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Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis susipažino, 

su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 

Progimnazija tikisi visų aikštyno lankytojų supratimo, jog nuo atsakingo kiekvieno lankytojo 

naudojimosi aikštynu priklauso visų mūsų galimybė sportuoti kokybiškai įrengtame aikštyne. 

 

Aikštyno teritorija stebima vaizdo kameromis. 

 

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos 

lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės 

 

  

1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos (toliau – Progimnazija) lauko 

sporto aikštyno (toliau – aikštynas) naudojimo tvarką. 

2. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų), nuomos sutartis 

sudariusių fizinių ir juridinių asmenų naudojimui, tačiau jame leidžiama sportuoti ir svečiams. 

Progimnazijos bendruomenės nariams, darbuotojams ar nuomos sutartis sudariusiems asmenims 

paprašius svečiai privalo užleisti aikšteles. 

3. Aikštyną prižiūri Progimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo klausyti 

administracijos atstovo (direktoriaus ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką aikštyne asmenų (budėtojo, 

sargo ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo. 

4. Aikštyno naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų. 

5. Aikštyno naudotojai privalo elgtis saugiai ir atsakingai, yra atsakingi už savo saugumą.  

6. Aikštyno naudotojai yra atsakingi už aikštynui ir kitam Progimnazijos turtui padarytą žalą. 

Padaryta žala atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi atsakingi 

nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai. 

8. Aikštyne draudžiama: 

8.1. vedžioti naminius gyvūnus; 

8.2. važinėti dviračiais ir kitomis ratinėmis transporto priemonėmis. Dviračiai ir kitos transporto 

priemonės turi būti paliekamos šalia aikštyno;  

8.3. vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis; 

8.4. dėvėti sporto aikštyno dangai netinkančią avalynę su aštriais pado elementais (pvz. aukštakulnius 

batelius, lauko vejos futbolo batelius ir pan.); 

8.5. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginimosi medžiagas; 

8.6. valgyti, naudoti šašlykines ar kitus prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis; 

8.7. triukšmauti, garsiai leisti muziką, vartoti necenzūrinius žodžius; 

8.8. savavališkai, nesuderinus su Progimnazija, organizuoti renginius. 

9.  Asmenys, pažeidę šias taisykles, Progimnazijos atstovui paprašius, privalo nedelsdami pasišalinti 

iš Progimnazijos teritorijos.  

10. Progimnazija pasilieka sau teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems taisyklių, apriboti 

naudojimąsi aikštynu. 

11. Informacija apie aikštelių užimtumą skelbiama mokyklos svetainėje adresu  

http://www.pvileisis.vilnius.lm.lt/aikstyno-naudojimas/ 
 


