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ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS SPORTO SALĖS NUOMOS IR 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos sporto salės naudojimo tvarka 

(toliau – tvarka) numato sporto salės nuomos ir naudojimo sąlygas ir 

atsiskaitomybę. 

2. Sporto salė nuomojama, vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-209 patvirtintais įkainiais. 

3. Mokyklos administracija, gavusi raštišką nuomotojo prašymą leisti 

naudotis sporto sale laisvu nuo pamokų, treniruočių ir varžybų metu, suderina salės 

naudojimo laiką ir įstatymų nustatyta tvarka sudaro nuomos sutartį (priedas Nr.1). 

4. Sutartį su sporto salės nuomininkais pasirašo mokyklos direktorius. 

 

II. SPORTO SALĖS NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKA 

 

5. Sporto salė pirmumo teise naudojama: 

5.1.kūno kultūros ir kitoms pamokoms; 

5.2.neformaliajam ugdymui ir varžyboms. 

6. Laisvu nuo pamokų, treniruočių ir varžybų metu sporto salė suteikiama 

naudotis tokia tvarka: 

6.1.mokyklos savivaldos institucijų narių treniruotėms; 

6.2.kitiems nuomotojams. 

7. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai turi baigtis ne vėliau kaip 15 val. 

Sporto salė nuomojama ne ilgiau, kaip iki 22.00 val. 

8. Nuomotojai atsiskaito nuomos sutartyje numatyta ir LR įstatymų 

nustatyta tvarka. 

9. Nuomotojai privalo laikytis naudojimosi sporto sale taisyklių. Asmenys, 

susipažinę su mokyklos sporto salės nuomos tvarka ir naudojimosi taisyklėmis 

privalo pasirašyti žurnale, tuo patvirtindami, kad sutinka laikytis šios tvarkos ir 



prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę (žurnalas yra pas mokyklos budėtoją 

ar sargą). Žurnale neprivaloma, pagal susitarimą, registruotis sporto asociacijoms ir 

įstaigoms jos moka stabilų sutartyje numatytą mokestį. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

11. Mokykla turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šią tvarką , taip pat  

asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems sporto salės lankytojams.  

12. Mokyklos direktorius turi teisę pareikalauti nuomotojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti 

naudojimąsi sporto salės paslaugomis. 

13. Ši tvarka privaloma visiems lankytojams, kurie sportuoja sporto salėje, naudojasi 

pagalbinėmis patalpomis bei sportiniu inventoriumi. 

14. Mokyklos administracija pasilieka teisę keisti sporto salės nuomos laiką, atsižvelgiant į 

švenčių ir poilsio dienas, sporto varžybų ir treniruočių tvarkaraščius bei galimus kitus pakeitimus. 

15. Iškilus klausimams, nesusipratimams, turint pageidavimų ar pastebėjimų, prašome 

užrašyti pastabų ir pasiūlymų sąsiuvinyje, kuris yra pas mokyklos budėtoją ar sargą. 
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