
PATVIRTINTA: 

Rektoriaus 2022 m. kovo 25 d. 

įsakymu Nr. 149 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SPORTO CENTRO ERDVIŲ LANKYMO 

TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.  Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) Sporto centro (toliau – Sporto 

centras) erdvių lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Sporto centro valdomų 

erdvių – krepšinio salės, aerobikos salės, treniruoklių salės, stadiono, lauko aikštynų ir kitų 

Sporto centro valdomų erdvių (toliau – Sporto centro erdvės) lankytojų elgesio taisykles, teises ir 

pareigas.  

2.  Sporto centro erdvių lankytojais laikomi visi asmenys, lankantys Sporto centro erdves 

ir (arba) jomis besinaudojantys savo reikmėms, bei Sporto centro erdvėse Universiteto ar trečiųjų 

asmenų organizuojamų renginių žiūrovai.  

II. LANKYTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS, TEISĖS IR PAREIGOS 

3.  Lankytojai ir studentai gali patekti į bendrojo naudojimo erdves Sporto centro darbo 

laiku, taip pat sporto varžybų ir kitų renginių metu. Į kitas Sporto centro erdves  lankytojams 

galima patekti leidus atsakingiems Sporto centro darbuotojams. 

4.  Visi Sporto centro lankytojai privalo: 

4.1.  atsakingai naudotis Sporto centro erdvių turtu (įskaitant, bet neapsiribojant, 

patalpomis, baldais, įranga, prietaisais, įrankiais ir kitu sporto inventoriumi (toliau – Sporto 

inventorius), negadinti ir nepadaryti žalos Sporto inventoriui, o ją padarius – atlyginti padarytą 

žalą Universitetui;  

4.2.  laikytis visų Universiteto personalo (dėstytojų, trenerių ir kitų atsakingų asmenų, 

kontroliuojančių saugą ir sveikatą Universitete) reikalavimų ir instruktažo, nedelsiant vykdyti jų 

nurodymus; 

4.3.  saugoti savo ir šalia esančių asmenų sveikatą; 

4.4.  vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą, o atsiradus gaisro židiniui 

neatidėliojant pranešti Sporto centro darbuotojams, iškviesti ugniagesius;  

4.5.  kilus pavojui sveikatai išeiti iš pavojaus zonos, netrukdyti ir, esant galimybei, padėti 

kitiems asmenims palikti pavojaus zoną; 

4.6.  apie bet kokį nelaimingą atsitikimą pranešti Sporto centro darbuotojams ar kitiems 

atsakingiems asmenims, o prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

5.  Sportuojantys, besitreniruojantys lankytojai privalo: 

5.1.  įsitikinti, kad jų sveikatos būklė jiems leidžia lankyti Sporto centro erdves ir naudotis 

teikiamomis Sporto centro paslaugomis, o šio įsipareigojimo nesilaikius – prisiimti pilną 

asmeninę atsakomybę už kilusią žalą; 

5.2.  nevykdyti užsiėmimų ir nesportuoti sergant, blogai jaučiantis, esant blogos sveikatos 

būklės; 

5.3.  reguliariai tikrintis sveikatą, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos 

tvarkos ir periodiškumo; 

5.4.  atsižvelgti į galimus rizikos veiksnius savo ir kitų lankytojų sveikatai ir saugumui ir 

imtis atitinkamų saugos ir prevencijos priemonių; 

5.5.  vizualiai patikrinti Sporto inventoriaus parengimo ir sutvarkymo kokybę, o 

pasinaudojus Sporto inventoriumi – palikti jį švarų, tvarkingą ir paruoštą naudotis; 
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5.6.  atkreipti dėmesį, ar Sporto inventorius yra tinkamos kokybės, nėra sugedęs, 

susidėvėjęs ir (arba) netvarkingas, o įtarus ar nustačius, kad Sporto inventorius yra netinkamos 

kokybės, sugedęs, susidėvėjęs ir (arba) netvarkingas – nesinaudoti šiuo Sporto inventoriumi ir 

apie tai pranešti Sporto centro atsakingiems darbuotojams; 

5.7.  įsitikinti, kad Sporto centro erdvių grindų danga nėra slidi, o įtarus arba nustačius, jog 

yra slidi – nesinaudoti Sporto centro erdvėmis ir apie tai informuoti atsakingus Sporto centro 

darbuotojus; 

5.8.  naudotis Sporto centro erdvėmis tik vilkint sportinę aprangą ir avint sportinę avalynę. 

