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2018 m. balandžio 24 d.
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D.
SPRENDIMO NR. T-VIII-404 „DĖL VARĖNOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-VIIIVarėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir atsižvelgdama į Varėnos sporto centro 2018 m. balandžio 5 d. prašymą Nr. SD-54 „Dėl Varėnos
sporto centro teikiamų paslaugų kainų patikslinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e
n d ž i a:
Pakeisti Varėnos sporto centre teikiamų paslaugų kainas, patvirtintas Varėnos rajono
savivaldybės tarybos Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TVIII-404 „Dėl Varėnos sporto centro teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“, ir išdėstyti jas nauja
redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Alvydas Verbickas
Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
2018-04Regina Svirskienė
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
2018-04Parengė
Saulius Korocejus
2018-04DVS „Kontora“ suderinta su Ruslanu Oleiniku, Regina Svirskiene, Aivaru Batūra, Agne Šiaučiūniene,
Svetlana Griškevičiene, Vilma Miškiniene.
Derinimas – 621
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PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-404
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-VIII- redakcija)
VARĖNOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr.

1.
1.1.

Paslaugos
pavadinimas

Plaukiojimas baseine
ir pirčių paslaugos:
Suaugusiems ir

Paslaugos
trukmė (val.)

1

Paslaugos kaina (Eur)
nuo 10.00 iki 17.00 val.
(pirčių paslaugos
neteikiamos)

Darbo dienomis

Paslaugos kaina
(Eur)
nuo 17.00 iki 22.00
val.
(teikiamos ir pirčių
paslaugos)
Darbo dienomis

Paslaugos kaina
(Eur) savaitgaliais
ir švenčių dienomis
nuo 10.00 iki 22.00
val.
(teikiamos ir pirčių
paslaugos)

1,8

3

4

Baseino abonementas 20 val.
(galiojimo terminas 60 dienų)

Pirmadienį–
penktadienį
10.00–17.00 val.
(pirčių paslaugos
neteikiamos)
10 k. x 2 val.
arba
20 k. x 1 val.

Pirmadienį–
sekmadienį
10.00–22.00
val.
(pirčių
paslaugos
teikiamos
pirmadienį–
penktadienį
17.00–22.00
val.,
savaitgaliais ir
švenčių
dienomis 10.00
– 22.00 val.)
10 k. x 2 val.

32

40
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jaunimui nuo 16 metų
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Vaikams iki 4 metų
nemokamai
(įleidžiami tik kartu su
tėvais (globėjais)
Vaikams nuo 4 m. ir
jaunimui iki 16 m.
(įleidžiami tik kartu su
tėvais (globėjais) ar
prižiūrimi asmenų, ne
jaunesnių kaip 18
metų), pensininkams,
asmenims su negalia
nuo 50%
nedarbingumo (pateikus
pažymėjimą)
Varėnos rajono ugdymo
įstaigų organizuotoms
mokinių grupėms su
treneriu ar mokytoju
pagal ugdymo planus,
naudojimasis baseino
takeliu grupei iki 12
asmenų
Varėnos sporto centro
ugdytiniams
(organizuotoms
grupėms su treneriu
arba mokytoju),
lankantiems sporto šakų
sekcijas, išskyrus
plaukimo, naudojimasis
baseino takeliu grupei
iki 12 asmenų

2

3,5

4

5

3

5,3

6

8
Nemokamai

1

1,5

2,3

3,3

24

32

2

2,9

3

4

3

4,3

4,5

6,4

1,5

12

x

x

x

x

1,5

10

x

x

x

x

2

x

15

20
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1.6.

1.7.

2.

2.1.

2.2.

Treneriams,
sudariusiems sutartis su
Varėnos sporto centru,
naudojimasis baseino
takeliu grupei iki 12
asmenų
Naudojimasis baseino
takeliu grupei
iki 10 asmenų
(susitarus iš anksto)
Mokymas plaukti su
instruktoriumi.
Kineziterapijos
užsiėmimai
Grupiniai užsiėmimai
vaikams iki 16 m.
(pateikus pažymėjimą)
Grupiniai užsiėmimai
asmenims nuo 16 metų

2.3.

Individualūs
užsiėmimai

3.

Kiti mokėjimai

3.1.

