
 

 

     PATVIRTINTA 

     Ragainės progimnazijos 

     direktoriaus 2020-10-22 

     įsakymu Nr. V-124(1.3.) 

 

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS SPORTO SALE IR  

STADIONU (SPORTO AIKŠTYNU) TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi Šiaulių Ragainės progimnazijos (toliau – Progimnazijos) sporto sale ir 

stadionu (sporto aikštynu) taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų sporto salėmis ir  stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašu. 

2. Taisyklėse nustatyta galimybė naudotis Progimnazijos sporto sale, stadionu (sporto 

aikštynu) ir atsakomybė naudojantis sporto sale ir stadionu (sporto aikštynu) 

 

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI SPORTO SALE IR STADIONU (SPORTO AIKŠTYNU) TVARKA 
 

3. Pirmumo teisę naudotis Progimnazijos sporto sale ir stadionu (sporto aikštynu) turi 

progimnazijos formaliojo (fizinio ugdymo pamokos) ir neformaliojo ugdymo proceso vykdytojai. 

4. Pirmumo teisė nuomotis Progimnazijos sporto salę ir stadioną (sporto aikštyną) 

suteikiama šia eilės tvarka: 

4.1. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas 

Savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių 

miesto kultūros įstaigų vaikų meno kolektyvų, švietimo ir sportinio rengimo įstaigų sportininkams 

(vaikams ir jaunimui iki 21 metų) ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo 

sportininkams (vaikams ir jaunimui iki 21 metų) – iki  20.00 val. darbo dienomis; 

4.2. Šiaulių miesto sportinio rengimo įstaigų sportininkams, sporto šakų aukšto sportinio 

meistriškumo sportininkams – iki  20.00 val. darbo dienomis; 

4.3. Šiaulių miesto sporto bendruomenėms – nuo 20.00 val. 

5. Jei Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjas, kuris įgyvendina akredituotas 

Savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, Šiaulių 

miesto kultūros įstaigos, sportinio rengimo įstaigos nepareiškė pageidavimo nuomotis sporto salės ir 

stadiono (sporto aikštyno),  galimybė nuomotis sporto salę ir stadioną (sporto aikštyną) sudaroma 

Šiaulių miesto sporto bendruomenėms ir iki 20.00 val. darbo dienomis.  

6. Šiaulių miesto sporto bendruomenės žmonės gali nemokamai naudotis stadionu sporto 

ir sveikatinimo veiklai, kai jais nesinaudoja Progimnazija ir (ar) nuomininkai. 

7. Sporto salėje ir stadione (sporto aikštyne) nuomininkams draudžiama: 

7.1. šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis; 

7.2. įsivesti ir laikyti gyvūnus; 

7.3. gadinti sporto salėje ir stadione (sporto aikštyne) esantį inventorių; 

7.4. gadinti persirengimo patalpas, dušines, tualetus; 

7.5. be Progimnazijos rašytinio sutikimo subnuomoti sporto salę arba kitaip leisti kitiems 

asmenims ja naudotis ir atlikti einamąjį remontą, kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus 

(pagerinti turtą).  

8. Progimnazija ir nuomininkai užtikrina higienos poreikius (rankų plovimas, 

dezinfekavimas (esant ekstremaliai situacijai šalyje) ir kt.) asmenims, kurie naudojasi sporto sale ir 

stadionu (sporto aikštynu). 

9. Sporto salės, stadiono nuomininkas įsipareigoja: 
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9.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, 

priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų; 

9.2. atvykęs sportuoti, pas budėtoją pasirašyti nuomos grafike (forma patvirtinta 

progimnazijos direktoriaus įsakymu); 

9.3. pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti tvarkingą 

sporto salę, stadioną (sporto aikštyną). 

10. Progimnazija neatsako už: 

10.1. sporto salėje, persirengimo patalpose, dušinėse, tualetuose ir stadione (sporto 

aikštyne) paliktų daiktų saugumą; 

10.2. neatsargų elgesį, traumas, sužalojimus, patirtus dėl pačių nuomininkų kaltės. 

11. Progimnazijos formaliojo (fizinio ugdymo pamokos) ir neformaliojo ugdymo proceso 

vykdymo metu už mokinių saugumą atsako veiklas organizuojantys asmenys. 

12. Progimnazijos savo internetinėje svetainėje talpina ir, jei reikia, atnaujina sporto salės 

ir stadiono (sporto aikštyno) užimtumo Google kalendorius, nurodydama nuomininkus. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už nuomojamo turto pabloginimą, sugadinimą nuomininkas atsako Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 

 

 

 


