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NAUDOJIMOSI ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS  

PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Alytaus „Volungės“ progimnazijos naudojimosi patalpomis ir kitu turtu tvarkos 

aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 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 ir Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T-125 patvirtintu Nuompinigių už savivaldybės 

materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 2014-12-31 įsakymu Nr. VVŠ-114-(10.6.) „Dėl galimybės naudotis 

Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpomis ir (arba) kitu turtu poilsio ir švenčių 

dienomis“.  

2. Šis tvarkos aprašas nustato progimnazijos naudojimosi patalpomis ir kitu turtu tvarką.  

 

II. NAUDOJIMOSI PROGIMNAZIJOS PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKA 

 

3. Alytaus „Volungės“ progimnazijos patalpomis (sporto ir aktų salėmis, mokomaisiais 

kabinetais ir biblioteka) ir kitu turtu (mokymo priemonėmis, kūno kultūros ir sporto inventoriumi, 

mokykliniais baldais) laisvu laiku po pamokų ar po neformaliojo švietimo ir kitų pagal patvirtintą 

grafiką renginių neatlygintinai gali naudotis Alytaus miesto bendruomenės nariai vienkartinėms 

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

reikmėms tenkinti.  

4. Vienkartinėmis reikmėmis laikomi miesto bendruomenės švietimo, kultūros, sporto 

ir rekreacijos, socialiniai, sveikatinimo ir kiti nekomerciniai renginiai, vykstantys ne dažniau kaip 

kartą per mėnesį.  

5. Pasinaudoti neatlygintinai progimnazijos patalpomis ir kitu turtu galima bet kurią 

savaitės dieną laisvu laiku iki 20.00 val., po pamokų ar neformaliojo švietimo bei kitų progimnazijoje 

vykstančių renginių.  

6. Alytaus miesto bendruomenės nariai apie savo pageidavimus turi informuoti 

direktoriaus pavaduotoją ugdymo aprūpinimui progimnazijos darbo laiku ne vėliau kaip prieš 2 darbo 

dienas, kad būtų galimybė suderinti naudojimosi patalpomis ir kitu turtu laiką ir susitarti dėl sąlygų.  

7. Teikiant prašymą būtina pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą, nurodyti, kas, 

kada ir kiek laiko nori naudotis patalpomis ir kitu turtu. Atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, 

adresą bei telefono numerį. Bendruomenės narių atstovu gali būti asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų.  

8. Kreipiantis su prašymu dėl patalpų ir turto nuomos vienkartinėms reikmėms, 

bendruomenės narių atstovas įspėjamas dėl draudimo:  

a) rūkyti progimnazijos patalpose ar jos teritorijoje; 

b) vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų; 

c) vaikščioti ar būti patalpose, kurios neįvardintos progimnazijos patalpų nuomos 

prašyme; 

d) gadinti progimnazijos turtą; 

e) užsiimti veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais; 



f) nuomojant progimnazijos sporto salę, bendruomenės atstovai supažindinami su 

Alytaus „Volungės“ progimnazijos sporto salės nuomos taisyklėmis pasirašytinai.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Alytaus miesto bendruomenės narys, susitaręs dėl naudojimosi patalpomis ir kitu 

turtu, atsako už jam patikėto progimnazijos turto tvarkingą eksploatavimą. Sugadinus progimnazijos 

inventorių ar naudotas patalpas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Asmenys, pažeidę progimnazijoje galiojančią tvarką, praranda galimybę ateityje 

naudotis progimnazijos turtu.  

11. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-

375, nepriklausomai nuo patalpų dydžio, neformaliojo vaikų švietimo tiekėjai, Alytaus miesto 

savivaldybės nustatyta tvarka gaunantys mokinio krepšelio lėšas neformaliajam vaikų švietimui 

vykdyti, turi sumokėti simbolinį 1,00 Eur per mėnesį mokestį.  

12. Visais kitais atvejais (kai nuomojama sporto salė su persirengimo kambariais, aktų 

salė, kai fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis pasinaudoti progimnazijos patalpomis ir/ar 

materialiuoju turtu), vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. 

T-125 patvirtintu Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu 

(toliau – aprašas), su nuomotoju sudaroma rašytinė patalpų ir/ar materialiojo turto nuomos sutartis. 

Šalių susitarimu nustatomas nuomos mokestis (pagal šio tvarkos aprašo 12 punkte minėtą aprašą arba 

sutartine kaina), kurį nuomininkas privalo pervesti į Alytaus „Volungės“ progimnazijos 

atsiskaitomąją sąskaitą.  

    
 

 


