
 

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T1-272 „DĖL TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 

DENGTOS KREPŠINIO AIKŠTELĖS SU TRIBŪNOMIS NUOMOS, SPORTO 

RENGINIŲ APTARNAVIMO ĮKAINIŲ BEI SPORTO RENGINIŲ STARTO MOKESČIO 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. T1-355 

Telšiai  

 

 

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

Pakeisti Telšių sporto ir rekreacijos centro dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis 

nuomos, sporto renginių aptarnavimo įkainių bei sporto renginių starto mokesčio sąrašą, patvirtintą 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-272 „Dėl Telšių sporto 

ir rekreacijos centro dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis nuomos, sporto renginių aptarnavimo 

įkainių bei sporto renginių starto mokesčio sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija 

(pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras                        Kęstutis Gusarovas 





 

 

PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės tarybos  

2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-272 

(Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1- 355 

redakcija) 

 

TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DENGTOS KREPŠINIO AIKŠTELĖS 

SU TRIBŪNOMIS NUOMOS, SPORTO RENGINIŲ APTARNAVIMO  ĮKAINIŲ BEI  

SPORTO RENGINIŲ STARTO MOKESČIO SĄRAŠAS 
 

 

 

Paslaugos pavadinimas 

Mokestis 

Eur 

 

Pastabos 

1. Įkainis už nuomą: 

1.1. Dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis 

nuoma (Birutės g. 7, Telšiai) 

 

 

20,0 
Vienos valandos kaina nuo 

gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. 

30,0 

Vienos valandos kaina nuo 

spalio  

1 d. iki balandžio 30 d. 

30,0 

Komerciniams renginiams 

vienos valandos kaina nuo 

gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. ir 

10 proc. mokestis nuo parduotų 

bilietų. 

40,0 

Komerciniams renginiams 

vienos valandos kaina nuo spalio 

1 d. iki balandžio 30 d. ir 10 proc. 

mokestis nuo parduotų bilietų. 

150,0 
Vienos paros kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

200,0 
Vienos paros kaina nuo spalio  

1 d. iki balandžio 30 d. 

300,0 

Komerciniams renginiams 

vienos paros kaina nuo gegužės 1 

d. iki rugsėjo 30 d. ir 10 proc. 

mokestis nuo parduotų bilietų. 

400,0 

Komerciniams renginiams 

vienos paros kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. ir 10 proc. 

mokestis nuo parduotų bilietų. 

2.  Įkainis už sporto renginių aptarnavimą: 

2.1. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos A, B 

divizionų rungtynės ir mokinių rajono bei 

tarptautiniai krepšinio turnyrai (už vienerias 

rungtynes). 

12,0 Aikštės teisėjas 

5,0 Sekretorius 

7,0 Laikininkas 

6,0 Medicina  

13,0 Statistikos operatorius 

2.2. Rajono, apskrities lygmens mokinių 

lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, 

stalo teniso, plaukimo, šiuolaikinės 

penkiakovės (trikovės), irklavimo, bokso, 

12,0 Vyr. teisėjas 

10,0 Teisėjas 

7,0 Sekretoriatas 
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dziudo, sambo, šachmatų, šaškių, teniso 

sporto renginiai, kurių trukmė iki 4 val. 
6,0 

Medicina 

2.3. Rajono, apskrities lygmens mokinių 

lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, 

stalo teniso, plaukimo, šiuolaikinės 

penkiakovės (trikovės), irklavimo, bokso, 

dziudo, sambo, šachmatų, šaškių, teniso 

sporto renginiai, kurių trukmė daugiau kaip 4 

val. 

20,0 
Vyr. teisėjas 

18,0 
Teisėjas 

15,0 
Sekretoriatas 

15,0 
Medicina 

2.4. Rajono suaugusiųjų krepšinio rungtynės 

(už vienerias rungtynes). 

15,0 Aikštės teisėjas 

6,0 Sekretorius 

8,0 Laikininkas 

6,0 Medicina  

14,0 Statistikos operatorius 

2.5.  Tarptautiniai mokinių ir suaugusiųjų 

sporto renginiai, kurių trukmė iki 4 val. 

15,0 Vyr. teisėjas 

12,0 Teisėjas 

10,0 Sekretoriatas 

10,0 Medicina 

2.6. Tarptautiniai mokinių ir suaugusiųjų 

sporto renginiai, kurių trukmė daugiau kaip 4 

val. 

30,0 Vyr. teisėjas 

25,0 Teisėjas 

20,0 Sekretoriatas 

20,0 Medicina 

3. Sporto renginių starto (dalyvio) mokestis: 

3. Sporto renginių starto (dalyvio) mokestis:   

3.1. Individualių sporto šakų  10,00* Vienam mokiniui. 

3.2. Komanda (krepšinis) 70,00* Vienai mokinių komandai. 

3.3. Individualių sporto šakų 15,00* Vienam suaugusiam asmeniui. 

3.4. Komanda (tinklinis) 80,00* Vienai suaugusiųjų komandai. 

3.5. Komanda (krepšinis) 300,00* Vienai suaugusiųjų komandai. 

* sporto renginių starto (dalyvio) mokestis nurodomas organizuojamų varžybų nuostatuose, 

surinktas mokestis naudojamas varžybų vykdymo išlaidoms padengti, apdovanojimams įsigyti. 

 

4. Leisti neatlygintinai naudotis Telšių sporto ir rekreacijos centro dengtos krepšinio aikštelės su 

tribūnomis patalpomis: 

4.1. Telšių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių dalininkė 

yra savivaldybė, organizuojančioms viešuosius nekomercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) 

socialinius renginius; 

4.2. Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių treniruotėms, sportuojantiems pagal 

neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas; 

4.3. subjektams, įgyvendinantiems neformaliojo ugdymo programas Telšių rajono 

savivaldybėje; 

4.4. Telšių rajono savivaldybėje registruotų ir veikiančių sporto įstaigų bei organizacijų 

komandų aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir varžyboms; 

4.5. Telšių rajono savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų fizinio aktyvumo pratyboms ir renginiams; 

 

4.6. pensininkams, mokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko Telšių rajono savivaldybės 

nevyriausybinės organizacijas, asociacijas, viešąsias įstaigas, kurių dalininkė yra Telšių rajono 

savivaldybė. 

 

_____________________ 

 


