
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

 DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 14 D. SPRENDIMO NR.

TS-211 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2022 m. kovo ___ d. Nr. TS-____

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos

centro 2022 m. kovo 7 d. raštą Nr. SD-56(1.8) „Dėl VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro kainų

patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. TS-211

„Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Suteikti 50 proc. lengvatą savivaldybės biudžeto sąskaita nustatytai kainai už

viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamas paslaugas: pensininkams;

neįgaliesiems; mokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko Visagino savivaldybės asociacijas bei

viešąsias įstaigas, kurių dalininkė yra savivaldybė, išskyrus paslaugas, nurodytas priedo 14 ir 38

punktuose.“

1.2. Pakeisti sprendimo priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto

svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės tarybai

(Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta

tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g.

62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams

(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



Visagino savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. TS-211

priedas

(Visagino savivaldybės tarybos

2022 m. kovo ____ d. sprendimo Nr. TS-___

redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ KAINOS

Eil.

Nr.
Paslaugų pavadinimas ir adresas

Kaina,

Eur
Pastabos

Vilties g. 5A, Visaginas

1. Baseinas 70,00 1 val.

2. Vienas takelis baseine 25,00 1 val.

3. Baseino lankymas vienam asmeniui su mažąja sauna

(I–V nuo 18.00 iki 22.00 val., VI–VII nuo 8.00 iki

22.00 val.) 

5,00 2 val.

4. Baseino lankymas vienam asmeniui su mažąja sauna

(I–V nuo 18.00 iki 22.00 val., VI–VII nuo 8.00 iki

22.00 val.)

3,00 1 val.

5. Baseino lankymas vienam asmeniui (I–V nuo 8.00 iki

18.00 val.)
3,50 2 val.

6. Baseino lankymas vienam asmeniui (I–V nuo 8.00 iki

18.00 val.)
2,50 1 val.

7. Varžybų organizavimas baseine 70,00 1 val.

8. Didžioji sauna (grupei iki 8 asmenų) 25,00 1 val.

9. Sporto salės Nr.2 lankymas 20,00 1 val.

10. Naudojimasis mankštos sale (grupei iki 10 asmenų) 15,00 1 val.

11. Naudojimasis mankštos sale vienam asmeniui 3,00 1 val.

12. Varžybų organizavimas sporto salėje Nr.2 40,00 1 val.

13.
1 mėnesio abonementas (baseino lankymas vienam

asmeniui)
50,00

2 valandos per

parą

14.

Baseino paslaugos vaikų mokymo plaukti programai

Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų

įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, asociacijų,

kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vaikų

ugdymui, vienam vaikui

1,00 1 val.

15. Naudojimasis treniruoklių sale su sporto įranga

vienam asmeniui

4,00 1 val.

16. Naudojimasis treniruoklių sale su sporto įranga ir

baseino lankymas vienam asmeniui

7,00 2 val.

17. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis treniruoklių

sale su sporto įranga ir baseino lankymas vienam

asmeniui)

80,00 2 valandos per

parą

18. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis treniruoklių

sale su sporto įranga vienam asmeniui)

40,00 2 valandos per

parą

Draugystės g. 10B, Visaginas

19. Baseinas 50,00 1 val.



20. Vienas takelis baseine 17,00 1 val.

21. Baseino lankymas vienam asmeniui 3,00 2 val.

22. Baseino lankymas vienam asmeniui 1,70 1 val.

23. Sauna (grupei iki 8 asmenų) 25,00 1 val.

24. Sauna (grupei iki 8 asmenų) kartu su baseino lankymu 35,00 1 val.

25. Naudojimasis sporto sale 15,00 1 val.

26.
1 mėnesio abonementas (baseino lankymas vienam

asmeniui)
35,00

2 valandos per

parą

27.

Baseino lankymas šeimai (2 tėvai+1 vaikas arba 2

vaikai +1 tėvas (vaikai iki 16 metų)) (nuo pirmadienio

iki šeštadienio)

4,00 1 val.

28.
Baseino lankymas šeimai (2 tėvai+2 vaikai (vaikai iki

16 metų)) (nuo pirmadienio iki šeštadienio)
5,50 1 val.

29.
Baseino lankymas daugiavaikei šeimai (vaikai iki 16

metų) (nuo pirmadienio iki šeštadienio)
7,00 1 val.

30.

Baseino lankymas šeimai (2 tėvai+1 vaikas arba 2

vaikai+1 tėvas (vaikai iki 16 metų)) (nuo pirmadienio

iki šeštadienio)

8,00 2 val.

31.
Baseino lankymas šeimai (2 tėvai+2 vaikai (vaikai iki

16 metų)) (nuo pirmadienio iki šeštadienio)
9,00 2 val.

32.
Baseino lankymas daugiavaikei šeimai (vaikai iki 16

metų) (nuo pirmadienio iki šeštadienio)
10,00 2 val.

33.

Baseino lankymas su sauna šeimai (2 tėvai+1 vaikas

arba 2 vaikai+1 tėvas (vaikai iki 16 metų))

(sekmadieniais nuo 12.00 iki 19.00 val.)

9,00 2 val.

34.

Baseino lankymas su sauna šeimai (2 tėvai+2 vaikai

(vaikai iki 16 metų)) (sekmadieniais nuo 12.00 iki

19.00 val.)

10,00 2 val.

35.

Baseino lankymas su sauna daugiavaikei šeimai

(vaikai iki 16 metų) (sekmadieniais nuo 12.00 iki

19.00 val.)

12,00 2 val.

