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VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS NUOMOJAMŲ PATALPŲ 

NAUDOJIMOSI IR ELGESIO INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus Maironio progimnazijos nuomojamas patalpas (toliau – Patalpos) 

eksploatuoja ir už jo eksploataciją atsako Vilniaus Maironio progimnazijos administracija 
vadovaudamasi žemiau išdėstytomis taisyklėmis. 

2. Nuomojamos patalpos: aktų salė, mažoji sporto salė, kabinetai. 
3. Patalpų nuomotojai, dėl nuomos sutartinių įsipareigojimų Patalpų lankytojai, 

žiūrovai, ir progimnazijos mokiniai, savarankiškai ar organizuotai grupėmis besilankantys 
nuomojamose Patalpose privalo laikytis šių Taisyklių. 

 

II SKYRIUS 
BENDRA PATALPŲ EKSPLOATAVIMO TVARKA 

 
4. Patalpas nuomojantys asmenys gali naudotis kabinetų įrenginiais ir aktų, sporto 

salėse esančiu viešai prieinamu inventoriumi. Sporto salėje, aktų salėje ir mažojoje sporto salėje 
privalu dėvėti ne lauko avalynę.  

5. Asmenys, atvykę į išnuomotas patalpas, privalo registruotis budėtojų poste, 
pasirašant Patalpų raktų išdavimo / grąžinimo žurnale, pareikalavus budėtojui, pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, identifikuojantį nuomos sutartyje nurodytą asmenį.  

6. Pirmumo teisę Patalpose vykdyti renginius, užsiėmimus, treniruotes ar varžybas 
turi:  

6.1. Vilniaus Maironio progimnazijos mokiniai;  
6.2. Vilniaus miesto savivaldybės sporto mokyklos; 
6.3. Vilniaus mieste registruotos įstaigos, organizacijos ir sporto klubai pagal nuomos 

sutartis, vadovaujantis sudarytu Patalpų užimtumo grafiku. 
7. Leidimą naudoti ar išsinuomoti Patalpas šventėms ar renginiams suteikia Vilniaus 

Maironio progimnazija suderinus su Vilniaus miesto savivaldybe.   
8. Progimnazija neatsako už Patalpose paliktų daiktų saugumą ir bet kokius patirtus 

nuostolius.  
9. Dėl naudojimosi Patalpose esančiais objektais ir jo inventoriumi laiko(-kų) 

suderinimo ar papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus 
pavaduotoją ūkiui. 

 



 
III SKYRIUS 

ELGESIO PATALPOSE TAISYKLĖS 

 

10. DRAUDŽIAMA:  
11.1. Savavališkai nesuderinus su Vilniaus Maironio progimnazijos administracijos 

darbuotojais naudotis Patalpose esančiais objektais, inventoriumi, jei tai nėra aptarta nuomos 
sutartyje.  

11.2. Šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis.  
11.3. Įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones.  
11.4. Gadinti Patalpų inventorių, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus.  
11.5. Gadinti Patalpų dangą, įrenginius, baldus bei kitą inventorių. 
11.6. Viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, gestus kuriuose būtų 

užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus 
neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar jos turinys.   

11. Privaloma laikytis sanitarinių–higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, 
tausoti Patalpų inventorių. 

12. Patalpų nuomotojas Patalpomis gali naudotis tik nuomos sutartyje nurodytu laiku. 
13. Patalpų nuomotojas, Patalpų naudojimo metu, privalo užrakinti/atrakinti nuomojamas 

patalpas, budėtojo išduotais Patalpų raktais, raktų išdavimo-grąžinimo faktą fiksuojant budėtojų poste 
esančiame registravimo žurnale. 

14. Patalpų nuomotojas privalo prieš palikdamas nuomojamas Patalpas išjungti elektros 
prietaisus, šviesą, užsukti vandens čiaupus, palikti naudotą inventorių taip, kaip buvo prieš atvykstant 
į nuomojamas Patalpas. 

15. Patalpų nuomotojas privalo budėtojui pranešti apie nuomojamų Patalpų apgadinimą, 
aptiktus pažeidimus.  

16. Už nepilnamečių asmenų elgesį Patalpose ir naudojimosi Patalpų taisyklių laikymąsi 
atsako nepilnamečių asmenų tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, nuomos sutartis 
sudarę asmenys.  

17. Lankytojas, patekęs į progimnazijos Patalpas, prisiima bet kokią riziką, galinčią kilti 
jam būnant Patalpose, įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo 
turto praradimo ir/ar sugadinimo, riziką dėl bet kokio kito Patalpose galinčio įvykti incidento.  

18. Progimnazija neatsako ir negali būti laikoma atsakingu už lankytojo nuomojamose 
Patalpose patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas pasekmes. 

19. Taisyklės sklebiamos Progimnazijos interneto svetainėje. 
20. Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į progimnazijos Patalpas tuo 

patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

____________________________________ 


