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VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS STADIONO NAUDOJIMOSI 

TAISYKLĖS 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1.   Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos stadioną (toliau – stadionas) eksploatuoja ir už jo 

eksploataciją atsako Vilniaus Simono progimnazijos administracija vadovaudamasis žemiau 

išdėstytomis taisyklėmis. 

1.2.   Stadione esantys objektai: pagrindinė futbolo aikštė, lengvosios atletikos bėgimo takai su 

sektoriais, tinklinio ir krepšinio aikštelės. 

1.3. Stadiono lankytojai, žiūrovai, ir progimnazijos mokiniai savarankiškai ar organizuotai 

grupėmis sportuojantys asmenys privalo griežtai laikytis šių taisyklių. 

 

2. Bendra stadiono eksploatavimo tvarka 

 

2.1. Sportuojantys asmenys gali naudotis stadiono sporto įrenginiais: stadiono bėgimo takais, 

dirbtinės dangos futbolo aikštele, tinklinio ir krepšinio aikštelėmis gegužės–rugsėjo mėnesiais nuo 

6.30 val. iki 22.00 val., spalio–balandžio mėnesiais nuo 6.30 val.  iki 20.00 val. 

2.2.  Stadione sportuoti galima tik su sportine avalyne.  Draudžiama naudoti sportinę avalynę su 

smeigėmis.   

2.3. Asmenys, norintys pasinaudoti stadionu, privalo registruotis registravimo žurnale, palikdami 

asmens pažymėjimą, nurodę savo kontaktinius duomenis progimnazijoje pas budintį asmenį. 

2.4.   Pirmumo teisę vykdyti Stadione renginius, užsiėmimus, treniruotes ar varžybas turi : 

• Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokiniai, 

• Vilniaus miesto savivaldybės sporto mokyklos, 

• Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone registruotos įstaigos, organizacijos ir sporto klubai pagal 

nuomos sutartis, vadovaudamiesi sudarytu stadiono užimtumo grafiku. 

2.5. Leidimą naudoti ar išsinuomoti stadione esančius objektus sporto šventėms ar renginiams 

suteikia Vilniaus Simono Stanevičiaus  progimnazija suderinus su Vilniaus miesto savivaldybe. 

2.6.  Pagrindinė futbolo aikštė skirta mokinių fizinio ugdymo pamokoms, sporto klubų komandų bei 

kitiems su sportu suinteresuotiems asmenims treniruotėms bei varžyboms. 

2.7.  Progimnazija neatsako už stadione paliktų daiktų saugumą ir, bet kokius patirtus nuostolius. 

2.8.  Dėl naudojimosi stadione esančiais objektais ir jo inventoriumi laiko suderinimo ar papildomos 

informacijos kreiptis į Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnaziją  adresu S.Stanevičiaus  g. 25 , 

Vilnius, telefonu S.Stanevičiaus g. 25 Vilniuje, telefonu (8 5 2702223) , el. paštu: 

rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. 

 

3. Elgesio stadione taisyklės 

DRAUDŽIAMA: 

3.1. Savavališkai nesuderinus su  Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos administracijos 

darbuotojais naudotis  stadione esančiais objektais ir jo inventoriumi. 
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3.2. Šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įsivesti ir 

laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną. Įsinešti, bet kokio pobūdžio ginklus, 

petardas ir kitokias pirotechnikos priemones. 

3.3. Gadinti stadiono inventorių, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus. Gadinti stadiono 

dangą, vartus, laipioti  krepšinio stovų ar vartų konstrukcijomis, tampyti tinklus, kabintis ant lankų ar 

kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių. 

3.4. Mėtyti daiktus į futbolo aikštės zoną. 

3.5. Viešinti, bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, gestus kuriuose būtų 

užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar 

kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar jos turinys. 

3.6. Naudotis stadionu, bet kokiems tikslams: gegužės–rugsėjo mėnesiais nuo 22.00 iki 6.30 val., 

spalio–balandžio mėnesiais – nuo 20.00 iki 6.30 val. 

3.7. Važinėti vejomis, bėgimo takais, bet kokiomis transporto priemonėmis. 

3.8. Į stadioną  galima įeiti tik pro numatytus vartus.  Įvažiuoti į stadiono teritoriją galima tik su 

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos administracijos leidimu. 

3.9. Vaikščioti bėgimo takais šiaurietiško ėjimo lazdomis. 

3.10. Privaloma laikytis sanitarinių – higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, tausoti 

stadiono inventorių. 

3.11. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako 

nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, nuomos sutartis sudarę asmenys. 

3.12. Lankytojas, patekęs į stadioną, prisiima, bet kokią riziką, galinčią kilti jam būnant stadione, 

įskaitant, bet neapsiribojant, riziką būti fiziškai sužeistam, riziką dėl turimo turto praradimo ir/ar 

sugadinimo, riziką dėl, bet kokio kito stadione galinčio įvykti incidento. 

3.13. Progimnazija neugdymo proceso metu neatsako ir negali būti laikoma atsakingu už lankytojo 

stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas pasekmes. 

3.14. KIEKVIENAS ASMUO, ĮEIDAMAS IR BŪDAMAS STADIONO TERITORIJOJE, 

TUO  PATVIRTINA, KAD SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS SUSIPAŽINO, SU JOMIS SUTINKA 

IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS. 

 

___________________________________ 


