PATVIRTINTA
Jonavos suaugusiųjų švietimo centro
direktoriaus 2017-11-28 įsakymu Nr. 1V- 74
JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO PATALPŲ IR JOSE ESANČIO KITO
TURTO NAUDOJIMO NEATLYGINTINAI TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROS NUOSTATOS
1. Jonavos suaugusiųjų švietimo centro patalpų ir jose esančio kito turto naudojimo neatlygintinai
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruomenių ir jų narių (toliau – Panaudos gavėjas)
naudojimosi neatlygintinai Jonavos suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centras) patalpomis ir jose
esančiu kitu turtu tvarką ir sąlygas.
2. Leisdamas naudotis patalpomis ir jose esančiu kitu turtu, Centras vadovaujasi šia tvarka.

II. NAUDOJIMO IR SUTEIKIMO TVARKA
3. Centro patalpos pirmumo teise naudojamos:
3.1. Centro mokinių ugdymo procesui;
3.2. Centro mokinių neformaliam ugdymui;
3.3. Centro mokinių renginiams;
3.4. Centro darbuotojų, Centro mokinių tėvų susirinkimams;
3.5. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiams;
3.6. Trečiojo amžiaus universiteto veiklai;
3.7. įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui ir brandos egzaminų vykdymui;
3.8. kitai Centro veiklai vykdyti.
4. Centro patalpos gali būti suteiktos švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinei,
sveikatingumo ir kitai nekomercinei bendruomenės veiklai.
5. Panaudos gavėjas ar jo atstovas, pageidaujantis naudotis Centro patalpomis, privalo pateikti
raštišką prašymą Centro direktoriaus vardu. Prašymas rašomas laisva forma. Prašyme privaloma
nurodyti tikslius prašančiojo duomenis, patalpų naudojimo tikslą, pageidaujamą naudojimosi
patalpomis datą, laiką, trukmę (tvarkaraštį), dalyvių skaičių. Prašymas turi būti parašytas ir pateiktas
ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pageidaujamos naudotis patalpomis datos.
6. Atsakymas dėl galimybės suteikti pageidaujamas patalpas pateikiamas per 2 darbo dienas raštu,
telefonu, elektroniniu paštu (kontaktais, kurie nurodyti prašyme dėl patalpų naudojimo) ar tiesiogiai
besikreipiančiam asmeniui.

7. Centro direktorius atsižvelgia į patalpų poreikį Centro funkcijoms ir veiklai vykdyti, ar panaudos
gavėjo patalpų naudojimo tikslai atitinka reikalavimus, keliamus švietimo įstaigoms bei esantį
patalpų užimtumą.
8. Centro direktorius paskiria atsakingą asmenį, kuris Panaudos gavėjui perduoda patalpas ir
supažindina su keliamais reikalavimais. Baigęs veiklą, Panaudos gavėjęs perduoda patalpas Centro
direktoriaus paskirtam atsakingam asmeniui.
III. PATALPŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
9. Patalpos ir kitas turtas naudojami tik nustatytu laiku ir tiems tikslams, kurie buvo išdėstyti prašyme
dėl patalpų naudojimo. Naudojamos tik patalpos, kurios buvo apibrėžtos prašyme ir tos bendrojo
naudojimo patalpos, per kurias būtina patekti į Panaudos gavėjui suteiktas patalpas.
10. Panaudos gavėjas privalo laikytis Centro vidaus darbo tvarkos, Priešgaisrinės saugos ir saugaus
elgesio taisyklių.
11. Panaudos gavėjas gali naudotis sanitariniais mazgais. Esant poreikiui ir suderinus su Centro
direktoriumi, gali naudotis persirengimo patalpomis užtikrinant jose tvarką.
12. Naudodamasis patalpomis, Panaudos gavėjas pilnai užtikrina tvarką ir švarą visos jo vykdomos
veiklos metu.
13. Panaudos gavėjas tausoja Centro turtą, baigęs veiklą, patalpas palieka tvarkingas, uždaro langus,
išjungia elektros prietaisus, patikrina ar nebėga vanduo.
14. Centro patalpose draudžiama:
14.1. vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas ar būti apsvaigus nuo jų, vartoti energetinius
gėrimus, rūkyti;
14.2. naudoti atvirą liepsną, turėti ir naudoti lengvai užsidegančias ir sprogias medžiagas;
14.3. atsivesti į patalpas gyvūnus;
14.4. sportuoti be sportinės avalynės ir aprangos;
14.5. būti patalpose, kurios neįvardintos Centro patalpų naudojimo prašyme;
14.6. gadinti Centro turtą;
14.7. suteiktose patalpose užsiimti veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais.
15. Panaudos gavėjas atsako už dalyvaujančių veikloje asmenų elgesį ir saugumą.
16. Dėl šių taisyklių nesilaikymo Panaudos gavėjo veikla suteiktose patalpose gali būti nutraukta
Centro iniciatyva, o ateityje nesuteikiamas leidimas naudotis Centro patalpomis.
17. Panaudos gavėjas Centrui atlygina materialinę žalą, padarytą dėl jo kaltės.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, suteiktą leidimą naudotis patalpomis Centro direktorius turi
teisę atšaukti prieš tai informuojant Panaudos gavėją arba, esant galimybei ir sutarus su Panaudos
gavėju, skirti kitas patalpas.
19. Tvarkos aprašas ir jo pakeitimai skelbiami viešai Centro interneto svetainėje.
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