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MOLĖTŲ SPORTO CENTRO PATALPŲ IR LAUKO AIKŠTYNŲ NUOMOS   

TVARKOS APRAŠAS  

  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Molėtų sporto centro patalpų ir lauko aikštynų nuomos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

nustato nuomos tvarką juridiniams ir fiziniams asmenims.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais. 

  

II. PATALPŲ, AIKŠTYNŲ NUOMOS TVARKA  

  

3. Sporto centro patalpos ir aikštynai nuomojamos:  

3.1. Juridinių bei fizinių asmenų Sporto renginių, treniruočių, sporto varžybų, konkursų, su 

sportiniu ugdymu ar neformaliuoju švietimu, saviraiškos poreikių tenkinimu susijusiai veiklai;  

3.2. Juridinių bei fizinių asmenų nekomercinių renginių (susirinkimų, seminarų ir kt.) 

pravedimui; 

3.3. Sporto salės, aikštynai nuomojami nemokamai:  

3.3.1. Ugdymo įstaigų  kūno kultūros pamokoms;  

3.3.2. Ugdymo įstaigų neformaliam ugdymui ir varžyboms;  

3.3.3. Molėtų rajono sporto klubų narių treniruotėms ir oficialioms varžyboms pagal Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraštį;  

4. Patalpos ir aikštynai nuomojamos tik laisvu nuo centro pratybų, treniruočių ar renginių 

laiku. Ilgalaikės nuomos sutartys sudaromos nuo rugsėjo mėn. 1 d., ne ilgiau kaip vieneriems metams.  

5. Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis išsinuomoti centro patalpas,  sporto aikšteles 

pateikia centro direktoriaus vardu prašymą, kuriame nurodo patalpų nuomos tikslą, laiką, trukmę, 

renginyje ar užsiėmime dalyvausiančių asmenų skaičių, atsakingą asmenį, sporto renginio nuostatus.  

6. Suderinus patalpų, aikštynų nuomos sąlygas, laiką ir grafiką su nuomininku centras 

pasirašo nuomos sutartį.  

7. Fiziniai asmenys trumpalaikei nuomai sales, aikštynus gali iš anksto užsisakyti telefonu 8 

383 51479, elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com ir suderinus užsiėmimų laiką, trukmę, bei gavę 

centro darbuotojų patvirtinimą atvykti į pratybas. 

8. Dėl patalpų, aikštynų nuomos sąlygų ir laiko administracija informuoja centro 

budinčiuosius, valytojus.  



  

III. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS, AIKŠTYNAIS TVARKA  

  

9. Nuomininkams draudžiama subnuomoti ar kitaip leisti naudotis nuomojamomis 

patalpomis tretiesiems asmenims.  

10. Visa atsakomybė dėl besinaudojančių patalpomis, aikštynais sveikatos sutrikimų, 

nelaimingų atsitikimų ar traumų tenka patalpų, aikštyno nuomininkui.  

11. Nuomininkas pilnai atsako už nuomojamoje patalpoje, aikštelėje esančio inventoriaus 

saugumą, laikosi gaisrinės saugos ir elektros saugos taisyklių reikalavimų, centro sporto objekto 

naudojimosi tvarkos,  centrui atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės.  

12. Nuomotojas leidžiama naudotis centro rūbinėmis, dušo patalpomis ir sanitariniais 

mazgais.  

13. Centro patalpose ir aikštynuose draudžiama:  

13.1. užsiimti nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais veikla;  

13.2. rūkyti centro patalpose ar jo teritorijoje;  

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

13.4. atsivesti į patalpas, aikšteles naminius gyvūnus;  

13.5. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos patalpų nuomos tvarkos apraše;  

13.6. gadinti centro turtą.  

  

IV. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA  

  

14. Nuomininkas nuomos mokestį (nurodytą sutartyje, pagal centro išrašytą sąskaitą-faktūrą) 

apmoka pavedimu į centro atsiskaitomąją sąskaitą pagal nuomos sutartį už visą mėnesį, iki einamojo 

mėnesio 10 d., už vienkartinę patalpų nuomą, per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo.  

15. Nuomininkas moka nuomotojui už vieną astronominę valandą  mokestį pagal Molėtų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytus įkainius.    

   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

16. Patalpų ir lauko aikštynų nuomos tvarkos aprašą, aprašo papildymus ir pakeitimus tvirtina 

centro direktorius.  

17. Aprašas viešai skelbiamas Molėtų sporto centro interneto svetainėje.  

  

_______________________  

  

  

  

         


