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SENŲJŲ TRAKŲ KAIMO GYVENTOJŲ NAUDOJIMOSI 

SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

SPORTO AIKŠTYNU TAISYKLĖS  

 

I SKYRIUS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (toliau – 

Mokykla), adresas Trakų g. 39, Senieji Trakai, aikštyną naudoja ir už jį atsako Mokyklos 

administracija, vadovaudamasi šiomis Naudojimosi aikštynu taisyklėmis (toliau – Taisyklės). 

2. Aikštyno lankytojai, Mokyklos mokiniai, savarankiškai ar organizuotomis grupėmis 

sportuojantys asmenys privalo laikytis šių Taisyklių. 

 

II SKYRIUS 
 

NAUDOJIMOSI AIKŠTYNU TVARKA 
 

3. Aikštynas pirmiausiai skirtas mokyklos moksleiviams, tačiau laisvu metu jis atviras visiems 

Senųjų Trakų kaimo gyventojams. 

4. Dėl nuomos kreiptis į mokyklos administraciją (tel. 852866561, e. p. 

sentrakumok@gmail.com). 

5. Kiekvienas asmuo, įeidamas į aikštyno teritoriją, tuo patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis 

susipažino, joms pritaria ir įsipareigoja jų laikytis. 

6. Dėl raktų, norint patekti į aikšteles bei inventoriaus, galite kreiptis į mokyklos budėtoją, 

pateikę asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 

7. Baigę treniruotę, raktą būtina grąžinti budėtojui. 

8. Jeigu mokyklos darbuotojai arba kiti, sportuojantys pagal nuomos sutartis, Jūsų prašys 

užleisti aikštelę, Jūs turite tai padaryti. 

9. Naudojimosi Aikštynu laikas: 

 

 

 

 

Darbo dienos 

(I, II, III, IV, V) 
Mokykla Senųjų Trakų kaimo 

gyventojai 

7.30-16.30 val. 16.30-22.00 val. 

(Žiemos laiku 16.30-18.00  

val.) 

Poilsio dienos 

(VI, VII) 
Sporto mokyklos ir Senųjų Trakų kaimo gyventojai 

7.30-22.00 val. 

(Žiemos laiku 7.30-18.00 val.) 

mailto:sentrakumok@gmail.com


III SKYRIUS 
 

ELGESIO AIKŠTYNE TAISYKLĖS 
 

10. Aikštyno naudotojai privalo: 

10.1. laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų; 

10.2. elgtis saugiai ir atsakingai savo ir kitų asmenų atžvilgiu; 

10.3. atlyginti už aikštynui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir šių Taisyklių laikymąsi atsako 

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

asmenys. 

12. Visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų, įvykusių sporto 

aikštyne užsiėmimų metu, tenka patiems naudotojams. 

13. Mokykla neatsako už sporto aikštyno naudotojų asmeninių daiktų saugumą. 

14. Kilus konfliktinei situacijai, Mokyklos darbuotojai turi teisę iškviesti policiją. 

15. Naudotojai, sistemingai pažeidinėjantys taisykles, neįleidžiami į sporto aikštyną. 

16. Už taisyklių pažeidimą, sporto aikštynui padarytą žalą naudotojai atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir padarinių, taikoma 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

17. Sporto aikštyno naudotojai privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir avėti tik sportinę 

avalynę, būti mandagūs, netrukdyti kitiems sporto aikštyno lankytojams, tausoti įrenginius, tvoras, 

kitą inventorių. 

18. Mokyklos aikštyne draudžiama: 

18.1. sporto aikštyne važinėti transporto priemonėmis, dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir 

kitais savaeigiais mechanizmais; 

18.2. vedžioti gyvūnus; 

18.3. šiukšlinti, išeinant palikti savo asmeninius daiktus; 

18.4. būti neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems, vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką 

veikiančias medžiagas; 

18.5. rūkyti; 

18.6. į sporto aikštyną įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje; 

18.7. dėvėti avalynę su spygliais, tepančią, draskančią, smailiakulnę ir pan., galinčią 

mechaniškai pažeisti sporto aikštyno dangą; 

18.8. naudoti atvirą ugnį, chemines ir kitas medžiagas, galinčias pažeisti sporto aikštyno 

dangą; 

18.9. laipioti per tvoras. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Naudojimosi aikštynu taisyklės patvirtintos mokyklos direktoriaus įsakymu ir paskelbtos 

mokyklos internetiniame puslapyje https://sentrakumok.lt/tvarkos/. 

20. Visi sporto aikštyno naudotojai privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų. 

21. Ginčai ir nesutarimai, kylantys ar susiję su naudojimosi mokyklos sporto aikštynu, yra 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Taisykles, jų papildymus ar pakeitimus tvirtina mokyklos direktorius. 
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