
DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 
 

   
 

 
 

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Mato 

vienetas 
Kaina eurais 
(be PVM) 

1. Renginio organizavimas sporto salėje: 1 valanda 20,00 
  Iš jų:     
  patalpos kaina pagal plotą - 9,09 Eur     
  komunaliniai patarnavimai, valymo priemonės - 6,47 Eur     
  valytojos, budėtojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 

- 4,44 Eur 
    

2. Renginio organizavimas sporto salėje (sutarties trukmė – ne 
trumpiau kaip 3 mėn.): 1 valanda 17,00 

  Iš jų:     
  patalpos kaina pagal plotą - 7,73 Eur (mažinama procentaliai)     
  komunaliniai patarnavimai, valymo priemonės - 5,5 Eur 

(mažinama procentaliai) 
    

  valytojos, budėtojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 
- 3,77 Eur (mažinama procentaliai) 

    

3. Renginio organizavimas aktų salėje 1 valanda 12,00 
  Iš jų:     
  patalpos kaina pagal plotą - 5,15 Eur     
  komunaliniai patarnavimai, valymo priemonės - 4,63 Eur     
  valytojos, budėtojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 

- 2,22 Eur 
    

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 
  Iš jų:    
  patalpos kaina pagal plotą - 1,27 Eur    
  komunaliniai patarnavimai, valymo priemonės - 3,89 Eur    
  valytojos, budėtojo darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 

- 3,34 Eur 
   

  kompiuterių nusidėvėjimas - 1,50 Eur     
6.  Mokamojo kabineto naudojimas 1 valanda 4,00 
  Iš jų:     
  patalpos kaina pagal plotą - 0,97 Eur     
  komunaliniai patarnavimai, valymo priemonės - 0,81 Eur     
  valytojos, darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos - 2,22 

Eur     



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

1 valanda 30,00 

  Iš jų:     
  sporto aikštyno nusidėvėjimas - 3 Eur     
  komunalinės išlaidos (šiukšlių išvežimas, karštas ir šaltas 

vanduo, elektra, valymo priemonės) - 10 Eur 
    

  aparatūros nusidėvėjimas - 10 Eur     
  kiemsargio ir darbininko darbo užmokesčio ir soc. draudimo 

sąnaudos - 7 Eur 
    

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

1 valanda 100,00 

  Iš jų:     
  sporto aikštyno nusidėvėjimas - 3 Eur     
  komunalinės išlaidos (šiukšlių išvežimas, karštas ir šaltas 

vanduo, elektra, valymo priemonės) - 57 Eur 
    

  aparatūros nusidėvėjimas - 10 Eur     
  kiemsargio ir darbininko darbo užmokesčio ir soc. draudimo 

sąnaudos - 30 Eur 
    

    

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

 
 
 
 
    

 

 

 



Sporto salės kv. m. nuomos kaina mėn.       
          

N= 
V • K (v) • K (i) 

= 
144,22• 1,06 • 1 

= 10,19 (1 kub.m.metinis dydis, Eur) 
T 15 

      
 

     
N 
(mk)= N/12 mėn. = 10,19/12 = 0,85  (1 kub.m.mėnesio dydis, Eur) 

            
Sporto salės kv. m. nuomos 

kaina mėn. = 2,47 / 140 * 514,94 kv.m. = 9,09 (be komun.patarnavimų) per mėn. 

 

Aktų salės kv. m. nuomos kaina mėn.       
          

N= 
V • K (v) • K (i) 

= 
144,22• 1,06 • 1 

= 10,19 (1 kub.m.metinis dydis, Eur) 
T 15 

            
N 
(mk)= N/12 mėn. = 10,19/12 = 0,85  (1 kub.m.mėnesio dydis, Eur) 

            
Aktų salės kv. m. nuomos 

kaina mėn. = 2,47 / 140 * 292 kv.m. = 5,15 (be komun.patarnavimų) per mėn. 

          
          
Kompiuterių kabineto salės kv. m. nuomos kaina 
mėn.       
          

N= 
V • K (v) • K (i) 

= 
144,22• 1,06 • 1 

= 10,19 (1 kub.m.metinis dydis, Eur) 
T 15 

      
 

     
N 
(mk)= N/12 mėn. = 10,19/12 = 0,85  (1 kub.m.mėnesio dydis, Eur) 

            
Kompiuterių kabineto kv. 

m. nuomos kaina mėn. = 2,47 / 140 * 72 kv.m. = 1,27 (be komun.patarnavimų) per mėn. 

          
          
Kabineto salės kv. m. nuomos kaina mėn.       
          

N= 
V • K (v) • K (i) 

= 
144,22• 1,06 • 1 

= 10,19 (1 kub.m.metinis dydis, Eur) 
T 15 

      
 

     
N 
(mk)= N/12 mėn. = 10,19/12 = 0,85  (1 kub.m.mėnesio dydis, Eur) 

            
Kabineto kv. m. nuomos 

kaina mėn. = 2,47 / 140 * 55 kv.m. = 0,97 (be komun.patarnavimų) per mėn. 

 


