
 

 
 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ, 

NUSTATYTŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D. 

SPRENDIMU NR. 1-321, PAKEITIMO 

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. 1-120 

Panevėžys 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainas, nustatytas 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-321 „Dėl Kūno 

kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 

25 d. sprendimo Nr. 1-10 pripažinimo netekusiu galios“, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas 
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NUSTATYTA 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  

2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-321 

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  

2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. 1-120 

redakcija) 

 

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Pavadinimas 
Nuomos 

laikas 

Įkainio 

dydis, Eur 
Pastabos 

1 2 3 4 

Lengvosios atletikos maniežas (Liepų al. 4) 

Maniežas:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 28,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 18,00  

vienam lankytojui 1 val. 2,00  

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 75,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 55,00  

abonementas vienam asmeniui, 10 apsilankymų  15,00 po 1 val. 

Sauna 2 aukšte:    

suaugusiųjų asmenų grupei 1 val. 24,50  

miesto sporto organizacijų narių grupei 1 val. 12,00  

Sportininkų bendrabutis (Liepų al. 4) 

Trijų vietų kambariai:    

viena vieta 3 ir 4 aukštuose (su bendro naudojimo WC, 

dušais) 

1 para 9,00  

viena vieta 2 aukšte (su bendro naudojimo WC, dušais) 1 para 9,00  

Dviejų vietų kambariai:    

visas kambarys 2 ir 4 aukštuose (su WC ir dušu) 1 para 24,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4
 visas kambarys 2 

ir 4 aukštuose (su WC ir dušu) 

1 mėnuo 150,00  

viena vieta 2 aukšte (su bendro naudojimo WC, dušais) 1 para 12,00  

Vienos vietos kambariai    

viena vieta 3 aukšte (su WC, dušu) 1 para 24,00  

Reprezentacinių žaidimų komandų nariams
4
  

viena vieta 3 aukšte (su WC, dušu) 

1 mėnuo 150,00  

Didžioji auditorija:    

šildomos patalpos 1 val. 10,50  

nešildomos patalpos 1 val. 8,00  

Mažoji auditorija:    

šildomos patalpos 1 val. 7,00  

nešildomos patalpos 1 val. 5,00  

„Aukštaitijos“ sporto kompleksas (A. Jakšto g. 1) 

Didžioji sporto salė:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 18,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 14,00  

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 70,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 52,00  

šildomos patalpos (miesto sporto organizacijų vykdomoms 1 val. 35,00  
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varžyboms) 

nešildomos patalpos (miesto sporto organizacijų 

vykdomoms varžyboms) 

1 val. 26,00  

vienam lankytojui 1 val. 3,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 8,00  

Mažoji sporto salė:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 13,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 9,00  

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 24,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 18,00  

vienam lankytojui 1 val. 1,50  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 4,00  

Sporto salė prie baseino:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 7,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 5,00  

Dziudo sporto salė:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 8,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 5,00  

Mažoji imtynių sporto salė (2 aukšto fojė):    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 5,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 3,50  

Treniruoklių sporto salė (2 aukšto fojė):    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 7,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 5,00  

vienam lankytojui 1 val. 2,00  

Didysis plaukimo baseinas:    

mokymo plaukti pratybos grupėje, 1 kartas (3‒6 m. 

amžiaus vaikams) 

1 val. 4,00  

mokymo plaukti pratybos grupėje, 8 kartai (3‒6 m. 

amžiaus vaikams) 

1 val. 30,00  

mokymo plaukti pratybos grupėje, 1 kartas (7‒16 m. 

amžiaus vaikams) 

1 val. 5,00  

mokymo plaukti pratybos grupėje, 8 kartai (7‒16 m. 

amžiaus vaikams) 

1 val. 35,00  

mokymo plaukti pratybos grupėje, 1 kartas (nuo 16 m. 

amžiaus) 

1 val. 6,00  

mokymo plaukti pratybos grupėje, 8 kartai (nuo 16 m. 

amžiaus) 

1 val. 40,00  

visas baseinas suaugusiųjų grupei iki 40 asmenų 1 val. 70,00  

visas baseinas sporto organizacijų narių grupei iki 40 

asmenų 

1 val. 52,00  

vienas takelis suaugusiųjų grupei iki 10 asmenų 1 val. 20,00  

vienas takelis vienai miesto mokyklos moksleivių grupei 

iki 10 asmenų 

1 val. 10,00  

vienas takelis vienai miesto sporto organizacijos narių 

grupei iki 10 asmenų 

1 val. 12,00  

vienam suaugusiam lankytojui (nuo 18 metų) 1 val. 4,00  

abonementas vienam suaugusiam lankytojui (nuo 18 

metų), 10 apsilankymų 

 30,00 po 1 val. 

vienam miesto mokyklos moksleiviui (iki 18 metų) 1 val. 2,00  
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abonementas vienam miesto mokyklos moksleiviui (iki 18 

metų), 10 apsilankymų 

 15,00 po 1 val. 