6.  Žiūrovai privalo: 

6.1.  pateikti bilietą, akreditacijos kortelę ir (arba) kitus dokumentus, suteikiančius teisę 

patekti į Sporto centro erdves; 

6.2.  būti patikrinti apsaugos darbuotojų ir turimus daiktus pateikti apžiūrėti; 

6.3.  praeidami sukamuosius vartelius asmenys su vaikais iki 5 metų privalo juos paimti ant 

rankų. 

7.  Visiems ar daliai Sporto centro erdvių lankytojų gali būti nustatomi ir kiti 

įsipareigojimai, vadovaujantis Universiteto vidaus dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktais. 

8.  Lankytojai visiškai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto centro 

teikiamomis paslaugomis. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir 

(arba) nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto centre, tenka lankytojui, išskyrus 

atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto centro kaltės (šiais atvejais Universiteto atsakomybė 

apribojama tiesioginiais nuostoliais). 

9.  Lankytojas (sportuojantis, besitreniruojantis) yra informuotas ir sutinka, kad 

naudodamasis Sporto centre esančiu Sporto inventoriumi ir Sporto centro paslaugomis 

savarankiškai pasirenka Sporto inventorių, su kuriuo sportuoja, fizinį krūvį pagal savo 

individualius poreikius, asmenines savybes, daromą įtaką organizmui ir prisiima visišką 

atsakomybę už savo sveikatos būklę. Universitetas neatsako ir neatlygina lankytojui dėl jo 

sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės arba neturtinės žalos. 

10.  Dėl saugumo priežasčių Sporto centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti 

erdves, renginį, jo lankytojus ir jų veiksmus, siekiant užtikrinti turto ir asmenų saugumą Sporto 

centro patalpose yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema.  

11.  Pasibaigus užsiėmimų, treniruočių, pratybų laikui, lankytojai naudotą Sporto 

inventorių privalo sudėti į jiems skirtas vietas, išjungti visus naudotus elektros prietaisus, 

atitinkamų Sporto centro erdvių apšvietimą. 

12.  Kiekvienas Sporto centro lankytojas sutinka, kad jo balsas ir (arba) atvaizdas bus 

neatlygintinai naudojami tiesioginės renginio transliacijos metu, renginio vaizdo įraše, 

informacijos apie renginį sklaidoje, renginio nuotraukose, viešinant jas internete ar kitoje viešoje 

erdvėje. Ši medžiaga Sporto centro valdytojų, renginio organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti 

naudojama tol, kol ši informacija yra aktuali renginiui viešinti, laikantis visų Lietuvos 

Respublikos įstatymų, taikomų šiai informacijai naudoti. Šios Taisyklės taikomos visuose 

renginiuose, vykstančiuose Sporto centro erdvėse. 

13.  Bet kokį renginių ir sporto varžybų garso, vaizdo įrašą, nuotraukas ar rungtynių 

rezultatą leidžiama įrašyti ir naudoti tik asmeniniais tikslais. Be Sporto centro valdytojo sutikimo 

draudžiama minėtą informaciją apie renginius platinti visuomenei, nepaisant duomenų 

perdavimo būdo: internetu, per radiją, televiziją, mobiliuoju telefonu ar kitomis priemonėmis. 

Taip pat draudžiama kitiems asmenims padėti vykdyti tokią veiklą. 

14.  Vaizdo ir garso duomenys gali būti saugomi ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, kai 

esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma 

nusikalstama veikla ar kiti neteisėti veiksmai, tačiau ne ilgiau nei iki atitinkamo tyrimo ir (ar) 

bylos nagrinėjimo pabaigos. Vaizdo ir garso įrašas yra sunaikinamas, kai tik išnyksta priežastys, 

dėl kurių jo sunaikinimas buvo atidėtas. 

15.  Į Sporto centro erdves neįleidžiami asmenys: 
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15.1.  kurie kelią grėsmę kitų lankytojų saugumui; 

15.2.  atsisakantys apsaugos patikrinimo; 

15.3.  apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir (arba) psichotropinių ir (arba) narkotinių 

medžiagų; 

15.4.  kurie renginių organizatorių yra paskelbti kaip nepageidaujami; 

15.5.  įvykdę ir (arba) įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką 

elgesį Sporto centro erdvėse, įvykdę/įtariami dalyvavę bet kokioje nusikalstamoje veikoje. 

