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ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ PATALPOMIS IR KITU TURTU 

TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 1. Alytaus miesto bendruomenės naudojimosi Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato Alytaus miesto bendruomenės 

(toliau – Bendruomenė) naudojimosi neatlygintinai lopšelio-darželio patalpomis (sporto ir aktų sale)  

ir kitu turtu (sporto inventoriumi, baldais) laisvu laiku (po neformaliojo švietimo ir kitų renginių) 

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

nekomercinėms reikmėms tenkinti tvarką. 

 2. Lopšelio-darželio „Obelėlė“ patalpos ir kitoks 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. PATALPŲ NAUDOJIMOSI TVARKA  

 

 3. Bendruomenė Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ patalpomis ir kitu turtu gali 

naudotis vieną kartą per mėnesį po darbo valandų, kai nevyksta renginiai lopšelio-darželio 

ugdytiniams, nuo 18.30 val. iki 21.00 val., išskyrus šeštadienį, sekmadienį. 

 4. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ patalpų ar kito turto naudojimosi tvarką ir 

sąlygas derinama su lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoju ūkiui darbo dienomis nuo 9.00 val. 

iki 16.00 val. telefonu (8 315) 72 931. 

 5. Patalpų naudojimosi metu tvarką ir priežiūrą vykdo pagal grafiką dirbantis lopšelio-

darželio sargas: 

 5.1. registracijos žurnale registruoja Bendruomenės atvykimo ir išvykimo laiką; 

 5.2. atrakina ir užrakina renginiui reikalingą patalpą. 

 6. Bendruomenės atstovai (ne jaunesni kaip 18 metų asmenys), pageidaujantys 

naudotis lopšelio-darželio patalpomis ir kitu turtu, pateikia asmens dokumentą ir raštišką prašymą 

lopšelio-darželio direktoriui ne vėliau kaip 5 dienas iki numatyto renginio pradžios, nurodydami: 

 6.1. atsakingo už renginį Bendruomenės atstovo(ų) tikslius asmens duomenis: vardą, 

pavardę, adresą, telefono numerį; 

 6.2. renginiui reikalingas patalpas ir kitą turtą bei jų naudojimo tikslą; 

 6.3. renginio datą ir laiką, dalyvių skaičių. 

 7. Lopšelyje-darželyje draudžiama: 

 7.1. rūkyti lopšelio-darželio patalpose ar jo teritorijoje; 

 7.2. vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų; 

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

prašyme. 

 7.4. gadinti lopšelio-darželio turtą. 

 7.5. užsiimti lopšelio-darželio patalpose veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai 

keliamais reikalavimais. 

 8. Visa atsakomybė dėl asmens sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių 

ne dėl ugdymo įstaigos kaltės, tenka patalpų naudotojui. 

 9. Bendruomenė pilnai užtikrina tvarką ir švarą renginių metu, atlygina materialinę 

žalą, padarytą dėl jo kaltės. 

 

 



 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

 10. Tvarkos aprašo papildymus ar pakeitimus tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

 11. Tvarkos aprašas viešai skelbiamas Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ interneto 

svetainėje.  

 

 

________________________ 

 

 

PRITARTA 

Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

tarybos 2012 m. birželio 10 d. 

posėdyje, protokolo Nr. TP-10 


