
 

 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO 

NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 

ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T-80 

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. Pakeisti Šiaulių sporto mokymo įstaigų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašus, 

patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl 

Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ (toliau – 

Sprendimas): 

1.1. pakeisti Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ teikiamų mokamų paslaugų įkainių 

sąrašą, patvirtintą Sprendimo 1.2 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.2. pakeisti Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro teikiamų mokamų paslaugų 

įkainių sąrašą, patvirtintą Sprendimo 1.5 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

1.3. pakeisti Šiaulių futbolo akademijos teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašą, patvirtintą 

Sprendimo  1.6 papunkčiu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių sporto 

mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2, 1.4 ir 1.5 

papunkčius; 

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių sporto 

mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 papunktį. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-80 

redakcija) 

 

PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“ TEIKIAMŲ 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Laikotarpis /Kiekis Kaina eurais 

1. Vienkartinis apsilankymas baseine 

suaugusiesiems (vienam asmeniui): 

    

1.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 3 valandos 2,30 

1.2. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 14.00–21.00 )  

3 valandos 4,40 

1.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

3 valandos 4,40 

2. Vienkartinis apsilankymas baseine pažymėjimą 

pateikusiems mokiniams, studentams, 

pensininkams, neįgaliesiems (vienam asmeniui): 

    

2.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00  3 valandos 2,00 

2.2. pirmadieniais–penktadieniais  

 (su sauna 14.00–21.00) 

3 valandos 3,70 

2.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

3 valandos 3,70 

3. Pažymėjimą pateikusių moksleivių, studentų, 

pensininkų, neįgaliųjų individualus mokymas 

plaukti vadovaujant treneriui (vienam 

asmeniui): 

   

3.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 45 minutės 11,50 

3.2. pirmadieniais–penktadieniais   

(su sauna 14.00–21.00 ) 

45 minutės 17,00 

3.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

45 minutės 17,00 

4. Vienkartinis apsilankymas baseine:     

4.1. sporto mokymo įstaigų, vykdančių formalųjį 

švietimą papildančias sportinio ugdymo programas, 

mokyklų, vykdančių specializuoto sporto ugdymo 

programas, ir viešųjų sporto įstaigų, kurių steigėja, 

savininkė ar dalininkė yra Šiaulių miesto 

savivaldybė, asmenims, miestą reprezentuojančių 

komandų, dalyvaujančių šalies aukščiausiojo 

lygmens varžybose, sporto organizacijų 

sportininkams, įstaigoje kultivuojamų sporto šakų 

veteranams, dalyvaujantiems šalies čempionatuose 

varžybose, be trenerio ne treniruočių laiku (vienam 

asmeniui) *  

45 minutės 0,45 

4.2. akredituotos neformaliojo vaikų švietimo 45 minutės 19,50 
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programas vykdančių teikėjų asmenų grupei iki 15 

asmenų, vadovaujant treneriui, ne treniruočių laiku  

5. Abonementas suaugusiesiems (vienam 

asmeniui): 

    

5.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 15 apsilankymų po 3 

valandas 

31,00 

5.2. pirmadieniais–penktadieniais  

 (su sauna 14.00–21.00) 

15 apsilankymų po 3 

valandas 

50,00 

5.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

15 apsilankymų po 3 

valandas 

50,00 

5.4. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 30 apsilankymų po 3 

valandas 

58,00 

5.5. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 14.00–21.00) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

93,00 

5.6. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

93,00 

6. Abonementas suaugusiesiems (galioja vienerius 

metus vienam asmeniui): 

    

6.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

valandas 

225,00 

6.2. pirmadieniais–penktadieniais   

(su sauna 14.00–21.00) 

1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

valandas 

285,00 

6.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

valandas 

285,00 

7. Abonementas pažymėjimą pateikusiems 

moksleiviams, studentams, pensininkams, 

neįgaliesiems (vienam asmeniui): 

    

7.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 15 apsilankymų po 3 

valandas 

27,00 

7.2. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 14.00–21.00)  

