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VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Visagino paramos vaikui centro (toliau –VPVC) patalpų naudojimo tvarkos aprašas 

(toliau– aprašas) nustato paslaugų teikimo ir naudojimosi patalpomis panaudos sutarties 

pagrindu sąlygas bei prioritetines grupes.  

2. VPVC suteikdamas paslaugas ir Centro patalpas naudotis neatlygintinai vadovaujasi 

šios tvarkos aprašu.  

3. Visagino paramos vaikui centro patalpos pirmumo teise naudojamos: teikti bendrąsias 

ir specialiąsias socialines paslaugas (vaikams iki 18 metų, likusiems be tėvų globos, socialinės 

rizikos vaikams ir jaunuoliams su negalia iki 21 metų).  

II. PATALPŲ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ NAUDOJIMOSI TVARKA 

4. Visagino paramos vaikui centro patalpos, kurios pripažintos nereikalingomis,  

panaudos gavėjui suteikiamos gavus Visagino savivaldybės tarybos sprendimą dėl Visagino 

savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis. 

5. Gavus Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl patalpų, 

esančių Visagine, Statybininkų g. 7, perdavimo pagal panaudos sutartį panaudos davėjas per 15 

kalendorinių dienų nuo šio įsakymo priėmimo pasirašo patalpų panaudos sutartį, perdavimo – 

priėmimo aktą ir per 5 darbo dienas pateikia panaudos kopiją Visagino savivaldybės 

administracijai.  

6. Likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti panaudos davėjui 

apie grąžinamas patalpas. Pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui ar ją nutraukus prieš 

terminą, panaudos gavėjas panaudos sutarties pasibaigimo dieną privalo įvykdyti visus 

mokestinius įsipareigojimus, gražina patalpas panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo 

perduotos, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais pagerinimo elementais, neatskiriamais 

nuo patalpų pagal perdavimo – priėmimo aktą. Atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu 

perduotos patalpos neatlikus priežiūros ar einamojo remonto darbų buvo sugadintos.  
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III. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA 

7. Panaudos arba paslaugų gavėjams draudžiama perleisti ar kitaip leisti kitiems 

asmenims šiomis patalpomis naudotis. Asmenys, pageidaujantys pasinaudoti Centro patalpomis, 

pas budėtoją užsiregistruoja tam skirtame raktų registracijos žurnale. Užsiregistravę asmenys 

gali naudotis sanitariniais mazgais, užtikrindami juose tvarką. Pasinaudoję patalpomis asmenys 

pilnai užtikrina tvarką ir švarą užsiėmimų metu: sportuoja (šoka) tik persiavę sportine avalyne, 

tausoja Centro patalpų turtą, po užsiėmimų patalpas palieka tvarkingas, uždaro langus, išjungia 

šviesą, patikrina ar nebėga vanduo, patalpos užrakinamos. Visagino paramos vaikui centras 

pasilieka sau teisę, informavęs asmenį, norintį pasinaudoti patalpomis ar kitu turtu, atšaukti 

užsiėmimus.  

8. Visagino paramos vaikui centre draudžiama: 

8.1. rūkyti Centro patalpose ar jo teritorijoje; 

8.2 vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų; 

8.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus; 

8.4. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos Centro patalpų naudojimo tvarkos 

apraše; 

8.5. gadinti Visagino paramos vaikui centro turtą, inventorių; 

8.6. užsiimti Centro patalpose veikla, nesuderinama su aplinkai keliamais reikalavimais.  

9. Naudojantis patalpomis turi būti užtikrinamas patalpų ir inventoriaus saugumas, 

pasinaudoję patalpomis apžiūrėti naudojamų patalpų įrangą, esant gedimams, užfiksuoti tai 

remonto poreikio žurnale pas budėtoją.  

10. Panaudos gavėjas negali jam perduoto savivaldybės turto išnuomoti ar kitaip 

perduoti naudotis tretiesiems asmenims.  

11. Naudotis patalpomis ne pagal paskirtį ir sutartį. 

12. Laikytis gaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių. 

 

 



3 

 

IV. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA 

13. Visagino paramos vaikui centras (panaudos, paslaugų davėjas) iki einamojo 

mėnesio 10 (dešimtos) dienos už sutartyje numatytas ir faktiškai suteiktas paslaugas pateikia 

panaudos gavėjui sąskaitą – faktūrą; 

14. Panaudos gavėjas Centrui apmoka pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą už faktiškai 

patirtas išlaidas. 

15. Atsiskaitymai vykdomi pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Centro 

atsiskaitomąją sąskaitą.  

16. Visa atsakomybė dėl asmens sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, ar 

traumų, įvykusių ne dėl įstaigos kaltės, tenka panaudos gavėjui.  

17. Turto sugadinimo atvejais, už įstaigai padarytą materialinę žalą atsako panaudos 

gavėjas, kuris kompensuoja padarytus nuostolius.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Tvarkos aprašą, papildymus ar pakeitimus tvirtina Visagino paramos vaikui centro 

direktorius.  

19. Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Visagino paramos vaikui centro interneto 

svetainėje.  

_____________________ 

 


