PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr.1-197
PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Paslaugos
1. Pavieniams lankytojams:
1.1. Plaukimo baseino:
1.1.1. vienkartinis apsilankymas baseine suaugusiajam;
1.1.2. vienkartinis apsilankymas baseine vaikui, mokiniui, dieninių
studijų studentui;
1.1.3. abonentinis mokestis 10 valandų suaugusiajam;
1.1.4. suaugusiesiems (grupė iki 10 žmonių), mokiniams (7–19 metų
amžiaus, grupė iki 12 žmonių) be plaukimo trenerio paslaugos;
1.1.5. baseino vieno takelio nuoma su plaukimo trenerio paslauga (6–16
metų amžiaus vaikams, grupė iki 12 žmonių).
1.2. Saunos nuoma 6 žmonių grupei
2. Lankantiesiems sporto grupę:
2.1. mokiniui, lankančiam pradinio parengimo plaukimo grupę 2
mėnesius, kol išmoks plaukti;
2.2. mokiniui, lankančiam plaukimo grupę, po 2 mėnesių mokymosi
plaukti, kol įvykdys I plaukimo atskyrį;
2.3. mokiniui, lankančiam sveikatingumo plaukimo grupę;
2.4. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių
šeimų vaikams, lankantiems pradinio parengimo plaukimo grupę 2
mėnesius, kol išmoks plaukti;
2.5. pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių
šeimų vaikams, lankantiems plaukimo grupę, po 2 mėnesių mokymosi
plaukti, kol įvykdys I plaukimo atskyrį.
3. Atleidžiami nuo mokesčio lankantieji sporto grupes:

Laikas

Eurai

1 val.
1 val.

3,50
2,00

1 mėn.
1 val.

25,00
30,00

1 val.

40,00

1 val.

40,00

1 mėn.

20,00

1 mėn.
1 mėn.

15,00
20,00

1 mėn.

10,00

1 mėn.

8,00

3.1. sportininkai, įvykdę sportinius plaukimo normatyvus, kuriems
suteiktas I plaukimo atskyris arba sportininkai, turintys aukštesnio
meistriškumo įvertinimą;
3.2. mokiniai, dėl ligos nelankę plaukimo treniruočių (mėnesį ir ilgiau)
ir pateikę tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymą, progimnazijos direktoriaus
įsakymu atleidžiami nuo mokesčio;
3.3. mokiniai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių
veiksmų (ši lengvata taikoma 2022 metais) (sprendimas 2022 m. kovo
31 d. Nr. 1-92).
4. Varžybų starto mokestis vienam kito baseino komandos
dalyviui

5,00

5. Už prarastą rūbinės žetoną

1,50

6. Mokinio pažymėjimo dublikatas

0,90
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7. Mokyklos sporto salės nuoma (suaug.)

1 val.

20,00

8. Aktų salės nuoma (suaug.)

1 val.

12,00

9. Kabineto, klasės nuoma (suaug.)

1 val.

7,00

10. Panevėžio m. savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms,
asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, kurių veikla susijusi su vaikų ir neįgaliųjų
interesais, kitiems švietimo teikėjams, vykdantiems neformalųjį vaikų švietimą, pagal
patvirtintus nuostatus, pagal sudarytas sutartis tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo (toliauSavivaldybės švietimo teikėjai) (mokyklos aktų salės, kabinetų, klasės, futbolo 1 val.
aikštės, sporto salės, futbolo mini aikštelės, krepšinio aikštelės nuoma )
11. Futbolo mini aikštelės, krepšinio aikštelės

1 val.

1,45
25,00
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12. Futbolo aikštės nuoma:
12.1. varžyboms ir treniruotėms (visa aikštė)

1 val.

60,00

12.2. ½ futbolo aikštės (treniruotėms ir varžyboms)

1 val.

30,00

12.3. ¼ futbolo aikštės (treniruotėms ir varžyboms)

1 val.

15,00

12.4. Vienam asmeniui

1 val.

1,00
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13. Pailginta darbo dienos grupė
13.1. Pailgintos darbo dienos grupė jei šeimoje daugiau nei vienas vaikas
13.2. Mokinys atvyko iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų (ši lengvata
taikoma 2022 metais) (sprendimas 2022-03-31 Nr. 1-125)

______________________

1 mėn.

30,00

1 mėn.

15,00
00,00

