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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 
1. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ neatlygintinai naudotis patalpomis ir kitu turtu 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“.  

II. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS IR KITU TURTU TVARKA 

3. Lopšelis-darželis savo patalpose teikia paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 

4. Lopšelis-darželis leidžia  neatlygintinai naudotis patalpomis vieną kartą per mėnesį aktų sale ir joje 

esančiais baldais vienkartinėms švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir 

kitoms nekomercinėms reikmėms tenkinti.  

5. Lopšelis-darželis leidžia neatlygintinai naudotis aktų sale ir joje esančiais baldais  darbo dienomis nuo 

18.30 iki 21.00 val., kai nevykdoma lopšelio-darželio veikla. 

6. Norint pasinaudoti lopšelio-darželio patalpomis, prieš 5 dienas iki pageidavimo naudotis,  privaloma 

pateikti raštišką prašymą lopšelio-darželio  direktoriui ir  asmens tapatybę  patvirtinantį dokumentą. 

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

laiką. 

8. Užsakovui atsakoma telefonu per 2 dienas dėl galimybės gauti pageidaujamas patalpas,  nurodant, kad 

patalpų naudojimo tikslai atitiktų  keliamus ikimokyklinio ugdymo įstaigoms reikalavimus. 

9. Atsakingas asmuo pasirašo registre atvykimo ir išvykimo datą, laiką. 

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

nurodymai. 

11. Pastebėjus patalpų, įrangos, baldų ar kito inventoriaus sugadinimą, budintis sargas nedelsiant praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui ar  direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

I2. Patalpos naudojamos nustatytu laiku ir tiems tikslams, kurie buvo išdėstyti prašyme.  

13. Naudotis patalpomis leidžiama ne jaunesniems  nei 18 metų asmenims, o nepilnamečius turi lydi ir 

prižiūri tėvai (globėjai). 

14. Griežtai laikytis gaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. 

15. Naudojantis patalpomis lopšelyje-darželyje draudžiama: 

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

keliamais reikalavimais; 

15.2. rūkyti lopšelio-darželio patalpose ar jos teritorijoje; 

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

15.4. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus; 

15.5. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos lopšelio-darželio patalpų naudojimo tvarkos apraše; 

15.6. gadinti lopšelio-darželio turtą. 

III. UŽ  NEATLYGINTINAI NAUDOTAS PATALPAS IR KITĄ TURTĄ TVARKA 
16. Paslaugų gavėjas palieka naudotas patalpas švarias ir tvarkingas.  

17. Paslaugų gavėjas atlygina lopšeliui-darželiui  padarytą žalą dėl jo kaltės pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir teisės aktus. 

18. Atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų tenka tam, kas atsakingas už 

organizuojamą veiklą ar renginį. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Tvarka privaloma visiems paslaugų gavėjams, kurie naudojasi lopšelio-darželio patalpomis ir kitu 

turtu. 

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

21. Tvarka viešai skelbiama Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ interneto svetainėje. 
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