
PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 

 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

l. e. direktoriaus pareigas 

2019 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-47 

 

NAUDOJIMOSI VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNU 

(STADIONO) TAISYKLĖS IŠORĖS NAUDOTOJAMS 

 

Kiekvienas sporto aikštyno (stadiono) naudotojas, įeidamas ar kitaip patekdamas 

į sporto aikštyną (stadioną), tuo patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis 

sutinka ir įsipareigoja jų laikytis 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės nustato naudojimosi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

sporto aikštynų tvarką išorės naudotojams.  

2. Gimnazijos sporto aikštyną (stadioną) sudaro: pagrindinė futbolo aikštė, kamuolių 

gaudyklės, krepšinio aikštelė, šoliaduobė, lengvosios atletikos bėgimo takai su sektoriais, universali 

tinklinio, teniso, badmintono aikštelė, lauko treniruokliai ir vaikų žaidimo komplektas. 

3. Gimnazijos sporto aikštynu naudojamasi visus metus pagal gimnazijos vadovo 

patvirtintą tvarkaraštį. 

4. Dirbtinės dangos futbolo aikštė, sporto aikštelės ir įrenginiai yra skirti kūno kultūros 

pamokoms, bendrojo fizinio pasirengimo treniruotėms, futbolo treniruotėms bei varžyboms ir 

Pagirių bendruomenės nariams treniruotėms ir varžyboms.  

5. Norint naudotis sporto aikštynu reikia kreiptis Gimnazijos tel. (85) 2605-546 darbo 

dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba el. paštu.: pagiriugimnazija@gmail.com. 

6. Stadiono lankytojai, žiūrovai ir gimnazijos mokiniai, savarankiškai ar organizuotai  

grupėms sportuojantys asmenys, privalo griežtai laikytis šių Taisyklių.   

7. Stadiono naudotojai turi laikytis sanitarinių – higienos reikalavimų, gali naudotis 

gimnazijos pastato 1a. tualetais.  

8. Bet kuris žmogus, pastebėjęs vandalizmo ar kitus neleistinus veiksmus stadione, 

iškviečia pagalba tel. 112.                                                                   

    

II. BENDRA SPORTO AIKŠTYNO EKSPLOATAVIMO TVARKA. 

 

1. Sportuojantys asmenys gali naudotis aikštyno (stadiono) sporto įrenginiais: stadiono 

bėgimo takais, dirbtinės dangos tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. Stadione sportuoti galima tik su 

sportine avalyne.  

2. Asmenys, norintys pasinaudoti sporto aikštynu (stadionu), pateikia gimnazijos 

vadovui prašymą, kuriame nurodama: pageidaujamas laikas, valandų skaičius per savaitę, dalyvių 

skaičius, atsakingi asmenys, kontaktiniai duomenys.  

3. Suderinę sporto aikštyno (stadiono) nuomos laiką ir grafiką gimnazija su 

nuomininkais pasirašo nuomos sutartį (pagal poreikį). Jei aikštyną nuomojasi juridiniai asmenys, 

nuomos sutartį pasirašo juridinių asmenų atstovas (vadovas), jei aikštyną nuomoja fiziniai asmenys 

– fizinių asmenų grupės įgaliotas atstovas.  

4. Nuomos sutartys registruojamos ir saugomos Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje.  

5. Sporto aikštynas (stadionas) juridiniams ir fiziniams asmenims nuomojamos pagal 

Vilniaus rajono savivaldybes tarybos 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-414 patvirtintus 

įkainius.  

mailto:pagiriugimnazija@gmail.com


6. Pirmumo teisę vykdyti Stadione renginius, užsiėmimus, treniruotės ar varžybas turi: 

6.1. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokiniai; 

6.2. Pagirių bendruomenės nariai. 

Jei sporto aikštyne (stadione) nevyksta užsiėmimai, gimnazijos kūno kultūros pamokos, 

neformaliojo ugdymo pamokos ir varžybos, mokinių, rajono sporto mokyklos vaikų ir jaunimo 

grupių, sporto aikštynas (stadionas) gali būti nuomojamos iki 21 valandos darbo dienomis.  

7. Leidimą naudoti ar išsinuomoti stadione esančius objektus sporto šventėms ar 

renginiams suteikia Vilniaus r. Pagirių gimnazija, suderinus su Vilniaus rajono savivaldybe. 

8. Visi užsiėmimai turi baigtis vasaros laiku iki 21.00 val., žiemos laiku iki 19.00 

valandos. 

9. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu Taisyklių laikymąsi 

bei padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, 

nuomos sutartį sudarę asmenys ar institucijos.  

10.  Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, 

įvykusių užsiėmimų metu, tenka nuomininkui.  

11. Sporto aikštyno (stadiono) nuomotojai turi prieš parą (24 val.) informuoti Vilniaus r. 

Pagirių gimnazijos administraciją apie atšaukiamus užsiėmimus.  

12. Nuomotojas pasilieka sau teisę, informavęs nuomininką prieš 2 paras (48 val.) pagal 

grafike numatytą laiką, atšaukti užsiėmimus. Atšaukus užsiėmimą, derinamas kitas laikas arba 

atitinkamai sumažinama nuomos mokėjimo suma.   

13. Nuomininkas nuomos mokestį sumoka pagal gimnazijos pateiktą sąskaitą-faktūrą 

pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą per 3 dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo 

dienos.   

14. Pagrindinė futbolo aikštė skirta mokinių kūno kultūros pamokoms, sporto klubų 

komandų bei kitų su sportu suinteresuotų asmenų treniruotėms bei varžyboms.  

 

III. ELGESIO SPORTO AIKŠTYNE TAISYKLĖS 

 

Visi užsiėmimai turi baigtis vasaros laiku iki 21.00 val., žiemos laiku iki 19.00 valandos. 

 

1. Naudotojams gimnazijos sporto aikštyne draudžiama: 

1.1. Savavališkai nesuderinus su Vilniaus r. Pagirių gimnazijos administracijos 

darbuotojais naudotis stadione esančius objektus ir jo inventoriumi. 

1.2. Naudotis stadionu ir futbolo aikštė bet kokiems tikslams –  21.00 (19.00) - 6.00 val.  

1.3. Vešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ar kitokius ženklus, gestus, kuriuose 

būtų užfiksuota įžeidžianti karine, politinė, tautinė, religinė ar kitokia neapykanta.  

1.4.  Žaisti ir vaikščioti avint nesportinę avalynę. Draudžiama stadione esančiais 

bėgimo takais vaikščioti šiaurietiškojo ėjimo lazdomis, važinėtis dviračiais. 

1.5. Rėkauti,  švilpauti, keiktis ar trukdyti kitiems žaidėjams. 

1.6. Ateiti neblaiviems, vartoti alkoholinius gėrimus. 

1.7. Įsinešti gėrimus stiklinėje taroje ar skardinėse. 

1.8. Laistyti skysčius ant dangų. 

1.9. Važinėti riedučiais, riedlentėms ir dviračiais. 

1.10. Mėtyti ar palikti aštrius ir kietus daiktus. 

1.11. Šiukšlinti. 

1.12. Spjaudyti kramtomąją gumą, riešutų kevalus, saulėgrąžas ir pan. 

1.13. Laipioti per tvoras, ant suolų, lipti per aikštelių aptvarus. 

1.14. Deginti petardas ir kitokias pirotechnikos priemonės. 

1.15. Gadinti dangą, tinklus, kitą inventorių. 

1.16. Vedžioti naminius gyvūnus. 

2. Stadione vykstančių varžybų dalyviai ir žiūrovai šiukšles privalo mesti į stadiono 

teritorijoje esančius konteinerius arba jas išsinešti iš stadiono teritorijos. 



3. Už nepilnamečių asmenų elgesį sporto aikštyne (stadione) ir naudojimosi  Taisyklių 

laikymąsi bei padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, 

treneriai, nuomos sutartį sudarę asmenys ar institucijos.  

4. Sporto aikštyno naudotojai  atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo 

kviestinių svečių padarytus sporto aikštyno ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių 

pažeidimus. 

5. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių 

užsiėmimų metu, tenka patiems naudotojams. 

6. Gimnazija neatsako už narių, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių sporto 

komplekse, asmeninių daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji 

telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Bet kokiems 

daiktams dingus ir/ar sumažėjus jų vertei Gimnazija nėra įpareigota atlyginti asmenų patirtos žalos. 

7. Naudotojai padarę turtinę žalą gimnazijos sporto aikštyno įrenginiams, dangai atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta drausminamąją, materialine ir baudžiamąja atsakomybė. 

8. Asmenys, sistemingai pažeidinėjantys sporto aikštyno naudojimosi taisykles, nebus 

įleidžiami į sporto aikštyną. 

 

III. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Ginčai ir nesutarimai, kylantys ar susiję su naudojimusi gimnazijos sporto aikštynu , 

yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 


