
 

 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PIRČIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NEATLYGINTINAI IR PIRČIŲ 

PATALPŲ NUOMOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-473 

Telšiai  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,  16 

straipsnio 2 dalies  18 ir  37 punktais, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad Telšių rajono savivaldybės seniūnijų ir SĮ Telšių butų ūkio administruojamų 

pirčių paslaugos (toliau – Pirčių paslaugos), išskyrus patalpų nuomą, Telšių rajono gyventojams 

teikiamos nemokamai.  

2. Nustatyti, kad kitų rajonų gyventojams Pirčių paslaugos kaina – 3 Eur už vieną kartą. 

3. Patvirtinti įkainius už pirčių patalpų nuomą pagal priedą (pridedama). 

4. Pripažinti netekusiais galios: 

4.1. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-12 „Dėl 

įkainių už pirčių teikiamas paslaugas patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 

4.2. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T1-45 „Dėl 

įkainių už pirčių teikiamas paslaugas patvirtinimo“. 

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Kęstutis Gusarovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Simaitienė, tel.+370 686 93183, faks. (8444) 52229, el. p. zita.simaitiene@telsiai.lt  



 

 

        PATVIRTINTA 

        Telšių rajono savivaldybės  

        tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. 

        sprendimu Nr. T1-473 

 

 

 

PIRČIŲ PATALPŲ NUOMOS ĮKAINIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Vienetas Įkainis Eur 

1. Telšių rajono Varnių seniūnijos Pavandenės miestelio pirties patalpų nuoma: 

1.1. mažoji salė  1 para 50,00 

1.2. didžioji salė 1 para 60,00 

1.3. didžioji salė  1 val. 15,00 

2. Telšių rajono  Nevarėnų seniūnijos pirties patalpų nuoma: 

2.1. iki 5 valandų (be pirties paslaugų) — 40,0 

2.2. iki 5 valandų (su pirties paslaugomis) — 60,0 

2.3. už kiekvieną papildomą valandą (be pirties paslaugų) — 5,00 

2.4. už kiekvieną papildomą valandą (su pirties paslaugomis) — 10,00 

3. Telšių rajono  Upynos seniūnijos Kaunatavos kaime pirties patalpų nuoma: 

3.1. iki 5 valandų (be pirties paslaugų) — 15,00 

3.2. parai (be pirties paslaugų) — 30,00 

3.3. iki 5 valandų (su pirties paslaugomis) — 60,00 

3.4. už kiekvieną papildomą valandą (su pirties paslaugomis) — 6,00 

4. Telšių rajono  Upynos seniūnijos Kirklių kaime pirties patalpų nuoma: 

4.1. iki 5 valandų (be pirties paslaugų) — 15,00 

4.2. parai (be pirties paslaugų) — 30,00 

4.3. iki 5 valandų (su pirties paslaugomis) — 60,00 

4.4. už kiekvieną papildomą valandą (su pirties paslaugomis) — 6,00 

5. Nustatyti, kad už sunaudotą elektros energiją ir vandenį nuomojant Telšių rajono pirties 

patalpas mokėti pagal skaitiklių rodmenis. 

6. Mokestis už suteiktas paslaugas netaikomas biudžetinėms, visuomeninėms, ne pelno 

siekiančioms organizacijoms seniūno įsakymu 
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