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JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS SPORTO SALĖS 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Sporto salės patalpos (sporto, treniruoklių, gimnastikos, konferencijų salės, fojė ir kitos 

patalpos) nuomojamos ne konkurso būdu, laisvu nuo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos ugdymo/ mokymo ir panaudos gavėjų užsiėmimų laiku juridiniams ir (ar) fiziniams 

asmenims, pagal nustatytus patalpų nuomos teikiamų paslaugų įkainius. 

 2. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti patalpas (toliau – 

Nuomininkas), pateikia Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriui (toliau – 

Nuomotojas) prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, įmonės 

kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, jo asmens kodas, gyvenamosios vietos 

adresas, nuomos tikslas, pageidaujamas valandų skaičius per savaitę patalpų nuomai, laikas, 

kontaktiniai duomenys. 

 3. Suderinus laiką ir užsiėmimų grafiką, Nuomotojas su Nuomininku pasirašo patalpų 

nuomos sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, 

adresas, kiti turto identifikavimo duomenys), naudojimo paskirtis, nuompinigių teikiamų paslaugų 

įkainiai ir (ar) nuomos mokesčio dydis. 

 4. Pageidaujantys individualiai išsinuomoti treniruoklių salę, stalo teniso stalą internetu 

susimoka kvite nurodytą sumą. Kvitą išrašo sporto salės administratorius. 

 5. Sporto salės vidaus tvarkos taisyklėse naudojamos sąvokos: 

 5.1. Panaudos gavėjas – Sporto centras, organizuojantis savivaldybę reprezentuojančių arba 

žaidžiančių aukštesnėse lygose komandų treniruočių bei varžybų vykdymą, suderinus su Jurbarko 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

 5.2. Komercinis, pramoginis renginys – renginys, kurio metu įėjimas į renginį yra 

mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (reklama, prekių ar paslaugų pardavimas ir 

pan.); 

5.3. Komercinis renginys – renginys, kurio organizatorius siekia pelno arba renginys 

organizuotas reklamos tikslais. Žiūrovai į renginį įleidžiami su bilietais arba be jų. Renginyje gali 

būti prekiaujama ar teikiamos paslaugos. 

 5.4. Nekomercinis renginys – renginys, kuriuo organizatorius nesiekia pelno. Žiūrovai į 

renginį įleidžiami nemokamai. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos ne renginį 

organizuojančių subjektų; 

5.5. Sporto salės nuoma treniruotėms – dušai, papildomos patalpos treneriams ir 

inventoriui. Inventorius nesuteikiamas, tik salėje esantys stacionarūs įrenginiai. 

5.6. Sporto salės nuoma varžyboms – dušai, įgarsinimas, papildomos patalpos 

organizatoriams, sekretoriatui ir teisėjams, papildomos patalpos šokėjoms, už prekybą salės prieigų 

fojė prekybininkai moka mokestį gimnazijai; 

5.7. Sporto salės nuoma komerciniams renginiams – pagal turimą inventorių (išklojami 

kilimai ir pastatomos kėdės), su dušais ir vietiniu įgarsinimu. Nuomotojas kviečiasi prekybininkus 

(mokestis gimnazijai nepriklauso). 



5.8. Savivaldybę reprezentuojančių arba žaidžiančių aukštesnėse lygose komandų 

treniruočių bei varžybų vykdymui – su dušais ir įgarsinimu, treneriams ir teisėjams bei šokėjoms 

skiriamos patalpos, už prekybą salės prieigų fojė prekybininkai moka mokestį gimnazijai. 

II. KITA BENDRA INFORMACIJA NAUDOJIMOSI PATALPOMIS IR ATSISKAITYMO 

UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA 

 

6. Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos sporto salė veikia darbo dienomis nuo 

8.00 val. iki 21.30 val., savaitgaliais pagal atskirą darbo grafiką. Darbo laikas nurodomas 

gimnazijos internetiniame puslapyje  www.jurbarkogimnazija.lt 

7. Teikiamų paslaugų įkainiai skelbiami Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

internetiniame puslapyje, taip pat informaciją suteikia sporto salės administratorius (toliau – 

Administratorius). 

