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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. Nr. 
Paslaugos pavadinimas Kiekis / laikas Kaina Eur 

1.  Kopijavimas   

 1.1. A4 formatas 1 lapas 0,05 

 1.2. A3 formatas 1 lapas 0,10 

2.  Kopijavimas kliento pateiktame popieriuje   

 2.1. A4 formatas 1 lapas 0,02 

 2.2. A3 formatas 1 lapas 0,05 

3.  Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas 1 kompaktinis diskas 0,40 

4.  Spausdinimas (spausdintuvu)   

 4.1. A4 formatas (nespalvotas tekstas) 1 lapas 0,05 

 4.2. A4 formatas (spalvotas tekstas)      1 lapas 0,40 

5.  Nuskaitymas A4 formatas 1 lapas 0,15 

6.  Laminavimas 1 vnt. 0,30 

7.  Įrišimas 1 vnt. 0,60 

8.  Patalpų nuoma:   

 8.1. sporto salė 
1 val. 

16,00/6,00*/ 

5,00**** 

 8.2. aktų salė 1 val. 12,00/4,00* 

 8.3. kompiuterių klasė  
1 val. 

13,00/5,00*/ 

4,00**** 

 8.4.  klasė (kabinetas) 
1 val. 

5,00/2,00*/ 

1,00**** 

 8.5. valgyklos salė 
1 val. 

9,00/3,00*/ 

3,00**** 

 8.6. 1 m²  plotas (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 mėn. 

32,00 

9. Stadiono nuoma be apšvietimo:   

 9.1. treniruotėms ir varžyboms visa natūralios 

dangos aikštė 
1 val. 

62,00/17,00*/ 

16,00**** 

 9.2. treniruotėms ir varžyboms pusė natūralios 

dangos aikštės 
1 val. 

42,00/11,00*/ 

11,00**** 

 9.3.  treniruotėms ir varžyboms pusė dirbtinės 

dangos aikštės 
1 val. 

14,00/4,00*/ 

4,00**** 

10. Stadiono nuoma su apšvietimu:   

 10.1. treniruotėms ir varžyboms visa natūralios 

dangos aikštė 
1 val. 

89,00/22,00*/ 

22,00**** 

 10.2. treniruotėms ir varžyboms pusė natūralios 

dangos aikštės 
1 val. 

60,00/16,00*/ 

15,00**** 

 10.3. treniruotėms ir varžyboms pusė dirbtinės  

dangos aikštės 
1 val. 

21,00/5,00*/ 

5,00**** 

11. Inventoriaus nuoma:   

 11.1. kompiuterinis projektorius 1 val. 1,20 

1 para 14,50 

 11.2. nešiojamasis kompiuteris 1 val. 1,20 

1 para 14,50 

 11.3. 

 

skaitmeninis fotoaparatas 

 

1 val. 0,30 

1 para 3,00 

 11.4. nešiojamasis ekranas 1 val. 0,30 

1 para 3,00 



*Kaina galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. ir taikoma tik tiems neformaliojo vaikų švietimo 

(NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas Šiaulių miesto savivaldybės NVŠ programas, iš dalies 

finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių miesto kultūros įstaigų vaikų meno 

kolektyvų, švietimo ir sporto įstaigų sportininkams ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto 

sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo lygmens varžybose. 

28 punkte nurodytos paslaugos kaina taikoma Lietuvos jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms, 

ugdančioms pilietiškumą ir tautiškumą. Sudaroma sutartis tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo. 

**Onkologiniams ligoniams nemokamai. 

***Jei skiriamas stovyklos programos finansavimas iš Savivaldybės ir (ar) valstybės 

biudžeto, įkainis mažinamas finansuota dalimi. 

****Kaina galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir taikoma tik tiems neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina akredituotas Šiaulių miesto savivaldybės NVŠ programas, 

iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių miesto kultūros įstaigų vaikų 

meno kolektyvų, švietimo ir sporto įstaigų sportininkams ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto 

sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo lygmens varžybose. 

28 punkte nurodytos paslaugos kaina taikoma Lietuvos jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms, 

ugdančioms pilietiškumą ir tautiškumą. Sudaroma sutartis tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo. 

 

 

___________________________ 
 


