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NAUDOJIMOSI VILNIAUS R. KALVELIŲ STANISLAVO MONIUŠKOS  

GIMNAZIJOS STADIONU TAISYKLĖS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos stadioną (toliau – stadionas) 

eksploatuoja ir už jo eksploataciją atsako Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos stadiono 
koordinatorius vadovaudamasis žemiau išdėstytomis taisyklėmis. Stadione esantys objektai, kuriais gali 
naudotis lankytojai, griežtai laikydamiesi taisyklių: futbolo aikštė, krepšinio aikštelė, žiūrovų tribūnos, 
lengvosios atletikos bėgimo takai ir sektoriai, tinklinio aikštelė, lauko biotualetas. 

2. Stadiono lankytojai, žiūrovai, savarankiškai ir organizuotai grupėmis sportuojantys asmenys 
privalo laikytis šių Taisyklių. 

  
II SKYRIUS 

BENDRA STADIONO EKSPLOATAVIMO TVARKA 

  
3. Savarankiškai grupėmis ar individualiai gali naudotis tik šiais sporto įrenginiais: stadiono 

bėgimo takais, dirbtinės dangos aikštele, tinklinio aukštelėmis, krepšinio aikštele. Stadione sportuoti 
galima tik su sportine avalyne. 

4. Pirmumo teisę organizuoti užsiėmimus, treniruotes, varžybas turi Vilniaus r. Kalvelių 
Stanislavo Moniuškos gimnazija (toliau – Gimnazija) ir su Gimnazijos administracija suderinę tvarkaraštį 
treneriai, sporto klubai, organizacijos.  

5. Leidimą naudoti ar išsinuomoti stadioną suteikia Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos 

gimnazija. 

6. Stadionas skirtas Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos ir Vilniaus r. Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijos mokinių fizinio ugdymo pamokoms ir kitoms veikloms vykdyti, sporto klubų bei 

kitų į gimnaziją besikreipiančių asmenų sporto treniruotėms, varžyboms ar renginiams organizuoti.   
7. Žiūrovų tribūnų paskirtis – stebėti varžybas, renginius, reprezentacinių komandų treniruotes.  
8. Draudžiama žiūrovų tribūnose sėdėti, žaisti ar naudotis kitais tikslais, jei nevyksta sporto ar 

kiti renginiai. 
9. Gimnazija neatsako už stadione paliktų daiktų saugumą ir bet kokius patirtus nuostolius. 
10. Stadionas yra stebimas vaizdo kameromis. 
  

III SKYRIUS 

ELGESIO STADIONE TAISYKLĖS 

 
11. Draudžiama: 
11.1. savavališkai (nesuderinus su Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija) 

naudotis stadionu ir jame esančiais objektais; 
11.2. į stadioną ateiti neblaiviems, įsinešti bei vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, 

stadiono teritorijoje, šiukšlinti, rūkyti, įsivesti ir laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti 
stadioną; 



11.3. gadinti stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių, laipioti 
kėdėmis;  

11.4. įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones; 
11.5. naudotis stadionu bet kokiems tikslams: gegužės – rugsėjo mėnesiais nuo 22.00 val. iki 

7.00 val., spalio – balandžio mėnesiais – nuo 21.00 val. iki 7.00 val.;  
11.6. važinėti vejomis, bėgimo takais bet kokiomis transporto priemonėmis; 
11.7. viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, kuriuose būtų 

užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą, diskriminaciją ar kitus 
neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija ir/ar turinys; 

11.8. vaikščioti bėgimo takais šiaurietiško ėjimo lazdomis; 
11.9. žaisti smėlyje šuolių į tolį sektoriuje; 
11.10. renginio metu stovėti praėjimuose, ant laiptų, zonose už futbolo vartų.   
12. Lankytojai privalo laikytis viešojo elgesio taisyklių bei sanitarinių-higieninių reikalavimų, 

tausoti stadiono inventorių.  
13. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako 

nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai, o užsiėmimų metu mokytojai, treneriai, nuomos sutartis sudarę 
asmenys.  

14. 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.  

15. Gimnazija neugdymo proceso metu neatsako ir negali būti laikoma atsakingu už lankytojo 
stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas pasekmes. 

16. Už taisyklių pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių atlyginimo.  
17. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų 

pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
18. Kiekvienas asmuo įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną tuo patvirtina, kad su 

šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
19. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos 

stadiono koordinatorių adresu Mokyklos g. 8, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. ar telefonu 
+37064454406 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 

 
___________________  