16.  Sporto centro erdvių lankytojams draudžiama: 

16.1.  patekti į Sporto centro erdvėse vykstančius renginius be bilietų arba kitų dokumentų, 

suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka; 

16.2.  įsinešti į Sporto centro erdves ir naudoti įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, 

gaiviuosius gėrimus, maisto produktus, nuodingas ir psichotropines, narkotines medžiagas, 

ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fotoaparatus, filmavimo kameras, gyvūnus, 

kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba Sporto centro 

administracija ir kurie gali kelti pavojų aplinkiniams; 

16.3.  įsinešti į Sporto centro erdves rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, 

nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos, taip pat kitą gerai 

moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančią atributiką ir (arba) medžiagas; 

16.4.  mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, kitas erdves, kitokiais būdais trikdyti renginių 

eigą ir (arba) Sporto centro veiklą ir (arba) pavojingai elgtis, sukeliant grėsmę sau ir kitiems 

lankytojams; 

16.5.  be Sporto centro administracijos leidimo renginių metu lankytis sportininkų 

persirengimo kambariuose, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose, kitose 

nei vyksta renginys Sporto centro erdvėse; 

16.6.  šauksmais, žodžiais ir (arba) kitokiais veiksmais žeminti kitų lankytojų, renginio 

dalyvių, žiūrovų orumą ir ignoruoti elgesio viešose vietose normas; 

16.7.  sporto renginių metu ir (arba) iš karto po jų Sporto centro erdvėse, varžybų ir (arba) 

renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus; 

16.8.  be Sporto centro administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo 

įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į Sporto centro aikšteles; 

16.9.  gadinti ir laužyti Sporto centro erdvių įrangą ir inventorių; 

16.10.  Sporto centro erdvėse ir aplink jas tam nepritaikytose vietose rūkyti; 

17.  Dėl saugumo priežasčių ir siekiant įsitikinti, kad lankytojai neįsineša draudžiamų 

medžiagų ir (arba) daiktų, visi Sporto centro lankytojai gali būti patikrinti Universiteto 

darbuotojų ir (arba) trečiųjų asmenų, kurie teikia apsaugos paslaugas Sporto centro erdvėse, ir 

šių darbuotojų prašymu turi pateikti apžiūrėti turimus daiktus. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18.  Universitetas neatsako už Sporto centro erdvių lankytojų asmeninių daiktų praradimą 

ir (arba) sugadinimą. 

19.  Bilietą ir (arba) kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Sporto centro erdves 

renginių metu, lankytojai privalo saugoti iki renginio pabaigos. 

20.  Ant vienos rūbinės pakabos yra kabinamas tik vienas lankytojo viršutinis drabužis. 

21.  Sporto centro darbuotojai turi teisę konfiskuoti leidimus ir (arba) kitus dokumentus, 

suteikiančius teisę patekti į Sporto centro erdves, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, 

neturintiems teisės jais naudotis. 

22.  Lankytojams nesilaikant šių Taisyklių, Sporto centro darbuotojai turi teisę pašalinti 

lankytojus iš sporto erdvių.  

23.  Renginio metu iš sporto erdvių pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jei 

renginys yra mokamas, negrąžinami. 
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24.  Kiekvienas lankytojas, patekęs į sporto erdves, automatiškai patvirtina, kad yra 

susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. 

25. Lankytojas, registruodamasis į Sporto centro veiklas, savo registracija patvirtina, kad 

su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis, prisiima atsakomybę už Taisyklėse 

nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą ir šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. 

26.  Asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių, į Sporto centro erdves neįleidžiami arba 

šalinami be atskiro įspėjimo. 

27.  Lankytojams nesilaikant šių Taisyklių, Sporto centro administracija ir (arba) kiti 

tvarką prižiūrintys asmenys Sporto centro erdvėse turi teisę pašalinti šiuos asmenis iš Sporto 

centro erdvių. Iš Sporto centro pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus negrąžinami ir jo 

patirti nuostoliai neatlyginami. 

28.  Už viešosios tvarkos pažeidimus ir (arba) kitą nusikalstamą veiklą Sporto centro 

erdvėse lankytojai baudžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

29.  Šios Taisyklės, jų pakeitimai ir (arba) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus 

įsakymu.  

____________________ 

 


