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Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-05-23, i. k. 2017-08583 

 

 
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS  

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ NUOMOS 

KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. TS-148 
Kupiškis  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų nuomos kainų sąrašą (pridedama). 

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. 

 

 

 

Savivaldybės meras                               Dainius Bardauskas 



PATVIRTINTA 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. gegužės 11 d. sprendimu  

Nr. TS-148 

(Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d. sprendimo  

Nr. TS-60 redakcija) 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ NUOMOS 

KAINŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

 

Patalpos pavadinimas 

 

Matavimo 

vnt. 
Kaina, Eur 

   Mieste 

(Kupiškis, 

Subačius) 

Kaime 

1.   Kabinetas, klasė val. 5  3  

2. Lopšelio-darželio, Kupiškio mokyklos „Varpelis“, 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos 

pradinio ugdymo skyriaus salė 

val. 5 3  

3. Kompiuterių klasė val. 30 20  

4. Sporto salė val. 12  10  

5. Aktų salė  val. 20  12  

6. Kabinetas, klasė, sporto salė, aktų salė, kita patalpa  

laisvojo mokytojo, kito švietimo teikėjo veiklai – 

akredituotoms vaikų neformaliojo švietimo 

programoms, neformaliojo švietimo ir kitoms 

ugdomosioms veikloms, kuriose dalyvauja 

Savivaldybės mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 

ugdomi mokiniai (vaikai), įgyvendinti (nuomos 

sutarties trukmė ne mažesnė kaip trys mėnesiai) 

mėn. 10  5  

7. Kitos patalpos (nuomos sutarties trukmė ne mažesnė 

kaip vienas mėnuo) 

kv. m 0,40                 

Eur / mėn. 

0,35 

Eur / mėn. 

 

Pastabos: 

Šie įkainiai netaikomi, kai: 

1. Viena Savivaldybės biudžetinė švietimo ar kito pobūdžio įstaiga naudojasi kitos 

įstaigos patalpomis tos įstaigos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti. 

2. Organizuojami švietimo įstaigos inicijuoti renginiai su socialiniais partneriais. 

3. Švietimo įstaiga turi Savivaldybės tarybos patvirtintus įstaigos patalpų, numatytų 

šiame nuomos kainų sąraše, nuomos įkainius. 

4. Švietimo įstaigos patalpose vykdoma Vaikų dienos centrų veikla. 

___________________ 

Pakeitimai: 
 

1. 
Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. TS-60, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-30, i. k. 2018-04844 
Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Kupiškio rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bba559e0335611e881f2ba995b003ed2

