
 

 

 
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO  

 

2017 m. gruodžio 28 d.   Nr. T-244(E) 

Naujoji Akmenė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, 

atsižvelgdama į  Akmenės rajono  švietimo  įstaigų  prašymus,  Akmenės rajono savivaldybės 

taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.  Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainas 

pagal šio sprendimo 1–4 priedus. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų sporto salės, aikštynai, aktų salės ir kitos 

patalpos Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje registruotoms biudžetinėms įstaigoms, 

nevyriausybinėms organizacijoms ir Savivaldybės  gyventojams, vykdantiems veiklą pagal verslo 

liudijimus, sudariusiems sutartis su turto valdytojais, veiklas vykdantiems pagal iš anksto suderintą 

grafiką, suteikiamos nemokamai. 

2.2. Akmenės rajono švietimo įstaigose organizuojamiems komerciniams renginiams 

paslaugų kainos didinamos taikant koeficientą 5. 

3. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. 

sprendimą Nr. T-247 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais (2016-05-26 sprendimas Nr. T-129(E), 2015-05-28 

sprendimas Nr. T-118(E). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras    Vitalijus Mitrofanovas 



 

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos  

2017 m. gruodžio 28  d. sprendimo Nr. T-244(E)   

3 priedas 

 

 

 

AKMENĖS RAJONO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

SĄRAŠAS IR JŲ KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 

Teikiamos paslaugos Kainos 

1. Mokestis moksleiviams, lankantiems Akmenės 

rajono sporto centro užsiėmimus * 

 

1.1. Stalo teniso* 5,00 Eur už 1 mėn. 

1.2. Kitos sporto šakos* 3,00 Eur už 1 mėn. 

2. Žaidimų salės (Žemaitijos g.2, Naujoji Akmenė) 

nuoma su esančia įranga ir inventoriumi:  

 

2.1. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms Sutartinė, bet ne mažiau kaip 

20,00 Eur už 1 val. 

2.2. fiziniams asmenims*** 2,00 Eur už 1 val. 

3. Mokestis suaugusiems lankantiems Akmenės 

rajono sporto centro užsiėmimus** 

10,00 Eur už 1 mėn. 

4. Stadiono (V. Kudirkos g. 29 A, Naujoji Akmenė) 

nuoma įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms (1 

val.) 

Sutartinė, bet ne mažiau kaip 

60,00 Eur už 1 val. ir 

sunaudotą elektrą bei 

vandenį pagal pateiktą 

sąskaitą. 

5. Treniruoklių salės (Žemaitijos g. 2, Naujoji 

Akmenė) nuoma 

 

 

5.1. Vienkartinis apsilankymas*** 2,00 Eur 1 asm. 

5.2. Mėnesinis abonementas*** 15,00 Eur 1 asm. 

5.3. 3 mėnesių abonementas*** 40,00 Eur 1 asm. 

5.4. Metinis abonementas*** 100,00 Eur 1 asm. 

 

*Sporto centro taryba gali atleisti vaikus nuo nustatyto mokesčio už teikiamą paslaugą arba jį 

sumažinti, neviršijant 10 procentų bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus. 

**Suaugusieji, kurie atstovauja Akmenės rajonui reprezentacinėse komandose arba individualių 

sporto šakų šalies suaugusiųjų čempionatuose, nuo mėnesinio mokesčio atleidžiami. 

***50 % nuolaida sporto centro užsiėmimus lankantiems moksleiviams. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


