PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 23 d.
sprendimu Nr. 2-101
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS FUTBOLO STADIONO
IR UNIVERSALIOS AIKŠTELĖS PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – gimnazija) futbolo stadiono ir
universalios aikštelės (toliau – stadionas) paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja atlygintino ir (ar) neatlygintino stadiono infrastruktūros ir jame esančio
inventoriaus naudojimo, paslaugų teikimo sąlygas ir prioritetines paslaugų gavėjų grupes.
2. Stadionas skirtas kūno kultūros pamokoms vesti, neformaliojo ugdymo užsiėmimų veikloms
vykdyti, sporto pratyboms, sporto varžyboms ir kitiems sporto ir kūno kultūros renginiams
organizuoti.
3. Stadioną eksploatuoja ir už eksploataciją atsako gimnazijos direktorius.
4. Gimnazijos direktorius atsakingas už mokamų paslaugų mokesčio surinkimą pagal pateiktą
Širvintų sporto centro (toliau – Sporto centro) informaciją.
5. Sporto centro direktorius atsakingas už stadiono tinkamą priežiūrą, jo parengimą tinkamam
naudojimui pagal paskirtį ir naudojimosi stadionu organizavimą ir šio Aprašo laikymosi kontrolę.
6. Sporto centro direktorius atsakingas už saugumo ir tvarkos taisyklių, nustatytų šiame Apraše,
viešinimą stadiono teritorijoje.
7. Už tvarką, žiūrovų tribūnų, sporto įrenginių ir žmonių saugą užsiėmimų (renginių) metu
stadione ir jo prieigose atsako organizatorius ir / ar naudotojas.
8. Gimnazija stadiono atlygintinas ir (ar) neatlygintinas paslaugas teikia iš anksto suderinusi
su Sporto centru.
9. Šio Aprašo reikalavimai yra privalomi visiems stadiono lankytojams ir naudotojams, taip
pat renginių organizatoriams bei taikomi visų jų atžvilgiu.
10. Sporto centras ir gimnazija neatsako ir negali būti laikomi atsakingais už stadiono lankytojo
(naudotojo) stadione patirtą žalą, fizinius sužalojimus, smurtą ir kitas neigiamas pasekmes, susijusias
su lankytojo (naudotojo) elgesiu ir / ar netinkamu stadiono infrastruktūros / inventoriaus naudojimu,
ar naudojimu ne pagal paskirtį.
11. Visa atsakomybė dėl besinaudojančių stadiono infrastruktūra sveikatos sutrikimų,
nelaimingų atsitikimų ar traumų tenka stadiono lankytojui (naudotojui).
12. Stadiono lankytojas (naudotojas), atėjęs į stadioną, prisiima bet kokią riziką, kuri gali jam
kilti – būti įžeistam arba sužalotam, prarasti asmeninį turtą ar patirti kitas neigiamas pasekmes,
susijusias su lankytojo (naudotojo) elgesiu ir / ar netinkamu stadiono infrastruktūros / inventoriaus
naudojimu, ar naudojimu ne pagal paskirtį.
13. Stadionas yra stebimas vaizdo kamerų.
14. Kiekvienas asmuo, įeidamas ar kitaip patekdamas į stadioną, tuo patvirtina, kad su šiame
Apraše nustatytomis saugumo ir tvarkos taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
15. Už stadiono infrastruktūros ir jame esančio inventoriaus naudojimą imamas mokestis,
išskyrus šiame Apraše nustatytas išimtis. Mokesčio dydį nustato Širvintų rajono savivaldybės taryba.
16. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme ir kituose teisės
aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS
17. Stadionas, suteiktas fiziniams ir juridiniams asmenims, gali būti naudojamas tik pagal
paskirtį: pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimų veikloms, sporto pratyboms, sporto