1

12

16

2

16

20

1,5

15

x

2

x

30

1,5
1,5
(8 kartus per
mėn. )
1,5
1,5
(grupei iki 6)
1,5
(8 kartus per
mėn.)
1

x

x

x

x

x

30

40

x

x

4,5
x

x

x

x

x

x

x

5,5
18

36

x

10

„Už viršytą visų
paslaugų laiką,
paslaugų pirkėjams
1 min. - 0,08 Eur
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3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Vienkartinis mokestis
už persirengimo
spintelės rakto
pametimą ar sulaužymą
-7 Eur
Vienkartinis mokestis
už lustinės apyrankės
pametimą ar sulaužymą
– 10 Eur
Vienkartinis mokestis
už rūbinės žetono
pametimą ar sulaužymą
– 7 Eur
Renginių ir sporto
varžybų aptarnavimo
kainos*
Baseino patalpose
kai regioninės,
respublikinės varžybos
ar renginys vyksta ne
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)
kai regioninės,
respublikinės varžybos
ar renginys vyksta
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)

1

48 (1 takelio nuomos kaina – 12 Eur)

6
(pagal šio
priedo 4.1.1
punktą ir už
kiekvieną
papildomą
valandą)

40 (1 takelio nuomos kaina – 10 Eur)

Savivaldybės
biudžetinių įstaigų,
kaimo bendruomenių ir
neįgaliųjų organizacijų
organizuojami renginiai
baseine aptarnaujami
nemokamai
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4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.4.

5.

Stadiono futbolo
aikštėje
kai renginys vyksta ne
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)
kai renginys vyksta
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)

Stadiono futbolo
aikštėje ir aikštyne
kai renginys vyksta ne
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)
kai renginys vyksta
ilgiau kaip 6 valandas
(imtinai)

1

30

32

40

x

x

6
(pagal šio
priedo 4.2.1
punktą ir už
kiekvieną
papildomą
valandą)

28

30

35

x

x

1

50

55

65

x

6
(pagal šio
priedo 4.3.1
punktą ir už
kiekvieną
papildomą
valandą)

45

50

60

x

Savivaldybės
biudžetinių įstaigų,
kaimo bendruomenių ir
neįgaliųjų organizacijų
organizuojami renginiai
stadione aptarnaujami
nemokamai
Transporto paslaugos
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5.1.

5.2.

6.

Autobuso „NEOPLAN
N 213“ nuoma už 1 km
– 0,6 Eur ir 1 val. – 4
Eur
Autobuso „MB 412“
nuoma už 1 km – 0,3
Eur ir 1 val.– 4 Eur

6.1.

Atpalaiduojantis
masažas
30 min. nugaros

12

6.2.

20 min. pečių juostos

10

6.3.

15 min. krūtinės ląstos

7

6.4.

15 min. pilvo

9

6.5.

20 min. rankų

10

6.6.

30 min. kojų

10

6.7.

45 min. galvos

20

6.8.

30 min. pėdų

10

6.9.

20 min. veido

10

6.10.

60 min. viso kūno

26

7.

7.1.1.

Treniruoklių salės
paslaugos
Vienkartiniai
apsilankymai:
8.00-17.00 val.

2,5

7.1.2.

17.00-22.00 val.

3

7.2.

Abonementai:

7.2.1.

neribotas apsilankymų
skaičius per mėnesį ,
8.00-17.00 val.
8 kartai per mėnesį

7.1.

7.2.2

15

20
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8.00-22.00 val.
7.2.3.

neribotas apsilankymų
skaičius per mėnesį
8.00-22.00 val.

25

 į 4 punkte nurodytų paslaugų kainą įskaičiuoti Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nuompinigiai už savivaldybės
materialiojo turto nuomą ne konkurso būdu.
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D.
SPRENDIMO NR.T-VIII-404 „DĖL VARĖNOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-04Varėna
1.

Sprendimo projekto rengėjas

2.

Teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai
(paskatinusios rengimą priežastys)

