
 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-279 

Alytus 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 

dalies 37 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Alytaus miesto 

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

Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų 

kainų sąrašą (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. spalio 27 d.  

sprendimu Nr. T-279 

       

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS 

 

I. SPORTO RŪMŲ (NAUJOJI G. 52) PASLAUGOS 
 

1 Didžiosios salės sporto paslaugos   

1.1 Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 6.00 iki 17.00 val.  

1.1.1 Treniruotės, varžybos vienoje aikštės pusėje (1 val.) 32,00 Eur 

1.1.2  Papildomos paslaugos vykdant renginius ar treniruotes   

1.1.2.1 paslauga teisėjų, sportininkų (atlikėjų) persirengimo, dopingo 

kontrolės, medicinos, pagalbinėse patalpose (1 val.) 

15,00 Eur 

1.1.2.2 drabužinės paslauga (1 val.) 15,00 Eur 

1.1.2.3 didžiųjų WC paslauga (1 val.) 15,00 Eur 

1.1.2.4 paslauga posėdžių salėje ir spaudos centre (1 val.) 25,00 Eur 

1.1.2.5 paslauga fojė cokoliniame aukšte (1 val.) 30,00 Eur 

1.1.2.6 parterio paslauga (1 val.) 15,00 Eur 

1.2. Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val.      

1.2.1 Treniruotės, varžybos vienoje aikštės pusėje (1 val.) 50,00 Eur 

1.2.2 Papildomos paslaugos vykdant renginius ar treniruotes  

1.2.2.1 paslauga teisėjų, sportininkų (atlikėjų) persirengimo, dopingo 

kontrolės, medicinos, pagalbinėse patalpose (1val.) 

16,00 Eur 

1.2.2.2 drabužinės paslauga (1 val.) 16,00 Eur 

1.2.2.3 didžiųjų WC paslauga (1 val.) 16,00 Eur 

1.2.2.4 paslauga posėdžių salėje ir spaudos centre (1 val.) 30,00 Eur 

1.2.2.5 paslauga fojė cokoliniame aukšte (1 val.)  40,00 Eur 

1.2.2.6 parterio paslauga (1 val.)  16,00 Eur 

1.3 Paslaugos ne sporto renginiams  

1.3.1 Didžiojoje salėje (1 val.) 230,00 Eur 

1.3.2 Salės aptarnavimo mokestis  0,30 Eur nuo 

parduoto 

bilieto* 

1.3.3 Salėje su visomis pagalbinėmis patalpomis (1 diena) 1160,00 Eur 

1.3.4 Paslauga vienai valandai fojė su laiptine, 1 m
2
 (1 val.) 3,00 Eur 

1.3.5 Paslauga posėdžių salėje (1 val.) 30,00 Eur 

1.3.6 Paslauga spaudos centre (1 val.) 30,00 Eur 

2 Mažojo maniežo sporto paslaugos  

2.1  Lengvosios atletikos varžybos ir treniruotės (1 val.) 30,00 Eur 

2.2 Visas mažasis maniežas (1 val.) 150,00 Eur 

2.3 Vienkartinis bilietas vienam asmeniui bendrojo fizinio 

pasirengimo pamokai, treniruotei (iš anksto suderinus su ASRC 

administracija) (1 val.) 

1,50 Eur 

3 Sunkiosios atletikos salės sporto paslaugos (1 val.) 20,00 Eur 

3.1 Vienkartinis bilietas vienam asmeniui  sunkiosios atletikos salėje 

bendrojo fizinio pasirengimo pamokai, treniruotei (iš anksto 

suderinus su ASRC administracija) (1 val.) 

1,50 Eur 

4 Orinių ginklų šaudyklos sporto paslaugos (be ginklų) (1 val.) 20,00 Eur 



5 Baseino ir pirčių paslaugos   

5.1 vienkartinis bilietas su pirtimi  (1 val.) 3,00 Eur 

5.2 vienkartinis bilietas su pirtimi  (2 val.) 5,00 Eur 

5.3 vienkartinis bilietas be pirties  (1 val.) 1,70 Eur 

5.4 vienkartinis bilietas be pirties  (2 val.) 3,00 Eur 

5.5 abonementas su pirtimi (8 val.) 18,00 Eur 

5.6 abonementas su pirtimi (16 val.) 32,00 Eur 

5.7 abonementas be pirties (8 val.) 11,00 Eur 

5.8 abonementas be pirties (16 val.) 20,00 Eur 

5.9 Moksleiviams, jaunimui iki 18 m., nuolatinių studijų  studentams, 

neįgaliesiems (nuo 50 proc. nedarbingumo) ir asmenims nuo 65 

metų:  