varžyboms ir kitiems sporto ir kūno kultūros renginiams organizuoti.
18. Neatlygintino naudojimosi stadionu teisė suteikiama:
18.1. Širvintų rajono savivaldybės švietimo ir biudžetinėms įstaigoms;
18.2. Lietuvos futbolo federacijai ir (ar) jos nurodytiems asmenims ne mažiau kaip 100 (vieną
šimtą) valandų per 1 (vienerius) metus iki 2029 m. liepos 22 d. futbolo vystymo veiklai vykdyti.
19. Teisę atlygintinai naudotis stadionu turi visi kiti stadiono naudotojai, tačiau tik sportininkų
rengimo bei kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo tikslais.
20. Pirmumo teisę vesti pamokas, vykdyti užsiėmimus, treniruotes, varžybas turi su Sporto
centru suderinusios grafiką švietimo ir biudžetinės įstaigos.
21. Sporto centro direktorius ar direktoriaus įgaliotas asmuo, gavęs pageidaujančių naudotis
stadionu prašymą, kuriame nurodoma stadiono naudojimo tikslas, laikas, trukmė, atsakingas asmuo
ir kita su stadiono naudojimu susijusi informacija, suderina naudojimo laiką.
22. Suderinus stadiono naudojimo sąlygas, laiką ir grafiką, atlygintinų paslaugų teikimo atveju
sudaroma Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos futbolo stadiono ir / ar universalios
aikštelės naudojimo paslaugų sutartis (toliau – sutartis) (pagal Aprašo priede pateiktą formą).
23. Sutartį su stadiono naudotojais pasirašo gimnazijos direktorius arba direktoriaus įgaliotas
asmuo.
24. Mokestis už stadiono paslaugas pervedamas į gimnazijos atsiskaitomąją banko sąskaitą
pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Mokėjimo paskirtyje įrašoma: „Mokestis už Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus futbolo stadiono paslaugas“.
25. Neapmokėjus už stadiono naudojimo paslaugą pagal gautą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip
3 darbo dienos iki paslaugos suteikimo termino pradžios, stadiono naudotojai neturi teisės naudotis
stadiono teikiamomis paslaugomis.
26. Jei stadiono naudotojas, sudaręs stadiono naudojimo paslaugų sutartį ir apmokėjęs už
stadiono paslaugas, atsisako pasinaudoti stadionu arba juo nesinaudoja, neinformavęs ne vėliau kaip
prieš 3 darbo dienas prieš nustatytą paslaugų teikimo laiką, sumokėtas mokestis negrąžinamas.
27. Sporto centro direktorius ar direktoriaus įgaliotas asmuo turi teisę atsisakyti leisti naudotis
stadionu asmenims, pažeidusiems Aprašo reikalavimus ir bendrąsias saugumo ir tvarkos taisykles.
28. Sporto centro direktorius ar direktoriaus įgaliotas asmuo pasilieka teisę, informavęs
stadiono naudotoją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, pagal grafike numatytą laiką atšaukti
užsiėmimus, atsižvelgdamas į sezonus (vasaros, žiemos), sporto varžybų ir treniruočių tvarkaraščius,
valstybines švenčių dienas bei galimus kitus pakeitimus. Atšaukus užsiėmimą, derinamas kitas laikas.
III. BENDROSIOS SAUGUMO IR TVARKOS TAISYKLĖS
29. Stadiono lankytojai (naudotojai) privalo laikytis bendrųjų Stadiono saugumo ir tvarkos
taisyklių.
30. Stadiono lankytojai (naudotojai) gimnazijai atlygina žalą, padarytą dėl jų kaltės.
31. Stadione draudžiama:
31.1. savavališkai, nesuderinus su Sporto centru, patekti į stadioną ar į stadiono teritoriją,
naudotis stadiono infrastruktūra ir jo inventoriumi;
31.2. važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis. Įvažiuoti į stadiono teritoriją galima tik
su Sporto centro leidimu;

