
  

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ 

UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. T-298 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų 

įkainių sąrašus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 

T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų ugdymo centrų teikiamų mokamų paslaugų 

įkainių sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas): 

1.1. pakeisti Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą Sprendimo 1.1 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.2. pakeisti Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą Sprendimo 1.2 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.3. pakeisti Šiaulių sporto centro „Dubysa“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą Sprendimo 1.3 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.4. pakeisti Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių 

sąrašą, patvirtintą Sprendimo 1.4 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.5. pakeisti Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro teikiamų mokamų paslaugų 

įkainių sąrašą, patvirtintą Sprendimo 1.5 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.6. pakeisti Šiaulių teniso akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, patvirtintą 

Sprendimo 1.6 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas 

 

 

______________ 
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PATVIRTINTA 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  
2015  m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  
2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-298    
redakcija) 
  

ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 
ĮKAINIŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. Nr. Pavadinimas Laikotarpis / 
kiekis 

Kaina eurais /  
antkainis procentais 

1. Imtynių salės nuoma: 
1.1. varžyboms ir treniruotėms 1 valanda 19,00/2,0* 
1.2. varžyboms 1 diena 95,00  
2. Irklavimo trasos nuoma: 

2.1. baidarių ir kanojų irklavimo varžyboms (1 km) 1 valanda 42,00  
2.2. baidarių ir kanojų irklavimo varžyboms (1 km) 1 diena  210,00  
2.3. irklavimo varžyboms (2 km) 1 valanda 50,00 
2.4. irklavimo varžyboms (2 km) 1 diena 250,00 

2.5.  Baidarių ir kanojų irklavimo 1 tako nuoma (1 

km) 

1 valanda 5,00 

2.6. Irklavimo 1 tako nuoma (2 km) 1 valanda 8,00 
3. Saunos nuoma 1 valanda 14,00  
4. Apgyvendinimas irklavimo bazėje (vienam 

asmeniui ) 
1 para 8,00 

5.  „Drakono“ valties nuoma 1 valanda, 22 
asmenys 

66,00 
 

6. Trenerio paslauga iki 20 asmenų grupei 1 valanda 18,60 
7. Plastikinė įėjimo kortelė 1 vienetas 2,50 
8. Dalyvio (starto) mokestis išlaidoms apmokėti, 

kai, organizuojant turnyrus,  atvirus miesto 
čempionatus, į pirmenybes atvyksta kitų 
miestų komandos 

1 asmuo 5,00 

9. „Drakonų“ valčių varžybų dalyvio mokestis, 

į kurį įskaičiuotas pasirengimas varžyboms 

(vienai komandai, 22 asmenims) 

(2 kartai po 1 

val.) 

100,00/20,00* 

10. Vaikų vasaros sporto stovykla ( vienam 

asmeniui) 

1 diena 15,00** 

11. 1 m²  ploto nuoma (kai nuomojamas ne 

didesnis nei 10 m² plotas) kopijavimo, 

dauginimo, kavos, vandens ir maisto 

aparatams pastatyti, įvairioms ryšio  

antenoms įrengti ir kitoms panašioms 

reikmėms. 

1 mėnuo 32,00 

12. Prekių su  sporto centro „Atžalynas“  

simbolika pardavimas 

1 prekė prekių savikaina (su 

PVM) nuo 1 ct iki 10 

Eur – 40 proc.; 

prekių savikaina (su 

PVM) nuo 10,01 iki 

20 Eur – 30 proc.; 
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*Šiaulių miesto švietimo įstaigų moksleiviams, sporto įstaigų sportininkams, kultūros įstaigų vaikų 

meno kolektyvams; 

sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo 

lygio varžybose; 

įstaigoje kultivuojamų sporto šakų veteranams, dalyvaujantiems šalies varžybose; 

akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas (iš dalies finansuojamas valstybės arba ES 

biudžeto lėšomis) vykdantiems teikėjams; 

su savo treneriu ne treniruočių laiku (iki 20 asmenų).  
Išvardytais atvejais sudaroma sutartis tarp paslaugos tiekėjo ir gavėjo. 
 **Įkainis sumažinamas proporcingai gautai sumai, jeigu gaunamas Vaikų vasaros užimtumo 
programos finansavimas. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prekių savikaina (su 

PVM) nuo 20,01 Eur 

– 20 proc. 


