
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 
 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-09-26, i. k. 2014-12915 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T272 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. 

sprendimą Nr. T-186 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pasirengimo euro įvedimui veiklos plano 

patvirtinimo ir prisijungimo prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo“, Šiaulių miesto 

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

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų 

įkainių sąrašą; 

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro mokamų paslaugų įkainių sąrašą.  

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. 

sprendimą Nr. T-338 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Justinas Sartauskas  

  



 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-272 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo  

Nr. T-232 redakcija) 

 

ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS  

TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. Paslaugos pavadinimas Kiekis / laikas Kaina Eur 

1.  Kopijavimas   

 1.1. A4 formatas 1 lapas 0,05 

 1.2. A3 formatas 1 lapas 0,10 

2.  Kopijavimas kliento pateiktame popieriuje   

 2.1. A4 formatas 1 lapas 0,02 

 2.2. A3 formatas 1 lapas 0,05 

3.  Informacijos įrašymas į skaitmenines 

laikmenas 1 kompaktinis diskas 0,40 

4.  Spausdinimas (spausdintuvu)   

 4.1. A4 formatas (nespalvotas tekstas)  0,05 

 4.2. A4 formatas (spalvotas tekstas)  0,40 

5.  Nuskaitymas A4 formatas  0,15 

6.  Laminavimas 1 vnt. 0,30 

7.  Įrišimas 1 vnt. 0,60 

8.  Mokinio savarankiškas darbas kompiuteriu 1 val. 0,30 

9.  Faksogramos siuntimas ar gavimas 1 lapas 0,30 

10.  Patalpų nuoma:   

 10.1. sporto salė 1 val. 12,00/1,70* 

 10.2. aktų salė 1 val. 9,00/1,00* 

 10.3. kompiuterių klasė (10 

kompiuterių) 1 val. 

10,00 

 10.4.  klasė (kabinetas) 1 val. 6,00/1,00* 

 10.5.  treniruoklių salė 1 asmeniui 1 mėn. 9,00 

 10.6. valgyklos salė 1 val. 6,00 

 10.7. sporto salė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje          1 val. 

10,00 

 10.8. konferencijų salės nuoma 1 val. 10,00 

11.  Inventoriaus nuoma:   

 11.1. kompiuterinis projektorius 1 val. 

1 para 

1,20 

14,50 

 11.2. skaitmeninis fotoaparatas 1 val. 

1 para 

0,30 

3,00 

 11.3. nešiojamasis ekranas 1 val. 

1 para 

0,30 

3,00 

 11.4. nešiojamasis grafoprojektorius 1 val. 

1 para 

0,30 

3,00 

 11.5. įgarsinimo aparatūra 1 val. 

1 para 

1,20 

14,50 



 

 

12.  Neformalieji užsienio kalbų kursai vienam 

asmeniui:  

 

 12.1. vaikui 1 akad. val. 2,00 

 12.2. suaugusiam asmeniui 1 akad. val. 3,00 

13.  Neformalieji užsiėmimai vienam asmeniui:    

 13.1. dienos stovykla 1diena (6 val. su 

maitinimu) 

 

9,00 

 13.2 pailgintos dienos grupės (ne 

mažiau kaip 10 vaikų) 1 val. 

užsiėmimas per dieną  1 mėn. 

 

14,50 

 13.3. užsiėmimai klubuose, būreliuose 

naudojant įrenginius (įvairias 

stakles, siuvimo mašinas ir pan.) 1 val. 

 

 

3,00 

 13.4. kiti neformalieji užsiėmimai 

vienam asmeniui 1 akad. val. 

1,20 

14.  Jaunųjų turistų centro paslaugos:   

 14.1. nakvynė Jaunųjų turistų centro 

nakvynės namuose  1 para 5,00 

 14.2. nakvynė Jaunųjų turistų centro 

vaikų poilsio ir užimtumo skyriuje 

„Tauras“:   

