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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRINUKAS“ 

NEATLYGINTINAI NAUDOJAMŲ PATALPŲ IR KITOKIO TURTO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 
1. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ neatlygintinai naudojamų patalpų ir kitokio turto 

tvarkos aprašas (toliau tekste – Tvarka) reglamentuoja įstaigos patalpų ir turto, neatlygintinai naudojamo 

Alytaus miesto bendruomenės (toliau – Bendruomenė) reikmėms, naudojimosi sąlygas. 

2. Lopšelio-darželio  patalpos ir kitas turtas neatlygintinai nuomojamas vadovaujantis 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl leidimo 

neatlygintinai naudotis švietimo įstaigų patalpomis ir kitu turtu“.  
  3. Nuomodama patalpas ir turtą įstaiga vadovaujasi šia Tvarka. 

II. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKA 

4. Lopšelis-darželis leidžia  neatlyginamai naudotis patalpomis vieną kartą per mėnesį  

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

nekomercinėms reikmėms tenkinti.  

5. Leidžiama naudotis  neatlyginamai aktų sale ir kitu turtu  darbo dienomis nuo 18.30 iki 

21.00 val., kai nevykdoma lopšelio-darželio veikla. 

6. Norinti pasinaudoti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ patalpomis, prieš 5 dienas iki 

pageidavimo naudotis patalpomis,  privaloma pateikti raštišką prašymą lopšelio-darželio  direktoriui ir  

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

7. Prašyme privaloma nurodyti tikslius atsakingo asmens duomenis, patalpų naudojimo 

tikslą, datą, laiką ir trukmę. Dėl laiko, datos ir kitų reikalų suderinimo atsakingi asmenys kreipiasi į 

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktoriaus pavaduotoją ūkiui darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 

16.00 val. telefonu (8 315) 76560. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, suderinęs renginio datą ir laiką, apie 

tai informuoja budintį sargą. 

8. Atsakoma telefonu per 2 dienas dėl galimybės gauti pageidaujamas patalpas,  nurodant, 

kad patalpų naudojimo tikslai atitiktų  keliamus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms reikalavimus. 

9. Fizinių ir juridinių asmenų atstovas  pasirašo registre atvykimo ir išvykimo datą, laiką. 

10. Naudojantis patalpomis renginių metu, prižiūri tvarką lopšelio-darželio budintis sargas. 

11. Naudotis patalpomis leidžiama ne jaunesniems  nei 18 metų fiziniams ir juridiniams 

asmenims, o nepilnamečius turi lydėti ir prižiūrėti tėvai (globėjai). 

12. Naudojantis patalpomis lopšelyje-darželyje draudžiama: 

12.1. nesilaikyti priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų; 

12.2. rūkyti lopšelio-darželio patalpose ar jos teritorijoje; 

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

12.4. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus; 

12.5. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos lopšelio-darželio patalpų naudojimo 

tvarkos apraše; 

12.6. gadinti lopšelio-darželio turtą; 

12.7. užsiimti lopšelio-darželio patalpose veikla, nesuderinama su ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms  keliamais reikalavimais; 

12.8. nevykdyti budinčio sargo nurodymų; 

III. UŽ SUTEIKTAS, NEATLYGINAMAI NAUDOJAMAS, PATALPAS TVARKA 
13. Paslaugų gavėjas atlygina lopšeliui-darželiui  padarytą žalą dėl jo kaltės pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir teisės aktus. 

14. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų renginių metu tenka 

tam, kas atsakingas už organizuojamą veiklą ar renginį. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Ši tvarka privaloma visiems paslaugų gavėjams, kurie naudojasi lopšelio-darželio 

patalpomis ir kitu turtu. 

16. Tvarką, papildymus ar pakeitimus tvirtina  lopšelio-darželio direktorius. 



17. Tvarka viešai skelbiama Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ interneto svetainėje. 

                                                   ___________________________ 

 


