
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO

NR. TS-219 „DĖL VISAGINO SPORTO CENTRO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2019 m. birželio __ d. Nr. TS-___

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Visagino

sporto centro 2019 m. gegužės 28 d. raštą Nr. SD-280 (1.8) „Dėl įkainių patvirtinimo“, 2019 m.

birželio 13 d. raštą Nr. SD-311 (1.8) „Dėl 2019 m. gegužės 28 d. rašto Nr. SD-280 (1.8) „Dėl

įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ bei 2019 m. birželio 13 d. raštą SD-313 (1.8) „Dėl 2019 m.

gegužės 28 d. rašto Nr. SD-280 (1.8) „Dėl įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir patikslinimo“,

n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. TS-

219 „Dėl Visagino sporto centro įkainių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„1.3. sporto salės, esančios Visagine, Parko g. 2A, dalių nuoma:

1.3.1. choreografijos salės – 7 Eur už 1 val.;

1.3.2. aerobikos aikštelės – 11 Eur už 1 val.;

1.3.3. batutų aikštelės– 20 Eur už 1 val.;

1.3.4. akrobatikos kilimo – 12 Eur už 1 val.;

1.3.5. akrobatikos minkšto kilimo aikštelės – 15 Eur už 1 val.;

1.3.6. porolono duobės – 6 Eur už 1 val.“

1.2. Papildyti 4 punktu:

„4. Suteikti Visagino sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 50 proc. nuomos mokesčio

lengvatą pensininkams ir neįgaliesiems.“

1.3. Papildyti 5 punktu:

„5. Suteikti Visagino sporto centro teikiamų paslaugų įkainių 50 proc. nuomos mokesčio

lengvatą Visagino savivaldybės nevyriausybinėms organizacijoms, kurias lanko mokyklinio

amžiaus vaikai.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 d.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
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