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1. Naudojimosi Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) sporto sale taisyklės 

(toliau–Taisyklės) reglamentuoja naudojimosi sporto sale tvarką, Gimnazijos mokinių (toliau–

Mokiniai), neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, sportinio rengimo įstaigų, Šiaulių miesto sporto 

bendruomenės  narių (toliau–Bendruomenės nariai) ir kitų sportuojančių elgesį sporto salėje. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų  sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos apraše, patvirtintame 2020 m. spalio 

15 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme Nr. A-1396 ,,Dėl 

naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, vartojamas sąvokas. 

3. Sporto salę prižiūri ir eksploatuoja Gimnazija. 

4. Gimnazijos sporto salė skirta fizinės ugdymo pamokoms vesti, Gimnazijos renginiams 

organizuoti, neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, sportinio rengimo įstaigoms, Bendruomenės 

nariams ir kitiems sportuojantiems sportuoti laikantis Taisyklių. 

5. Neformaliojo švietimo teikėjai, sportinio rengimo įstaigos, Bendruomenės nariai ir kiti 

sportuojantys sporto sale gali naudotis laisvu nuo Gimnazijos ugdymo proceso ir renginių laiku 

pagal Šiaulių miesto savivaldybės nustatytą tvarka sudarę nuomos sutartį su Gimnazija. 

6. Sporto salė nuomojama, teisė ja naudotis suteikiama Šiaulių miesto savivaldybės nustatyta 

tvarka. 

7. Sporto salės užimtumo grafikas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

8. Sporto salėje ir jos pagalbinėse patalpose už mokinių saugumą pamokų ir renginių metu 

atsako mokytojai, salę nuomojantys (Nuomininkai) – už save ir savo narius (sportuojančius,  

stebinčius ir dalyvaujančius asmenis). 

9. Nuomininkai: 

9.1. sportuoti pradeda ir baigia sutartyje nurodytu laiku; 

9.2. pradėjus sportuoti  įjungia, baigę – išjungia salės ir persirengimo patalpų apšvietimą ir 

ventiliaciją; 

9.3. taupiai naudoja vandenį ir elektrą; 

9.4. palaiko švarą ir tvarką sporto salėje ir kitose patalpose; 

9.5. neįleidžia į  salę ir kitas   patalpas    pašalinių  asmenų; 

9.6. atsako materialiai už nuomojamas patalpas bei salėje ir kitose patalpose esantį inventorių 

ir įrangą; 

9.7. neperduoda apsaugos signalizacijos kodų ir patalpų raktų tretiesiems asmenims; 

9.8. atrakina sporto salę ir atsiblokuoja sporto salės signalizaciją, baigę sportuoti – užblokuoja 

signalizaciją ir užrakina duris; 

9.9. atsako už karantino ar kitų specialių sąlygų reikalavimų laikymąsi. 

10. Draudžiama: 

10.1. naudoti patalpas ne pagal paskirtį; 

10.2. gadinti patalpas ir inventorių; 

10.3. vaikščioti su lauko avalyne sporto salės aikštelėje; 



10.4. būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų, vartoti 

alkoholinius gėrimus, rūkyti; 

10.5. subnuomoti patalpas ir (ar) leisti naudotis kitiems asmenims. 

11. Gimnazijos mokinių ir darbuotojų elgesį sporto salėje ir jos patalpose nustato Gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklės. 
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