Sauna prie plaukimo baseino:    

asmenų, vyresnių kaip 18 metų grupei (iki 15 asmenų) 1 val. 20,00  

miesto sporto organizacijų narių grupei (iki 15 asmenų) 1 val. 10,00  

Stadionas:    

stadiono futbolo vejos (treniruotėms) su apšvietimu 1 val. 85,00  

stadiono futbolo vejos (treniruotėms) be apšvietimo 1 val. 50,00  

stadiono futbolo vejos (varžyboms) su apšvietimu 1 val. 120,00  

stadiono futbolo vejos (varžyboms) be apšvietimo 1 val. 75,00  

lengvosios atletikos takai ir sektoriai (treniruotėms) 1 val. 14,00  

lengvosios atletikos takai ir sektoriai (varžyboms) 1 val. 35,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 8,00  

Pliažo tinklinio sporto aikštelė 1 val. 8,00  

Pasitarimų salė 1 aukšte:    

šildomos patalpos 1 val. 10,00  

nešildomos patalpos 1 val. 7,00  

Pasitarimų kambarys 3 aukšte:    

šildomos patalpos 1 val. 6,00  

nešildomos patalpos 1 val. 4,00  

V. Variakojo sporto kompleksas (Elektros g. 11) 

Didžioji stalo teniso sporto salė:    

vienam asmeniui 1 val. 1,50  

abonementas vienam asmeniui, 10 apsilankymų  10,00 po 1 val. 

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 14,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 10,50  

Didžioji šachmatų sporto salė:    

šildomos patalpos 1 val. 7,00  

nešildomos patalpos 1 val. 5,50  

Mažoji stalo teniso salė:    

šildomos patalpos 1 val. 6,00  

nešildomos patalpos 1 val. 4,00  

Mažoji šachmatų salė:    

šildomos patalpos 1 val. 5,50  

nešildomos patalpos 1 val. 3,50  

Šaškių salė:    

šildomos patalpos 1 val. 4,00  

nešildomos patalpos 1 val. 2,00  

V. Variakojo muziejaus salė:    

šildomos patalpos 1 val. 6,00  

nešildomos patalpos 1 val. 4,00  

Krepšinio sporto salė (Beržų g. 48) 

Žaidimų sporto salė:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 13,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 11,00  

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 25,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 18,00  

šildomos patalpos (miesto sporto organizacijų vykdomoms 

varžyboms) 

1 val. 10,00  

nešildomos patalpos (miesto sporto organizacijų 

vykdomoms varžyboms) 

1 val. 8,00  
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vienam lankytojui 1 val. 2,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 6,00  

Rankinio sporto salė (Durpyno g. 3A) 

Rankinio sporto salė:    

šildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 18,00  

nešildomos patalpos (treniruotėms) 1 val. 11,00  

šildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 30,00  

nešildomos patalpos (varžyboms) 1 val. 24,00  

vienam lankytojui 1 val. 2,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 8,00  

Atletinės gimnastikos sporto salė:    

šildomos patalpos 1 val. 7,00  

nešildomos patalpos 1 val. 5,00  

Ledo arena (A. Jakšto g. 1) 

Ledo ritulio aikštelės nuoma treniruotėms 1 val. 40,00  

Ledo ritulio aikštelės nuoma varžyboms 1 val. 50,00  

Vienam suaugusiajam lankytojui vienkartinis mokestis  2,50  

Pensininkams, neįgaliesiems, studentams ir moksleiviams 

(pateikus patvirtinantį dokumentą) vienkartinis mokestis 

 1,25  

Vaikams iki 6 m. nemokamai  –  

„Nevėžio“ sporto kompleksas (Taikos al. 11) 

Žaidimų sporto salė:    