 

5.9.1 vienkartinis bilietas su pirtimi  (1 val.) 2,00 Eur 

5.9.2 vienkartinis bilietas su pirtimi  (2 val.) 3,50 Eur 

5.9.3 vienkartinis bilietas be pirties  (1 val.) 1,20 Eur 

5.9.4 vienkartinis bilietas be pirties  (2 val.) 2,00 Eur 

5.9.5 abonementas su pirtimi (8 val.)  14,00 Eur 

5.9.6 abonementas su pirtimi (16 val.) 24,00 Eur 

5.9.7 abonementas be pirties (8 val.) 8,00 Eur 

5.9.8 abonementas be pirties (16 val.) 14,00 Eur 

5.10 Kompleksinis bilietas šeimoms:   

5.10.1 vienkartinis šeimos bilietas (2 tėvai + 1 vaikas) (2 val.) 11,00 Eur 

5.10.2 vienkartinis šeimos bilietas (1 tėvas + 2 vaikai) (2 val.) 10,00 Eur 

5.10.3 vienkartinis šeimos bilietas (2 tėvai + 2 vaikai) (2 val.) 14,00 Eur 

5.10.4 vienkartinis šeimos bilietas (2 tėvai + 3 vaikai) (2 val.) 16,00 Eur 

5.10.5 vienkartinis šeimos bilietas (2 tėvai + 4 vaikai) (2 val.) 18,00 Eur 

5.11 Papildomas mokestis viršijus laiką 10  min. 1,00 Eur 

5.12 Baseino paslauga varžyboms (renginiams) vykdyti   

5.12.1 Takelio paslauga varžyboms vykdyti (1 val.) 13,00 Eur 

5.12.2 Viso baseino paslauga moksleiviams, jaunimui iki 18 m., 

nuolatinių studijų  studentams (1 val.) 

52,00 Eur 

5.12.3 Viso baseino paslauga suaugusiems (nuo 18 metų) (1 val.) 86,00 Eur 

5.13 Viso baseino su pirčių kompleksu paslauga (12 val.) 870,00 Eur 

5.14 Vienkartinis bilietas vienam asmeniui sporto klubams, bendrojo 

fizinio pasirengimo pamokai, treniruotei  (nuo 5 iki 15 asmenų 

grupei, lydimai mokytojo-trenerio ir pagal iš anksto suderintą 

grafiką) (1 val.) 

1,20 Eur 

5.15 VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro sportininkams (išskyrus 

vandens sporto šakas) (1 val.) 

1,00 Eur 

5.16 Vaikai iki 7 metų, lydimi suaugusiųjų, naudojasi nemokamai  

5.17 Kitiems sporto renginiams, šventėms, stovykloms ir kt. pagal 

atskirą susitarimą 

 

5.18 Vienkartinis mokestis už pamestą rūbų spintelės raktą 4,00 Eur 

5.19 Vienkartinis mokestis už pamestą ar sugadintą laikroduką 10,00 Eur 

5.20 Vienkartinis mokestis už pamestą rūbinės žetoną 2,00 Eur 

 

II. STADIONO (BIRUTĖS G. 5) SPORTO PASLAUGOS 

 

6 Lengvosios  atletikos sporto paslaugos  

6.1 bėgimo takai treniruotėms (1 val.) 30,00 Eur 

6.2 metimo sektoriai treniruotėms (1 val.) 30,00 Eur 



6.3 aikštynas, lengvosios atletikos sektoriai, įrengimai, patalpos 

treniruotėms (1 val.) 

65,00 Eur 

6.4 aikštynas, lengvosios atletikos sektoriai, įrengimai, patalpos 

varžyboms (1 val.) 

140,00 Eur 

6.5 aikštynas, lengvosios atletikos sektoriai, įrengimai, patalpos su 

apšvietimu varžyboms (1 val.) 

