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SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO IR ATLEIDIMO NUO JŲ 

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-340 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

26 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi ir, atsižvelgdama į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos 2017 m. rugsėjo 18 d. raštą Nr. D2-185 „Dėl Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

sporto salės įkainių patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainius: 

1.1. sporto salės ir treniruoklių nuomos įkainius: 

1.1.1. sporto salės nuoma treniruotėms – 20,00 Eur už val.; 

1.1.2. sporto salės nuoma varžyboms – 25,00 Eur už val.; 

1.1.3. sporto salės nuomos mėnesio abonementas treniruotėms – 60,00 Eur už 4 val.; 

1.1.4. sporto salės nuomos mėnesio abonementas treniruotėms – 75,00 Eur už 6 val.; 

1.1.5. sporto salės nuomos mėnesio abonementas treniruotėms – 150,00 Eur už 12 val.; 

1.1.6. sporto salės nuoma klubams (vaikų iki18 metų varžyboms, treniruotėms vykdyti) – 

10,00 Eur už val.; 

1.1.7. stalo teniso stalo nuoma suaugusiems – 2,00 Eur už val.; 

1.1.8. treniruoklių nuoma 1 suaugusiam asmeniui – 2,00 Eur už val.; 

1.1.9. treniruoklių nuomos mėnesio abonementas suaugusiam asmeniui – 15,00 Eur už 12 

val.; 

1.1.10. gimnastikos salės nuoma – 6,00 Eur už val.; 

1.1.11. sporto salės nuoma komerciniams renginiams, už pirmą val. – 100,00 Eur, už 

kiekvieną papildomą val. – 70,00 Eur; 

1.1.12. sporto salės nuoma komerciniams renginiams – 500,00 Eur už parą. 

1.2. paslaugų, susijusių su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama 

sporto salės patalpose bei jos teritorijoje, įkainius: 

1.2.1. reklaminių plotų nuoma, 1 mėn. – 5,00 Eur už 1 kv. m; 

1.2.2. sporto salės fojė (4 kv. m) nuoma prekybai renginių metu – 5,00 Eur už val. 

2. Nustatyti, kad nuo mokėjimo už 1 punkte nurodytas paslaugas atleidžiami: 

2.1. Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios sporto ir kitus renginius, 

suderinus su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi; 

2.2. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras, vykdantis Jurbarko rajono 

savivaldybės moksleivių ugdomąją veiklą; 

2.3. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras, vykdantis rajono pirmenybes ir 

organizuojantis savivaldybę reprezentuojančių arba žaidžiančių aukštesnėse lygose komandų 

treniruočių bei varžybų vykdymą, suderinus su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 



  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, ir apmoka tik už faktiškai sunaudotą elektros energiją ir 

vandenį. 

3. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. 

sprendimą Nr. T2-102 „Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų 

įkainių“ su visais pakeitimais.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


