
 
 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 

 

2021 m. liepos 16 d. Nr. TS-165 

Kėdainiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus 2021 m. gegužės 

12 d. raštą Nr. V9-59 ,,Dėl Kėdainių sporto centro paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono 

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

1. Nustatyti Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainas: 

1.1. Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1A, Kėdainiai (toliau – arena), 

įskaitant arenos paruošimą, priežiūrą ir valymą po renginio: 

1.1.1. arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 1 400,00 Eur/para; 

1.1.2. arenos nuoma komerciniam renginiui – 1 400,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo parduoto 

bilieto; 

1.1.3. arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 140,00 Eur/val.; 

1.1.4. arenos nuoma komerciniam renginiui – 140,00 Eur/val. ir 0,50 Eur nuo parduoto 

bilieto; 

1.1.5. ½ arenos I ir II aukštų nuoma ne komerciniam renginiui – 1 000,00 Eur/para; 

1.1.6. ½ arenos I ir II aukštų nuoma komerciniam renginiui – 1 000,00 Eur/para ir 0,50 Eur 

nuo parduoto bilieto; 

1.1.7. ½ arenos I aukšto nuoma ne komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para; 

1.1.8. ½ arenos I aukšto nuoma komerciniam renginiui – 800,00 Eur/para ir 0,50 Eur nuo 

parduoto bilieto; 

1.2. kitų arenos patalpų, inventoriaus ir priemonių kainos:  

1.2.1. pagrindinės sporto salės aikštelės ir dviejų persirengimo rūbinių nuoma sporto 

renginiams – 60,00 Eur/val.; 

1.2.2. užsiėmimas grupėje su treneriu ar fizinio aktyvumo specialistu treniruoklių salėje – 

1,00 Eur/val./žmogui; 

1.2.3. I aukšto pagalbinių patalpų (bilietų kasa) nuoma – 5,00 Eur/m2/mėn.; 

1.2.4. persirengimo rūbinės nuoma per renginį – 15,00 Eur; 

1.2.5. prekybos vietos (2x2 m) nuoma per renginį – 30,00 Eur; 

1.2.6. reklaminių plotų nuoma – 10,00 Eur/m2/mėn.; 

1.2.7. pastatomos reklamos ploto nuoma renginiui – 5,00 Eur/m2; 

1.2.8. didžiojo baro II aukšte nuoma per renginį – 15,00 Eur/val.; 

1.2.9. baro III aukšte nuoma prekybai per renginį – 20,00 Eur/ val.; 

1.2.10. VIP patalpų nuoma – 80,00 Eur/val.; 

1.2.11. saunos nuoma – 50,00 Eur/val.; 

1.2.12. scenos pakylos 1 vnt. (2 m²) su paruošimu – 15,00 Eur/para; 

1.2.13. kėdžių nuoma 1 vnt. – 1,00 Eur/para; 

1.2.14. stalų nuoma 1 vnt. – 1,00 Eur/para; 

1.2.15. terasos nuoma – 10,00 Eur/val.; 

1.2.16. treniruoklių salės abonementas vienam asmeniui 9.00–15.00 val. – 15,00 Eur/mėn.; 

1.3. Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso plaukimo baseino, esančio Parko g. 

6, Vilainiai, Kėdainių r.: 



1.3.1. suaugusiajam – 2,50 Eur/val.; 

1.3.2. vaikams iki 18 metų ir vyresniems, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje ar 

profesinio mokymo įstaigoje, studentams, pensinio amžiaus ar negalią turintiems asmenims – 1,50 

Eur/val.; 

1.3.3. vienam suaugusiajam ir vienam vaikui – 3,00 Eur/val.; 

1.3.4. šeimai (du suaugusieji ir vienas vaikas) – 6,00 Eur/val.; 

1.3.5. baseinas ir sauna vienam suaugusiajam – 4,00 Eur/val.; 

1.3.6. baseinas ir sauna vienam suaugusiajam ir vienam vaikui – 4,50 Eur/val.; 

1.3.7. baseino abonementas, galiojantis tris mėnesius nuo įsigijimo dienos, suaugusiajam 

asmeniui (8 kartai po 1 val.) – 18,00 Eur; 

1.3.8. baseino abonementas vaikams iki 18 metų ir vyresniems, kurie mokosi bendrojo 

ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, studentams, pensinio amžiaus ar negalią 

turintiems asmenims, galiojantis tris mėnesius nuo įsigijimo dienos (8 kartai po 1 val.) – 9,00 Eur; 

1.3.9. baseino ir saunos abonementas, galiojantis tris mėnesius nuo įsigijimo dienos (8 kartai 

po 1 val.) – 24,00 Eur; 

1.3.10. vieno plaukimo takelio nuoma – 26,00 Eur/val.; 

1.3.11. viso baseino ir saunos nuoma  – 58,00 Eur/val.; 

1.3.12. penkių ir daugiau asmenų grupės pratybos su treneriu ar fizinio aktyvumo specialistu 

baseine, vienam asmeniui – 1,00 Eur/val.; 

1.4. Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso, esančio Parko g. 6, Vilainiai, 

Kėdainių r.: 

1.4.1. teniso aikštelės nuoma 10.00–14.00 val.:  

1.4.1.1. sporto klubams, vykdantiems fizinio aktyvumo, aukšto meistriškumo sporto 

pratybas, vienam suaugusiam asmeniui – 4,00 Eur/val.; 

1.4.1.2. privačiam asmeniui – 7,50 Eur/val.; 

1.4.1.3. sporto klubams, vykdantiems fizinio aktyvumo, aukšto meistriškumo sporto 

pratybas vaikams, vienam asmeniui – 3,00 Eur/val.; 

1.4.1.4. privačiam asmeniui, sudariusiam nuomos sutartį ne trumpesniam nei dviejų mėnesių 

laikotarpiui – 7,00 Eur/val. 

