
 

 

SPORTO VIETŲ NUOMOS SISTEMOS NAUDOJIMOSI 
INSTRUKCIJA 

 
1. Pasirinkimas sporto vietos nuomai . Interneto naršyklės adresų juostoje suvedamas 

adresas: https://shop.gargzdusc.lt/. Atsivėrusiame lange matysis Klaipėdos rajono nuomojamos 

sporto bazės. Paspaudus ant norimos sporto bazės atsiras visos tos vietovės nuomojamos sporto 

vietos (1 pav.). 

1 pav. sporto vietų pasirinkimas. 

 

2. Laiko ir datos pasirinkimas . Nuomininkas turi pasirinkti dieną ir laiką, kada nori 

išsinuomoti sporto vietą (2 pav.). Datą galima pasirinkti iki pusės metų (jei administracija tokiam 

laikotarpiui suplanavusi), spustelėję mygtuką pirmyn , esantį 

kalendoriaus viršuje. Pasirinkus datą ir laiką spauskite „REZERVUOTI“. 

 



 

                         2 pav. laiko ir datos parinkimas 

 

3. Krepšelio langas . Jame turite 15 min. laiko koreguoti pasirinktas sales, išmesti arba 

pridėti (3 pav.). Norint sugrįžti į prieš tai buvusią sporto vietos kalendorių, reikia spausti ant sporto 

vietos pavadinimo, kuris pažymėtas melsvai (1). Norint patekti į pradinį sporto bazių puslapį, reikia 

spausti (2). 

                     3 pav. nuomos krepšelio langas 

 



 

4. Nuomininko formos pildymas.  Fizinis asmuo pildo vardą, pavardę, adresą, el. paštą ir 

telefono numerį. Juridinis asmuo papildomai turi uždėti varnelę (1) ir užpildyti likusius duomenis. 

Užpildžius formą spaudžiame apačioje esantį mygtuką „PIRMYN“.  

                          4 pav. užsakymo formos pildymo langas 

 

5. Susipažinimas su taisykl ėmis ir krepšelio tvirtinimas . Prieš krepšeliui apmokant 

būtinai reikia susipažinti su privatumo politika ir sutikti su sutarties sąlygomis (1). Susipažinus 

padėti mėlynus taškelius ir spaudžiame „APMOK ĖTI“.  

                                5 pav. susipažinimas su taisyklėmis 

 



 

6. Krepšelio apmok ėjimas . Pasirinkite norimą banką ir atlikite mokėjimą. Po apmokėjimo į 

jūsų el. paštą, kurį nurodėte 3-čiame žingsnyje, atkeliaus mokėjimo patvirtinimas iš „Payseros“ ir iš 

„Sporto centro“ duomenys su informacija ir sąskaita. 

6 pav. apmokėjimo langas 

 

7. Durų atrakinimas . Kuriuose sporto vietose yra įdiegtos elektroninės durų spynos – 

durys atsirakina prieš 15 min. iki išnuomotos sporto vietos laiko pradžios. Durys užsirakina 10 min. 

nuo išnuomotos sporto vietos laiko pradžios. Pasibaigus treniruotėmis išeiti pro duris paspaudus 

išėjimo mygtuką. 

 

Kilus klausimams ar tur ėdami pastab ų ir (ar) pasi ūlymų, prašome susisiekti 

nurodytais kontaktais: 

• Bendra informacija tel. (8 46) 45 52 90; +370 608 6 4333 

• El. paštas modestassc@gmail.com 

 


