
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ  

PATVIRTINIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS 

 

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. T2-169 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

26 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Jurbarko sporto centro teikiamų paslaugų įkainius: 

1.1. stadiono aikštės nuoma: 

1.1.1. pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, teisėjų, persirengimo, higienos patalpos, dušai, 

įgarsinimas, stadiono įranga) nuoma varžyboms – 40,00 Eur už 1 val.; 

1.1.2. pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) nuoma 

treniruotėms – 20,00 Eur už 1 val.; 

1.1.3. pusę pagrindinės aikštės (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) 

nuoma treniruotėms – 10,00 Eur už 1 val.; 

1.1.4. pagalbinės aikštės nuoma (stadiono aikštė, persirengimo, higienos patalpos, dušai) – 

10,00 Eur už 1 val.; 

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

stadiono aikštėje, ar jo teritorijoje: 

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

1.2.2. stadiono teritorijoje 10 kv. m nuoma prekybai renginių metu – 5,00 Eur už 1 val. 

2. Nustatyti, kad nuo mokėjimo už 1 punkte nurodytas paslaugas ir sunaudotą elektros 

energiją bei vandenį atleidžiami Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra 

Jurbarko rajono savivaldybė, mokyklos mokinių sporto ir (ar) kultūriniams renginiams organizuoti; 

3. Nustatyti, kad nuo mokėjimo už 1 punkte nurodytas paslaugas, išskyrus nuo mokėjimo už 

faktiškai sunaudotą elektros energiją ir vandenį, atleidžiami: 

3.1. Jurbarko rajono savivaldybę reprezentuojančios arba žaidžiančios aukštesnėse lygose 

komandos, vykdančios treniruotes bei varžybas; 

3.2. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, organizuojančios nekomercinius, 

labdaros ar paramos renginius, nekomercines sporto varžybas Jurbarko rajono bendruomenei; 

3.3. Jurbarko rajono gyventojai, norintys treniruotis stadiono aikštėje ir sudarantys ne 

mažesnę kaip 4 asmenų grupę. Šiuo atveju asmenys privalo kreiptis į Jurbarko sporto centrą dėl 

panaudos sutarties sudarymo Jurbarko sporto centro nustatyta tvarka.  

4. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimą Nr. T2-271 „Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 

patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas“. 



  
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai 

dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                  Skirmantas Mockevičius 

 


