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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 23 D. 

SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO IR KAI KURIŲ SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T-176 

Ignalina 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7, 31 straipsniais, 

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

 1. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimą 

Nr. T-51 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (toliau – 

sprendimas) su pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-117, 2012 m. 

gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-96, 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-124, 2013 m. lapkričio 

7 d. sprendimu Nr. T-147, 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. T-160: 

 1.1. Išdėstyti sprendimo priedą „Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 

paslaugų kainos“ nauja redakcija (pridedama). 

 1.2. Pakeisti sprendimo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

 „2. Nustatyti reprezentacinio filmo „Ignalina – ramybės sala Europoje“ skaitmeninio 

vaizdo disko (DVD) vieno egzemplioriaus mažmeninę pardavimo kainą – 2,90 Eur (be PVM).“. 

 2. Pripažinti netekusiais galios: 

 2.1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-117 

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 

savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“; 

 2.2. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T-96 

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 

savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 

 2.3. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T-124 

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 

savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 

 2.4. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr. T-147 

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 

savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 

 2.5. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą Nr. T-160 

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl 

savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 

 2.6. Ignalinos rajono valdybos 1998 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. 39 „Dėl rajono 

savivaldybės archyvo paslaugų įkainių patvirtinimo“; 

 2.7. Ignalinos rajono tarybos 2002 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 303 „Dėl paslaugų 

kainų nustatymo“. 

 3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 dienos. 

 

Savivaldybės meras            Henrikas Šiaudinis  
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         Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                             2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-176  

                      priedas 

 

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ 

KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas Apimtis m

2
 

Kaina eurais 

už 1 valandą 

1. Žiūrovų salė: 

trumpalaikė salės nuomos paslauga komerciniams 

renginiams (be įgarsinimo ir scenos apšvietimo 

paslaugų) 

130 m
2
 ir daugiau 28,96 Eur ir 15 

proc. nuo 

surinktos 

parduotų bilietų 

sumos 

2. Žiūrovų salė: 

trumpalaikė salės nuomos paslauga komerciniams 

renginiams (su įgarsinimo ir scenos apšvietimo 

paslaugomis) 

130 m
2
 ir daugiau 86,89 Eur ir 20 

proc. nuo 

parduotų bilietų 

sumos 

3. Trumpalaikė salių ir fojė nuomos paslauga be 

inventoriaus: 

mieste 

kaime 

60 – 130 m
2 

 

 

8,69 Eur 

5,79 Eur 

4. Trumpalaikė salių ir fojė nuomos paslauga 

naudojant įstaigai priklausantį turtą (stalus, kėdes, 

auditorines lentas, pianiną, magnetofoną ir kt.): 

mieste 

kaime 

60 – 130 m
2 

 

 

 

11,58 Eur 

5,79 Eur 

5. Trumpalaikė salių ir fojė nuomos paslauga 

naudojant įstaigai priklausantį turtą (stalus, kėdes, 

auditorines lentas, pianiną, magnetofoną ir kt.): 

mieste 

kaime 

Iki 60 m
2
  

 

 

7,24 Eur 

4,34 Eur 

6. Ignalinos kultūros ir sporto centro vasaros estrados 

prie Ilgio ežero ir vasaros estrados su pagalbine 

patalpa trumpalaikė nuomos paslauga 

- 17,38 Eur 

7.  Garso įrašų studija. 

Mechaninis garso įrašo atlikimas (be autorinių 

aranžuočių kūrimo) 

- 14,48 Eur 

8.  Renginio įgarsinimo paslaugos - 20,27 Eur 

9. Salės nuoma šarvojimo reikmėms - 0,87 Eur 

10. Trumpalaikė kabineto nuoma su inventoriumi (be 

kompiuterinės įrangos) 

- 0,14 Eur 

11. Trumpalaikė kompiuterinės darbo vietos nuoma - 0,87 Eur 

KITOS PASLAUGOS 

1. Už pasinaudojimą dušu vienam asmeniui: 

suaugusiesiems 

vaikams 

 

1,16 Eur 

0,87 Eur 

2. Treniruoklių salės nuoma vienam asmeniui 

suaugusiesiems 

vaikams 

 

0,58 Eur 

0,29 Eur 
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3. Už pasinaudojimą pirtimi vienam asmeniui 

suaugusiesiems 

vaikams 

Pastaba. 

Pirties paslaugos socialiai remtiniems asmenims kompensuojamos 40 

procentų 

 

2,32 Eur 

1,74 Eur 

4. Muzikos instrumentų (akordeonų, smuikų komplektų, gitarų, kanklių, 

althornų, fleitų, birbynių, klarnetų, saksofonų, trimitų) nuoma Ignalinos 

Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniams 

1,45 Eur per 

mėnesį už vieną 

instrumentą 

5. Skalbimo paslauga (3–5 kg skalbinių, 1 kartas): 

Pastovioji dalis   

Kintamoji dalis eurais pagal galiojančias kainas: 

    - už 0,093 m3 vandens ir nuotekų; 

    - už 3,36 kW elektros energijos; 

    - už 1 skalbimo priemonės normą. 

 

1,39 Eur 

6. Išskalbtų skalbinių džiovinimas (1 kartas) 

Pastovioji dalis 

Kintamoji dalis pagal galiojančias kainas už 3,36 kW elektros energijos 

 

1,82 Eur 

7. Mechanizuotas sniego valymas 18,83 Eur už 1 

valandą 

8. Spausdintos informacijos fragmentų kopijavimas: 

- jei popierius įstaigos 

A4 formato kopija (1 puslapis) 

A4 formato kopija (1 lapas) 

A3 formato kopija (1 puslapis) 

A3 formato kopija (1 lapas) 

 

- jei popierius kliento 

A4 formato kopija (1 puslapis) 

A4 formato kopija (1 lapas) 

A3 formato kopija (1 puslapis) 

A3 formato kopija (1 lapas) 

 

 

0,04 Eur 

0,08 Eur 

0,09 Eur 

0,16 Eur 

 

 

0,03 Eur 

0,07 Eur 

0,07 Eur 

0,14 Eur 

9.  Dokumentų spausdinimas kompiuteriniu spausdintuvu 

           A4 formato nespalvota kopija 

           A4 formato spalvota kopija 

 

0,04 Eur 

0,29 Eur 

10. Informacijos įrašymas skaitmeniniu formatu (atminties įranga kliento iki 

100 Mb apimties) 

0,14 Eur 

11. Kopijavimas, spausdinimas, informacijos įrašymas socialiai remtiniems 

ugdymo įstaigos moksleiviams 

nemokamai 

12. Ugdymo medžiagos kopijavimas, spausdinimas, informacijos įrašymas 

ugdymo įstaigos mokytojams 

nemokamai 

AUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NUOMOS KAINOS 

 Keleivių vietų skaičius autobuse Kaina už 

nuvažiuotą 

kilometrą eurais 

Kaina už 

naudojimo 1 

valandą eurais 

1. Iki 10 vietų 0,32 Eur 2,32 Eur 

2. Nuo 11 iki 23 vietų 0,41 Eur 3,48 Eur 

3. Daugiau negu 23 vietos 0,43 Eur 4,63 Eur 

 

_______________________ 


