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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NAUDOJIMOSI PATALPOMIS 

TVARKOS APRAŠAS 

  

 

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ patalpų naudojimosi tvarka (toliau tekste –Tvarka) nustato 

paslaugų sutarties sudarymo ir patalpomis naudojimosi sąlygas. 

2. Lopšelis-darželis savo patalpose teikia paslaugas bendruomenės vienkartinėms švietimo, 

kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir kitoms nekomercinėms reikmėms 

tenkinti, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu ir Nr. 

T- 132 „Dėl leidimo neatlygintinai naudotis švietimo įstaigų patalpomis ir kitu turtu“,  Alytaus 

lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatais. 

 

II. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA 

 

3. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ patalpos pirmumo teise naudojamos: 

3.1. lopšelio-darželio mokinių ugdymo procesui; 

3.2. lopšelio-darželio mokinių neformaliam ugdymui. 

4. Nuo 18.00 val. iki 21.00 val. (darbo dienomis)  lopšelio-darželio patalpos gali būti naudojamos ir 

kitiems juridiniams asmenims bei fizinių asmenų grupėms, kultūriniams renginiams, susirinkimams 

ir kt. 

5. Suderinus laiką ir grafiką su gaunančiu paslaugas lopšelis-darželis pasirašo patalpomis 

naudojimosi sutartį. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo lopšelio-darželio 

vadovas ir fizinių asmenų grupės atstovas. 

6. Gaunantys paslaugas gali naudotis sale ir sanitariniais mazgais. 

7. Lopšelyje-darželyje draudžiama: 

7.1. rūkyti lopšelio-darželio patalpose ar jos teritorijoje; 

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

7.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus; 

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

apraše; 

7.5. gadinti lopšelio-darželio turtą; 

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

reikalavimais; 

7.7. sutartį pasirašiusiems leisti naudotis skirtomis patalpomis tretiems asmenims. 

 



III. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA 

 

8. Paslaugų gavėjui paslaugos teikiamos neatlygintinai. 

9. Paslaugų gavėjas lopšeliui-darželiui atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės. 

10. Visa atsakomybė dėl  besinaudojančių patalpomis sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, 

įvykusių ne dėl lopšelio-darželio kaltės, tenka tam, kas vadovauja šia veikla užsiimančiai žmonių 

grupei. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Norintys gauti lopšelio-darželio patalpose paslaugas pateikia raštu direktoriui prašymą, 

nurodydami pageidaujamas paslaugas, laiką ir užsiėmimų trukmę. Gavus sutikimą, su prašančiuoju 

pasirašoma paslaugos suteikimo sutartis. 

12. Už paslaugų suteikimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Palevičienė, 

tel. (8 315) 76631. 

13. Tvarkos aprašą, tvarkos aprašo papildymus ar pakeitimus tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

14.  Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ interneto svetainėje. 

 

Parengė: 

Direktorė Regina Vitkauskienė 

 


