
 

 

 

  
PATVIRTINTA 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  
2015  m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  
2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-298    
redakcija) 
 

ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 

SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Laikotarpis / 

kiekis 

Kaina eurais /  

antkainis procentais 

1. Teniso aikštelės nuoma (uždarųjų kortų) ne 

treniruočių laiku: 

  

1.1. pirmadieniais–sekmadieniais 6.00–7.00 ir 22.00–

23.00 

1 valanda 9,00/7,00* 

1.2. pirmadieniais–sekmadieniais 7.00–22.00 1 valanda 12,00/7,00* 

1.3. įsigijusiems ne mažiau nei 10 apsilankymų per 

mėnesį abonementą: 

  

1.3.1. pirmadieniais–sekmadieniais 6.00–7.00 ir 22.00–

23.00 

1 valanda 6,00 

1.3.2. pirmadieniais–sekmadieniais 7.00–22.00 1 valanda 9,00 

2. Dengtųjų teniso kortų keturių teniso aikštelių 

nuoma ne treniruočių laiku 

1 para  670,00 

3. Vasaros kortų aikštelės nuoma ne treniruočių 

laiku: 

  

3.1. pirmadieniais–sekmadieniais 6.00–23.00 1 valanda 5,00/2,00* 

3.2. Įsigijusiems ne mažiau nei 10 apsilankymų per 

mėnesį abonementą 

1 valanda 40,00 

4. Individualus mokymas žaisti tenisą, 

vadovaujant sporto šakos treneriui, ne 

treniruočių laiku (vienam asmeniui) 

1 valanda  27,00 

5. Didžiosios salės nuoma 1 valanda 8,00/5,00* 

6. Mažosios salės nuoma 

 

1 valanda 5,00/3,00* 

7. Mažosios saunos nuoma 1 valanda 14,00 

8. Auditorijos nuoma 1 valanda 9,00/5,00* 

9. Viešbučio kambarių nuoma: 

 

  

9.1. dvivietis kambarys (2 asmenims) 1 para  24,00 

9.2. dvivietis kambarys (1 asmeniui) 1 para  20,00 

9.3. trivietis kambarys (3 asmenims) 1 para  36,00 

9.4. trivietis kambarys (2 asmenims) 1 para  24,00 

9.5. keturvietis kambarys (4 asmenims) 1 para  48,00 

9.6. keturvietis kambarys (3 asmenims) 1 para  36,00 

9.7. keturvietis kambarys (2 asmenims) 1 para  38,00 

9.8. pristatomoji lova (1 asmeniui) 1 para  11,00 

9.9. kambario nuoma 3–4 paroms  taikoma 5 proc. 

nuolaida 
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9.10. kambario nuoma 5–6 paroms  taikoma 10 proc. 

nuolaida 

9.11. kambario nuoma ne mažiau kaip 7 paroms  taikoma 15 proc. 

nuolaida 

9.12. švietimo įstaigų moksleiviams, sporto įstaigų 

sportininkams, kultūros įstaugų vaikų meno 

kolektyvams, kurių steigėja, savininkė ar 

dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė; sporto 

šakos aukšto sportinio miestriškumo klubo 

sportininkams, dalyvaujantiems šalies varžybose;  

akredituotas Šiaulių miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo programas, iš dalies 

finansuojamas valstybės arba ES biudžetų 

lėšomis, vykdantiems teikėjams 

1 para 

asmeniui 

4,50 

10. Vienos raketės nuoma 1 valanda 2,00 

11. Trijų teniso kamuoliukų nuoma 1 valanda 2,00 

12. Teniso raketės taisymo paslauga:   

12.1. sporto įstaigą lankantiems sportininkams ir 

įstaigoje dirbantiems treneriams 

 5,00 

12.2. stygų tempimas 1 raketė 6,00 

12.3. koto apvijos keitimas 1 raketė 1,00 

12.4. antivibratoriaus keitimas 1 raketė 1,00 

12.5. apsauginės juostos tvirtinimas 1 raketė 1,00 

12.6. logotipo piešimas 1 raketė 1,00 

13. Plastikinė įėjimo kortelė 1 vienetas 2,50 

14. Vaikų sporto stovykla 1 diena 19,00** 

15. 1 m²  plotas (kai nuomojamas ne didesnis nei 

10 m² plotas)  kopijavimo, dauginimo, kavos, 

vandens ir maisto aparatams pastatyti, 

įvairioms ryšio antenoms įrengti ir kitoms 

panašioms reikmėms    

1 mėnuo 32,00 

 

16. Prekių su Teniso akademijos simbolika 

pardavimas 

1 prekė prekių savikaina (su 

PVM) nuo 1 ct iki 10 

Eur – 40 proc.; 

prekių savikaina (su 

PVM) nuo 10,01 iki 20 

Eur – 30 proc.; 

prekių savikaina (su 

PVM) nuo 20,01 Eur – 

20 proc. 

*Šiaulių miesto švietimo įstaigų moksleiviams, sporto įstaigų sportininkams, kultūros įstaigų vaikų 

meno kolektyvams; 

sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies 

aukščiausiojo lygio varžybose; 

įstaigoje kultivuojamų sporto šakų veteranams, dalyvaujantiems šalies varžybose; 

akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas (iš dalies finansuojamas valstybės arba ES 

biudžeto lėšomis) vykdantiems teikėjams; 

su savo treneriu ne treniruočių laiku (iki 20 asmenų).  
Išvardytais atvejais sudaroma sutartis tarp paslaugos tiekėjo ir gavėjo. 
**Įkainis sumažinamas proporcingai gautai sumai, jeigu gaunamas Vaikų vasaros užimtumo 
programos finansavimas. 

______________ 


