
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 29 D.

SPRENDIMO NR. T1-23 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO

UŽIMTUMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2022 m. birželio 29 d. Nr. T1-125

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi,

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

1. Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T1-23

“Dėl viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo”

priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti,  kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka. 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                             Linas Urmanavičius

Elektroninio dokumento nuorašas



Druskininkų savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-23

priedas

(Druskininkų savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-125

priedas redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ KAINOS

Eil. 

Nr.  
Paslaugos pavadinimas Mato vnt.

Kaina eurais

(be PVM)

1.
Demonstracinės įrangos nuoma (projektorius, kompiuteris, mobili 

garso kolonėlė)
1 val. 20,00

2. Lauko erdvių ir salių nuoma  

2.1. Lauko erdvių ar renginių salės nuoma be įrangos 1 val. 30,00

2.2. Renginių salės nuoma su įranga 1 val. 70,00

2.3. Lauko erdvės nuoma su įranga 1 val. 100,00

2.4. Konferencijų salės nuoma (salė ir įranga) 1 val. 20,00

2.5. Konferencijų salės nuoma (salė ir įranga) 8 val. 100,00

2.6. Choreografijos salės nuoma 1 val. 10,00

2.7.
Choreografijos salės nuoma (sutarties trukmė nuo 3 iki 12 mėn.  

naudojantis sale 2 kartus per savaitę iki 4  val. per dieną.)*  
1 mėn. 100,00

2.8.
Choreografijos salės nuoma (sutarties trukmė nuo 3  iki 12 mėn. 

naudojantis sale 2 kartus per savaitę iki 8  val. per dieną.)*  
1 mėn. 140,00

2.9. Salės nuoma vaikų stovyklų organizatoriams 1 diena 10,00

3. Mokymų  ir edukacijų paslaugos

3.1. Mokymų programa 4 ak. val. 200,00

3.2. Edukacija  jaunimo grupėms (iki 20 žmonių) 3 ak. val. 100,00

4. Diskotekos organizavimas 1 vnt. 2,00

* nuomojantis salę nuo 3 iki 12 mėn. naudojantis sale 1 kartą ar 3 kartus per savaitę kaina

paskaičiuojama proporcingai: 

1 kartą 2.7. ir 2.8 punktuose  nurodyta kaina dalinama iš 2;

3 kartus 2.7. ir 2.8 punktuose  nurodyta kaina dauginama iš 1,5 karto.

Druskininkų savivaldybės biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, įsikūrusios adresu

Veisiejų g.17, Druskininkai, viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro salėmis ir

lauko erdvėmis gali naudotis nemokamai, iš anksto suderinusios patalpų naudojimo grafiką.

_________________________________
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