
 

 

PATVIRTINTA 
Palangos miesto savivaldybės tarybos  
2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-233 
1 punktu 
(2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-154 
nauja redakcija) 

 
PALANGOS SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 
1. Transporto ir kitų paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM eurais 

Pastabos 

1.1. transportas (autobusas) su 
vairuotoju 

1 val. 10,00 Palangos miesto 
savivaldybės biudžetinėms 
įstaigoms taikoma 25 % 
mokesčio lengvata 

1 km 0,75 

1.2.  transportas (sunkvežimis) 
su vairuotoju 

1 val. 5,00  
1 km 0,50  

1.3. mobilus krepšinio stovas 1 vnt. 5,00 transportavimo paslauga 
neteikiama 

1.4. bokso ringas  1 para 500,00 transportavimo paslauga 
neteikiama 

1.5. radiofikavimas 1 val. 16,00 iki 1 kW galingumo 
1.6. mobilūs futbolo vartai  para  6,00 (1 vnt.) 
1.7. mobili tribūna para 10,00 tribūna iki 15 sėdimų vietų  

 
2. Sporto salės (Ganyklų g. 18, Palanga) paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM eurais 

Pastabos 

2.1. krepšinio salė  1 val. 18,00 nuo 8.00 iki 13.00 val. 
1 val. 20,00 nuo 13.00 iki 20.00 val. 
1 val. 15,00 nuo 20.00 iki 22.00 val. 

2.2. krepšinio salė su 
švieslente  

1 val. 25,00  

2.3. dziudo salės nuoma 1 val.  5,00  
2.4. bokso salė 1 val. 10,00  

 
3. Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM eurais 

Pastabos 

3.1. pagrindinė futbolo aikštė 1 val. 140,00  
3.2. atsarginė futbolo aikštė  1 val. 30,00  
3.3. lengvosios atletikos 

sektorius 
1 val. 15,00 grupė iki 10 asmenų  

 
3.4. lengvosios atletikos 

sektorius 
1 val. 20,00 grupė iki 10 asmenų  

(naudojantis dušu ir 
rūbinėmis) 

3.5. bėgimo takas 1 val. 15,00 grupė iki 10 asmenų 
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3.6. bėgimo takas 1 val. 20,00 grupė iki 10 asmenų 
(naudojantis dušu ir 
rūbinėmis) 

3.7. paplūdimio tinklinio 
aikštelė 

1 val. 15,00  

3.8. paplūdimio  tinklinio 
aikštelė 

1 val. 20,00 naudojantis dušu ir  
rūbinėmis  

3.9. paplūdimio tinklinio 
aikštynas 

1 val. 20,00 2 aikštelės 

3.10. paplūdimio tinklinio 
aikštynas 

1 val. 25,00 naudojantis dušu ir  
rūbinėmis (2 aikštelės) 

3.11. automobilių stovėjimo 
aikštelė (6834 kv. m) 

1 val. 50,00 mažiausias nuomojamas 
plotas ¼ aikštelės (1708 
kv. m) 

 
4. Lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g. 21, Palanga) paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM eurais 

Pastabos 

4.1. lengvosios atletikos salė  1 val. 15,00 grupė iki 10 asmenų 
4.2. testavimo paslauga – 

kojų raumenų galingumo 
įvertinimas naudojant 
vertikalią šuolių 
matavimo platformą 

