
 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

KAINŲ PATVIRTINIMO 

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T-242 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas 

(pridedama).  

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. 

sprendimą Nr. T-366 „Dėl Pakruojo rajono sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“.  

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 1 d.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

Savivaldybės meras          Saulius Gegieckas                                                                                                 

 

     

      

 



PATVIRTINTA 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

        2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-242 

         

PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 

1. Pirties paslaugos fiziniams 

asmenims 

3,00 Eur  

2. Pirties nuoma 24,00 Eur už 1 val. + 20,00 Eur už kiekvieną 

papildomą valandą 

Rajono sporto organizacijų, moksleivių, žmonių su 

negalia, pensininkų ir rajono biudžetinių organizacijų 

darbuotojų grupėms taikoma 20 proc. nuolaida 

3. Autobuso VOLKSWAGEN LT 46 

ir FORD TRANSIT nuoma po 

Lietuvą ir Latviją 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 0,52 Eur už 

km + 3,00 Eur už val. 

Rajono sporto organizacijų, moksleivių, žmonių su 

negalia, pensininkų ir rajono biudžetinių organizacijų 

darbuotojų grupėms taikoma 20 proc. nuolaida 

4. Autobuso VOLKSWAGEN LT 46 

ir FORD TRANSIT nuoma į kitas 

šalis 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 0,52 už km, 

+ 80,00 Eur už parą ir apmokamos vairuotojų 

komandiruotės ir kitos su kelione susijusios 

išlaidos. 

Rajono sporto organizacijų, moksleivių, žmonių su 

negalia, pensininkų ir rajono biudžetinių organizacijų 

darbuotojų grupėms taikoma 20 proc. nuolaida 

5. Sporto salės nuoma sportiniams 

žaidimams, užsiėmimams (Sporto 

centras, Statybininkų g. 3) 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 12,00 Eur už 

val. Ne šildymo sezono metu kaina sutartinė, bet 

ne mažesnė kaip 9,00 Eur už val. 

 

6. Stalo teniso paslauga (su 

inventoriumi) 

1,00 Eur už val.  

7. Bilijardo paslauga (su 

inventoriumi) 

1,50 Eur už val.  

8. Aerobikos salės nuoma 

užsiėmimams (Statybininkų g. 3) 

3,50 Eur už val. Rajono sporto organizacijų, moksleivių, žmonių su 

negalia, pensininkų ir rajono biudžetinių organizacijų 

darbuotojų grupėms taikoma 20 proc. nuolaida 

 



Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 

9. Naudojimasis dušine vienam 

asmeniui 

1,00 Eur už 0,5 val.  

10. Pakruojo centrinio stadiono 

futbolo aikštės su pagalbinėmis 

patalpomis nuomos paslauga. 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 15,00 Eur už 

val. 

 

11. Kilnojamų gatvės krepšinio stovų 

nuoma 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 30,00 Eur už 

vieną stovą parai 

 

12. Lengvojo automobilio FORD 

TRANZIT CUSTOM nuoma po 

Lietuvą ir Latviją 

Sutartinė kaina, bet ne mažesnė kaip 0,32 Eur už 

km + 1,45 Eur už val. 

 

13. Treniruoklių paslaugos teikimas 

(Statybininkų g. 3) fiziniam 

asmeniui: 

  

13.1. Už treniruotę (iki 2 val. trukmės) 1,50 Eur  

13.2. Už treniruotę vienam mėnesiui (2  

treniruotės per savaitę) 

5,80 Eur  

13.3. Už treniruotę vienam mėnesiui (3 

treniruotės per savaitę) 

8,70 Eur  

13.4. Už treniruotę  vienam mėnesiui ( 4 

treniruotės ir daugiau per savaitę) 

11,60 Eur  

14. Varžybų sekretoriavimo bei 

teisėjavimo paslauga 

Kaina sutartinė. Įkainiai ne didesni, nei Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti 

Sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių 

vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių 

kompensacijų dydžiai. 

 

    

 

_______________________________ 

 


