
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ

2023 m. vasario 2 d. Nr. T1-9

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės rajono sporto mokyklos 2022 m. rugpjūčio 3

d. raštą Nr. S6-105 „Dėl įkainių nustatymo ir teikiamų paslaugų koregavimo“, Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. DĮV-690 „Dėl darbo

grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės 2022 m. spalio 11 d. protokolą Nr. 1, Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d.

sprendimą Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ su visais

pakeitimais ir papildymais.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimu

Nr. T1-9

ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

VANDENS

PRAMOGOS

Darbo dienomis

(9.00 val.–17.00 val.)

Uždelstas

laikas

1–30 min.1 val. 2 val. 3 val.

Suaugę (18+) 4,00 6,50 8,00 2,00⁎⁎⁎

Mokiniai ir studentai* 3,50 6,00 7,00 2,00⁎⁎⁎

Senjorai  (60+) ir neįgalieji* 2,50 5,00 6,50 2,00⁎⁎⁎

2+2 (du suaugę ir du vaikai 4–17 m.)* 10,50 18,00 22,00 8,00⁎⁎⁎

Vaikai  (0–4 m.)** - - - -

Vaikai  (4–6 m.)** 1,50 2,00 2,50 -

*Nuolaida taikoma pateikus dokumentą (asmens dokumentą, pensijos gavėjo, neįgaliojo, mokinio ar studento

pažymėjimą)

** Įleidžiami tik su tėvais ar globėjais

***Viršijus laiką 30 min. taikomas valandos įkainis

VANDENS

PRAMOGOS,

PIRTYS

Darbo dienomis

(17.00 val.–21.00 val.)

Savaitgaliais ir švenčių

dienomis

(10.00 val.–21.00 val.)

Uždelstas

laikas

   1–30 min.

1 val.  2 val. 3 val. 1 val. 2 val. 3 val.

Suaugę (18+) 6,50 9,00 10,50 8,00 10,50 12,00 2,00⁎⁎⁎

Mokiniai ir studentai* 5,00 8,00 9,00 6,50 9,00 10,50 2,00⁎⁎⁎

Senjorai  (60+) ir neįgalieji* 4,50 6,50 8,00 6,00 8,00 9,00 2,00⁎⁎⁎

2+2 (du suaugę ir du vaikai 4–17 m.) * 17,00 25,00 28,50 21,00 28,50 32,50 8,00⁎⁎⁎

Vaikai  (0–4 m.) ** - - - - - - -

Vaikai  (4–6 m.) ** 2,50 4,00 4,50 3,50 4,50 5,00 -

*Nuolaida taikoma pateikus dokumentą (asmens dokumentą, pensijos gavėjo, neįgaliojo, mokinio ar studento 

pažymėjimą)

** Įleidžiami tik su tėvais ar globėjais

***Viršijus laiką 30 min. taikomas valandos įkainis

ABONEMENTAI

1 mėn. (apsilankymų skaičius per 1 mėn. – 8 k., laikas neribojamas)

Darbo dienomis

(9.00 val.–17.00 val.)

Darbo dienomis (17.00 val.–21.00 val.),

savaitgaliais ir švenčių dienomis

(9.00 val.–21.00 val.)

Suaugę (18+) 44,00 67,50

Mokiniai ir studentai* 39,00 57,00

Senjorai  (60+) ir neįgalieji* 34,00 49,50

3 mėn. (laikas neribojamas)

Suaugę (18+) 167,00

Mokiniai ir studentai* 144,00

Senjorai  (60+) ir neįgalieji * 125,00

*Nuolaida taikoma pateikus dokumentą (asmens dokumentą, pensijos gavėjo, neįgaliojo, mokinio ar studento 

pažymėjimą)

Lankytojų grupėms taikomos nuolaidos perkant vienodus bilietus:

11 asmenų grupei –1 bilieto vertės nuolaida,

22 asmenų grupei – 2 bilietų vertės nuolaida,

33 asmenų grupei – 3 bilietų vertės nuolaida.
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KITOS PASLAUGOS Trukmė Darbo dienomis

  (9.00 val.–17.00 val.)

Darbo dienomis

(17.00 val.–21.00

val.), savaitgaliais ir

švenčių dienomis

  (10.00 val.–21.00 val.)

Mokymo plaukti pamoka grupėje iki 

12 vaikų (1 asmeniui)

8 kartai po 1,5 val. 31,00 56,00

Sveikatinimo užsiėmimai senjorams* 8 kartai po 1,5 val. 38,00 47,00

Kūdikių plukdymo užsiėmimai* 8 kartai po 1,5 val. 26,00 -

Suaugusiųjų mokymo plaukti kursas 

su treneriu (1 asmeniui)*

8 kartai po 1,5 val. 47,00 65,00

Vandens aerobika* 4 kartai po 1,5 val. - 36,50

Individuali mokymo plaukti paslauga

asmeniui iki 18 m. **

1,5 val. 9,00 -

8 kartai po 1,5 val. 65,00 -

Individuali mokymo plaukti paslauga

asmeniui nuo 18 m. **

1,5 val. 11,00 -

8 kartai po 1,5 val. 78,00 -

Instruktoriaus mokymo paslauga:**

mokinių grupei (iki 10 žmonių) 1,5 val. 13,00 -

suaugusiųjų grupei (iki 10 žmonių) 1,5 val. 23,00 -

Aktyvūs vaikų gimtadieniai (nuo 10 

vaikų) ***

2 val. 10,50 -

3 val. 12,00 -

Vieno vandens takelio nuoma

(iki 10 žmonių)

1 val./2val./3 val. 34,00/57,00/70,00 57,00/80,60/94,00

Reklama baseino patalpose iki 2 kv. 

m (mėnesiui)

26,00

Reklama baseino patalpose iki 2 kv. 

m (metams)

286,00

Rankšluosčių nuoma 1 vnt. 3,00

Dovanų čekis 1 vnt. 1,00

Mokestis už prarastą:

rūbų žetoną 1 vnt. 3,00

persirengimo spintelės raktelį 1 vnt. 11,00

kliento apyrankę 1 vnt. 11,00

*Užsiėmimai vykdomi susidarius ne mažesnei kaip 5 žmonių grupei.

**Papildomai įsigyjamas bilietas į baseiną, individualūs mokymai vyksta tik darbo dienomis iki 

17.00 val.

*** Paslauga teikiama ne mažesnei kaip 10 žmonių grupei

_____________________
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