31.3. įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones, taip
pat bet kokio pobūdžio medžiagas, objektus ir kitas priemones, galinčias kelti pavojų ir (ar) grėsmę
stadione esantiems žmonėms, turtui, pertraukti varžybas ar kitą stadione vykstantį renginį ir (ar)
trikdyti viešąją tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant, akmenis, metalo ar medžio gabalus, degius
skysčius, stiklo gaminius, smailius ar aštrius daiktus, veido maskuotes;
31.4. gadinti stadiono dangą, kopti į stadiono apšvietimo bokštus, lipti ant stadione esančių
tvorų, aptvarų, kitokio pobūdžio stadione esančių ir (ar) jį sudarančių konstrukcijų, taip pat stovėti
ant stadione įrengtų kėdžių;
31.5. gadinti kitų asmenų turtą;
31.6. šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įsivesti ir
laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną;
31.7. mėtyti daiktus į stadiono aikštės zoną, svaidyti ir (ar) įžiebti bet kokio pobūdžio
objektus, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus;
31.8. atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, galinčius kelti pavojų paties ir (ar) kitų asmenų
gyvybei ar sveikatai, ar daryti jiems kitokio pobūdžio žalą;
31.9. atlikti bet kokius nusikalstamus, administracine atsakomybę sukeliančius ir kitus
Lietuvos Respublikos teisės aktų draudžiamus ir (ar) jų reikalavimų neatitinkančius veiksmus;
31.10. pasibaigus varžyboms ar kitam stadione vykstančiam renginiui, likti stadione ilgiau nei
yra būtina;
31.11. stadione privaloma laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos
reikalavimų, tausoti stadiono inventorių;
31.12. atlikti bet kokio pobūdžio provokuojančius, keliančius bet kokio pobūdžio grėsmę,
diskriminacinius ir (ar) įžeidžiančius veiksmus;
31.13. skelbti žinią, kuri nėra suderinama su stadiono naudojimo tikslu, ypatingai, jeigu ta žinia
yra politinė, ideologinė, religinė, įžeidžianti ar provokacinė;
31.14. 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.
32. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu Aprašo reikalavimų
laikymąsi atsako nepilnamečių asmenų tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai, treneriai, stadiono
naudojimo paslaugų sutartį sudarę asmenys ar institucijos.
33. Į stadioną gali būti neįleidžiami ar pašalinti iš jo aiškiai nuo alkoholio, narkotinių ir (ar)
psichotropinių medžiagų apsvaigę, taip pat agresyviai besielgiantys, smurtaujantys ir (ar) viešąją
tvarką kitaip pažeidžiantys ir (ar), kilus pagrįstam įtarimui, galintys pažeisti asmenys.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Bet kokie kylantys ginčai, nesutarimai ar pretenzijos dėl teisės naudotis stadiono
paslaugomis yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčas, nesutarimas ar pretenzija
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
35. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Širvintų rajono savivaldybės taryba.
36. Aprašas skelbiamas teisės aktų registre ir Širvintų rajono savivaldybės, Širvintų sporto
centro ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos interneto svetainėse.
_____________