1/2 val. 20,00 1 asmeniui 

4.3. testavimo paslauga – 
bėgimo greičio 
nustatymas 

1/2 val. 20,00 1 asmeniui 

4.4. testavimo paslauga – 
vikrumo įvertinimas 

1/2 val. 20,00 1 asmeniui 

4.5. testavimo paslauga – YO 
YO TEST 

1/2 val. 20,00 1 asmeniui 

4.6. testavimo paslauga – 
ištvermės įvertinimas 

1/2 val. 20,00 1 asmeniui 

4.7. testavimo paslauga 
grupei  iki 11 asmenų 

1 vnt. 180,00 iki 5 testų 

4.8. testavimo paslauga 
grupei  iki 11 asmenų 

1 vnt. 300,00 6–8 testai 

4.9. testavimo paslauga 
grupei  iki 11 asmenų 

1 vnt. 380,00 10 testų 

4.10. tyrimo duomenų 
statistinė analizė  

1 vnt. 25,00 1 asmeniui 

4.11. tyrimo duomenų 
statistinė analizė iki 11 
asmenų 

1 vnt. 60,00 Iki 5 testų 

4.12. tyrimo duomenų 
statistinė analizė iki 11 
asmenų 

1 vnt. 80,00 6–8 testai 

4.13. tyrimo duomenų 
statistinė analizė iki 11 
asmenų 

1 vnt. 100,00 10 testų 
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5. Apgyvendinimo paslaugų įkainiai: 
Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM eurais 

Pastabos 

5.1. mokomosios sporto 
bazės viešbučio paslauga 
(Birutės g. 34 ir 36, 
Palanga ) 

1 vieta 
(parai) 

8,00 papildomai asmuo sumoka 
rinkliavą už naudojimąsi 
viešąja kurorto 
infrastruktūra* 

* pagal tą dieną galiojantį Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą 
vietinės rinkliavos mokestį.  
 

6. Universalios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM 

eurais 
Pastabos 

6.1. universali sporto salė 
(arena) nekomerciniams 
renginiams 

1 para 900,00 išskyrus administracijos ir 
kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas 

6.2. universali sporto salė 
(arena) nekomerciniams 
renginiams 

1 para 
(½ salės) 

450,00 išskyrus administracijos ir 
kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas 

6.3. universali sporto salė 
(arena) komerciniams 
renginiams 

1 para 900,00 1. išskyrus administracijos 
ir kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas;  
2. papildomas mokestis 
nuo parduoto bilieto 0,50 
Eur (su PVM) 

6.4. universali sporto salė 
(arena) komerciniams 
renginiams 

1 para 
(½ salės) 

450,00 1. išskyrus administracijos 
ir kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas;  
2. papildomas mokestis 
nuo parduoto bilieto 0,50 
Eur (su PVM) 

6.5. universali sporto salė 
(arena) nekomerciniams 
renginiams 

1 val. 100,00 išskyrus administracijos ir 
kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas 

6.6. universali sporto salė 
(arena) komerciniams 
renginiams 

1 val. 100,00 1. išskyrus administracijos 
ir kitas sutartyje nurodytas 
ūkinės paskirties patalpas;  
2. papildomas mokestis 
nuo parduoto bilieto 0,50 
Eur (su PVM). 

6.7. pagrindinės sporto salės 
grindų ploto kiliminės 
dangos uždengimas  

1 vnt. 200,00 vienam renginiui  

6.8. pagrindinės sporto salės 
½ grindų ploto kiliminės 
dangos uždengimas  

1 vnt. 100,00 vienam renginiui  

6.9. pagrindinė sporto salė 1 val. 40,00 nuo 8.00 iki  09.30 val. 
nuo 13.00 iki 15.30 val. 
nuo 19.00 iki 22.00 val. 

1val. 60,00 nuo 9.30 iki 13.00 val. 
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nuo 15.30 iki 19.00 val. 
6.10. ½ pagrindinės sporto 

salės  
1 val. 20,00 nuo 8.00 iki  09.30 val. 

nuo 13.00 iki 15.30 val. 
nuo 19.00 iki 22.00 val. 

1val. 30,00 nuo 9.30 iki 13.00 val. 
nuo 15.30 iki 19.00 val. 

6.11. ¼ pagrindinės sporto 
salės  

1 val. 12,00 1 krepšys (iki 4 asmenų) 

6.12. treniruoklių salė  
 

1 val. 4,00 1 asmeniui 
1 val. 26,00 komandai iki 10 žmonių 

6.13. treniruoklių salės 
abonementas 
 

15 
apsilankymų  

35,00 1 asmeniui (galioja 2 mėn. 
nuo išdavimo datos) (1 
apsilankymo trukmė – 1 
val.) 

6.14. treniruoklių salės 

abonementas 

6 mėn. 120,00 1 asmeniui (vardinis su 
nuotrauka)  

6.15. treniruoklių salės 

abonementas 

12 mėn. 180,00 1 asmeniui  (vardinis su 
nuotrauka) 

6.16. aerobikos salė 1 val.  15,00 grupė iki 6 asmenų (be 
trenerio) 

6.17. 
 