8. Nuomininkams draudžiama: 

8.1.  subnuomoti sporto salės patalpas ir (ar) kitaip leisti jomis naudotis kitiems 

asmenims;  

8.2. sporto salės patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.  

9. Sporto salės patalpose (sporto, treniruoklių, gimnastikos salėse) privaloma avėti tik švarią 

sportinę avalynę. 

10. Mokiniai (vaikai iki 18 metų ) į sporto salės patalpas (sporto, treniruoklių, gimnastikos 

sales) įleidžiama tik su mokytojais, treneriais, grupių vadovais, Nuomininkais ar kitais atsakingais 

asmenimis, kurie turi užtikrinti tvarką ir saugumą užsiėmimų metu. 

11. Sporto salės patalpose turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi 

užsiėmimams. Draudžiama įsinešti pašalinius daiktus ir išsinešti inventorių ar naudotis sugadinta 

įranga, pastebėjus sugadintą įrangą informuoti Administratorių ir ja nesinaudoti. 

12. Persirengimo kambariuose drabužius laikyti spintelėse. 

13. Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį sporto salės.  

14. Po užsiėmimų mokytojai, treneriai, Nuomininkai kiti atsakingi už grupę asmenys privalo 

sutvarkyti inventorių sporto salės patalpose ir palikti patalpas tvarkingas. 

15. Nuomotojas neatsako už sporto salės patalpose sportuojančių lankytojų, Nuomotojų 

paliktų daiktų saugumą. 

16. Klientai, sportuojantieji ar kiti asmenys, atsivedę mažamečius vaikus, privalo juos 

prižiūrėti. 

17. Sporto salės patalpose vaikams griežtai draudžiama bėgioti, laipioti, triukšmauti ar kitaip 

trukdyti sportuojantiems. 

18. Sporto salės patalpose atsitikus įvykus nelaimingam atsitikimui atvejui  už vaikus (iki 18 

metų) atsako mokytojai, treneriai, o Nuomininkai ir kiti asmenys už save ir savo vaikus atsako 

patys. 

19. Sporto salės patalpose griežtai draudžiam laikyti, prekiauti ir naudoti steroidinius ar 

kitus medikamentinius preparatus, stimuliatorius, vartoti alkoholinius gėrimus. 

20. Už sporto salės patalpų inventoriaus ar kito turto sugadinimą, sulaužymą, sunaikinimą, 

vagystę ar kitokį poelgį atsako mokytojas, treneris, Nuomininkas ar kitas asmuo, jeigu tai įvyko 

minėtų asmenų užsiėmimo metu, ir privalo atlyginti padarytą materialinę žalą. 

21. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu treneriai, Nuomininkai ir kiti asmenys nesilaiko sporto 

salės vidaus tvarkos taisyklių. 

22. Sporto salės patalpose vykstant Švietimo įstaigų, Sporto centro, Paslaugų gavėjų ir 

Nuomininkų treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo užtikrinti viešosios tvarkos, sporto salės 

patalpų ir inventoriaus saugumą, prieš varžybas ir joms pasibaigus apžiūrėti patalpas, naudotą 

įrangą, esant gedimams tai užfiksuoti sporto salės naudojimo žurnale. 

http://www.jurbarkogimnazija.lt/


23. Komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, vanduo ir kt.) yra įskaičiuotos į nuomos 

mokestį. 

24. Nuomininkas moka nuomos mokestį pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą faktūrą kas 

mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATAOS 

 

 25. Lėšos, gautos už patalpų nuomą, naudojamos patalpoms ir inventoriui atnaujinti (ne 

mažiau 50 procentų visų gautų lėšų). 

26. Nuomotojas pasilieka sau teisę, informavęs Nuomininką prieš 10 dienų, atšaukti  

numatytus užsiėmimus. Už atšauktą užsiėmimą, nuomos mokestis neskaičiuojamas. 

27. Visa atsakomybė dėl Nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių 

ne dėl Nuomotojo kaltės, tenka Nuomininkui. 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

 