1.4.2. Teniso aikštelės nuoma nuo 14.00 val.: 

1.4.2.1. sporto klubams, vykdantiems fizinio aktyvumo, aukšto meistriškumo sporto 

pratybas, vienam suaugusiam asmeniui – 8,00 Eur/val.; 

1.4.2.2. privačiam asmeniui – 9,00 Eur/val.; 

1.4.2.3. sporto klubams, vykdantiems fizinio aktyvumo, aukšto meistriškumo sporto 

vaikams, vienam asmeniui – 5,00 Eur/val.; 

1.4.2.4. privačiam asmeniui, sudariusiam nuomos sutartį ne trumpesniam nei dviejų mėnesių 

laikotarpiui – 8,50 Eur/val.; 

1.4.3. I aukšto salės susirinkimui, konferencijai ir kitam renginiui nuoma – 90,00 Eur/val.; 

1.4.4. I aukšto salės įvairių sporto šakų varžyboms nuoma – 30,00 Eur/val.; 

1.4.5. daugiafunkcės salės nuoma – 15,00 Eur/val.; 

1.4.6. bokso salės nuoma – 15,00 Eur/val.; 

1.4.7. dziudo salės nuoma – 15,00 Eur/val.; 

1.4.8. treniruoklių salės abonementas vienam asmeniui 9.00–15.00 val. – 15,00 Eur/mėn.; 

1.4.9. bokso mobiliojo ringo nuoma vienam renginiui – 500,00 Eur; 

1.5. Kėdainių sporto centro patalpų, esančių Parko g. 4, Vilainiai, Kėdainių r.: 

1.5.1. krepšinio salės treniruotėms nuoma – 15,00 Eur/val.; 

1.5.2. krepšinio salės varžyboms, susirinkimui, konferencijai ar kitam renginiui nuoma – 

30,00 Eur/val.; 

1.5.3. futbolo maniežo treniruotėms ir varžyboms nuoma – 15,00 Eur/val.; 

1.5.4. futbolo maniežo nuoma susirinkimui, konferencijai ar kitam renginiui – 25,00 

Eur/val.; 

1.6. Autobuso „VW Crafter“ nuoma: 



1.6.1. darbo dienomis – 0,40 Eur/km ir 3,30 Eur/val.; 

1.6.2. poilsio ir švenčių dienomis – 0,40 Eur/km ir 6,60 Eur/val. 

1.7. Prekybos vietos (2x2 m) nuoma renginio metu – 20,00 Eur. 

2. Nustatyti 1 asmeniui mokestį Kėdainių sporto centre programų dalyviams: 

2.1. už sportinio ugdymo programas: 

2.1.1. neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo – 3,00 Eur/mėn. 

Mokestis mažinamas 50 proc. suaugusiems ir vaikams gaunantiems socialinę paramą, pensinio 

amžiaus ir negalią turintiems asmenims, 100 proc. – pasaulio, Europos čempionatų, olimpinių 

žaidynių dalyviams, Kėdainių sporto centro regioninės krepšinio lygos komandos žaidėjams; 

2.2. už fizinio aktyvumo programas – 15 Eur/mėn. (ne mažiau 2 val./sav.). 

3. Nustatyti, kad Kėdainių sporto centro organizuojamų kultūros, meno, sporto renginių 

lankytojo (žiūrovo) bilieto kaina ir sporto renginių dalyvio (išskyrus Kėdainių sporto centro 

sportininkus ir trenerius) mokestis yra nuo 1 iki 35 eurų vienam asmeniui. Bilieto kaina ir dalyvio 

mokestis apskaičiuojamas įvertinus konkretaus renginio kaštus, padalinus juos iš planuojamo 

renginio lankytojų (žiūrovų) ar sporto renginių dalyvių skaičiaus.  

4. Atleisti nuo Kėdainių sporto centro patalpų, esančių Parko g. 4, Vilainiai, Kėdainių r.,  

Parko g. 6, Vilainiai, Kėdainių r. ir Basanavičiaus g. 1A, Kėdainiai, nuomos mokesčio Kėdainių 

rajono savivaldybės biudžetines įstaigas, organizuojančias viešuosius ne komercinius sporto, 

švietimo, kultūros ir socialinius renginius. 

5. Atleisti nuo mobiliojo bokso ringo, nurodyto šio sprendimo 1.4.9 punkte, nuomos 

Kėdainių bokso federaciją. 

6. Pavesti vykdyti sprendimą Kėdainių sporto centro direktoriui. 

7. Pripažinti netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimą Nr. TS-177 „Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Valentinas Tamulis 

 

 

 

 

 

 


