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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

SPORTO SALĖS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto salės (toliau - 

Centras) patalpos, esančios adresu Birutės g. 7, Prienai nuomojamos laisvu nuo Centro ugdymo 

užsiėmimų laiku juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, pagal nustatytus patalpų nuomos teikiamų 

paslaugų įkainius. 

2. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, pageidaujantys išsinuomoti patalpas (toliau - 

Nuomininkas), pateikia Centro direktoriui (toliau - Nuomotojas) prašymą, kuriame nurodoma: 

juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens 

vardas, pavardė, jo asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, nuomos tikslas, pageidaujamas 

valandų skaičius per dieną ar savaitę patalpų nuomai, laikas, kontaktiniai duomenys. 

3. Suderinus laiką ir užsiėmimų grafiką, Nuomotojas su Nuomininku pasirašo patalpų 

nuomos sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, 

adresas, kiti turto identifikavimo duomenys), naudojimo paskirtis, nuompinigių teikiamų paslaugų 

įkainiai ir (ar) nuomos mokesčio dydis. 

 

II SKYRIUS 

 LANKYMASIS SPORTO SALĖJE   

 

4. Centro sporto salė veikia pagal treniruočių ir salės užimtumo grafikus. Darbo laikas 

nurodomas Centro internetiniame puslapyje www.prienusportas.lt. 

5. Teikiamų paslaugų įkainiai skelbiami Centro internetiniame puslapyje, taip pat 

informaciją suteikia Centro administracija. 

6. Nuomininkams draudžiama: 

6.1. subnuomoti sporto salės patalpas ar/ir kitaip leisti jomis naudotis kitiems 

asmenims; 

6.2. sporto salės patalpose būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių 

medžiagų, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti. 

7. Sporto salės patalpose privaloma avėti tik švarią sportinę avalynę. 

8. Mokiniai įleidžiama tik su treneriais.  

9. Sporto salės patalpose turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi 

užsiėmimams. 

10. Draudžiama įsinešti pašalinius daiktus ir išsinešti inventorių ar naudotis sugadinta 

įranga. Pastebėjus sugadintą įrangą informuoti Centro administraciją ir ja nesinaudoti. 

11. Po užsiėmimų treneriai, Nuomininkai privalo sutvarkyti inventorių sporto salės 

patalpose ir palikti patalpas tvarkingas. 

12. Sporto salės patalpose vaikams griežtai draudžiama bėgioti, laipioti, triukšmauti ar 

kitaip trukdyti sportuojantiems. 

13. Sporto salės patalpose atsitikus, įvykus nelaimingam atsitikimui už vaikus (iki 18 

metų) atsako treneriai ar/ir tėvai, o Nuomininkai ir kiti asmenys už save ir savo vaikus atsako patys. 

14. Sporto salės patalpose griežtai draudžiama laikyti, prekiauti ir naudoti steroidinius 

ar kitus medikamentinius preparatus, stimuliatorius, vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti. 



15. Už sporto salės patalpų inventoriaus ar kito turto sugadinimą, sulaužymą, 

sunaikinimą, vagystę ar kitokį poelgį atsako treneris, Nuomininkas ar kitas asmuo. Jeigu tai įvyko 

minėtų asmenų užsiėmimo metu privalo atlyginti padarytą materialinę žalą. 

16. Sutartis gali būti nutraukta, jeigu Nuomininkai ir kiti asmenys nesilaiko sporto 

salės vidaus tvarkos taisyklių. 

17. Sporto salės patalpose vykstant treniruotėms bei varžyboms, rengėjai privalo 

užtikrinti viešosios tvarkos, sporto salės patalpų ir inventoriaus saugumą, gaisrinę saugą. Prieš 

varžybas ir joms pasibaigus apžiūrėti patalpas, naudotą įrangą, esant gedimams informuoti Centro 

administraciją. 

 

Geros nuotaikos ir stiprios sveikatos linki Prienų rajono savivaldybės kūno 

kultūros ir sporto centras! 

 