36.
Baseino lankymas su sauna vienam asmeniui

(sekmadieniais nuo 12.00 iki 19.00 val.)
3,00 1 val.

37.
Baseino lankymas su sauna vienam asmeniui

(sekmadieniais nuo 12.00 iki 19.00 val.)
5,00 2 val.

38.

Baseino paslaugos vaikų mokymo plaukti programai

Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų

įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, asociacijų,

kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vaikų

ugdymui, vienam vaikui

1,00 1 val.

39. Naudojimasis treniruoklių sale kartu su baseino

lankymu vienam asmeniui

6,00 2 val.

40. Naudojimasis treniruoklių sale vienam asmeniui 2,00 1 val.

41. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis treniruoklių

sale kartu su baseino lankymu vienam asmeniui)

70,00 2 valandos per

parą

42. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis treniruoklių

sale vienam asmeniui)

35,00 2 valandos per

parą

Kosmoso g. 28A, Visaginas

43. Naudojimasis treniruoklių sale su sporto įranga 20,00 1 val.

44. Naudojimasis bokso sale 13,00 1 val.



45. Naudojimasis treniruoklių sale su sporto įranga

vienam asmeniui

2,00 1 val.

Parko g. 2A, Visaginas

46. Naudojimasis sporto salės dalimis:

46.1. Choreografijos sale 10,00 1 val.

46.2. Aerobikos aikštele 16,00 1 val.

46.3. Batutų aikštele 30,00 1 val.

46.4. Akrobatikos kilimu 18,00 1 val.

46.5. Akrobatikos minkšto kilimo aikštele 22,00 1 val.

46.6. Porolono duobe 10,00 1 val.

47. Naudojimasis treniruoklių sale su sporto įranga 

vienam asmeniui

1,50 1 val.

Parko g. 2K, Visaginas

Sporto bazės pastatas

48. Naudojimasis treniruočių sale (grupei iki 15

asmenų)*

20,00 1 val.

49. Naudojimasis treniruočių sale vienam asmeniui* 2,00 1 val.

50. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis treniruočių 

sale vienam asmeniui)*

40,00 2 valandos per

parą

51. Sauna (grupei iki 5 asmenų)* Už pirmą

valandą –

20,00 Eur,

kiekviena

papildoma

valanda –

15,00 Eur

1 val.

52. Naudojimasis irklavimo treniruoklių patalpa (grupei 

iki 15 asmenų)*

20,00 1 val.

53. Naudojimasis irklavimo treniruoklių patalpa vienam 

asmeniui*
2,00 1 val.

54. 1 mėnesio abonementas (naudojimasis irklavimo 

treniruoklių patalpa vienam asmeniui)*
50,00

2 valandos per

parą

55. Naudojimasis konferencijų sale Už pirmą

valandą –

15,00 Eur,

kiekviena

papildoma

valanda –

10,00 Eur

1 val.

56. Nakvynės paslauga 1 asmeniui (be lovos, be 

patalynės)
8,00 1 para

57. Naudojimasis sporto bazės pastatu renginiams 150,00 1 val.

58. Naudojimasis sporto bazės pastatu 600,00 1 para

59. Naudojimasis rūbine su dušu (grupei iki 15 asmenų) 20,00 1 val.

60. Naudojimasis rūbine be dušo (grupei iki 15 asmenų) 12,00 1 val.

61. Naudojimasis rūbine su dušu (grupei iki 5 asmenų) 10,00 1 val.

62. Naudojimasis rūbine be dušo (grupei iki 5 asmenų) 5,00 1 val.

63. Naudojimasis rūbine su dušu vienam asmeniui 1,40 1 val.

64. Naudojimasis rūbine be dušo vienam asmeniui 1,00 1 val.

65. Naudojimasis trenerio patalpa (15,71 m2) 8,00 1 val.

66. Naudojimasis trenerio patalpa (22,57 m2) 12,00 1 val.



Pastatas - Elingas

67. Valties laikymas elinge (valties dydis nuo 5 m) 4,00 1 para

68. Valties laikymas elinge (valties dydis nuo 5 m) 70,00 1 mėnuo

69. Valties laikymas elinge (valties dydis nuo 5 m) 500,00 1 metai

70. Valties laikymas elinge (valties dydis iki 5 m) 2,00 1 para

71. Valties laikymas elinge(valties dydis iki 5 m) 35,00 1 mėnuo

72. Valties laikymas elinge(valties dydis iki 5 m) 250,00 1 metai

Papildomos paslaugos

73. Turistinės baidarės nuoma vienam asmeniui 10,00 1 para

74. Turistinės kanojos nuoma vienam asmeniui 12.00 1 para

75. Instruktoriaus paslauga 3,00 1 val.

76. Sportinių renginių dalyvių mokestis atvykusiems 

dalyviams iš kitų savivaldybių (visos sporto šakos)

1,50

3,00

 1 asmuo

(vaikas)

1 asmuo

(suaugęs)

*Paslauga teikiama sporto klubams (asociacijoms, viešosioms įstaigoms) ir jų nariams, prioritetas

teikiamas Visagino savivaldybės sporto klubams (asociacijoms, viešosioms įstaigoms) ir jų nariams

________________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d.

sprendimo Nr. TS-211 „Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto

ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-31 Nr. TS-54

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Erlandas Galaguz Savivaldybės meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-04 16:59

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-04 16:59

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-10 12:46 - 2024-04-08 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2022 03 31 sprend 54 priedas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220404.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-06)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-06 nuorašą suformavo Violeta Nosyreva

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




