
 

 

TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ IR 

LENGVATŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS 
 

 

Paslaugos pavadinimas 

Mokestis 

Eur 

 

Pastabos 

1. Įkainis už nuomą: 

1.1. Dengtos krepšinio aikštelės su 

tribūnomis ir rūbinėmis nuoma (Birutės g. 

7, Telšiai) 

 

 

30,0 
Vienos valandos kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

40,0 
Vienos valandos kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. 

40,0 

Komerciniams renginiams vienos 

valandos kaina nuo gegužės 1 d. iki 

rugsėjo 30 d. ir 10 proc. mokestis 

nuo parduotų bilietų. 

50,0 

Komerciniams renginiams vienos 

valandos kaina nuo spalio 1 d. iki 

balandžio 30 d. ir 10 proc. mokestis 

nuo parduotų bilietų. 

180,0 
Vienos paros kaina nuo gegužės 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

250,0 
Vienos paros kaina nuo spalio 1 d. 

iki balandžio 30 d. 

350,0 

Komerciniams renginiams vienos 

paros kaina nuo gegužės 1 d. iki 

rugsėjo 30 d. ir 10 proc. mokestis 

nuo parduotų bilietų. 

450,0 

Komerciniams renginiams vienos 

paros kaina nuo spalio 1 d. iki 

balandžio 30 d. ir 10 proc. mokestis 

nuo parduotų bilietų. 

 

 

 

1.2. Sunkiosios atletikos 

treniruočių/varžybų salės su rūbinėmis 

nuoma (Kęstučio g. 20 A, Telšiai) 

 

10,0 
Vienos valandos kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

20,0 
Vienos valandos kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. 

100,0 
Vienos paros kaina nuo gegužės 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

150,0 
Vienos paros kaina nuo spalio 1 d. 

iki balandžio 30 d. 

 

 

1.3. Bokso treniruočių/varžybų salės su 

rūbinėmis nuoma (Kęstučio g. 20 A, 

Telšiai) 

 

10,0 
Vienos valandos kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

20,0 
Vienos valandos kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. 

100,0 
Vienos paros kaina nuo gegužės 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

150,0 
Vienos paros kaina nuo spalio 1 d. 

iki balandžio 30 d. 

 

 

1.4. Dziudo ir sambo treniruočių/varžybų 

salės su rūbinėmis  nuoma (Kęstučio g. 20 

A, Telšiai) 

 

10,0 
Vienos valandos kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

20,0 
Vienos valandos kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. 

100,0 
Vienos paros kaina nuo gegužės 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

150,0 
Vienos paros kaina nuo spalio 1 d. 

iki balandžio 30 d. 



 

1.5. Sporto salės  su rūbinėmis nuoma 

(Birutės g. 60, Telšiai) 

20,00 
Vienos valandos kaina nuo gegužės 

1 d. iki rugsėjo 30 d. 

30,00 
Vienos valandos kaina nuo spalio 1 

d. iki balandžio 30 d. 

100,00 
Vienos paros kaina nuo gegužės 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

150,00 
Vienos paros kaina nuo spalio 1 d. 

iki rugsėjo 30 d. 

 

1.6. Tarnybinio lengvojo automobilio 

„Renault Trafic“, valst. Nr. MHL 278, 

nuoma 

0,50 Eur/km 

Iki 200 km, įskaitant kuro išlaidas 

(be vairuotojo). 

Centro darbuotojams taikoma 15 

proc. nuolaida. 

 

Daugiau kaip 200 km, įskaitant 

kuro išlaidas (be vairuotojo). 

Prastova: 

Nuomojant automobilį iki 12 val. 

laikotarpiui – 4 Eur/val. 

Nuomojant automobilį daugiau kaip 

12 valandų laikotarpiui – 50,0 

Eur/parą. 

0,40 Eur/km 

2. Įkainis už sporto renginių aptarnavimą: 

2.1. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 

A, B divizionų rungtynės ir mokinių 

rajono bei tarptautiniai krepšinio turnyrai 

(už vienerias rungtynes). 

15,0 Aikštės teisėjas 

7,0 Sekretorius 

8,0 Laikininkas 

8,0 24 sek. laikininkas 

7,0 Medicina  

14,0 Statistikos operatorius 

2.2. Rajono, apskrities lygmens mokinių 

lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, 

stalo teniso, plaukimo, šiuolaikinės 

penkiakovės (trikovės), irklavimo, bokso, 

dziudo, sambo, šachmatų, šaškių, teniso 

sporto renginiai, kurių trukmė iki 4 val. 

12,0 
 

Vyr. teisėjas 

10,0 
 

Teisėjas 

7,0 
 

Sekretoriatas 

7,0 
 

Medicina 

2.3. Rajono, apskrities lygmens mokinių 

lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, 

stalo teniso, plaukimo, šiuolaikinės 

penkiakovės (trikovės), irklavimo, bokso, 

dziudo, slambo, šachmatų, šaškių, teniso 

sporto renginiai, kurių trukmė daugiau 

kaip 4 val. 

20,0 
 

Vyr. teisėjas 

18,0 
 

Teisėjas 

15,0 
 

Sekretoriatas 

15,0 
 

Medicina 

2.4. Rajono suaugusiųjų krepšinio 

rungtynės (už vienerias rungtynes). 

20,0 Vyr. teisėjas 

15,0 Aikštės teisėjas 

7,0 Sekretorius 

8,0 Laikininkas 

8,0 24 sek. laikininkas 

7,0 Medicina  

14,0 Statistikos operatorius 

2.5.  Tarptautiniai mokinių ir suaugusiųjų 

sporto renginiai, kurių trukmė iki 4 val. 

