
 

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS 
Biudžetinė įstaiga, Sporto g.1, 68230 Marijampolė, tel. : (8  343) 72 663, 72 769 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305562124 
                                                                

 

 

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS 
  

  

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 
Mokesčio 

kaina (Eur) 

I. SPORTO BAZĖS (Mokolų g. 61) PASLAUGOS 

1. Baseino paslaugos darbo dienomis iki 18.00 val. (Eur/1 val. 30 

min) 

  

1.1 vienkartinis bilietas be pirties 3,50 

1.2. vienkartinis bilietas be pirties moksleiviams, studentams, senjorams 

(pateikus pažymėjimus) 

2,50 

1.3. vienkartinis bilietas be pirties žmonėms su negalia (pateikus 

pažymėjimus) 

2,00 

1.4. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,30 

1.5. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) moksleiviams, studentams, 

senjorams (pateikus pažymėjimus) 

0,20 

1.6. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) žmonėms su negalia 

(pateikus pažymėjimus) 

0,10 

1.7. už naudojimąsi dušu iki 30 min. 3,00 

1.8. už naudojimąsi dušu iki 30 min. moksleiviams, studentams, 

senjorams (pateikus pažymėjimus) 

2,00 

1.9. už naudojimąsi dušu iki 30 min. žmonėms su negalia (pateikus 

pažymėjimus) 

1,00 

2. Baseino ir pirčių paslaugos darbo dienomis nuo 18.00 val., 

poilsio ir švenčių dienomis (Eur/1 val. 30 min) 

  

2.1. vienkartinis bilietas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia 5,00 

2.2. abonementas be pirties (4 kartai) 12,00 

2.3. abonementas be pirties (8 kartai) 24,00 

2.4. abonementas be pirties (12 kartai) 36,00 

2.5. abonementas be pirties (16 kartai) 48,00 

2.6. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (4 kartai) 18,00 

2.7. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (8 kartai) 36,00 

2.8. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (12 kartai) 48,00 

2.9. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (16 kartai) 64,00 

2.10. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,40 

2.11. užsiėmimai grupėse:   

2.11.1. vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika 4,00 

2.11.2. vienkartinis bilietas mokymas plaukti 4,00 

2.11.3. vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje 4,00 

2.11.4. abonementas vandens (aqua) aerobika 26,00 

2.11.5. abonementas mokymas plaukti 26,00 

2.11.6. abonementas kineziterapija vandenyje 26,00 

2.11.7. už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. 2,00 



2.12. Moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus):   

2.12.1. vienkartinis bilietas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia 3,50 

2.12.2. abonementas be pirties (4 kartai) 8,00 

2.12.3. abonementas be pirties (8 kartai) 16,00 

2.12.4. abonementas be pirties (12 kartai) 24,00 

2.12.5. abonementas be pirties (16 kartai) 32,00 

2.12.6. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (4 kartai) 12,00 

2.12.7. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (8 kartai) 24,00 

2.12.8. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (12 kartai) 36,00 

2.12.9. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (16 kartai) 48,00 

2.12.10. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,30 

2.12.11. vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika 3,00 

2.12.12. vienkartinis bilietas mokymas plaukti 3,00 

2.12.13. vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje 3,00 

2.12.14. abonementas vandens (aqua) aerobika 20,00 

2.12.15. abonementas mokymas plaukti 20,00 

2.12.16. abonementas kineziterapija vandenyje 20,00 

2.12.17 už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. 1,00 

2.13. žmonėms su negalia (pateikus pažymėjimus):   

2.13.1. vienkartinis bilietas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia 3,00 

