
PATVIRTINTA 

Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus 

2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-123 

 

 

TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJA  

 

PATALPŲ NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tauragės Tarailių progimnazijos patalpų naudojimo tvarka (toliau – tvarka) numato 

patalpų nuomos ir naudojimo sąlygas bei atsiskaitomybę. 

2. Patalpos nuomojamos vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1-288 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų 

nuomos paslaugų kainų nustatymo“ ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. 

sprendimu Nr. 1-57 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais įkainiais. 

3. Progimnazijos administracija, gavusi raštišką nuomotojo prašymą, leidžia naudotis 

patalpomis laisvu nuo pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų, renginių, treniruočių, varžybų 

metu, suderina patalpų naudojimo laiką ir įstatymų nustatyta tvarka sudaro nuomos sutartį (priedas 

Nr. 1). 

4. Sutartį su patalpų nuomininkais pasirašo mokyklos direktorius. 

 

II. PATALPŲ NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKA 

 

5. Patalpos pirmumo teise naudojamos: 

5.1. progimnazijos mokinių ugdymui; 

5.2. progimnazijos renginiams, treniruotėms, varžyboms. 

6. Laisvu nuo pamokų, neformalaus švietimo užsiėmimų, renginių, treniruočių ir varžybų 

metu teisę naudotis patalpomis jas nuomojantis suteikiama tokia tvarka: 

6.1. progimnazijos darbuotojų/darbuotojų šeimų treniruotėms; 

6.2. progimnazijos savivaldos institucijų narių treniruotėms;  

6.3. „Tarailių rato“ bendruomenei;  

6.4. kitiems nuomotojams. 

7. Teikiamų patalpų nuomos paslaugų kainos: 

7.1. sporto salė – 7 Eur už 1 val., 

7.2. aktų salė – 7 Eur už 1 val.; 



7.3. kabinetas  – 2 Eur už 1 val.; 

7.4. informacinių technologijų kabinetas – 6 Eur už 1 val.  

8.    7 punkte nurodytos patalpų nuomos kainos NVŠ programų teikėjams mažinamos 80  

procentų. 

9. Patalpos nuomojamos ne ilgiau kaip iki 22.00 val. 

10. Nuomotojai atsiskaito nuomos sutartyje numatyta ir LR įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Nuomotojai privalo laikytis patalpų nuomos ir naudojimosi tvarkos aprašu.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

pat asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems patalpų lankytojams.  

12. Progimnazijos direktorius turi teisę pareikalauti nuomotojų, pažeidusių šias taisykles, 

nutraukti naudojimąsi patalpų nuomojimosi paslaugomis. 

13. Ši tvarka privaloma visiems lankytojams, kurie naudojasi progimnazijos patalpomis bei  

inventoriumi. 

14. Progimnazijos administracija pasilieka teisę keisti patalpų nuomos laiką, atsižvelgiant į 

švenčių ir poilsio dienas, pamokų, neformalaus ugdymo užsiėmimų, renginių, treniruočių ir varžybų 

tvarkaraščius bei galimus kitus pakeitimus. 

15. Iškilus pavojui, skambinti spec.tarnybų telefonais: 

 TEO OMNITEL TELE 2 BITĖ GSM 

Gaisrinė 01 101 011 011 

Policija 02 102 022 022 

Med. pagalba 03 103 033 033 

Bendrasis 

pagalbos 

telefonas 
112 

_______________________________ 

 

 
 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PRIEDAS Nr.1 

PATALPOS NUOMOS SUTARTIS 

 

2018 m. spalio  ____ d. Nr.  

Tauragė 

 

Tauragės Tarailių progimnazija, kodas 190459552, toliau sutartyje vadinama 

„Progimnazija“, atstovaujama direktorės Elmyros Jurkšaitienės ir ____________________, asmens 

kodas arba įmonės kodas ___________, toliau sutartyje vadinamas „Nuomininku“, sudaro šią 

sutartį: 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. Progimnazija nuomoja, o Nuomininkas naudojasi progimnazijos patalpa  

savaitės diena/dienos ir laikas ____________________________________________________ 

      laikotarpiu nuo 20___ m. ______________ d. iki 20___ m. __________________d. 

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1.  Progimnazija, laiku ir pagal aptartas sąlygas suteikusi teisę nuomotis patalpos patalpas, 

įgauna teisę reikalauti apmokėti paslaugą pagal nustatytą įkainį – _______ Eur  už valandą.  

2.2. Nuomininkas įsipareigoja apmokėti paslaugą pavedimu per banką į sąskaitą  

LT944010041600020189, bankas AB Luminor, apskaičiuotą pagal sulygtą patalpos naudojimosi 

laiką  nuo 20_____ m. _______________ d. iki 20_____ m. ______________ d.  

 

3. Sutarties galiojimas 

3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki gegužės 31 dienos, jei 

anksčiau nei viena šalis nepareiškė noro ją nutraukti. 

3.2. Ši sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių raštišku susitarimu. 

 

4. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Nesutarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.2. Ši sutartis parengta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią po 

vieną kiekvienai iš šalių. 

 

 

 

NUOMOTOJAS       NUOMININKAS 

 

Tauragės Tarailių progimnazija                                                    

Melioratorių g. 9, Tauragė,                                                

Įm. kodas 190459552                                                                      

                

     

A.V. 

......................................      ............................................ 

Direktorė Elmyra Jurkšaitienė   

 
 