15 apsilankymų po 3 

valandas 

42,00 

7.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

15 apsilankymų po 3 

valandas 

42,00 

7.4. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 30 apsilankymų po 3 

valandas 

50,00 

7.5. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 14.00–21.00) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

75,00 

7.6. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

75,00 

8. Abonementas pažymėjimą pateikusiems 

moksleiviams, studentams, pensininkams, 

neįgaliesiems (galioja vienerius metus vienam 

fiziniam asmeniui): 

    

8.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00  1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

valandas 

145,00 

8.2. pirmadieniais–penktadieniais  

 (su sauna 14.00–21.00)  

1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

255,00 
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valandas 

8.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

1 apsilankymas vieną 

kartą per dieną po 3 

valandas 

255,00 

9. Abonementas organizacijoms (suaugusiesiems):   

9.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 15 apsilankymų po 3 

valandas 

31,00 

9.2. pirmadieniais–penktadieniais (su sauna 14.00–

21.00) 

15 apsilankymų po 3 

valandas 

50,00 

9.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos  

darbo valandomis) 

15 apsilankymų po 3 

valandas 

50,00 

9.4. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 30 apsilankymų po 3 

valandas 

58,00 

9.5. pirmadieniais–penktadieniais  (su sauna 14.00–

21.00) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

93,00 

9.6. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

30 apsilankymų po 3 

valandas 

93,00 

10. Plaukimo vieno tako nuoma suaugusiesiems iki 

15 asmenų: 

   

10.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 45 minutės 15,00 

10.2. pirmadieniais–penktadieniais (su sauna 14.00–

21.00) 

45 minutės  30,00 

10.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis ) 

45 minutės 30,00 

11. Vieno plaukimo tako nuoma pažymėjimą 

pateikusiems moksleiviams, studentams, 

pensininkams, neįgaliesiems (grupei iki 15 

asmenų) *: 

    

11.1. pirmadieniais–penktadieniais 7.00–14.00 45 minutės 8,50 

11.2. pirmadieniais–penktadieniais  (su sauna 14.00–

21.00) 

45 minutės 17,00 

11.3. šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna įstaigos 

darbo valandomis) 

45 minutės 17,00 

12. Dalyvio mokestis tarptautinėse varžybose 

(išskyrus plaukimo mokyklos „Delfinas“ 

sportininkus): 

  

12.1. plaukimo  4,00 

12.2. dailiojo plaukimo  6,00 

13. Dalyvio mokestis šalies varžybose (išskyrus 

plaukimo mokyklos „Delfinas“ sportininkus): 

  

13.1. plaukimo  2,00 

13.2. dailiojo plaukimo  3,00 

14. Transporto nuoma:     

14.1. lengvojo automobilio „WV Caravelle“ (iki 9 1 valanda 3,00 už 
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sėdimų vietų) nuoma su vairuotoju automobilį ir 

0,40 už 1 

kilometrą 

14.2. mikroautobuso „VW Crafter“ (iki 13 sėdimų vietų) 

nuoma su vairuotoju 

1 valanda 3,00 už 

automobilį ir 

0,40 už 1 

kilometrą 

15. Patalpų nuoma:   

15.1. sporto salės (Ežero g. 11A ir Dainų g. 33A)  nuoma 

(vienam asmeniui) 

1 valanda 2,00 

15.2. pasitarimo kambario nuoma (Ežero g. 11A) 1 valanda 3,00 

16. Spintelės nuoma 1 mėnuo 2,50 

17. Elektroninė įėjimo kortelė 1 vienetas 2,50 

18. Įstaigoje parduodamoms prekėms     taikomas 30 

procentų 

antkainis 

19. Vaikas iki 6 metų amžiaus kartu su vienu iš tėvu 

ar globėju (ne daugiau kaip du vaikai)  

 

3 valandos nemokamai 

* Sudaroma sutartis su įstaiga 

________________  

 



 

 

 