2.13.2. abonementas be pirties (4 kartai) 6,00 

2.13.3. abonementas be pirties (8 kartai) 12,00 

2.13.4. abonementas be pirties (12 kartai) 18,00 

2.13.5. abonementas be pirties (16 kartai) 24,00 

2.13.6. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (4 kartai) 9,00 

2.13.7. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (8 kartai) 18,00 

2.13.8. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (12 kartai) 27,00 

2.13.9. abonementas su pirtimi ir naudojimasis masažine vonia (16 kartai) 36,00 

2.13.10. už papildomai praleistą laiką (kas 5 min) 0,20 

2.13.11. vienkartinis bilietas vandens (aqua) aerobika 2,50 

2.13.12. vienkartinis bilietas mokymas plaukti 2,50 

2.13.13. vienkartinis bilietas kineziterapija vandenyje 2,50 

2.13.14. abonementas vandens (aqua) aerobika 18,00 

2.13.15. abonementas mokymas plaukti 18,00 

2.13.16. abonementas kineziterapija vandenyje 18,00 

2.13.17. už naudojimąsi pirtimi po pratybų iki 30 min. 1,00 

3. masažinė vonia su pirtimis (iš anksto suderinus) 40,00 

4. plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 35,00 

5. baseinas (iš anksto suderinus) 120,00 

6. baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus) 150,00 

7. Nuolaidos šeimoms (suaugusieji + vaikai iki 18 m.) - 20 proc. nuolaida nuo bendros 

pirkimo sumos 

II. SPORTO BAZĖS (Jaunimo g. 8) PASLAUGOS 

8. Baseino ir pirčių paslaugos (Eur/1 val.)   

8.1. vienkartinis bilietas be pirties 3,00 

8.2. vienkartinis bilietas su pirtimi 4,50 

8.3. abonementas be pirties (mėn./1 kartas per savaitę) 10,00 

8.4. abonementas be pirties (mėn./2 kartai per savaitę) 20,00 

8.5. abonementas be pirties (mėn./3 kartai per savaitę) 30,00 

8.6. abonementas be pirties (mėn./4 kartai per savaitę) 40,00 

8.7. abonementas be pirties (mėn./5 kartai per savaitę) 50,00 



8.8. abonementas be pirties (mėn./6 kartai per savaitę) 60,00 

8.9. abonementas be pirties (mėn./7 kartai per savaitę) 71,00 

8.10. Moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimus):   

8.10.1. vienkartinis bilietas be pirties 2,00 

8.10.2. vienkartinis bilietas su pirtimi 3,50 

8.10.3. abonementas be pirties (mėn./1 kartas per savaitę) 7,00 

8.10.4. abonementas be pirties (mėn./2 kartai per savaitę) 13,00 

8.10.5. abonementas be pirties (mėn./3 kartai per savaitę) 20,00 

8.10.6. abonementas be pirties (mėn./4 kartai per savaitę) 27,00 

8.10.7. abonementas be pirties (mėn./5 kartai per savaitę) 34,00 

8.10.8. abonementas be pirties (mėn./6 kartai per savaitę) 40,00 

8.10.9. abonementas be pirties (mėn./7 kartai per savaitę) 47,00 

8.11. Ikimokyklinio amžiaus vaikams, žmonėms su negalia (pateikus 

pažymėjimus): 

  

8.11.1. vienkartinis bilietas be pirties 1,50 

8.11.2. vienkartinis bilietas su pirtimi 2,50 

8.11.3. abonementas be pirties (mėn./1 kartas per savaitę) 5,00 

8.11.4. abonementas be pirties (mėn./2 kartai per savaitę) 10,00 

8.11.5. abonementas be pirties (mėn./3 kartai per savaitę) 15,00 

8.11.6. abonementas be pirties (mėn./4 kartai per savaitę) 20,00 

8.11.7. abonementas be pirties (mėn./5 kartai per savaitę) 25,00 

8.11.8. abonementas be pirties (mėn./6 kartai per savaitę) 30,00 

8.11.9. abonementas be pirties (mėn./7 kartai per savaitę) 35,00 

8.12. už naudojimąsi pirtimi įsigijus abonementą 1.00 

8.13. Plaukimo takelis (iš anksto suderinus) 30,00 

  
 

PASTABA:  Susipažinti su Marijampolės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. 1-282 

dėl Marijampolės sporto centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo galima  čia: 

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55645  

 

https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/55645

