
 

 

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 PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ  

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

     

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Laikotarpis / 

kiekis 

Kaina eurais / 

antkainis procentais 

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)  

iki 3 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 14.00–

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 14.00–

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 

metus nuo įsigijimo datos): 

    



2 

 

 

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 

285,00 

8. Dalyvio mokestis tarptautinėse varžybose 

(išskyrus plaukimo centro „Delfinas“ 

sportininkus): 

  

8.1. plaukimo  6,00 

8.2. dailiojo plaukimo   10,00 
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9. Dalyvio mokestis šalies varžybose (išskyrus 

plaukimo centro „Delfinas“ sportininkus): 

  

9.1. plaukimo  5,00 

9.2. dailiojo plaukimo  10,00 

10. Transporto priemonės nuoma su vairuotoju 1 paslauga paslaugos kaina 

skaičiuojama pagal 

formulę**** 

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. Prekių su  plaukimo centro „Delfinas“  

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. 

15. Mokymo plaukti vasaros stovykla (vienam 

asmeniui) 

1 diena 15,00*** 

16.  1 m²  ploto nuoma (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 

*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 15 asmenų).  
Išvardytais atvejais 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. 
***Įkainis sumažinamas proporcingai gautai sumai, jeigu gaunamas Vaikų vasaros užimtumo 

programos finansavimas. 

****Automobilio nuomos kaina skaičiuojama pagal formulę: N = (DS + S + V +D) / M * H + Ks + 

Dp, kur: 

Ks = km* Kn/100; 

S = T* Nr/100; 

N – nuomos įkainis; 

DS – einamųjų metų sausio mėnesį nustatyto vairuotojo darbo užmokesčio su kintamąja dalimi metinė 

suma su mokesčiais neįskaičiuojant priemokų ar premijų; 

S – transporto priemonės nusidėvėjimo metinė suma; 
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T – transporto priemonės vertė Eur; 

Nr – transporto priemonės nusidėvėjimo norma, proc. pagal 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-139 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

normatyvų patvirtinimo“; 

V – transporto priemonės valymo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį galiojančią 

sutartį); 

D – transporto priemonės draudimo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį galiojančią 

sutartį); 

M – vidutinis darbo valandų skaičius per metus, kai yra 5 darbo dienų savaitė (2010); 

H – nuomos laikas; 

Ks – kuro sąnaudos; 

Kn – automobilio kuro norma, patvirtinta Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ direktoriaus įsakymu 

(litrai 100 km); 

km – nuvažiuota kilometrų; 

Dp – dienpinigiai. 

Transporto priemonės nuomos įkainis nustatomas kiekvienais metais sausio mėnesį įstaigos 

direktoriaus įsakymu. 

____________________ 


