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ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS PATALPŲ NAUDOJIMOSI  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės  mokyklos patalpų naudojimosi tvarkos aprašas (toliau  – 

Tvarkos aprašas)  įtvirtina mokyklos ir juridinių, fizinių asmenų ar jų grupių (toliau – Nuomininkai) 

susitarimų dėl patalpų nuomos, naudojimosi tvarką. 

2. Mokykla nuomoja mokyklos patalpas (toliau – Nuomotojas) vadovaujantis Nuompinigių 

už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2009-05-28  sprendimu  Nr.  T-125 su visais vėlesniais pakeitimais, Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr. T-132 „Dėl leidimo neatlygintinai naudotis 

švietimo įstaigų patalpomis ir kitu turtu“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22  

sprendimu  Nr.  T-375 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 

„Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto 

viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ patvirtinto savivaldybės materialiojo 

turto nuomos tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimo ir papildymo“. 

3. Nuompinigių suma už nuomojamas patalpas gali kisti šalių susitarimu, bet negali būti 

mažesnė negu apskaičiuota vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 

sprendimu „Dėl nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ Nr. T-125 patvirtintu „Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą 

skaičiavimo tvarkos aprašu“.  

 

 

II. PATALPŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 

 

 

3. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos nuomotinos patalpos – sporto salė, virtuvės ir kt. 

patalpos pirmumo teise naudojamos: 

3.1. mokyklos sporto salė: 

3.1.1. kūno kultūros pamokoms; 

3.1.2. mokyklos mokinių neformaliajam ugdymui; 

3.1.3. mokyklos renginiams; 

3.1.4. kitoms su mokyklos veikla susijusioms veikloms; 

3.2. mokyklos virtuvės patalpos: 

3.2.1. mokinių maitinimo paslaugos teikėjo nuomai; 

3.3. kitos patalpos: 

3.3.1. klasės, žaidimo kambariai ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

4. Šalių susitarimu mokyklos nuomotinos patalpos gali būti naudojamos Nuomininkų 

(fiziniai ir juridiniai asmenys) renginiams, susirinkimams, kitai teisėtai veiklai vykdyti. 



5. Nuomotojas suderina laiką ir grafiką su Nuomininkais ir pasirašo mokyklos patalpų 

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

fizinių asmenų grupės atstovas. 

6. Sutartis dėl mokyklos patalpų nuomos (toliau – sutartis) sudaryta iki 30 d. d. laikotarpiui, 

laikoma trumpalaike sutartimi; 31 d. d. ir ilgiau – ilgalaike sutartimi. Sudarant ilgalaikę sutartį, 

organizuojami viešieji pirkimai dėl patalpų nuomos.  

 

III. NUOMININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Nuomininkams draudžiama mokyklos patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo 

psichiką veikiančių medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti. 

8. Nuomininkai gali naudotis mokyklos sanitariniu mazgu. 

9. Nuomininkai sumoka sutarties šalių sulygtą nuomos mokestį sutartyje nustatyta tvarka iki 

sekančio mėnesio 10 d. 

10. Mokyklos direktoriaus įpareigotas asmuo registracijos žurnale registruoja Nuomininkus 

ir fiksuoja jų atvykimo ir išvykimo laiką, atrakina ir užrakina nuomojamą patalpą. 

11. Nuomininkai Nuomotojui atlygina žalą, padarytą dėl jų kaltės. 

 

IV. NEATLYGINTINO NAUDOJIMOSI PATALPOMIS SĄLYGOS 

 

12. Leidžiama naudotis mokyklos patalpomis laisvu laiku (po pamokų, neformaliojo 

švietimo ir kitų renginių) neatlygintinai sporto sale ir kitu turtu (mokymo priemonėmis, kūno 

kultūros ir sporto inventoriumi, mokykliniais baldais) Alytaus miesto bendruomenės vienkartinėms 

švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir kitoms nekomercinėms 

reikmėms tenkinti. 

13. Norintys neatlygintinai naudotis mokyklos patalpomis ir inventoriumi prieš savaitę 

mokyklos direktoriui pateikia prašymą raštu, kuriame nurodo konkretų patalpų ar inventoriaus 

naudojimosi laiką, tikslą ir dalyvių skaičių. 

14. Asmuo, pateikęs prašymą dėl salės ar inventoriaus naudojimosi, supažindinamas su 

mokyklos Darbo tvarkos taisyklėmis. Jis atsakingas už šių taisyklių laikymąsi. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Tvarkos aprašo papildymus ar pakeitimus tvirtina mokyklos direktorius. 

15. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos interneto 

svetainėje. 

 

 

 

_______________________ 

 

 


