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VŠĮ FUTBOLO AKADEMIJOS „PANEVĖŽYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

1. Sporto bazėse teikiamų paslaugų įkainiai nurodomi 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Paslaugos pavadinimas 
Paslaugos teikimo  

laikas 

Kaina, Eur Pastabos 

1 2 3 4 

Futbolo aikštė, Smėlynės g. 2B 
Visa futbolo aikštė  varžyboms ir treniruotėms 1 val. 60,00  

½ futbolo aikštės (varžyboms ir treniruotėms) 1 val. 30,00  

 ¼ futbolo aikštės (varžyboms ir treniruotėms)  1 val. 15,00  

Varžybų organizavimo paslauga   1 diena 70,00 1 komandos mokestis 

Varžybų organizavimo paslauga     2 dienos 120,00 1 komandos mokestis 

Sporto kompleksas, Elektronikos g. 12 
Treniruočių organizavimo paslauga:    

    Treniruočių organizavimo paslauga šildomose 

patalpose  

1 val. 30,00  

     Treniruočių organizavimo paslauga 

nešildomose patalpose 

1 val. 24,00  

Varžybų organizavimo paslauga:    

     Varžybų organizavimo paslauga šildomose 

patalpose  

1 val. 40,00  

     Varžybų organizavimo paslauga nešildomose 

patalpose 

1 val. 30,00  

Treniruočių organizavimo paslauga:    

Žolės vejos ¼ futbolo stadione 1 val. 22,00  

Žolės vejos ½ futbolo stadione 1 val. 44,00  

Žolės vejos visame futbolo stadione 1 val. 88,00  

Varžybų organizavimo paslauga:    

Žolės vejos ½ futbolo stadione 1 val. 46,00  

Žolės vejos visame futbolo stadione 1 val. 90,00  

Treniruočių organizavimo paslauga teniso 

aikštėje 

1 val. 8,00  

Varžybų organizavimo paslauga  1 diena 70,00 1 komandos mokestis 

Varžybų organizavimo paslauga  2 dienos 120,00 1 komandos mokestis 

Šermukšnių sporto salė, Šermukšnių g. 31A 
Treniruočių organizavimo paslauga:    

    Treniruočių organizavimo paslauga šildomose 

patalpose 

1 val. 30,00  

Treniruočių organizavimo paslauga nešildomose 

patalpose 

1 val. 24,00  

Varžybų organizavimo paslauga:    

     Varžybų organizavimo paslauga šildomose 

patalpose  

1 val. 40,00  



     Varžybų organizavimo paslauga nešildomose 

patalpose 

1 val. 30,00  

Varžybų organizavimo paslauga 1 diena 70,00 1 komandos mokestis 

Varžybų organizavimo paslauga 2 dienos 120,00 1 komandos mokestis 

    

1.1. Reprezentacinėms Panevėžio miesto žaidimų sporto komandoms (dalyvaujančioms ir 

Panevėžio miestą garsinančioms šalies aukščiausioje lygoje ir tarptautinėse varžybose) taikoma kaina 

treniruotėms  - 6,00 Eur / 1 val. 

1.2. Reprezentacinėms (Futbolo veteranų) Panevėžio miesto žaidimų sporto komandoms, 

dalyvaujančioms Lietuvos čempionatuose, taikoma kaina - 30 Eur / 1 val. 

1.3.  Sporto mokymo įstaigoms, įstaigoms vykdančioms pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu 

sus sportu ugdymo programas, mokykloms, vykdančioms specializuoto sporto ugdymo programas už 

futbolo aikštes, sporto sales taikoma kaina – 1,45 Eur / 1 val. 

1.4. Pavieniams asmenims fizinio aktyvumo paslaugoms taikoma kaina 2 Eur/1val. 1 

1.5. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams patalpos, 

inventorius ir paslaugos suteikiamos nemokamai. 

 

2. Transporto priemonių paslaugų įkainiai nurodomi 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Eil. Nr. 
Paslaugos transporto 

priemonės 

Pagaminimo 

metai 

Kaina eurais 

Už 1 val. 

prastovos 
1 km  

1. 
Autobusas NEOPLAN  

N1116 2 2002 1,50 0,40 (Be degalų) 

2. 
Autobusas NEOPLAN  

N1116 3 2002 Nuo 1,00 iki 20,00  Nuo 0,90 iki 1,50 

 

 

             1Pastaba: kaina taikoma fizinio ugdymo treniruotėje ne futbolo šakos atstovams. 

               2 Degalų kainos skaičiuojamos pagal tos dienos kainas. 

   Transporto priemonės paslaugų kainos taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

   Vykstant į užsienio šalis papildomai skaičiuojamos išlaidos (kelių mokestis, vizos ir    

komandiruotės vairuotojams ir kt. ). 

   Paslaugų įkainiai taikomi Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijai, Panevėžio sporto 

centrui ir reprezentaciniam miesto Futbolo klubui „Panevėžys“ taikoma 50 proc. mažesni paslaugų 

įkaini. 

 
3Transporto priemonės paslaugų įkainiai taikomi kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ir vykstant į užsienio šalis papildomai skaičiuojamos išlaidos (kelių mokestis, vizos ir      

komandiruotės vairuotojams ir kt. ). 

   Atstumas iki 100 km – 1,50 Eur; 

   Atstumas virš 100 km – 0,90 Eur; 

   Prastovos laikas iki 11.00 val. – 1,00 Eur; 

   Prastovos laikas virš 12.00 val.  - 20,00 Eur. 
 

3 Transporto priemonės paslaugų įkainiai taikomi kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ir vykstant į užsienio šalis papildomai skaičiuojamos išlaidos (kelių mokestis, vizos ir      

komandiruotės vairuotojams ir kt. ). 

   Atstumas iki 100 km – 1,50 Eur; 

   Atstumas virš 100 km – 0,90 Eur; 

   Prastovos laikas iki 11.00 val. – 1,00 Eur; 

   Prastovos laikas virš 12.00 val.  - 20,00 Eur. 
 