 14.2.1. 1 lovos kaina (su patalyne) 1 para 3,50 

 14.2.2. 1 lovos kaina (be patalynės) 1 para 2,30 

 14.3. sporto aikštynų nuoma Jaunųjų 

turistų centro vaikų poilsio ir 

užimtumo skyriuje „Tauras“ 1 val. 7,20 

 14.4. valgyklos patalpų nuoma Jaunųjų 

turistų centro vaikų poilsio ir 

užimtumo skyriuje „Tauras“ 1 val. 7,20 

15.  Sportinių žemėlapių sudarymas ir gamyba:   

 15.1. A5 formato 1 lapas 0,30 

 15.2. A4 formato 1 lapas 0,60 

 15.3.  A3 formato 1 lapas 1,00 

16.  Bilietas į Katinų muziejų ir į gyvūnų kampelį 

Jaunųjų gamtininkų centre:   

 16.1. mokiniui, studentui, pensininkui 

(pateikus pažymėjimą) 1 vnt. 1,00 

 16.2. suaugusiam asmeniui 1 vnt. 1,50 

 16.3. ikimokyklinio amžiaus vaikui, 

globos ir vaikų namų auklėtiniui, 

neįgaliam asmeniui, Lietuvos 

Respublikos muziejininkui, 

mokytojui, lydinčiam mokinių 

grupes, asmeniui, slaugančiam 

neįgalų asmenį, kuriam nustatytas 

specialiosios nuolatinės slaugos 

poreikis 1 vnt. nemokamai 

17.  Jaunųjų gamtininkų centro paslaugos vienam 

asmeniui:   

 17.1. jodinėjimas žirgais:   

 17.1.1. jojimo aikštelėje 5 min. 1,50 



 

 

15 min 

30 min. 

1 val. 

3,00 

6,00 

9,00 

 17.1.2. parke lydint treneriui 1 val. 15,00 

 17.2. pasivažinėjimas karieta, vežimaičiu 

(rogėmis):    

 17.2.1. renginių metu vienam asmeniui 5 min. 1,00 

 17.2.2. po Talkšos ir Salduvės parkų  

teritoriją 1 val. 

 

24,00 

 17.2.3. po Šiaulių miestą 1 val. 70,00 

 17.3. neformalieji užsiėmimai 

(jodinėjimas) vienam asmeniui:   

 17.3.1. mokomoji grupė (nuo 4 iki 8 

asmenų) 8 val./mėn. 

 

46,00 

 17.3.2. individualusis užsiėmimas 1 val. 13,00 

 17.4. iškylos žirgais organizavimas  

(10 asmenų grupei):   

 17.4.1. darbo dienomis 

1 val. 

už papildomą valandą 

45,00 

 

10,00 

 17.4.2. švenčių ir poilsio dienomis 

1 val. 

už papildomą valandą 

60,00 

 

10,00 

 17.5. žirgo laikymas ir priežiūra  

(pašarai žirgo savininko) 1 mėn. 72,00 

 17.6. žirgo laikymas ir priežiūra 

(pašarai įstaigos) 1 mėn. 130,00 

 17.7. žirgų gabenimo priekabos nuoma 1 val. 

1 para 

6,00 

29,00 

 17.8. žirgų ir aplinkos paruošimas 

fotosesijai 

su vienu žirgu 1 val. 

su dviem žirgais 1 val. 

22,00 

44,00 

18.  Neformalusis ugdymas ikimokyklinėse 

įstaigose (10 vaikų grupei) 1 val. 6,00 

19.  Pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugos 

vienam asmeniui:   

 19.1. psichologo, surdopedagogo, 

specialiojo pedagogo, logopedo 

konsultacija  1 val. 11,60 

 19.2. neurologo, socialinio pedagogo 

konsultacija  1 val. 10,40 

 19.3. psichologinis intelektinių gebėjimų 

įvertinimas  (WISC-III LT metodika – 

nuo 6 iki 16 metų)  4 val. 46,30 

20. Šiaulių miesto specialiųjų mokyklų, turinčių 

bendrabučius, nakvynės paslaugos vienam 

asmeniui:   

 20.1. nakvynė šildymo sezono metu

  1 para 6,00 

 20.2. nakvynė (5 paros ir ilgiau) šildymo 

sezono metu 1 para 5,20 

 20.3. nakvynė ne šildymo sezono metu 1 para 4,60 



 

 

 20.4. nakvynė (5 paros ir ilgiau) ne šildymo 

sezono metu 1 para 4,00 

21. Šiaulių sanatorinės mokyklos užsiėmimų 

baseine įkainiai:  