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos futbolo stadiono ir universalios
aikštelės paslaugų teikimo ir naudojimo
tvarkos aprašo
priedas
(Sutarties formos pavyzdys)
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS FUTBOLO STADIONO
IR / AR UNIVERSALIOS AIKŠTELĖS NAUDOJIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. ____
20____m. _______________ d.
Širvintos
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, juridinio asmens kodas 190360892, kurios
registruota buveinė yra Vilniaus g. 69, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios
pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Paslaugos teikėju, ir
[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurio
(-ios) registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas (-a) [įrašyti pareigas, vardą,
pavardę], veikiančio (-ios) pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau – Paslaugos gavėju,
toliau – Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“,
o abu kartu – „Šalimis“,
vadovaudamiesi Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos futbolo stadiono ir
universalios aikštelės paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 20___ m. _________ ___ d. sprendimu Nr. ________ (toliau – Aprašas), sudarė
šią Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos futbolo stadiono ir / ar universalios aikštelės
naudojimo paslaugų sutartį (toliau tekste – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos gavėjui _____________________________________
________________________________________________________________________________
(objekto adresas ir trumpas apibūdinimas)

___________________________________________________(toliau – stadiono infrastruktūra) .
II. SUTARTIES SĄLYGOS
2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja naudotis suteikta stadiono infrastruktūra šioje Sutartyje
numatytomis sąlygomis, tvarka ir mokėti už suteiktą paslaugą ___________ (įrašyti sumą) eurų.
3. Paslaugos terminas nuo _____m. ___________ d. _____ val. iki ____m. _________d.
______ val.
III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
4.1. apmokėti už stadiono infrastruktūros naudojimo paslaugą pagal gautą sąskaitą faktūrą ne
vėliau kaip 3 darbo dienos iki paslaugos suteikimo termino pradžios;
4.2. laikytis Aprašo reikalavimų;
4.3. stadiono infrastruktūra naudotis tik pagal grafike (jei jis sudaromas), kuris yra neatsiejama
šios Sutarties dalis, patvirtintą laiką;

4.4. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą ir naudoti netinkamą inventorių ar įrangą nedelsdamas
pranešti Paslaugos teikėjui;
4.5. po užsiėmimų visas bendrojo naudojimo patalpas palikti tvarkingas;
4.6. netrukdyti kitiems stadiono lankytojams naudotis teikiamomis sporto paslaugomis;
4.7. atlyginti Paslaugos teikėjui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar kitaip
bazės patalpoms padarytų defektų), patirtą dėl Paslaugos gavėjo kaltės;
4.8. sporto renginių, varžybų ar treniruočių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą, viešąją
tvarką ir medicininį aptarnavimą ir įstatymų nustatyta tvarka atsakyti, jei bus pažeistas šiame punkte
numatytas įsipareigojimas.
5. Paslaugos gavėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises ir pareigas.
6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
6.1. už naudojimąsi Stadiono infrastruktūra mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti pagal Širvintų
rajono savivaldybės tarybos patvirtintus mokamų paslaugų įkainius;
6.2. leisti Paslaugos gavėjui naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais;
6.3. užtikrinti patalpų sanitariją;
6.4. užtikrinti, kad užsiėmimų grafike nustatytu laiku stadiono infrastruktūra nesinaudotų kiti
asmenys (neįtraukti į užsiėmimų grafiką).
7. Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, raštu informavęs Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš
3 darbo dienas, pagal grafike numatytą laiką atšaukti užsiėmimus.
8. Paslaugos teikėjas turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų
numatytas teises.
9. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Aprašu ir jo reikalavimais bei
įsipareigoja jų laikytis ir paisyti Apraše nustatytų draudimų.
10. Paslaugos gavėjui yra žinoma, kad sumokėtas mokestis už stadiono infrastruktūros
naudojimo paslaugą negrąžinamas, jeigu Paslaugos gavėjas atsisako pasinaudoti stadionu arba juo
nesinaudoja, neinformavęs apie tai Paslaugos teikėjo ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš
nustatytą paslaugos teikimo laiką.
IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11. Šalys privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dėl Sutarties nevykdymo ar
netinkamo jos vykdymo.
12. Paslaugos gavėjas, šioje Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs už paslaugą, netenka teisės
gauti paslaugos nustatytais terminais.
13. Paslaugus gavėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui,
vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos gavėjas taip pat atsako už jo įgaliotų atstovų
ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.
14. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
V. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMO TVARKA
15. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo.
16. Paslaugos teikėjas, įspėjęs Paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš septynias dienas, gali
nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugos gavėjas:
15.1. naudojasi turtu ne pagal Sutartį ar turto paskirtį;
15.2. jei tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę;
15.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

17. Paslaugos gavėjas privalo atlyginti Paslaugos teikėjui visas dėl šios Sutarties nutraukimo
susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų
išspręsti, ginčai sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais.
19. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios Sutarties
punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl Sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.
20. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos teikėjas
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kodas 190360892
A.s. Nr.
„Luminor Bank“ AB
Tel. (8 382) 51 230
El. paštas: gimnazija@lsg.lt

Paslaugos gavėjas

_______________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
A. V.

_______________________________
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
A. V.

