PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. 1396
NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO
SALĖMIS IR STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais
(sporto aikštynais) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja naudojimosi Šiaulių miesto
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – Švietimo įstaiga), sporto
salėmis ir stadionais, specializuotais ar universaliais sporto aikštynais (toliau – stadionai (sporto
aikštynai)) sąlygas.
2. Aprašu nustatoma galimybė naudotis Švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto
aikštynais) vykdyti veiklai, neprieštaraujančiai švietimo sritį reglamentuojantiems teisės aktams,
laisvu laiku nuo Švietimo įstaigos nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimo ir suplanuotų veiklų.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Šiaulių miesto sporto bendruomenės – įvairios sporto mėgėjų asociacijos, įstaigos ir
(ar) žmonių grupės, veteranai (išskyrus aukšto meistriškumo sportininkus).
3.2. Specializuotas sporto aikštynas – statinys, pritaikytas vienai sporto šakai, atitinkantis
tos sporto šakos tarptautinės federacijos reikalavimus.

II SKYRIUS
NAUDOJIMOSI SPORTO SALĖMIS IR STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS)
TVARKA
4. Pirmumo teisę naudotis Švietimo įstaigos sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais)
turi Švietimo įstaigos formaliojo ir neformaliojo ugdymo proceso vykdytojai.
5. Pirmumo teisė nuomotis Švietimo įstaigos sporto sales ir stadionus (sporto aikštynus)
suteikiama šia eilės tvarka:
5.1. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas
Savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių
miesto kultūros įstaigų vaikų meno kolektyvų, švietimo ir sportinio rengimo įstaigų sportininkams
(vaikams ir jaunimui iki 21 metų) ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo
sportininkams (vaikams ir jaunimui iki 21 metų) – iki 20.00 val. darbo dienomis, savaitgaliais ir (ar)
švenčių dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;
5.2. Šiaulių miesto sportinio rengimo įstaigų sportininkams, sporto šakų aukšto sportinio
meistriškumo sportininkams – iki 20.00 val. darbo dienomis, savaitgaliais ir (ar) švenčių dienomis
nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;
5.3. Šiaulių miesto sporto bendruomenėms – nuo 20.00 val.
6. Švietimo įstaigos vadovas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 1 d. pateikia
Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamentui (toliau – Departamentas)
derinti Švietimo įstaigos sporto salių ir stadionų (sporto aikštynų) užimtumo grafikus, juose nurodant
nuomininkus. Mokslo metų eigoje pasikeitus nuomininkams, Švietimo įstaigos vadovas raštu
informuoja Departamentą.
7. Švietimo įstaiga savo internetinėje svetainėje talpina ir, jei reikia, atnaujina sporto salių ir
stadionų (sporto aikštynų) užimtumo Google kalendorius, nurodydama nuomininkus.
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8. Švietimo įstaiga numato laiką Šiaulių miesto sporto bendruomenės žmonėms nemokamai
naudotis stadionais, išskyrus specializuotus sporto aikštynus, sporto ir sveikatinimo veiklai, kai jais
nesinaudoja Švietimo įstaiga ir (ar) nuomininkai.
9. Švietimo įstaiga ir (ar) nuomininkai užtikrina higienos poreikius (lauko tualetai, rankų
plovimas, dezinfekavimas (esant ekstremaliai situacijai šalyje) ir kt.) asmenims, kurie naudojasi
sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais).
10. Švietimo įstaiga, vykstant numatytai veiklai stadionuose (sporto aikštynuose) su įrengtu
apšvietimu, tamsiuoju paros laiku privalo įjungti apšvietimą iki 22.00 val.
11. Švietimo įstaigos vadovas patvirtina naudojimosi sporto salėmis ir stadionu (sporto
aikštynu) taisykles, kurios skelbiamos Švietimo įstaigos interneto svetainėje ir matomoje vietoje prie
sporto salės ir stadiono (sporto aikštyno). Nuomininkai ir visi išorės naudotojai privalo vadovautis
Švietimo įstaigos vadovo patvirtintomis naudojimosi sporto salėmis ir stadionu (sporto aikštynu)
taisyklėmis.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Aprašo nuostatomis vadovaujasi visos Švietimo įstaigos ir nuomininkai. Aprašas
skelbiamas Teisės aktų registre ir Švietimo įstaigos interneto svetainėje. Sporto salių ir aikštynų
suteikimo dokumentai saugomi Švietimo įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Departamento Švietimo skyrius ir Kūno kultūros ir
sporto skyrius.
14. Aprašas keičiamas, naikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
___________________________

