
PATVIRTINTA 

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos  

direktoriaus 2021 m. kovo  30 d. V-20 
 

NAUDOJIMOSI DAUGĖLIŲ STADIONU TVARKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Daugėlių stadioną (toliau – Stadionas), adresu Daugėlių g. 90 B, Kuršėnai, eksploatuoja ir 

už jo eksploataciją atsako Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla), 

vadovaudamasis direktoriaus patvirtinta ir žemiau išdėstyta naudojimosi Daugėlių stadionu tvarka 

(toliau – Tvarka). Stadione esantys objektai: administracinis pastatas, žiūrovų tribūnos, pagrindinė 

futbolo aikštė, dirbtinės dangos futbolo aikštė, krepšinio aikštelė, lengvosios atletikos bėgimo takai 

bei sektoriai, treniruokliai. 

2. Stadiono lankytojai, žiūrovai, savarankiškai ar organizuotai grupėmis sportuojantys 

asmenys privalo griežtai laikytis šios Tvarkos. 

3. Pagrindinės Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Administracinis pastatas – pastatas, skirtas sporto dalyvių, lankytojų sanitarinių–

higieninių reikalavimų ir persirengimo aptarnavimo tenkinimui; 

3.2. Ilgalaikė paslauga – paslauga, kai paslaugos gavėjas naudojasi laisvu laiku nuo ugdymo 

proceso ir kitų švietimo įstaigos organizuojamų renginių bei užsiėmimų patalpomis ir stadionu ilgiau 

nei 30 kalendorinių dienų (nepriklausomai, kiek kartų per savaitę ir kiek valandų); 

3.3. Paslauga – tai veikla, kai paslaugos teikėjas suteikia teisę paslaugos gavėjui atlygintinai 

naudotis Mokyklos stadionu; 

3.4. Paslaugos gavėjas – paslaugos vartotojas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris naudojasi 

paslauga; 

3.5. Paslaugos teikėjas – švietimo įstaiga, teikianti paslaugą vartotojams (juridiniams ar 

fiziniams asmenims); 

3.6. Paslaugos sutartis – tai sutartis, kurią pasirašo paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas; 

3.7. Renginys – su švietimo, kultūros, sporto ar socialine sritimi susijusios šventės, rungtynės, 

varžybos, žaidynės, spektakliai, kino filmų peržiūros, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos; 

3.8. Specializuotas sporto aikštynas – statinys, pritaikytas vienai sporto šakai; 

3.9. Stadionas – sporto tikslams skirtas statinys, susidedantis iš futbolo aikštės ir bėgimo takų; 

3.10. Turto paslaugos suteikimo sutartis – tai sutartis, kuri sudaroma dėl bendro naudojimosi 

švietimo įstaigos stadionu (sporto aikštynu), kai juo nuolat naudojasi dvi ar kelios švietimo įstaigos, 

kurios veikia toje pačioje teritorijoje ar viename pastate (toliau – Sutartis); 

3.11. Universalus sporto aikštynas – statinys, skirtas lengvosios atletikos rungtims, 

komandinėms sporto šakoms, kitiems sportiniams žaidimams; 

3.12. Vienkartinė paslauga – paslauga, kai paslaugos gavėjas naudojasi patalpomis 

vienkartiniam renginiui organizuoti. 

4. Paslaugos įkainius tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba. 

 

II SKYRIUS 

BENDRA STADIONO EKSPLUATAVIMO TVARKA 

5. Šiaulių rajono gyventojai savarankiškai ar organizuotai grupėmis sportuojantys asmenys 

gali naudotis šiais stadiono objektais: administraciniu pastatu, žiūrovų tribūnomis, pagrindine futbolo 

aikšte, dirbtinės dangos futbolo aikšte, krepšinio aikštele, lengvosios atletikos bėgimo takais bei 

metimų sektoriais, treniruokliais. Stadione sportuoti galima tik su sportine avalyne. 

6. Pirmumo teisę vykdyti Stadione renginius, neformaliojo švietimo užsiėmimus, treniruotes 

ar varžybas turi: 

6.1. Šiaulių rajono švietimo įstaigos; 



6.2. Šiaulių rajone registruotos įstaigos, organizacijos ir sporto klubai pagal Sutartį, 

vadovaudamiesi Sporto mokyklos administracijos sudarytu stadiono užimtumo grafiku. 

7. Leidimą naudoti ar išsinuomoti stadione esančius objektus kitoms sporto šventėms ar 

renginiams suteikia Sporto mokyklos direktorius. 

8. Futbolo aikštės (natūralios ir dirbtinės dangos) skirtos Sporto mokyklos neformaliojo 

švietimo užsiėmimams ir varžyboms, Šiaulių r. švietimo įstaigų (neturinčių stadiono) mokinių fizinio 

ugdymo pamokoms bei Šiaulių rajonui atstovaujančių sporto klubų komandų treniruotėms bei 

varžyboms. 

9. Žiūrovų tribūnos skirtos stebėti varžybas, renginius, reprezentacinių sporto klubų komandų 

treniruotes. 

