




















Paslaugos pavadinimas Mato  vnt. Kaina Eur.

STADIONAS

Stadionas varžyboms 1 val. 100,00  

Stadionas varžyboms su apšvietimu 1 val. 180,00  

Stadionas varžyboms 1 diena* 600,00  

Stadionas varžyboms su apšvietimu 1 diena* 1 000,00  

Stadionas treniruotėms 1 val. 80,00  

Stadiono bėgimo takai ar sektorius varžyboms** 1 val. 70,00  

Stadiono bėgimo takai arsektorius varžyboms** su apšvietimu 1 val. 100,00  

Stadiono bėgimo takai ar sektorius varžyboms** 1 diena* 300,00  

Stadiono bėgimo takai ar sektorius varžyboms** su apšvietimu 1 diena* 400,00  

Stadiono bėgimo takai ar sektorius treniruotėms 1 val. 30,00  

FUTBOLO AIKŠTĖS

Futbolo aikštė be apšvietimo varžyboms (natūralios dangos) 1 val. 250,00  

Futbolo aikštė su visu apšvietimu varžyboms (natūralios dangos) 1 val. 350,00  

Futbolo aikštė be apšvietimo treniruotėms (natūralios dangos) 1 val. 100,00  

Futbolo aikštė be apšvietimo varžyboms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 40,00  

Futbolo aikštė su apšvietimu varžyboms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 60,00  

Futbolo aikštė be apšvietimo treniruotėms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 30,00  

Futbolo aikštė su apšvietimu treniruotėms (dirbtinos dangos 68,0 x 52,5 m) 1 val. 50,00  

BASEINAS (25 m, 8 takų)

Baseinas varžyboms 1 val. 200,00  

Baseinas treniruotėms 1 val. 160,00  

Baseinas treniruotėms (takelis) 1 val. 40,00  



SALĖS

Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) 1 val. 50,00  

Krepšinio salė varžyboms (28 m x 15 m) 1 diena* 400,00  

Krepšinio salė treniruotėms (28 m x 15 m) 1 val. 40,00  

Salė varžyboms*** (44 m x 31m) 1 val. 60,00  

Salė varžyboms*** (44 m x 31 m) 1 diena* 600,00  

Salė treniruotėms*** (44 m x 31 m) 1 val. 50,00  

Salė varžyboms su varžyboms reikalingu inventoriumi*** (44 m x 31m) 1 val. 100,00  

Salė varžyboms su varžyboms reikalingu inventoriumi*** (44 m x 31 m) 1 diena* 800,00  

Salė treniruotėms su varžyboms reikalingu inventoriumi*** (44 m x 31 m) 1 val. 80,00  

Salė su varžyboms reikalingu inventoriumi****(24 m x 36 m) 1 val. 70,00  

Salė su varžyboms reikalingu pagrindiniu inventoriumi****(24 m x 36 m) 1 diena* 500,00  

Salė su treniruotėms reikalingu pagrindiniu inventoriumi****(24 m x 36 m) 1 val. 60,00  

Salė treniruotėms su bokso ringu (11 m x 11 m) 1 val. 30,00  

Treniruoklių salė treniruotėms (340 m²) 1 asm. 1 val. 3,00  

Treniruoklių salė treniruotėms (340 m²) 1 val. 50,00  

KITOS PASLAUGOS

Olimpinis ringas 1 diena 150

Sportinių šokių danga (1 𝑚2) 1 diena 4  

Stalo teniso atitvarai (1 vnt.) 1 diena 1

Žiūrovų atitvarai (1 vnt.) 1 diena 2

Konferencijų salė 1 val. / diena 15/ 80

Virtuvė (maisto sportininkams ruošimui) 1 diena 80

Vežimo paslauga (mikroautobusas 8 vietų) Druskininkų mieste***** 1 val. 25

Vežimo paslauga (mikroautobusas 8 vietų) už Druskininkų miesto ribų***** 1 km 0,35

1 val. 10

Pirties paslauga (didžioji) 1 val. 35

Pirties paslauga (mažoji) 1 val 25

Reklaminiai stendai 1𝑚2/mėn 5

Masažo patalpa 1 val./ 1 d. 5/15

Visas sporto kompleksas su sporto infrastruktūra (išskyrus apgyvendinimą) 1 diena 2000



*Ne ilgiau 12 valandų per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 22.00 valandomis

** Galima vykdyti disko ir kūjo metimo, rutulio stūmimo, šuolių į aukštį, tolį su kartimi varžybas.

*** Galima vykdyti rankinio, futsal ir kai kurių kt. šakų varžybas. Dėl išsamesnės inforamacijos teirautis

**** Galima vykdyti imtynių, bokso, dziudo, karatė (įvairių stilių), stalo teniso, badmintono, fechtavimo sporto šakų varžybas bei 

varžybas tų sporto šakų, kurioms tinka minėtų dvikovės šakų paklotai (tatamiai, kilimai). Dėl išsamesnės informacijos teirautis.

Varžybų dalyviai gali nemokamai naudotis persirengimo kambariais.

***** Kuro, kelių, parkavimo ir kt. mokesčiai į kainą neįskaičiuoti.

****** Įkainiai už kilometražą ir darbo valandas sumuojami. Kuro, kelių, parkavimo mokesčiai į kainą neįskaičiuoti. Darbo 

valandos pradedamos skaičiuoti mikroautobusui išvykstant iš Ozo g. 39B, Vilniuje ir baigiamos skaičiuoti ten pat atvykus.

PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 

23 str. 4 d.).

Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų

paslaugų įkainių.



Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt.

Kambarys
Kambarys, gyvenant ilgiau negu 

7 paras

Kaina be PVM, 

EUR

Kaina su PVM, 

EUR

Kaina be PVM, 

EUR

Kaina su PVM, 

EUR

1
Apgyvendinimas (2-jų vietų, 2 

kambarių numeris)

Para 1 

asmeniui
26,606 29,00* 22,936 25,00*

2
Apgyvendinimas (2-jų vietų, 1 

kambario numeris)

Para 1 

asmeniui
13,761 15,00* 11,927 13,00*

Pastabos: *Vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja turizmo ir poilsio 

infrastruktūra mokestis 1,00 EUR privaloma įmoka asmeniui už suteiktą vieną nakvynę 

(neapmokestinamas PVM), dydį gali keisti Druskininkų savivaldybės taryba. Apgyvendinimo 

paslaugos atvykimo laikas nuo 14.00 val., išvykimo laikas iki 12.00 val. Išimtinais atvejais, 

motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC 

teikiamų paslaugų įkainių.
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