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Regina Svirskienė
Šiuo sprendimo projektu
tikslinamos Varėnos sporto centro
teikiamos atlygintinų paslaugų
kainos, kurios buvo patvirtintos
Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. kovo 28 d.
sprendimu T-VIII-619 „Dėl
Varėnos sporto centro teikiamų
paslaugų kainų tvirtinimo“
pakeitimo
Tikslinama arba įtraukiama
papildomai:
1.1. Nauja paslaugos trukmė – 3
val. Darbo dienomis be pirčių
paslaugos – 5,3 Eur., darbo
dienomis su pirčių paslauga – 6
Eur., savaitgaliais ir švenčių
dienomis – 8 Eur. Šis punktas
papildomas lankytojų
pageidavimu.
1.3. Nauja paslaugos trukmė – 3
val. Darbo dienomis be pirčių
paslaugos – 4,3 Eur., darbo
dienomis su pirčių paslauga – 4,5
Eur., savaitgaliais ir švenčių
dienomis – 6,4 Eur. Šis punktas
papildomas lankytojų
pageidavimu.
2.1. Keičiasi pavadinimas – iš
„Vaikams iki 16 m. (pateikus
pažymėjimą)“ į „Grupiniai
užsiėmimai vaikams iki 16 m.
(pateikus pažymėjimą)“.
Pavadinimas keičiasi, kad atskirti
paslaugą nuo atsiradusios
individualių užsiėmimų paslaugos.
2.2. Keičiasi pavadinimas – iš
„Asmenims nuo 16 metų“ į
„Grupiniai užsiėmimai asmenims
nuo 16 metų“. Pavadinimas
keičiasi, kad atskirti paslaugą nuo
atsiradusios individualių
užsiėmimų paslaugos.
2.3. Nauja paslauga –
„Individualūs užsiėmimai“,
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3.
4.

5.
6.

7
8.

9.
10.

Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu
siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos
Suderinamumas su galiojančiais teisės norminiais
aktais
Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus teikiamą projektą
Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti ir
projekto atitiktis savivaldybės strateginiam plėtros
planui
Derinimas su kitais subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi
Galimi teigiami ar neigiami priimto teisės akto
padariniai, kokių priemonių būtina imtis, siekiant
pastarųjų išvengti
Teisės akto sukeliamos administracinės naštos
vertinimas
Teisės akto ir jo projekto antikorupcinis vertinimas

trukmė 1,5 val., kaina 10 Eur.
Planuojama, kad nauja paslauga
pritrauks daugiau lankytojų,
padidins įstaigos biudžeto
pajamas.
3.1. visų paslaugų naudotojai už
viršytą paslaugos laiką papildomai
moka 0,08 Eur už vieną minutę .
(įeina baseinas, dušas, treniruoklių
salė) Pagerės lankytojų srauto
reguliavimas.
6. Nauja paslauga –
„Atpalaiduojantis masažas“.
Punktai 6.1. – 6.10., trukmė 15 –
60 min., kaina 7 – 26 Eur.
Planuojama, kad nauja paslauga
pritrauks daugiau lankytojų,
padidins įstaigos biudžeto
pajamas.
7. Nauja paslauga –„Treniruoklių
salės paslaugos“ Punktas 7.1.
Vienkartiniai apsilankymai
priklausomai nuo laiko punktas
7.1.1 ir 7.1.2 - 2,5 ir 3 Eur ;
punktas 7.2 „Abonementai“: 7.2.1
neribotas apsilankymų sk. per
mėnesį nuo 8.00 iki 16.00 val. 15
Eur,7.2.2. punktas 8 kartai per
mėnesį nuo 8.00iki22.00 val. – 20
Eur; 7.2.3. neribotas apsilankymų
sk. per mėnesį 8.00-22-00 val-25
Eur,
Planuojama , kad paslauga
pagerins gyventojų užimtumą ,
padidins įstaigos biudžeto
pajamas.
Parengtas sprendimo projektas
neprieštarauja galiojantiems teisės
aktams.
-

Su Varėnos sporto centru
suderinta
Neigiamų pasekmių nėra.

Skelbti
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11.

12.

13.

14.

15.

Būtinybė skelbti priimtą teisės aktą Teisės aktų
registre (TAR) ir Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
Aplinkybės, pateisinančios klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą) ir sprendimo projekto
pateikimo vėlavimo priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas)
Suderinta DVS „Kontora“ su specialistais:
su padaliniu, atsakingu už valstybinės kalbos
kontrolę ir dokumentų valdymą, teisininku ir
savivaldybės administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas susijęs su jų veiklos
sritimi
Priimto sprendimo paskirstymas
(kam pateikti sprendimų kopijas (nuorašus), kokiu
būdu
Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė
(vykdytojas, įvykdymo terminas)

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

-

-

Su Ruslanu Oleiniku, Regina
Svirskiene, Aivaru Batūra, Agne
Šiaučiūniene, Svetlana
Griškevičiene, Vilma Miškiniene

1-į bylą;
1- vyriausybės atstovui;
1- Kultūros ir sporto skyriui;
1- Varėnos sporto centrui;
Vykdytojas – Varėnos sporto
centras
Kontroliuos Varėnos rajono
savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyrius
Regina Svirskienė
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