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NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS SPORTO SALE IR 

AIKŠTYNU TAISYKLĖS IŠORĖS NAUDOTOJAMS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visi asmenys, kurie naudojasi Šiaulių Salduvės progimnazijos sporto sale ir sporto 

aikštynu, privalo susipažinti su Šiaulių Salduvės progimnazijos naudojimosi sporto sale ir sporto 

aikštynu taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir jų laikytis. 

2. Sporto salė ir sporto aikštynas gali būti nuomojami fiziniams ir juridiniams Asmenims, 

laisvu laiku nuo Mokyklos nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir suplanuotų veiklų. 

3. Sporto salė ir sporto aikštynas nuomojama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus nustatyta tvarka ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais. 

4. Salės ar aikštyno naudotojas sudaro sutartį dėl nuomos. 

5. Mokykla pasilieka teisę keisti sporto salės ir sporto aikštyno darbo laiką, atsižvelgiant į 

švenčių ir poilsio dienas, techninius gedimus ir kt. 

 

II SKYRIUS 

SALĖS NAUDOJIMO TVARKA 

6. Salės naudotojas privalo sumokėti paslaugos mokestį pagal sudarytą terminuotą sutartį ir 

išrašytas sąskaitas. 

7. Salės naudotojas įleidžiamas tik į sporto salę, persirengimo kambarį bei sanitarinį mazgą ir 

turi užtikrinti tvarką patalpose. 

8. Salės naudotojas naudojasi tik savo sportiniu inventoriumi. 

9. Salės naudotojai įleidžiami į sporto salę pagal Mokyklos sudarytą grafiką. 

10. Mokykla neatsako už sporto salėje paliktų asmeninių daiktų dingimą, praradimą. 

11. Fotografuoti ir filmuoti, kabinti reklaminius plakatus Mokykloje, jos teritorijoje, sporto 

salėje galima tik gavus Mokyklos direktoriaus leidimą. 

12. Salės naudotojas privalo: 

− dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę; 

− susipažinti su sporto salės ir stadiono naudojimosi taisyklėmis. Esant bet 

− kokiems neaiškumams kreiptis į Mokyklos darbuotojus dėl informacijos suteikimo. 

− nedelsiant informuoti Mokyklos darbų vadovą apie pastebėtus gedimus, nesinaudoti laikinai 

sugedusia įranga. 

 

III SKYRIUS 

SPORTO AIKŠTYNO NAUDOJIMO TVARKA 

13. Sporto aikštynu galima naudotis šviesiuoju paros metu, pasibaigus mokymo 

užsiėmimams. 

14. Sportuojantysis privalo išeidamas iš aikštelės nepalikti šiukšlių, asmeninių daiktų. 
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15. Sporto aikštyne draudžiama: 

− važinėti motorinėmis transporto priemonėmis; 

− rėkauti, švilpauti, keiktis ar trukdyti kitiems žaidėjams; 

− ateiti neblaiviems, vartoti alkoholinius gėrimus; 

− mėtyti ar palikti aštrius ir kietus daiktus; 

− šiukšlinti, rūkyti; 

− spjaudyti kramtomąją gumą, riešutų kevalus, saulėgrąžas ir pan.; 

− laipioti per tvoras, lipti per aikštelių aptvarus; 

− deginti petardas ir kitokias pirotechnikos priemones; 

− gadinti dangą, tinklus, kitą inventorių; 

− vedžioti naminius gyvūnus. 

IV SKYRIUS 

RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

16. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik pagal suderintą ir patvirtintą Mokyklos sporto 

salės užimtumo grafiką. 

17. Renginių ir varžybų metu už tvarką sporto salėje ir sporto aikštyne atsako naudotojas. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

18. Mokykla turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip 

pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę Mokyklos bendruomenei, 

kitiems Salės ir Aikštyno naudotojams. 

19. Po pamokų sportuojantys žaidėjai patys atsako už savo sveikatą, laikosi visų saugos 

reikalavimų. 

20. Sportuojantysis privalo išeidamas iš aikštelės nepalikti šiukšlių, asmeninių daiktų ir 

panašiai. 

21. Asmenys pažeidinėjantys naudojimosi aikštynu taisykles, nebus įleidžiami į sporto 

aikštyną. 

22. Mokyklos darbuotojai turi teisę pareikalauti Salės ir Aikštynų naudotojų, pažeidusių šias 

Taisykles, nutraukti naudojimąsi sporto sale ir sporto aikštynu bei palikti sporto salės ar sporto 

aikštyno patalpas. 

23. Už šių taisyklių pažeidimą atsakoma asmeniškai drausmine arba administracine tvarka. 

______________________________ 


