
 
 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO 

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-175 

Biržai 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  16  straipsnio  

2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Biržų  rajono  kūno  kultūros  ir sporto  centro 2016 m. 

rugsėjo 12 d. raštą Nr. S-5 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų    

paslaugų  įkainių nustatymo“, Biržų    rajono  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti tokius Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų atlygintinų 

paslaugų įkainius: 

1.1.  už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą:  

1.1.1 vaikų pradinio rengimo grupėse – 5 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį. Šis 

mokestis netaikomas už pirmų mokslo metų rugsėjo mėnesį; 

1.1.2 kitose meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo grupėse – 10,00 Eur už 

kiekvieną mokslo metų mėnesį; 
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1.2. už naudojimąsi treniruokliais: 

1.2.1. suaugusiems: 

1.2.1.1. už vieną kartą – 3,00 Eur; 

1.2.1.2. už mėnesį – 15,00 Eur; 

1.2.1.3. už metus – 144,00 Eur; 

1.2.2. pensininkams ir neįgaliems asmenims: 

1.2.2.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

1.2.2.2. už mėnesį – 6,00 Eur; 

1.2.2.3. už metus – 58,00 Eur; 

1.2.3. moksleiviams: 

1.2.3.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

1.2.3.2. už mėnesį – 6,00 Eur; 

1.3. už aerobikos treniruotes: 

1.3.1. suaugusiems: 

1.3.1.1. už vieną kartą – 3,00 Eur; 

1.3.1.2. už mėnesį – 18,00 Eur; 

1.3.2. pensininkams ir neįgaliems asmenims: 

1.3.2.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

1.3.2.2. už mėnesį – 12,00 Eur; 

1.3.3. moksleiviams: 

1.3.3.1. už vieną kartą – 1,50 Eur; 

1.3.3.2. už mėnesį – 12,00 Eur. 

2. Atleisti nuo mokesčio už paslaugas šiais atvejais: 
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2.1. jei moksleivio šeima  gauna socialinę pašalpą – tik pateikus tai įrodančius 

dokumentus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus; 

2.2. jei moksleivis turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko 

gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu 

arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota 

valdžia) – tik pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 

2.3. jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi 

dieninėse visų tipų mokymo įstaigose) – pateikus  šeimos  sudėties pažymą iš seniūnijos ir 

pažymą (-as) iš mokymo įstaigos (-ų); 

2.4. jei moksleivis dėl ligos nelankė Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 

mėnesį ir daugiau – už šį laikotarpį, tik pateikus atitinkamus gydymo įstaigos (gydytojo) 

dokumentus; 

2.5. jei moksleivis yra Lietuvos  Respublikos  atitinkamos  sporto  šakos  rinktinės 

narys – tik pateikus tai įrodančius dokumentus. 

2.6. jei Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro veikla nutraukiama dėl karantino 

paskelbimo, ekstremalios situacijos, higienos normų pažeidimo, avarijos ar avarinių darbų 

likvidavimo, ypatingos epideminės situacijos paskelbimo. 
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21. Sumažinti atlygintinų paslaugų įkainius už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatytą  

šio sprendimo 1.1. papunktyje 50 procentų, jei ugdymo procesas vyksta nuotoliniu arba mišriu būdu 

(nuotolinį derinant su įprastu). 
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3. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punkte nurodyti dokumentai, kurių pagrindu yra 

atleidžiama nuo mokesčio už paslaugas, privalo būti pateikti lengvatos taikymo mėnesį ar  

kitą mėnesį, einantį po jo. Pateikus dokumentus vėliau, lengvata netaikoma. 

4. Pavesti Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka 

įforminti šio sprendimo 2 ir 21 punktuose nustatytų lengvatų taikymą. 
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5. Nustatyti, kad  šiame sprendime nurodyti paslaugų įkainiai moksleiviams, 

pensininkams ir neįgaliems asmenims taikomi tik pateikus jų statusą liudijančius 

dokumentus. 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas 

______________ 

 

 

 

 

Parengė 

 

Artūras Didzinskas 

2016-09-15 