15,0 Vyr. teisėjas 

12,0 Teisėjas 

10,0 Sekretoriatas 

10,0 Medicina 



2.6. Tarptautiniai mokinių ir suaugusiųjų 

sporto renginiai, kurių trukmė daugiau 

kaip 4 val. 

30,0 Vyr. teisėjas 

25,0 Teisėjas 

20,0 Sekretoriatas 

20,0 Medicina 

3. Įkainis už reklaminių plotų nuomą: 

 

3.1. Reklaminių plotų nuoma 

 

10,00 

Eur/m2/mėn. 

100 proc. nuolaida reklaminių plotų 

iki 100 m2 nuomai suteikiama 

Telšių rajone registruotiems ir 

veikiantiems sporto klubams, kurių 

komandos sezono metu dalyvauja 

Lietuvos čempionatuose. 

4. Individualių / grupinių treniruočių mokestis (abonementas): 

4.1. Jaunimui (1 asmeniui be trenerio) 2,0 1 val. x 1 kartas per savaitę. 

4.2. Suaugusiajam (1 asmeniui be trenerio) 3,0 1 val. x 1 kartas per savaitę. 

4.3. Senatvės pensininkui (1 asmeniui be 

trenerio) 
2,0 1 val. x 1 kartas per savaitę. 

4.4. Neįgaliajam (1 asmeniui be trenerio) 2,0 1 val. x 1 kartas per savaitę. 

4.5. Suaugusiesiems su treneriu (1 

asmeniui), grupinė treniruotė (daugiau 

kaip 10 asmenų). 

18,0 1 mėn. (2 kartus per savaitę). 

4.6.  Suaugusiesiems  su treneriu (1 

asmeniui), grupinė treniruotė (daugiau 

kaip 10 asmenų). 

21,0 1 mėn. (3 kartus per savaitę). 

5. Sporto renginių starto (dalyvio) mokestis: 

5.1. Individualių sporto šakų  10,00* Vienam mokiniui. 

5.2. Komanda (krepšinis) 70,00* Vienai mokinių komandai. 

5.3. Individualių sporto šakų 15,00* Vienam suaugusiam asmeniui. 

5.4. Komanda (tinklinis) 80,00* Vienai suaugusiųjų komandai. 

5.5. Komanda (krepšinis) 300,00* Vienai suaugusiųjų komandai. 

6. Mokestis už ugdymą: 

6.1. Sunkioji atletika, dziudo, sambo, stalo 

tenisas, šachmatai, šaškės, irklavimas, 

boksas, tenisas 

7,0 Mokiniui už vieną mėnesį. 

6.2. Krepšinis, lengvoji atletika, 

plaukimas, šiuolaikinė penkiakovė 

(trikovė), tinklinis 

10,0 Mokiniui už vieną mėnesį. 

7. 100 % nuolaida mokesčiui už ugdymą: 

7.1. Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikai, pateikus Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus 

pažymą (socialinės pašalpos gavimo laikotarpiu). 

7.2. Šeimų, patiriančių socialinę riziką ir šeimų, turinčių socialinių problemų, vaikai, pateikus 

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pažymą (mokslo metams). 

8. 50 % nuolaida mokesčiui už ugdymą: 

8.1. Daugiavaikių šeimų vaikai, pateikus pažymą apie šeimos sudėtį ir tėvų prašymą (mokslo 

metams). 

8.2. Plaukimas, šiuolaikinė penkiakovė (trikovė), Telšių „Ateities“ progimnazijos baseino 

renovacijos metu. 

8.3. Sunkioji atletika, dziudo, sambo, stalo tenisas, šachmatai, šaškės, irklavimas, boksas, tenisas, 

krepšinis, lengvoji atletika, karantino laikotarpiu dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos, o 

mokinių sportinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu. 

9. 30 % nuolaida mokesčiui už ugdymą: 

9.1. Šeimai, auginančiai du vaikus, kai abu vaikai lanko treniruotes, pateikus pažymą apie šeimos 

sudėtį ir tėvų prašymą (mokslo metams). 

10. Mokestis už ugdymą netaikomas: 

10.1. Trenerio atostogų metu. 

10.2. Trenerio ligos, trunkančios ilgiau kaip dvi savaitės atveju, jeigu jo nepavaduoja kitas treneris. 



10.3. Mokinio ligos, trunkančios ilgiau kaip dvi savaitės atveju, pateikus tėvų (globėjų) prašymą, 

suderintą su treneriu. 

10.4. Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. 

* Sporto renginių starto (dalyvio) mokestis nurodomas organizuojamų varžybų nuostatuose, 

surinktas mokestis naudojamas varžybų vykdymo išlaidoms padengti, apdovanojimams įsigyti. 

11. Leisti neatlygintinai naudotis Telšių sporto ir rekreacijos centro sporto bazių patalpomis: 

 11.1. Telšių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių dalininkė 

yra savivaldybė, organizuojančioms viešuosius nekomercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) 

socialinius renginius; 

11.2. Telšių sporto ir rekreacijos centro mokinių treniruotėms, sportuojantiems pagal neformaliojo 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas; 

11.3. subjektams, įgyvendinantiems neformaliojo ugdymo programas Telšių rajono savivaldybėje; 

11.4. Telšių rajono savivaldybėje registruotų ir veikiančių sporto įstaigų bei organizacijų komandų 

aukšto meistriškumo sporto pratyboms ir nekomercinėms varžyboms; 

11.5. Telšių rajono savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų fizinio aktyvumo pratyboms ir renginiams; 

11.6. senatvės pensininkams, mokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko Telšių rajono savivaldybės 

nevyriausybines organizacijas, asociacijas, viešąsias įstaigas, kurių dalininkė yra Telšių rajono 

savivaldybė. 

 

 

__________________________ 

 

 

 


