
       PATVIRTINTA 

Vilniaus Baltupių progimnazijos 

Direktorės Ligitos Visockienės 

2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-385 

 

VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

NAUDOJIMOSI SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS 

 

Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į Vilniaus Baltupių progimnazijos (toliau – 

Progimnazija) sporto aikštyną, tuo patvirtina, kad susipažino su Vilniaus Baltupių progimnazijos 

naudojimosi sporto aikštynu taisyklėmis (toliau – Taisyklės), su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų 

pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos sporto aikštyną (toliau – Aikštynas) eksploatuoja Progimnazija vadovaudamasi 

žemiau išdėstytomis taisyklėmis.  

2. Aikštyno lankytojai, žiūrovai, Baltupių mikrorajono gyventojai, Progimnazijos bendruomenės 

nariai, savarankiškai ar organizuotai grupėmis sportuojantys asmenys privalo griežtai laikytis šių 

Taisyklių.  

3. Progimnazijos Aikštyne esantys objektai: pagrindinė futbolo aikštė, bėgimo takai, šuolio į tolį 

sektorius, krepšinio, tinklinio, teniso bei universalios aikštelės.  

4. Aikštynas eksploatuojamas visus metus. 

5. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės, nuomos sutartis sudariusių fizinių ir 

juridinių asmenų bei Baltupių mikrorajono gyventojų naudojimui. Progimnazijos darbuotojams ar 

nuomos sutartis sudariusiems asmenims paprašius, Aikštyno lankytojai bei svečiai privalo užleisti 

aikšteles.  

6. Pirmumo teisę Aikštyne vykdyti užsiėmimus/ pamokas, treniruotes, renginius ar varžybas turi: 

-  Vilniaus Baltupių progimnazijos mokiniai, darbuotojai;  

- Vilniaus miesto savivaldybės sporto mokyklos, vadovaudamosis sudarytu Aikštyno 

užimtumo grafiku; 

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

nuomos sutartis, vadovaudamiesi sudarytu Aikštyno užimtumo grafiku. 

7. Aikštyno vartai atrakinami 6.00 val., užrakinami – 22.00 val. 

 

II. BENDRA SPORTO AIKŠTYNO EKSPLOATAVIMO TVARKA.  

ELGESIO AIKŠTYNE TAISYKLĖS 

 

8. Aikštyno lankytojai privalo: 

8.1. griežtai laikytis viešosios tvarkos taisyklių; 

8.2. tausoti Aikštyno inventorių;  

8.3. sportuoti tik avint sportinę avalynę arba avalynę, kuri negadina dangos;  

8.4. šiukšles mesti į Aikštyno teritorijoje esančias šiukšliadėžes; 

8.5. gerbti pamokų, treniruočių, varžybų dalyvius ir pasišalinti iš Aikštyno pamokų, varžybų bei 

treniruočių metu; 

8.6. vykdyti Progimnazijos darbuotojų reikalavimus. 

9. Aikštyno lankytojams draudžiama: 

9.1. įsivesti, laikyti ir vedžioti teritorijoje gyvūnus; 



9.2. vaikščioti šiaurietiškojo ėjimo lazdomis; 

9.3. važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis, dviračiais, paspirtukais, riedučiais, 

vežimėliais, riedlentėmis ir kt.;  

9.4. draudžiama naudoti sportinę avalynę su smeigėmis, išskyrus bėgimo take;  

9.5. savavališkai (nesuderinus su Progimnazijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu) organizuoti 

Aikštyne varžybas, renginius bei naudotis jo inventoriumi; 

9.6. triukšmauti, šiukšlinti, valgyti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, naudoti 

prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis, kitaip teršti Aikštyną; 

9.7. įsinešti ir naudoti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones; 

9.8. gadinti stadiono, aikštelių ir bėgimo takų dangą, inventorių, deginti sprogstamus garsinius ir 

dūminius įtaisus, lipti per tvorą ar kitaip ją gadinti.  

10. Į Aikštyną galima įeiti tik pro numatytus vartus. 

11. Įvažiuoti į Aikštyno teritoriją galima tik gavus Progimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto 

asmens leidimą.  

12. Progimnazija neatsako už Aikštyno naudotojų neatsargų elgesį, traumas patirtas naudojantis 

Aikštynu, už paliktų daiktų saugumą ir bet kokius patirtus nuostolius. 

13. Aikštynas ir Progimnazijos pastatas yra stebimi vaizdo kameromis ir saugomi Progimnazijos 

darbuotojų. Darbuotojai reaguoja į bet kokius bandymus savarankiškai naudotis stadionu dienos ar 

nakties metu. Apie padarytus pažeidimus informuoja Vilniaus miesto policijos komisariato pareigūnus. 

14. Už nepilnamečių asmenų elgesį Aikštyne ir naudojimosi Aikštynu Taisyklių laikymąsi bei 

padarytus pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

15. Progimnazija pasilieka teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems Taisyklių, apriboti teisę 

naudotis Aikštynu. 

_________________________________ 

 


