
 

 

        PATVIRTINTA 

             Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

  2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. V17E-157 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

nr. 

Paslaugos pavadinimas Laikas 

(trukmė) 

Įkainis Eur 

1. Vienkartinės plaukimo baseino paslaugos įkainis: 

1.1. apsilankymas baseine su pirtimi suaugusiam asmeniui 1 val. 4,00 

1.2. apsilankymas baseine su pirtimi mokiniui, dieninio skyriaus 

studentui, pensininkui, žmogui su negalia 

1 val. 2,40 

2. Vienkartinės plaukimo baseino paslaugos įkainis grupei asmenų: 

2.1. apsilankymas baseine su pirtimi grupei suaugusių asmenų            

(nuo 13 iki 24 asmenų) 

1 val. 70,00 

2.2. apsilankymas baseine su pirtimi grupei suaugusių  asmenų              

(iki 12 asmenų) 

1 val. 40,00 

2.3. apsilankymas baseine su pirtimi grupei mokinių, dieninio 

skyriaus studentų, pensininkų, žmonių su negalia (nuo 13 iki 24 

asmenų)  

1 val. 42,00 

2.4. apsilankymas baseine su pirtimi grupei mokinių, dieninio 

skyriaus studentų, pensininkų, žmonių su negalia (iki 12 

asmenų)  

1 val. 24,00 

3. Mėnesinis plaukimo baseino paslaugos įkainis: 

3.1. apsilankymas baseine su pirtimi suaugusiam asmeniui – 

abonementas 4 savaitėms, lankant 4 kartus per savaitę 

1 val. 38,40 

3.2. apsilankymas baseine su pirtimi suaugusiam asmeniui – 

abonementas 4 savaitėms, lankant 3 kartus per savaitę 

1 val. 31,20 

3.3. apsilankymas baseine su pirtimi suaugusiam asmeniui – 

abonementas 4 savaitėms, lankant 2 kartus per savaitę 

1 val. 22,40 

3.4. apsilankymas baseine su pirtimi mokiniui, dieninio skyriaus 

studentui, pensininkui, žmogui su negalia – abonementas                     

4 savaitėms, lankant 4 kartus per savaitę 

1 val. 23,00 

3.5. apsilankymas baseine su pirtimi mokiniui, dieninio skyriaus 

studentui, pensininkui, žmogui su negalia – abonementas                     

1 val. 18,70 



 

 

4 savaitėms, lankant 3 kartus per savaitę 

3.6. apsilankymas baseine su pirtimi mokiniui, dieninio skyriaus 

studentui, pensininkui, žmogui su negalia – abonementas                    

4 savaitėms, lankant 2 kartus per savaitę 

1 val. 13,40 

4. Vienkartinės plaukimo baseino paslaugos įkainis šeimai: 

4.1. apsilankymas baseine su pirtimi 3–5 asmenų šeimai (tėvai 

(globėjai) ir vaikai iki 18 metų amžiaus) 

1 val. 8,50 

5. Pramankštos salės paslaugos įkainis: 

5.1. vienkartinis apsilankymas pramankštos salėje  1 val. 1,10 

5.2. vienkartinis apsilankymas pramankštos salėje grupei asmenų 

(iki 20 žmonių) 

1 val. 15,50 

 Darbo 

dienomis 

Eur/val. 

Šeštadieniais, 

sekmadieniais 

ir švenčių 

dienomis 

Eur/val. 

6. Futbolo aikštės nuoma (su (be) persirengimo kambariais, dušais): 

6.1. respublikinis ir 

tarptautinis renginys 

aukšto meistriškumo 

šalies ar užsienio 

sporto klubams ir 

organizacijoms  

Varžybos 90,00 100,00 

Treniruotė 45,00 50,00 

6.2. sporto klubams ir 

organizacijoms 

Varžybos 60,00 70,00 

Treniruotė 30,00 35,00 

6.3. sporto klubams ir 

organizacijoms (kai 

per sezoną užsakoma 

3 ir daugiau kartų) 

Varžybos 40,00 50,00 

Treniruotė 20,00 25,00 

6.4. rajono sporto 

klubams ir 

organizacijoms 

Varžybos 20,00 30,00 

Treniruotė 10,00 15,00 

7. Teniso aikštės nuoma (su (be) persirengimo kambariais, dušais): 

7.1. treniruotė / varžybos 5,00 7,00 

8. Sportinio inventoriaus nuoma: 

8.1. teniso raketė (1 vnt.) 1,50 1,50 



 

 

8.2. teniso kamuoliukai (3 vnt.)  1,00 1,00 

 

Pastabos 

• Už uždelstą laiką baseine (iki 20 min.) papildomai mokama pusė nurodytos įkainio sumos.  

• Uždelsus baseine ilgiau nei 20 min., papildomai mokamas visas įkainis. 

• Nuomotojui pageidaujant naudotis puse futbolo aikštės, įkainis mažinamas per pusę. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


