
 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖSD TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKĖJIMO UŽ 

PASLAUGAS 

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T2-203 

 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 

37 punktais ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2018 m. rugpjūčio  

13 d. raštą Nr. SD-131 ,,Dėl sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo 

jų“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius: 

1.1. Sporto inventoriaus nuoma: 

1.1.1. dvivietės baidarės (į paslaugų kainą įskaityta irklų ir gelbėjimosi liemenių nuoma): 

1.1.1.1. dvivietės baidarės nuoma nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 12,00 Eur už dieną; 

1.1.1.2. dvivietės baidarės nuoma nuo pirmadienio iki ketvirtadienio daugiau nei vieną dieną 

– 10,00 Eur už dieną; 

1.1.1.3. dvivietės baidarės nuoma nuo penktadienio iki sekmadienio – 15,00 Eur už dieną; 

1.1.1.4. dvivietės baidarės nuoma nuo penktadienio iki sekmadienio daugiau nei vieną dieną  

– 13,00 Eur už dieną; 

1.1.2. hermetiško maišo nuoma – 2,00 Eur už dieną; 

1.1.3. dviračio nuoma: 

1.1.3.1. dviračio nuoma – 4,00 Eur už 3 val., 

1.1.3.2. dviračio nuoma – 8,00 Eur už dieną; 

1.1.3.3. dviračio nuoma daugiau nei vieną dieną – 7,00 Eur už dieną. 

1.2. transporto priemonių nuoma:  

1.2.1. priekabos (O1 kategorija) nuoma – 10,00 Eur už 3 val.; 

1.2.2. priekabos (O1 kategorija) nuoma – 15,00 Eur už dieną; 

1.2.3. priekabos (O1 kategorija) nuoma daugiau nei vieną dieną – 14,00 Eur už dieną. 

2. Nustatyti, kad nuo mokėjimo už sprendimo 1 punkte nurodytas paslaugas atleidžiamos 

Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigos, sporto ir kitos organizacijos, vykdančios sporto 

renginius, šventes ir stovyklas Jurbarko rajono savivaldybės mokiniams. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras               Skirmantas Mockevičius 

 

 