 

 21.1. ikimokyklinio amžiaus vaikui su 

lydinčiuoju asmeniu 1 val. 3,50 

 21.2. mokyklinio amžiaus vaikui su 

lydinčiuoju asmeniu 1 val. 4,00 

 21.3. mokyklinio amžiaus vaikui 1 val. 1,70 

 21.4. suaugusiam asmeniui 1 val. 3,00 

 21.5. vaikui su gydomosios kūno kultūros 

specialistu (10 asmenų grupė) 

  1 akad. val. 2,30 

 21.6. abonementas mokyklinio amžiaus 

vaikui 8 val. 10,40 

 21.7. abonementas suaugusiam asmeniui 8 val. 17,40 

 21.8. sporto ir švietimo įstaigų ugdytiniams 

su savo treneriu (pasirašius sutartį) 

vienam asmeniui   1 akad. val. 

 

0,30 

22. Dalyvavimas renginyje (varžybose, 

festivalyje, konkurse):  

 

 22.1. vaikams 1 asmeniui 5,80 

 22.2. suaugusiems asmenims 1 asmeniui 7,20 

 22.3. asmenų grupei  iki 5 asmenų imtinai 29,00 

 22.4. festivalio asmenų grupei  daugiau nei 5 asmenų 

grupei 58,00 

 22.5. konkurso asmenų grupei  daugiau nei 5 asmenų 

grupei 87,00 

23. Bilietas į renginį (varžybos, festivalis, 

konkursas, teatro ar muzikinio būrelio 

pasirodymas), skirtą:  

 

 23.1. ikimokyklinio amžiaus ir pradinių 

klasių vaikams 1 asmeniui 0,90 

 23.2. mokyklinio amžiaus vaikams 1 asmeniui 1,50 

 23.3. suaugusiems asmenims 1 asmeniui 3,00 

 23.4. suaugusiems asmenims į sportinių 

šokių varžybas 1 asmeniui 4,30 

24. Koncerto, spektaklio organizavimas:   

 24.1. vienos dalies ikimokyklinio amžiaus 

vaikams   29,00 

 24.2. dviejų dalių ikimokyklinio amžiaus 

vaikams  58,00 

 24.3. vienos dalies mokiniams  87,00 

 24.4. dviejų dalių mokiniams  116,00 

 24.5. suaugusiems asmenims  145,00 

25. Dalyvavimas Jaunųjų turistų centro 

organizuojamose varžybose:   

 25.1. trumpoje trasoje 1 asmeniui 1,50 

 25.2. vidutinėje trasoje 1 asmeniui 2,30 

 25.3. ilgoje ir maratono trasoje 1 asmeniui 2,90 

26. Užsiėmimai lopšelio-darželio „Žiogelis“ 1 vaikui 2,00 



 

 

baseine (30 min.)  

27. Nakvynė švietimo įstaigoje (1 vieta be 

čiužinio ir patalynės) 1 asmeniui 1,80 

28. Suaugusiųjų mokykloje pakartotinai 

besimokantiems pagal vidurinio ugdymo 

programą: 

  

 28.1. besimokantiems grupėje, kurioje 

yra ne mažiau kaip 5 mokiniai:   

 28.1.1. 9 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 145,00 

 28.1.2. 8 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 129,00 

 28.1.3. 7 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 113,00 

 28.1.4 6 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 96,00 

 28.1.5. 5 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 81,00 

 28.1.6. 4 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 64,00 

 28.1.7. 3 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 49,00 

 28.1.8 2 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 32,00 

 28.1.9. 1 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 16,00 

 28.2. individualiai besimokantiems:   

 28.2.1. 9 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 724,00 

 28.2.2. 8 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 645,00 

 28.2.3. 7 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 565,00 

 28.2.4 6 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 478,00 

 28.2.5. 5 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 405,00 

 28.2.6. 4 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 319,00 

 28.2.7. 3 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 246,00 

 28.2.8 2 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 159,00 

 28.2.9. 1 val. per savaitę 1 asmeniui 1 m. m. 80,00 
 

*Kaina taikoma tik tiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, kurie įgyvendina programas, iš dalies 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. 

