
 

 

     PATVIRTINTA 

     Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

       2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-284 

         (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2018  m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-429           

redakcija) 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ  

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Laikotarpis / 

Kiekis 
Kaina eurais 

1. Vienkartinis apsilankymas baseine 

suaugusiesiems (vienam asmeniui): 

    

1.1. pirmadieniais–penktadieniais  

(be saunos 7.00–14.00) 

iki 3 valandų 2,30 

1.2. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 18.00–21.00 ) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis)  

iki3 valandų 4,40 

2. Vienkartinis apsilankymas baseine 

pažymėjimą pateikusiems mokiniams, 

studentams, pensininkams, neįgaliesiems 

(vienam asmeniui): 

    

2.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00  

iki 3 valandų 2,00 

2.2. pirmadieniais–penktadieniais  

 (su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

iki 3 valandų 3,70 

3. Mokymas plaukti:   

3.1. vadovaujant treneriui (vienam asmeniui be 

baseino įėjimo mokesčio) 

45 minutės  19,50   

3.2. mokymo plaukti grupei (iki 15 asmenų), 

vadovaujant plaukimo treneriui, ne treniruočių 

laiku (su baseino įėjimo mokesčiu): 

  

3.2.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00)  

45 minutės 35,50 / 25,50* 

 

3.2.2. pirmadieniais–penktadieniais (su sauna 18.00–

21.00) ir šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna 

įstaigos darbo valandomis )  

45 minutės 51,50 / 25,50* 

4. Plaukimo vieno tako nuoma iki 15 asmenų:   
 

4.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

45 minutės 16,00 / 6,00* 

4.2. pirmadieniais–penktadieniais (su sauna 18.00–

21.00) ir šeštadieniais–sekmadieniais (su sauna 

įstaigos darbo valandomis ) 

45 minutės 32,00 / 6,00* 

5. Abonementas suaugusiesiems (vienam 

asmeniui ir organizacijoms, galioja vienerius 
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metus nuo įsigijimo datos): 

5.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

15 apsilankymų 

iki 3 valandų 

31,00 

5.2. pirmadieniais–penktadieniais  

 (su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

15 apsilankymų 

iki 3 valandų 

50,00 

5.3. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

30 apsilankymų 

iki 3 valandų 

58,00 

5.4. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

30 apsilankymų 

iki 3 valandų 

93,00 

 6. Abonementas pažymėjimą pateikusiems 

moksleiviams, studentams, pensininkams, 

neįgaliesiems (vienam asmeniui, galioja 

vienerius metus nuo įsigijimo datos): 

    

6.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

15 apsilankymų 

iki 3 valandų 

27,00 

6.2. pirmadieniais–penktadieniais   

(su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

15 apsilankymų 

iki 3 valandų 

42,00 

6.3. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

30 apsilankymų 

iki 3 valandų 

50,00 

6.4. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

30 apsilankymų 

iki 3 valandų 

75,00 

7. Metinis vardinis abonementas 

suaugusiesiems (galioja vienerius metus 

vienam asmeniui): 

    

7.1. pirmadieniais–penktadieniais (be saunos 7.00–

14.00) 

1 apsilankymas 

vieną kartą per 

dieną iki 3 

valandų 

225,00   

7.2. pirmadieniais–penktadieniais  

(su sauna 18.00–21.00) ir šeštadieniais–

sekmadieniais (su sauna įstaigos darbo 

valandomis) 

1 apsilankymas 

vieną kartą per 

dieną iki 3 

valandų 

285,0 

8. Dalyvio mokestis tarptautinėse varžybose 

(išskyrus plaukimo centro „Delfinas“ 

sportininkus): 

  

8.1. plaukimo  6,00 

8.2. dailiojo plaukimo   10,00 

9. Dalyvio mokestis šalies varžybose (išskyrus 

plaukimo centro „Delfinas“ sportininkus): 
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9.1. plaukimo  5,00 

9.2. dailiojo plaukimo  10,00 

10. Mikroautobuso „VW Crafter“ (iki 13 sėdimų 

vietų) nuoma su vairuotoju 

1 valanda 3,00 už 

automobilį ir 

0,40 už 1 

kilometrą 

11. Pasitarimo kambario nuoma (Ežero g. 11A) 1 valanda 4,00 

 

12. Spintelės nuoma 1 mėnuo 2,50 

13. Elektroninė įėjimo kortelė 1 vienetas 2,50 

14. Įstaigoje parduodamoms prekėms    taikomas 30 

procentų 

antkainis 

 
* Švietimo įstaigų moksleiviams, sporto įstaigų sportininkams, kultūros įstaigų vaikų meno 

kolektyvams, kurių steigėja, savininkė ar dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė; 
sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies 

aukščiausiojo lygmens varžybose; 
įstaigoje kultivuojamų sporto šakų veteranams, dalyvaujantiems šalies varžybose; 
akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas (iš dalies finansuojamas valstybės arba ES 

biudžeto lėšomis) vykdantiems teikėjams; 
studentams, pensininkams, neįgaliesiems; 
su savo treneriu ne treniruočių laiku (iki 15 asmenų).  
Sudaroma sutartis tarp paslaugos tiekėjo ir gavėjo.  

** Vaikas (ne daugiau kaip du vaikai)  iki 6 metų amžiaus kartu su vienu iš tėvų ar globėjų iki 

3 valandų į baseiną įleidžiami nemokamai. 

 

________________________________ 

 


