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NAUDOJIMOSI ANYKŠČIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VALDOMA 

SPORTO INFRASTRUKTŪRA IR ŠIOJE INFRASTRUKTŪROJE ESANČIU 

INVENTORIUMI  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi Anykščių kūno kultūros ir sporto centro valdoma sporto infrastruktūra ir šioje 

infrastruktūroje esančiu inventoriumi tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlygintino ir 

(ar) neatlygintino naudojimosi Anykščių kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) valdoma 

sporto infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi (toliau – Sporto infrastruktūra), 

rengiant visų amžiaus grupių Anykščių rajono rinktinių sportininkus ir (ar) kandidatus į tokias 

rinktines (toliau – Sportininkai) ir kūno kultūros sporto renginių organizavimo tikslais paslaugų 

teikimo tvarką ir sąlygas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme 

ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

3. Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos 

patvirtintos žyma „kopija tikra“ ir atitinkamos organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą 

privalo turėti) bei jos vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant 

pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą. 

3.2. Centro stadioną eksploatuoja ir už jo eksploatuoja ir už jo eksploataciją  atsako Centro 

administracija vadovaudamasi žemiau išdėstytomis taisyklėmis.  

3.3. Stadione esantys objektai: pagrindinė futbolo aikštė, teniso kortai, persirengimo kambariai, 

tualetai. 

3.4. Stadiono lankytojai, žiūrovai ir Centro ugdytiniai savarankiškai ar organizuotai grupėmis 

sportuojantys asmenys laisvu nuo Centro ugdymo proceso ir bendruomenės renginių laiku, privalo 

griežtai laikytis šių taisyklių.  

 

 

II. SPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA IR 

SĄLYGOS 

 

4. Teisę neatlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra turi Anykščių rajono sporto 

organizacijos, rengiančios Anykščių rajono rinktinių Sportininkus (išskyrus rengiamus veteranų 

sporto varžyboms) (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu personalu). 

5. Teisę atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra turi sporto organizacijos kūno kultūros ir 

sporto renginių organizavimo tikslais. 

6. Teisę atlygintinai naudotis turi kiti asmenys, tačiau tik laisvu nuo šio aprašo 4, 5 punktuose 

nurodytų atvejų metu ir (ar) kitais tikslais, nei nurodyta šio aprašo 4, 5 punktuose, tačiau visais 

atvejais tik sportininkų rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais. 

7. Sportininkams (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu personalu) teisę neatlygintinai 

naudotis Sporto infrastruktūra suteikia Centro direktorius. 



8. Sporto organizacijoms teisę atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra kūno kultūros ir 

sporto renginių organizavimo tikslais suteikia Centro direktorius pagal Centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintus įkainius. 

9. Kitiems asmenims, tačiau tik laisvu nuo šio aprašo 4, 5 punktuose nurodytų atvejų metu ir 

tik sportininkų rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais, teisę atlygintinai 

naudotis suteikia Centro direktorius pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius. 

10. Sporto organizacija, siekdama teisės neatlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra Centrui 

pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo: norimos naudotis Sporto infrastruktūros 

pavadinimą, naudojimosi laikotarpį, Sportininkų (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu 

personalu) sąrašą (pagal Aprašo priede Nr. 2 pateiktą formą) bei naudojimosi Sporto infrastruktūra 

grafiką (Aprašo 1 priedas) ir priklausymo atitinkamos amžiaus grupės Anykščių rajono rinktinei faktą 

patvirtinančius dokumentus. 

11. Sporto organizacija, siekdama atlygintai naudotis Sporto infrastruktūra kūno kultūros ir 

sporto renginių organizavimo tikslu Centrui pateikia laisvos formos prašymą, tačiau ne vėliau nei 

prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki planuojamo renginio, kuriame nurodo: Sporto infrastruktūros 

pavadinimą, naudojimosi laikotarpį ir (ar) sąrašą asmenų, kurie naudosis Sporto infrastruktūra. 

12. Kiti asmenys, tačiau tik laisvu nuo šio aprašo 4, 5 punktuose nurodytų atvejų metu ir tik 

sportininkų rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais, siekdami naudotis 

Sporto infrastruktūra, Centrui pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo: Sporto 

infrastruktūros pavadinimą, datą, tikslą, kam bus naudojama Sporto infrastruktūra bei sąrašą asmenų, 

kurie naudosis Sporto infrastruktūra. 

