
 
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 

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. T-318 

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. Papildyti Sporto centro „Atžalynas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą 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“: 

1.1. papildyti 13 punktu: 

„13. Transporto priemonės nuoma su vairuotoju 1 paslauga paslaugos kaina 

skaičiuojama pagal 

formulę***“; 

1.2. papildyti 14 punktu: 

„14. Transporto priemonės nuoma  1 paslauga paslaugos kaina 

skaičiuojama pagal 

formulę***“. 

***Automobilio nuomos kaina skaičiuojama pagal formulę: N = (DS + S + V +D) / M * H + Ks + 

Dp, kur: 

Ks = km* Kn/100; 

S = T* Nr/100; 

N – nuomos įkainis; 

DS – einamųjų metų sausio mėnesį nustatyto vairuotojo darbo užmokesčio su kintamąja dalimi 

metinė suma su mokesčiais neįskaičiuojant priemokų ar premijų; 

S – transporto priemonės nusidėvėjimo metinė suma; 

T – transporto priemonės vertė Eur; 

Nr – transporto priemonės nusidėvėjimo norma, proc. pagal 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-139 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvų patvirtinimo“; 

V – transporto priemonės valymo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį galiojančią 

sutartį); 

D – transporto priemonės draudimo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį 

galiojančią sutartį); 

M – vidutinis darbo valandų skaičius per metus, kai yra 5 darbo dienų savaitė (2010); 

H – nuomos laikas; 

Ks – kuro sąnaudos; 

Kn – automobilio kuro norma, patvirtinta Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktoriaus įsakymu 

(litrai 100 km); 

km – nuvažiuota kilometrų; 

Dp – dienpinigiai. 

Transporto priemonės nuomos įkainis nustatomas kiekvienais metais sausio mėnesį įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 
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2. Papildyti Sporto centro „Dubysa“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, 

patvirtintą 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“ 13 punktu: 

    „13. Tiro patalpų nuoma su savo ginklu prižiūrint 

atsakingam asmeniui ne treniruočių metu 

1 valanda 20,00/6,00*“. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras          Artūras Visockas 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