šildomos patalpos treniruotėms 1 val. 11,00  

nešildomos patalpos treniruotėms 1 val. 8,00  

šildomos patalpos varžyboms 1 val. 15,00  

nešildomos patalpos varžyboms 1 val. 10,00  

vienam asmeniui badmintono treniruotei 1 val. 2,00  

reprezentacinėms žaidimų komandoms
4 

1 val. 5,00  

Imtynių sporto salė:    

šildomos patalpos treniruotėms 1 val. 8,00  

nešildomos patalpos treniruotėms 1 val. 6,00  

šildomos patalpos varžyboms 1 val. 15,00  

nešildomos patalpos varžyboms 1 val. 10,00  

Irklavimo bazė (Smėlynės g. 2D) 

Konteinerinės patalpos valtims sandėliuoti (1 konteineris) 1 para 2,00  

Konteinerinės patalpos persirengti 1 val. 3,00  

Dviračių bazė (prie Lengvosios atletikos maniežo, Liepų al. 4) 

Treniruoklių salė:    

šildomos patalpos treniruotėms 1 val. 12,00  

nešildomos patalpos treniruotėms 1 val. 8,00  

Patalpos dviračiams laikyti ir remontuoti 1 para 2,00  

Dviračių bazė (pusrūsyje po Raimundo Sargūno sporto gimnazijos valgykla, Liepų al. 4) 

Treniruoklių salė:    

šildomos patalpos treniruotėms 1 val. 5,00  

nešildomos patalpos treniruotėms 1 val. 3,00  

Patalpos dviračiams laikyti ir remontuoti 1 para 1,00  

Kitos paslaugos 

Apsauginių tvorų nuoma, 1 vnt. (2,5 m ilgio, be gabenimo) 1 parai 0,50  

Gatvės krepšinio stovo nuoma (1 kompl., be gabenimo) 1 parai 10,00  

Stadiono apšvietimo bokšto konstrukcijos dalies (iki 3 kv. 1 mėn. 100,00  
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m) nuoma ryšių aparatūrai sumontuoti 

Vieta negyvenamoje patalpoje pačiūžoms nuomoti ir 

prižiūrėti, vieta šiltais gėrimais prekiauti, 1 kv. m 

1 mėn. 3,00  

 

Pastabos: 

1. Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniams (su lydinčiu asmeniu), neįgaliesiems ir 

pensinio amžiaus žmonėms, pateikus dokumentą, iš anksto suderintu laiku treniruotėms ir 

varžyboms sporto bazių paslaugos suteikiamos neatlygintinai. Neatlygintinų paslaugų negautos 

pajamos dengiamos iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšų. 

2. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro ugdytinius leidžiama apgyvendinti sportininkų 

bendrabutyje nemokamai Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus nustatyta tvarka. 

3. Sportininkų bendrabutyje 10 (dešimt) ir daugiau vienos organizacijos asmenų grupei 

apgyvendinimo paslaugoms taikoma 25 proc. nuolaida. 

4. Panevėžio miesto reprezentacinėmis žaidimų komandomis laikomos tos, kurios dalyvauja 

šalies aukščiausiose, I lygose ir tarptautinėse varžybose. 

5. VšĮ futbolo akademijai „Panevėžys“ ir Raimundo Sargūno sporto gimnazijai sporto salių 

nuomos kaina – 1,45 Eur už vieną valandą. 

6. Sporto organizacijoms, pagal nuostatus vykdančioms ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo 

užsiėmimus vaikams iki 18 metų, ledo arenos nuomos kaina – 5,00 Eur už vieną valandą. 

7. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamiems sporto renginiams 

patalpos, inventorius ir paslaugos suteikiamos nemokamai. 

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRUI PRIKLAUSANČIŲ AUTOMOBILIŲ 

PASLAUGŲ KAINOS 

 

Eil. 

Nr. 
Automobilis 

Pagaminimo 

metai 

Įkainis, Eur (be PVM) 

1 val. 
1 km 

(be degalų) 

1. 
Mažasis autobusas 

FORD TRANSIT 
2004 1,50 0,30 

2. 
Mažasis autobusas 

MB SPRINTER 515 
2007 1,50 0,40 

 

Pastabos: 

1. Automobilių paslaugų kaina taikoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

2. Vykstant į užsienio šalis papildomai skaičiuojamos išlaidos: kelių mokestis, vizos ir 

komandiruotės vairuotojams ir kt. 

3. Miesto sporto organizacijoms taikomos 50 proc. mažesnės paslaugų kainos. 

____________________ 


