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NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNAIS 

(STADIONU IR KREPŠINIO AIKŠTELE) TAISYKLĖS 

 

 

 

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

(stadionu ir krepšinio aikštele) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja aikštynų naudojimosi 

tvarką, gimnazijos mokinių (toliau – Mokiniai), neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, sportinio 

rengimo įstaigų,  Šiaulių miesto sporto bendruomenės narių (toliau – Bendruomenės nariai) ir kitų 

sportuojančių elgesį jose. 

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 (sporto 

aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas. 

3. Sporto aikštynus (stadioną ir krepšinio aikštelę) prižiūri ir eksploatuoja Gimnazija. 

4. Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos sporto aikštynai skirti fizinės ugdymo pamokoms vesti, 

gimnazijos renginiams organizuoti, neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, sportinio rengimo 

įstaigoms, Bendruomenės nariams ir kitiems sportuojantiems sportuoti, laikantis Taisyklių. 

5. Gimnazijos aikštynais Mokiniai ir kiti sportuojantys gali naudotis nuo 6.00 val. iki 22.00 

val. Ekstremalių situacijų metu gali būti nustatytas kitas aikštynų naudojimo  laikas arba uždrausta 

jais naudotis 

6. Krepšinio aikštelės apšvietimas tamsiuoju paros metu įjungiamas iki 22.00 val. 

(ekstremalių situacijų metu gali būti nustatytas kitas laikas). 

7. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, sportinio rengimo įstaigos, Bendruomenės nariai ir 

kiti sportuojantys sporto aikštynais gali naudotis laisvu nuo gimnazijos ugdymo proceso ir 

gimnazijos renginių laiku, sudarę nuomos sutartį su Gimnazija. 

8. Sporto aikštynai nuomojami, teisė jais naudotis suteikiama Šiaulių miesto savivaldybės 

nustatyta tvarka. 

9. Sporto aikštynų užimtumo grafikai skelbiami Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos interneto 

svetainėje. 

10. Aikštynuose draudžiama: 

10.1. šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką, rūkyti ne tam skirtoje vietoje, vartoti 

alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įsivesti ir laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti 

stadioną; 

10.2. gadinti stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą, kamuolių gaudykles ir kitą 

inventorių; 

10.3. naudotis stadionu bet kokiems tikslams gegužės–rugsėjo mėnesiais nuo 22.00 val. iki 

6.00 val., spalio–balandžio mėnesiais – nuo 20.00 val. iki 6.00 val.; 

10.4. pašaliniams sportuoti ugdymo proceso metu; 

10.5. važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis; 

10.6. deginti pirotechnikos priemones, naudoti prietaisus su atvira ugnimi. 

11. Aikštynai yra stebimi vaizdo kameromis. 



12. Aikštynų naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų, elgtis 

saugiai ir atsakingai, patys yra atsakingi už savo saugumą. Baigę naudotis aikštynais, naudotojai 

privalo susirinkti savo paliktas šiukšles. 

13. Už padarytą žalą atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14.  Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštynuose ir naudojimosi aikštynais taisyklių laikymąsi 

atsakingi nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai. 

15. Gimnazijos mokinių ir darbuotojų elgesį sporto aikštynuose nustato Gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės. 
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