
   PATVIRTINA 

   Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro 

Žvejų rūmų direktoriaus  

2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-67 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ 

BENDRUOMENĖS NAMŲ (DEBRECENO G. 48) 

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

1. Bendruomenės namuose vykdyti veiklą gali nevyriausybinės organizacijos ir meno 

kolektyvai, turintys juridinį statusą.  

2. Norint organizuoti renginius, vykdyti veiklą Bendruomenės namuose nevyriausybinės 

organizacijos ir meno kolektyvai kultūros centro direktoriui turi pateikti prašymą ir suderinti 

galimybes dėl veiklos vykdymo Bendruomenės namuose. 

3. Meno kolektyvai repetuoja pagal nustatytą repeticijų grafiką, kuris koreguojamas du kartus 

metuose (sausio ir rugsėjo mėnesiais). Grafikas koreguojamas Bendruomenės namų 

administratoriaus. 

4. Dėl renginių organizavimo datos, laiko ir techninio aptarnavimo derinama su Bendruomenės 

namų administratoriumi. 

5. Paraiškos renginiui organizuoti teikiamos likus trims savaitėms iki renginio datos. 

6. Paraišką Bendruomenės namų administratoriui pateikia reginio organizatorius, o tvirtina 

kultūros centro direktorius. 

7. Užsiėmimai gali vykti darbo dienomis nuo 10:00 iki 20:00 val. 

8. Užsiėmimui neįvykus du kartus iš eilės, kolektyvui skirtas laikas gali būti perduotas kitos 

organizacijos ar kolektyvo veiklai. 

9. Bendrijų, kolektyvų nariai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros 

energiją, vandenį, šilumą ir kitus materialinius išteklius, bei atlyginti žalą, padarytą dėl 

kolektyvų narių kaltės. 

10. Bendruomenės namų patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos bei 

elektrosaugos reikalavimų: nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų (virdulių, 

šaldiklių, kavos aparatų ir kt.) ir nesinaudoti sugadintais elektros prietaisais bei neizoliuotais 

elektros laidais. 

11. Po repeticijų, užsiėmimų, susirinkimų ir kt. patalpos turi būti paliekamos tvarkingos. 

12. Už paliktus daiktus Bendruomenės namuose ir jų teritorijoje administracijos personalas 

neatsako. 



13. Kolektyvai, kurie naudojasi spintelėmis, skirtomis asmenimiams kolektyvų daiktams, privalo 

laikytis higienos normų, švaros ir tvarkos. Griežtai draudžiama spintelėse laikyti maisto 

produktus.  

14. Bendruomenės namuose draudžiama: 

14.1 Lankytis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų. 

14.2 Užsiimti veikla, nesuderinta su Kultūros centro Žvejų rūmų direktoriumi. 

14.3 Leisti naudotis patalpomis tretiesiems asmenims. 

14.4 Rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas; 

14.5 Gadinti Bendruomenės namų turtą. 

14.6 Auditorijose laikyti asmeninius daiktus; 

 


