲ IR JOSE ESANČIO INVENTORIAUS NUOMOS TVARKA 

 

 4. Progimnazijos patalpos ir jose esantis inventorius (išskyrus mokymo priemones) pirmumo 

teise naudojamas:  

 4.1. formaliajam ir neformaliam ugdymui;  

 4.2. varžyboms, šventėms ir kitiems mokyklos renginiams. 

  5. Nuo 16.30 val. (darbo dienomis) ir savaitgaliais (laiko apribojimas netaikomas), 

Progimnazijos patalpos jose esantis inventorius (išskyrus mokymo priemones) gali būti naudojamos 

ir kitiems juridiniams asmenims bei fizinių asmenų grupėms, sporto varžyboms, kultūriniams 

renginiams, susirinkimams ir kt. 

  6. Juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupės, pageidaujantys išsinuomoti patalpas, turi 

pateikti Progimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui paraišką, kurioje nurodoma 

pageidaujamos patalpos, nuomos valandų skaičius per savaitę, laikas, kontaktiniai duomenys. Gavus 

sutikimą, su prašančiuoju pasirašoma paslaugos suteikimo sutartis, kurios terminas nustatomas 

sutartyje, jeigu nenumatoma kitaip. 

  7. Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir nuomininkas pasirašo naudojimosi 

mokyklos patalpomis ir jose esančiu inventoriumi (išskyrus mokymo priemones) sutartį. Jei sutartis 

sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo Progimnazijos vadovas ir fizinių asmenų grupės 

atstovas. 

 

III SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI PATALPOMIS JOSE ESANČIU INVENTORIUMI TVARKA 

 

 8. Nuomininkas, nuomojantis sporto salę, gali naudotis sporto salės persirengimo kambariais 

ir sanitariniais mazgais. Baigus naudotis patalpomis, patikrinami sanitariniai mazgai (ar nėra 

vandens nuotėkio), išjungiama šviesa, patalpos priduodamos budinčiajam ar sargui. 

 9. Nuomininkas privalo laikytis mokyklos bendrųjų vidaus tvarkos taisyklių. 

 10. Progimnazijoje draudžiama:  
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 10.1. rūkyti Progimnazijos patalpose ar jos teritorijoje; 

 10.2. vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų;  

 10.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus; 

  10.4. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos Tvarkos apraše;  

 10.5. gadinti Progimnazijos turtą;  

 10.6. šiukšlinti. 

 11. Nuomininkams draudžiama subnuomoti nuomojamas patalpas ir jose esantį inventorių, 

ar kitaip leisti kitiems asmenims jomis naudotis.  

 12. Progimnazijos patalpomis galima naudotis ne neilgiau, kaip iki 23.00 val.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 13. Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių 

ne dėl Progimnazijos kaltės, tenka tam, kas vadovauja sportuojančiai ar kitokia veikla užsiimančiai 

žmonių grupei. 

 14. Progimnazija turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką, 

taip pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems nuomininkams. 

 15. Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę nutraukti sutartį su nuomotoju, 

pažeidusiu naudojimosi patalpomis tvarką (8-12 punktai). 

 16. Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasilieka teisę keisti nuomojamų patalpų 

nuomos laiką, atsižvelgdamas į švenčių ir poilsio dienas, sporto varžybų ir treniruočių tvarkaraščius 

bei galimus kitus pakeitimus. 

 17. Šis Tvarkos aprašas privalomas visiems lankytojams, kurie naudojasi įstaigos patalpomis 

ir kitu turtu. 

 18. Tvarkos aprašą, papildymus ar pakeitimus tvirtina Progimnazijos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo.  

 19. Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos interneto 

svetainėje. 

 

________________ 