VIP patalpos  
(konferencijų salė) 

1 val. 25,00  

6.18. fojė (dešinysis sektorius 
su vandens įvadu)  

1 val. 15,00 iki 30 kvadratinių metrų 

6.19. fojė (kairysis sektorius)  1 val. 12,00 iki 30 kvadratinių metrų 
6.20. vidaus reklaminiai plotai  1 kv. m / 

1 mėn. 
5,00 

 
 

6.21. pastatoma vidaus 
reklamos įranga 

1 renginiui/ 
1 kv. m 

6,00 
 

 

6.22. teniso stalo nuoma 1 val./ 1 
stalas 

5,00 2 asmenims (nuolaidos 
netaikomos) 

6.23. kliento kortelė 1 vnt. 2,00 1 asmeniui (nuolaidos 
netaikomos) 

 
7. Teniso kortų (Gėlių a. 1, Palanga) paslaugų įkainiai: 

Eil. 
Nr. 

Teikiama paslauga 
Matavimo 
vienetas 

Kaina su 
PVM 

eurais 
Pastabos 

7.1. teniso aikštynai 
nekomerciniams 
renginiams 

8.00–21.00 
val. 

400,00 aikštelių priežiūros 
paslauga neteikiama 

7.2. teniso aikštynai 
komerciniams renginiams 

8.00–21.00 
val. 

400,00 1. aikštelių priežiūros 
paslauga neteikiama; 
2. papildomas mokestis 
nuo parduoto bilieto 0,50 
Eur (su PVM). 

7.3. teniso aikštynas (gruntinė 
danga) 
 

1 val. 11,00 nuo 8.00 iki 11.00 val. 
nuo 17.00 iki 21.00 val. 

1 val. 8,00 nuo 11.00 iki 17.00 val. 
7.4. 1 val. 16,00 nuo 8.00 iki  11.00 val. 
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teniso aikštynas (gruntinė 
danga) (liepos, rugpjūčio 
mėn.) 

nuo 17.00 iki 21.00 val. 
1 val. 13,00 nuo 11.00 iki 17.00 val. 

7.5. teniso aikštynas (gruntinė 
danga) 

1 aikštė 
dienai 

90,00 nuo 8.00 iki 21.00 val. 

7.6. teniso aikštynas (gruntinė 
danga (liepos, rugpjūčio 
mėn.)  

1 aikštė 
dienai 

100,00 nuo 8.00 iki 21.00 val. 

7.7. teniso aikštynas (sintetinė 
danga) 
 

1 val. 9,00 nuo 8.00 iki 11.00 val. 
nuo 17.00 iki 21.00 val. 

1 val. 7,00 nuo 11.00 iki 17.00 val. 
7.8. teniso aikštynas (sintetinė 

danga) (liepos, rugpjūčio 
mėn.) 

1 val. 12,00 nuo 8.00 iki 11.00 val. 
nuo 17.00 iki 21.00 val. 

1 val. 9,00 nuo 11.00 iki 17.00 val. 
7.9. teniso aikštynas (sintetinė 

danga) 
1 aikštė 
dienai 

90,00 nuo 8.00 iki 21.00 val. 

7.10. teniso kortų vidaus 
reklaminis plotas 

1 kv. m /1 
mėn. 

5,00  

7.11. teniso kortų vidaus 
reklaminis plotas 

1 
renginiui/1 

kv. m 

6,00  

 
8. Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, 

pensininkams, asmenims, turintiems negalią, pateikus teisę į lengvatą suteikiantį dokumentą 
taikoma 25 procentų mokesčio lengvata ir asmenims su palangiškio kortele – 20 procentų 
mokesčio lengvata už Universalios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) treniruoklių salių 
paslaugas (išskyrus nurodytas 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14, 6.15, 6.22, 6.23, punktuose), teniso 
aikštyno (Gėlių a. 1, Palanga) (išskyrus 7.2 punktą) ir teniso paslaugas (Ganyklų g. 18, Palanga) 
pagal valandinius įkainius. 

9. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) pagrindinės sporto salės 
teikiamų paslaugų 100 procentų mokesčio lengvata suteikiama Palangos miesto savivaldybės 
švietimo įstaigoms, kurių steigėjas yra Palangos miesto savivaldybė, mokyklos mokinių sporto 
ir/ar kultūriniams renginiams organizuoti.  

10. Lengvosios atletikos maniežo (Kretingos g. 21, Palanga) ar Sporto salės 
(Ganyklų g. 18, Palanga) teikiamų paslaugų 100 procentų mokesčio lengvata suteikiama 
Palangos pradinei mokyklai ir Vlado Jurgučio progimnazijai kūno kultūros pamokoms. 
Mokyklos su Palangos sporto centru suderina pamokų tvarkaraščius. 

11. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) pagrindinės sporto salės 
arba pagrindinės ir/ar atsarginės futbolo aikščių teikiamų paslaugų 100 procentų mokesčio 
lengvata suteikiama didelio meistriškumo sportininkų komandoms, kurios konkurso būdu 
remiamos pagal Palangos miesto savivaldybės aukšto meistriškumo sporto programų 
finansavimo tvarką arba Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu yra pripažintos 
Palangos miesto savivaldybę reprezentuojančiomis sporto komandomis. Treniruotės ir 
varžybos vykdomos pagal su Palangos sporto centru suderintus treniruočių ir varžybų grafikus. 

12. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) pagrindinės sporto salės 
arba pagrindinės ir/ar atsarginės futbolo aikščių teikiamų paslaugų 80 procentų mokesčio 
lengvata suteikiama Palangos miesto savivaldybėje registruotiems ir veiklą vykdantiems 
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims (sporto 
klubams), vykdantiems vaikų ir jaunimo sporto programas, Lietuvos sporto federacijų 
(krepšinio, futbolo ir kt.) organizuojamų varžybų metu ir 100 procentų paslaugos lengvata 
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vienai treniruotei (iki 2 ak. val.) prieš varžybas. Varžybos vykdomos pagal su Palangos sporto 
centru suderintus varžybų grafikus.  

13. Universaliosios sporto salės (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salės (Ganyklų g. 
18, Palanga), ar Stadiono aikštės (Sporto g. 3, Palanga) teikiamų paslaugų 100 procentų 
lengvata suteikiama, jei organizuojamas trumpalaikis (1–2 dienų) nekomercinis renginys ar 
sporto varžybos miesto bendruomenei kartu su Palangos miesto savivaldybe arba Palangos 
miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų organizuojamiems nekomerciniams, labdaros arba 
paramos renginiams organizuoti. 

14. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje registruotiems ar Palangos miesto 
savivaldybės teritorijoje turintiems filialus ir vykdantiems veiklą Palangos miesto 
savivaldybėje ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims nekomercinių renginių arba 
varžybų organizavimui Universalioje sporto salėje (Sporto g. 3, Palanga) ar Sporto salėje 
(Ganyklų g. 18, Palanga), ar Stadiono aikštėje (Sporto g. 3, Palanga) (galioja vienai pasirinktinai 
Sporto bazei) gali būti suteikiama: 

14.1. 80 procentų paslaugos lengvata 1 kartą per kalendorinius metus, jei 
organizuojamos trumpalaikės (1–2 dienų) nekomercinės sporto varžybos ar renginiai, susiję su 
vaikų ir jaunimo ugdymu, švietimu ir lavinimu; 

14.2. 50 procentų paslaugos lengvata 1 kartą per kalendorinius metus, jei 
organizuojamas trumpalaikis (1–2 dienų) nekomercinis miesto, regiono, šalies lygio renginys 
ar sporto varžybos, kurio dalyviai yra suaugę asmenys, arba renginys organizuojamas visai 
miesto bendruomenei. 

15. Palangos sporto centro sporto bazių teikiamų paslaugų lengvatos netaikomos 
komercinių renginių organizavimui 6.3, 6.4, 6.6 ir 7.2 punktuose nurodytoms paslaugoms ir 
6.11, 6.12, 6.19, 6.20 punktuose nurodytoms paslaugoms.  

16. Sprendimus dėl paslaugos lengvatos suteikimo pagal 11–14 punktus priima 
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

17. Lengvatos nesumuojamos. 
 

_________________________ 