 
_________________________________ 

Priedo pakeitimai: 

Nr. T-232, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13148 

Nr. T-308, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18138 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fce9f3004d6e11e5b0f2b883009b2d06
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cd1258f03f6411e6a8ae9e1795984391


 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-272  

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo  

Nr. T-232 redakcija) 
 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 
 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 
 

  
 

Eil.   Laikas / 
Kaina Eur 

Nr.  Paslaugos pavadinimas kiekis 

1. Pažymėjimo ar pažymėjimo dublikato apie dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje paruošimas, išrašymas ir 

išdavimas 

1 vnt. 2,00 

2. Seminaro, paskaitos vieno klausytojo mokestis pagal lektorių 

kvalifikaciją: 
  

 
2.1. 

mokytojų ir jiems prilyginamų kitų specialistų vedami 

seminarai 
1 akad. val. 0,60 

 
2.2. 

vyresn. mokytojų ir jiems prilyginamų kitų specialistų, 

magistrų vedami seminarai 
1 akad. val. 1,20  

 

2.3. 

mokytojų metodininkų ir jiems prilyginamų kitų 

specialistų, magistrų, aukštųjų mokyklų asistentų, 

aukštųjų mokyklų lektorių vedami seminarai 

1 akad. val. 1,70  

 
2.4. 

mokytojų ekspertų, docentų, daktarų, aukštesniojo 

lygmens vadybininkų vedami seminarai 
1 akad. val. 2,00  

 2.5. habilituotų daktarų, profesorių vedami seminarai 1 akad. val. 2,60  

 2.6. kviestinių užsienio lektorių vedami seminarai 1 akad. val. 4,60 

3. Konferencijos dalyvio mokestis 1 akad. val. 1,20   

4. Atestacijos renginiai:   

 4.1. pasirengimo bendrosioms įskaitoms seminaras 1 akad. val. 2,00  

 4.2. įskaita 1 akad. val. 2,00  

5. Kompiuterinio raštingumo, raštvedybos paskaita, kursai 

vienam klausytojui 
1 akad. val. 2,00 

6. Užsienio kalbų paskaita, kursai vienam klausytojui 1 akad. val . 2,00 

7. Individualūs užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo 
1 akad. val. 9,00  

 užsiėmimai 

8. Kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu 1 akad. val. 1,20  

9. Paskaita kompiuterių klasėje vienam klausytojui 1 akad. val. 1,50  

10. Naudojimasis kompiuteriu, sujungtu su internetu, vienam 

asmeniui 
1 valanda 0,30  

11. Neformalieji kursai vienam klausytojui 1 akad. val. 2,00  

12. A4 formato lapo teksto rinkimas kompiuteriu 1 lapas 0,60  

13. A4 formato lapo teksto nuskaitymas be spausdinimo su 

įrašymu į užsakovo laikmeną 
1 lapas 0,30  

14. A4 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto kopijavimas 1 lapas 0,10  

15. A3 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto kopijavimas 1 lapas 0,10  

16. A4 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto 

spausdinimas iš užsakovo laikmenos 
1 lapas 0,10  

17. A3 formato lapo vienos pusės nespalvoto teksto 

spausdinimas iš užsakovo laikmenos 
1 lapas 0,10  

18. A7 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,30 



 

 

19. A6 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,40 

20. A5 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,60 

21. A4 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 0,90 

22. A3 formato lapo vienos pusės spalvoto teksto spausdinimas 1 lapas 2,60  

23. Paveikslėlio, nuotraukos, ne didesnės nei A4 formato, 

nuskaitymas be spausdinimo ir įrašymas į užsakovo laikmeną 
1 vnt. 0,30 

24. Negatyvo, skaidrės (pozityvo) nuskaitymas be spausdinimo ir 

įrašymas į užsakovo laikmeną 
1 vnt. 0,30 

25. A7 – 74 > 105 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,30  

26. A6 – 105 > <148 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,60  

27. A5 – 148 > 210 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 0,90 

28. A4 – 210 > 297 mm formato lapo laminavimas 1 lapas 1,20  

29. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos iki 10 A4 formato 

lapų terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo spiralėmis į 

viršelius 

1 kompl. 1,20 

30. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 10 iki 20 A4 

formato lapų terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo 

spiralėmis į viršelius 

1 kompl. 1,50 

31. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 20 iki 40 A4 

formato lapų terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo 

spiralėmis į viršelius 

1 kompl. 1,70 

32. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos nuo 40 iki 80 A4 

formato lapų terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo 

spiralėmis į viršelius 

1 kompl. 2,30  

33. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos daugiau nei 80 A4 

formato lapų terminis įrišimas arba įrišimas įrišimo 

spiralėmis į viršelius 

1 kompl. 2,90  

34. Dokumentų ir dalijamosios medžiagos iki 30 A4 formato 

lapų įrišimas kniedėmis į viršelius 
1 kompl. 1,50 

35. Įrangos nuoma:   