10. Stadiono administracinis pastatas skirtas pasidėti stadiono priežiūros ir sporto inventorių 

bei neformaliojo švietimo užsiėmimų, varžybų, treniruočių ar renginių, vykstančių pagrindinėje ir / 

ar dirbtinės dangos futbolo aikštėje, neformaliojo švietimo mokytojams, žaidėjams, treneriams, 

teisėjams ar renginio organizatoriams persirengti, nusiprausti, naudotis sanitariniais mazgais: 

10.1. varžybų, treniruočių ar renginių vykstančių pagrindinėje futbolo aikštėje žaidėjai, 

treneriai, teisėjai ar renginio organizatoriai Stadiono administraciniu pastatu turi teisę naudotis vieną 

valandą iki varžybų (renginio) pradžios ir vieną valandą pasibaigus varžyboms (renginiui); 

10.2. Stadiono administraciniame pastate draudžiama triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius 

gėrimus, kitaip svaigintis; 

10.3. pasinaudojus Stadiono administraciniu pastatu, jį perduoti Stadioną aptarnaujančiam 

personalui. Apie pastebėtus trūkumus ar sanitarinių mazgų įrangos gedimus nedelsiant pranešti 

Sporto mokyklos administracijai; 

10.4. Sporto mokykla neatsako už Stadiono administraciniame pastate paliktų daiktų saugumą 

ir bet kokius nuostolius, patirtus naudojantis juo. 

 

III SKYRIUS 

STADIONE DRAUDŽIAMA 

11. Savavališkai (prieš vieną darbo dieną atitinkamo laiko(-ų) žodžiu nesuderinus su Sporto 

mokyklos administracijos darbuotojais) naudotis stadione esančiais objektais ir jo inventoriumi. 

12. Šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įsivesti ir 

laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną. 

13. Gadinti stadiono dangą, vartus, lipti ar kitaip gadinti suoliukus bei kitą inventorių. 

14. Naudotis stadionu bet kokiems tikslams nedarbo metu. 

15. Važinėti vejomis, bėgimo takais bet kokiomis transporto priemonėmis (dviračiais, 

riedlentėmis, riedučiais, riedžiais, paspirtukais). Įvažiuoti į stadiono teritoriją galima tik Sporto 

mokyklos administracijos leidimu. 

16. Vaikščioti šiaurietiško ėjimo lazdomis. 

17. Sėdėti tribūnose, jose žaisti ar naudotis kitais tikslais, jei stadione tuo metu nevyksta sporto 

ar kiti renginiai. 

 

IV SKYRIUS 

ŽIŪROVŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

18. Žiūrovai į Stadioną varžybų, renginių metu patenka per atidarytus įėjimus nustatytu laiku. 

Jei renginys mokamas – privaloma įsigyti bilietus ir juos pateikti tikrinantiems asmenims: 

18.1. Žiūrovai privalo laikytis sanitarinių–higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos 

reikalavimų, tausoti stadiono inventorių; 

18.2. Varžybų ar renginių metu žiūrovai privalo laikytis viešojo elgesio taisyklių bei paklusti 

viešąją tvarką palaikančių asmenų, pareigūnų nurodymams ir reikalavimams, netrukdyti ir sudaryti 

sąlygas atlikti kūno ir kitą reikalingą patikrą. 

19. Žiūrovams draudžiama:  

19.1. į stadioną ateiti neblaiviems, įsinešti alkoholinius gėrimus; 

19.2. rūkyti; 



19.3. įsinešti didelius krepšius, medinius, metalinius, stiklinius bei kitus pavojų galinčius 

sukelti daiktus; 

19.4. įsinešti bet kokius gėrimus stiklinėje taroje ar skardinėse; 

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

19.6. varžybų ar renginio metu stovėti praėjimuose, ant laiptų, zonose už futbolo vartų; 

19.7. laipioti tribūnų kėdėmis, gadinti stadiono inventorių, šiukšlinti, deginti tribūnose 

sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus; 

19.8. mėtyti daiktus į futbolo aikštės zoną ir tribūnoje; 

19.9. 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. 

20. Už nepilnamečių asmenų elgesį Stadione ir naudojimosi Stadionu Tvarkos laikymąsi 

atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai.  

21. 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. Sporto mokykla 

neatsako ir negali būti laikoma atsakinga už lankytojo Stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir 

kitas neigiamas pasekmes, nebent tokia atsakomybė Sporto mokyklai kyla pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus.  

22. Už šios Tvarkos pažeidimus taikomos sankcijos ir reikalaujama padarytų nuostolių 

atlyginimo.  

23. Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į Stadioną tuo patvirtina, kad su šia  

Tvarka susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ar susijęs su šia Tvarka, jos 

pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

25. Dėl naudojimosi Stadione esančiais objektais ir jo inventoriumi laiko (-ų) suderinimo ar 

papildomos informacijos kreiptis į Sporto mokyklą adresu Aušros al. 15, Kuršėnai, ar telefonu (8 41) 

58 13 82, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. 

____________________________________________ 


