
 
 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

KAINŲ NUSTATYMO 

 

2016 m. sausio 29 d. Nr. T1-22 

Druskininkai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainas: 

1.1. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ pagal pridedamą 1 priedą; 

1.2. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos pagal pridedamą 2 

priedą; 

1.3. Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos pagal pridedamą 3 

priedą; 

1.4. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos pagal pridedamą 4 priedą; 

1.5. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos pagal pridedamą 5 priedą; 

1.6. Druskininkų švietimo centro pagal pridedamą 6 priedą; 
2020 m. birželio 11 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-102 redakcija 

 

1.7. Druskininkų sporto centro pagal pridedamą 7 priedą; 

1.8. Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos pagal pridedamą 8 priedą; 
2016 m. gruodžio 29 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-220 redakcija 

2020 m. birželio 11 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-102 redakcija 

 

1.9. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pagal pridedamą 

9 priedą. 
2017 m. rugpjūčio 29 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-139 redakcija 

 

2. Pripažinti netekusiais galios Druskininkų savivaldybės tarybos: 

2.1. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-173 „Dėl Druskininkų lopšelio-darželio 

„Žibutė“ paslaugos kainos“; 

2.2. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-169 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų“; 

2.3. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-171 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

Leipalingio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų“; 

2.4. 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. T1-147 „Dėl Druskininkų „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos teikiamų paslaugų kainų“; 

2.5. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-168 „Dėl Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 

teikiamų paslaugų kainų“; 

2.6. 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T1-135 „Dėl Druskininkų švietimo centro 

teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“; 

2.7. 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl Druskininkų švietimo centro 

teikiamos paslaugos įkainio nustatymo“; 



2.8. 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. T1-201 „Dėl Druskininkų sporto centro 

teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 

2.9. 2015 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T1-66 „Dėl Druskininkų „Atgimimo“ 

mokyklos teikiamų paslaugų kainų. 
2016 m. gruodžio 29 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-220 redakcija 

 

1.10 Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ pagal pridedamą 10 priedą. 
2019 m. lapkričio 28 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-164 redakcija 
 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. vasario 1 d. ir jame nustatytos kainos 

taikomos naujoms sutartims. 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras        Ričardas Malinauskas 

______________ 

 

 

  



 Druskininkų savivaldybės tarybos 

 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 

3 priedas 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS LEIPALINGIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina eurais 

(be PVM) 

1. Diskotekos organizavimas: 1 bilietas dalyviui 0,60 

2. Renginio organizavimas sporto salėje (be dušo 

paslaugų) 

2 valandos 7,00 

3. Edukacinio užsiėmimo organizavimas mokyklos 

kraštotyros muziejuje (grupė iki 25 žmonių)* 

1 valanda 

asmeniui 

1,00 

4. Mokyklos kraštotyros muziejaus ekspozicijos 

lankymas  

  

4.1. suaugusiajam 1 vnt. 1,00 

4.2. mokiniui *, studentui, asmeniui su negalia, 80 metų 

ir vyresniam asmeniui 

1 vnt. 0,50 

 

*Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams paslauga teikiama 

nemokamai. 

 

 

_______________________ 

 

 

 


