
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 
(Druskininkų savivaldybės tarybos 
2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-195 
redakcija) 
5 priedas 
 

DRUSKININK Ų „RYTO“ GIMNAZIJOS TEIKIAM Ų PASLAUGŲ KAINOS 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Kaina 
eurais 

(be PVM) 
1. Diskotekos organizavimas  1 bilietas dalyviui 0,60 
2. Renginio organizavimas sporto salėje:   
2.1. be dušo paslaugų 1 valanda 15,00 
2.2. su dušo paslaugomis 1 valanda 20,00 
3. Renginio organizavimas sporto salėje  

(sutarties trukmė – ne trumpiau kaip 3 mėn.): 
  

3.1. be dušo paslaugų 1 valanda 12,00 
3.2. su dušo paslaugomis 1 valanda 17,00 
3. Renginio organizavimas aktų salėje 1 valanda 12,00 
4.  Aktų salės naudojimas:   
4.1.  mokinių ir suaugusiųjų meno krypties ir neformaliojo 

ugdymo užsiėmimams (sutarties trukmė - ne trumpiau 
kaip 3 mėnesiai) 

1 valanda 3,00 

4.2.  mokinių ir suaugusiųjų sporto krypties ir neformaliojo 
ugdymo užsiėmimams su dušo paslaugomis (sutarties 
trukmė - ne trumpiau kaip 3 mėnesiai) 

1 valanda 6,00 

5. Kompiuterių kabineto panaudojimas mokymui 
organizuoti 

1 valanda 10,00 

6.  Mokamojo kabineto panaudojimas   
6.1. be techninės įrangos 1 valanda 3,00 
6.2. su technine įranga 1 valanda 4,00 
7. Vairavimo mokymo kursas (B kategorijos kelių 

transporto priemonių vairuotojams rengti): 
  

7.1. vairavimo mokymas (60 valandų teorijos ir 30 valandų 
praktinio vairavimo) 

Mokymo kursas 
vienam mokiniui 

380,00 

7.2. praktinio vairavimo mokymas (skiriant papildomas 
vairavimo mokymo valandas) 

1 valanda mokiniui 10,00 

7.3. 30 val. praktinio vairavimo įgūdžių mokymas Mokymo kursas 
vienam mokiniui 

350,00 

8. Renginių organizavimas sporto aikštyne iki 30 žmonių 
(be garso įrangos, dušų ir tualetų). (Renginys – tai 
„Ryto” gimnazijos sporto aikštyne vykstantis 
organizuotas viešas žmonių susibūrimas (treniruotės, 
varžybos, šventės ir kt.)). 

1 valanda 3,00 

2 ir daugiau valandų 6,00 

9. Renginių organizavimas sporto aikštyne nuo 30 iki 100 
žmonių:  
(Renginys – tai „Ryto” gimnazijos sporto aikštyne 
vykstantis organizuotas viešas žmonių susibūrimas 
(treniruotės, varžybos, šventės ir kt.)). 

  



9.1. be garso įrangos, dušų ir tualetų 1 valanda 14,00 
9.2. be garso įrangos su dušais ir tualetais 1 valanda 30,00 
9.3. su garso įranga, be dušų ir tualetų 1 valanda 30,00 
9.4. su garso įranga, dušais ir tualetais 1 valanda 45,00 
10. Renginių organizavimas sporto aikštyne 100 ir daugiau 

žmonių:  
(Renginys – tai „Ryto” gimnazijos sporto aikštyne 
vykstantis organizuotas viešas žmonių susibūrimas 
(treniruotės, varžybos, šventės ir kt.)). 

  

10.1. su garso aparatūra 1 valanda 45,00 
10.2. su garso aparatūra,  dušais ir tualetais 1 valanda 70,00 

________________________________ 