13. Sportininkams (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu personalu) teisė neatlygintinai 

naudotis Sporto infrastruktūra suteikiama tik Centrui sudarius sutartį su sporto organizacija (pagal 

Aprašo 3 priede pateiktą formą).  

14. Sporto organizacijai teisė atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra kūno kultūros ir sporto 

renginių organizavimo tikslais suteikiama Centrui sudarius sutartį su Sporto organizacija (pagal 

Aprašo 3 priede pateiktą formą). 

15. Kitiems asmenims, tačiau tik laisvu nuo šio aprašo 4, 5 punktuose nurodytų atvejų metu ir 

tik sportininkų rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais teisė atlygintinai 

naudotis Sporto infrastruktūra suteikiama Centrui sudarius sutartį su šios teisės siekiančiais 

asmenimis (pagal aprašo 3 priede ir (ar) 4 priede pateiktą formą). 

 

III. ELGESIO STADIONE TAISYKLĖS 

 

16. Centro futbolo stadione draudžiama: 

16.1. Savavališkai, nesuderinus su Centro administracijos darbuotojais naudotis stadione 

esančiais objektais ir jo inventoriumi. 

16.2. Šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įvesti ir 

laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną.  

16.3. Įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones. 

16.4. Gadinti stadiono inventorių, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus. 

16.5. Gadinti stadiono veją, vartus, lipti ar kitaip gadinti tvorą bei kitą inventorių. 

16.6. Mėtyti daiktus į futbolo aikštės zoną. 

16.7.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. 

16.8. Naudotis stadionu bet kokiems tikslams: gegužės–rugsėjo mėnesiais nuo 22.00 iki 6.30 

val., spalio – balandžio mėnesiais – nuo 20.00 iki 6.30 val.  

16.9. Važinėti vejomis, bėgimo takais, bet kokiomis transporto priemonėmis. Įvažiuoti į 

stadiono teritoriją galima tik su Centro administracijos leidimu.  



17. Privaloma laikytis sanitarinių – higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, 

tausoti stadiono inventorių, naudotis esančiais tualetais. 

18. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu taisyklių laikymąsi atsako 

nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, nuomos sutartis sudarę asmenys. 

19. 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 stadione galinčio įvykti incidento.  

20. Centro neugdymo proceso metu neatsako ir negali būti laikomas atsakingu už lankytojo 

stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus ir kitas neigiamas pasekmes.  

21. Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną tuo patvirtina, kad su 

šiomis taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.  
 

 

IV. SUTARČIŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

 

22. Centras įsipareigoja pagal galimybes atlikti Sporto infrastruktūros priežiūrą, remontą, 

atnaujinimą (modernizavimą) ir aprūpinti reikiamu inventoriumi. 

         23. Sportininkai (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu personalu) netenka teisės 

neatlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra, jeigu pažeidžia sudarytą sutartį.  

         24. Sporto organizacija netenka teisės atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra kūno kultūros 

ir sporto renginių organizavimo tikslais, jeigu pažeidžia sudarytą sutartį. 

         25. Kiti asmenys tačiau tik laisvu nuo šio aprašo 4, 5 punktuose nurodytų atvejų metu ir tik 

sportininkų rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais, netenka teisės 

atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra, jeigu pažeidžia sudarytą sutartį. 

        26. Dėl teisės neatlygintinai ir (ar) atlygintinai naudotis Sporto infrastruktūra netekimo 

sprendimus priima Centro direktorius.  

        27. Apie sprendimą sustabdyti teisę neatlygintinai ir (ar) atlygintinai naudotis Sporto 

infrastruktūra ir sportininkai ir Sporto organizacijos ir (ar) kiti asmenys informuojami raštu 

nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendime turi 

būti nurodyti suteiktos teisės stabdymo motyvai. 

 

 

V. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

        28. Bet kokie kylantys ginčai, nesutarimai ar pretenzijos dėl teisės naudotis Sporto yra 

sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

_____________ 
 