210,00 Eur 

7 Vienerių varžybų futbolo aikštėje paslauga   

7.1 varžyboms be apšvietimo (1 val.) 430,00 Eur 

7.2 varžyboms su daliniu apšvietimu (1 val.) 580,00 Eur 

7.3 varžyboms su visu apšvietimu (1 val.) 870,00 Eur 

7.4 treniruotei prieš varžybas be apšvietimo (1 val.) 60,00 Eur 

7.5 treniruotei prieš varžybas naudojant dalinį apšvietimą (1 val.) 85,00 Eur 

8 Posėdžių salės naudojimas (1 val.) 25,00 Eur 

9 Rūbinės, pagalbinių patalpų naudojimas (1 val.) 15,00 Eur 

10 Stadiono daugiafunkcinės treniruočių salės paslauga. 

Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 6.00 iki 17.00 val. 

 

10.1 Treniruotės, varžybos, kiti įvykiai (1 val.) 32,00 Eur 

10.1.2 Papildomos paslaugos vykdant renginius ar treniruotes   

10.1.3 paslauga teisėjų, sportininkų (atlikėjų) persirengimo, dopingo 

kontrolės, medicinos, pagalbinėse patalpose (1 val.) 

15,00 Eur 

10.2 Stadiono daugiafunkcinės treniruočių salės paslauga. 

Treniruotės ir varžybos darbo dienomis nuo 17.00 iki 21.00 val. 

 

10.2.1 Treniruotės, varžybos, kiti įvykiai (1 val.) 50,00 Eur 

10.2.2 Papildomos paslaugos vykdant renginius ar treniruotes  

10.2.3 paslauga teisėjų, sportininkų (atlikėjų) persirengimo, dopingo 

kontrolės, medicinos, pagalbinėse patalpose (1 val.) 

15,00 Eur 

11 Dviračių bazės paslauga – treniruotės, kiti įvykiai (1 val.) 15,00 Eur 

12 Sportininkų nakvynės paslauga 1 asmeniui (24 val.) 10,00 Eur 

13 Teniso korto paslaugos  

13.1 darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (1 val.) 6,00 Eur 

13.2 darbo dienomis studentams, moksleiviams ir vyresniems nei 62 

metų amžiaus žmonėms, jeigu nevyksta mokinių mokomasis 

procesas, nuo 7.00  iki 17.00 val. (1 val.) 

4,00 Eur 

13.3 darbo dienomis nuo 17.00 iki 22.00 val., švenčių ir poilsio 

dienomis (1 val.) 

9,00 Eur 

13.4 aikštės apšvietimas (1 val.) 2,00 Eur 

13.5 mokant už paslaugą išankstiniu mokėjimu taikomos nuolaidos:  

13.5.1 vienam mėnesiui 5 % 

13.5.2 trims mėnesiams 15 % 

13.5.3 sezonui 30 % 

13.6 vienoje aikštėje (1 diena) be apšvietimo 50,00 Eur 

 

III. SPORTO BAZĖS (A. MATUČIO G. 14) PASLAUGOS 

 

14 Didžiojoje salėje (1 val.) 25,00 Eur 

15 Mažojoje salėje (1 val.) 15,00 Eur 

16 Lauko aikštynas be apšvietimo (1 val.) 15,00 Eur 

17 Aikštyno apšvietimas (1 val.) 2,00 Eur 

18 Šachmatų salė 2 aukšte  (1 val.) 10,00 Eur 

19 Orientavimosi sporto klasė (1 val.) 6,00 Eur 

20 Rūbinės, pagalbinės patalpos (1 val.) 10,00 Eur 



21 Visa sporto bazė ne mažiau kaip 12 val. 150,00 Eur 

 

IV. IŠ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR 

REKREACIJOS CENTRUI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ VYKDOMI NEKOMERCINIAI 

(ŽIŪROVAMS NEMOKAMI) RENGINIAI 

 

22 VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro organizuojamos respublikinės ir tarptautinės 

varžybos 

23 Miesto ir regiono sporto ir kultūros renginiai, kuriuos vykdo miesto savivaldybė  

24 Miesto mokymo įstaigų organizuojami sporto renginiai ir pratybos miesto 

moksleiviams 

25 Nustatyta tvarka patvirtinti sporto projektai 

26 Užsisakius paslaugas sporto salėse kartu su baseinu taikoma 10 % nuolaida  

 

V. REKLAMOS PASLAUGA 
 

27 Vidaus reklamos paslauga vieną mėnesį už 1 m
2
 15,00 Eur 

 

 

_______________ 

 
 

 