35.1. multimedijos projektorius 
1 valanda  

1 para 

2,90  

29,00  

35.2. sąveikusis ekranas 
1 valanda  

1 para 

5,80 

58,00  

35.3. nešiojamasis kompiuteris 
1 valanda  

1 para 

2,90  

28,96  

35.4. nešiojamasis sąveikusis lentos įrenginys 
1 valanda  

1 para 

5,80  

58,00  

35.5. grafoprojektorius 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00  

35.6. konferencijų stovas 
1 valanda 1 

para 

1,50  

15,00  

35.7. nešiojamasis ekranas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00  

35.8. skaitytuvas 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00  

35.9. vaizdo grotuvas 
1 valanda  

1 para 

1,50  

15,00 

35.10. skaitmeninė vaizdo kamera 
1 valanda 1 

para 

1,50 

15,00  

35.11. skaitmeninis fotoaparatas 1 valanda  1,50 



 

 

1 para 15,00  

35.12. įgarsinimo aparatūra 
1 valanda  

1 para 

1,50 

15,00  

36. Transporto priemonių nuoma:   

36.1. mikroautobuso nuoma (be komandiruotės, degalų ir 

kelių mokesčių) 
1 km 0,20  

 
36.2. 

autobuso nuoma (be komandiruotės, degalų ir kelių 

mokesčių) 
1 km. 0,25 

 
36.3. 

sunkvežimio nuoma (be komandiruotės, degalų ir 

kelių mokesčių) 
1 km 0,30 

 
36.4. 

lengvojo automobilio nuoma (be komandiruotės, 

degalų ir kelių mokesčių) 
1 km 0,15 

 

36.5. 

transporto priemonės (mikroautobuso, autobuso, 

sunkvežimio, lengvojo automobilio prastova, kai 

transporto priemonė, išvykusi į reisą, nevažiuoja) 

1 valanda 3,00  

37. 

Patalpų nuoma:   

37.1. salė (be įrangos) 1 valanda 8,70 

37.2. auditorija (be įrangos) 1 valanda 5,80 

37.3. kompiuterių auditorija (15 kompiuterių) 1 valanda 11,60  

38. 
Leidimo (ar leidimo dublikato) transporto priemonei stovėti 

rezervuotoje vietoje išdavimas 
1 vnt. 2,20  

39. 

Pastatų, šilumos tinklų ir įrenginių bei elektros ūkio 

priežiūra: 
  

39.1. Šilumos tinklų ir šilumos įrenginių priežiūra 100 m
2
/1 mėn. 1,70  

39.2. Elektros ūkio priežiūra 100 m
2
/1 mėn. 0,60  

39.3. Statinių techninė priežiūra 100 m
2
/1 mėn. 0,30 

40. 
Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP),  

išduodamas praradus ar sugadinus galiojantį EMP 
1 vnt. 4,00 

41. 

Neformaliojo vaikų švietimo apskaitos elektroninė 

kortelė (EK), 

išduodama praradus ar sugadinus galiojančią EK           

1 vnt. 1,40 

 

___________________________ 

 

Priedo pakeitimai: 

Nr. T-389, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20109 

Nr. T-232, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13148 

Nr. T-308, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18138 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-389, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20109 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo 
 

2. 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-232, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13148 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo 
 

3. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8df0b490876011e481c9c95e73113964
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fce9f3004d6e11e5b0f2b883009b2d06
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cd1258f03f6411e6a8ae9e1795984391
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8df0b490876011e481c9c95e73113964
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fce9f3004d6e11e5b0f2b883009b2d06


 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-308, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18138 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cd1258f03f6411e6a8ae9e1795984391

