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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SPORTO CENTRO 
PADALINIO ,,BASTILIJOS“ KOMPLEKSO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFAI 

Paslaugos pavadinimas Mato 
vnt. 

Kaina 
Eur 
(su 

PVM) 

Kaina 
šildymo 

laikotarpiu 
Eur (su 
PVM) 

1. SPORTO SALĖ                    

1.1. Be dušų valanda 12.00 15,00 
1.2. Su dušais valanda 16.00 22.00 
1.3. Moksleiviams be dušų valanda 10.00 12.00 
1.4. Renginiai be aparatūros ir be dušų valanda 18.00 24.00 
1.5. Renginiai su aparatūra ir be dušų valanda 21.00 27.00 
1.6. Renginiai su aparatūra ir su dušais valanda 26.00 35,00 
2. APGYVENDINIMO PASLAUGOS       
2.1. Kambariai su patogumais didesni kaip 12 kv. m       
2.1.1. Vienam asmeniui  para 19.00   
2.1.2. Dviem asmenims para 28.00   
2.1.3. Trims asmenims para 35.00   
2.1.4. Keturiems asmenims para 38.00   
2.2. Kambariai su patogumais mažesni kaip 12 kv. m       
2.2.1. Vienam asmeniui  para 15.00   
2.2.2. Dviem asmenims  para 22.00   
2.2.3. Trims asmenims para 26.00   

 

2.3. Kambariai be patogumų 

  

  

    

2.3.1. Vienam asmeniui para 13.00   
2.3.2. Dviem asmenims para 18.00   
2.3.3. Trims asmenims para 24.00   
2.3.4. Keturiems asmenims para 32.00   
2.4. Kambarys ( tik lovos ir 
stalas)                                                                                                         

lova 
para 

8.00   

2.5. Papildoma patalynė para 5.00   

3. Treniruoklių salė       
3.1. Vienkartinis leidimas (be dušų) valanda 2.00   

3.2. Leidimas (su dušais) 13 kartų 22.00   
3.3. Leidimas (be dušų) 13 kartų 15.00   
4. Stalo tenisas (porai) valanda 2.00   
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TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SPORTO CENTRO 
PADALINIO ,,BASTILIJOS“ KOMPLEKSO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ LENGVATOS 

1. Tauragės rajono vyrų krepšinio ir rankinio komandoms, reprezentuojančioms rajoną ir 

žaidžiančioms aukštesnėse lygose, teisę nemokamai naudotis sporto sale ir dušais du kartus per 

savaitę po 1.30 val. Veteranų komandoms vieną kartą per savaitę. 

2. Vykdant respublikinio lygio varžybas pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį komandų dalyviai 

sporto sale ir dušais naudojasi nemokamai. 

3. Tauragės vaikų ir jaunių  sporto mokyklai teisę nemokamai naudotis sporto sale nuo 14.00 

val. laisvu nuo treniruočių ir renginių metu. 

4. Vykdant rajonines ir respublikines badmintono ir Moksleivių krepšinio lygos varžybas, pagal 

iš anksto patvirtintą tvarkaraštį, sporto salė suteikiama nemokamai. 

5. Vykdant neįgaliųjų rajonines ir respublikines sporto varžybas, sporto salė suteikiama 

nemokamai. 

6. Už pasinaudojimą sporto sale: 

6.1. organizacijoms arba kolektyvams, organizuojantiems varžybas, kurių trukmė daugiau kaip 

4 valandos, ir sudariusiems ilgalaikes sutartis dėl naudojimosi sporto sale, suteikiama 10 proc. 

nuolaida. 

6.2. sporto klubams, organizuojantiems sporto stovyklas iki 5 dienų –10 proc. nuolaida,  

daugiau kaip 5 dienas – 20 proc. nuolaida. 

7. Jeigu apgyvendinimo paslaugomis naudojamasi 4 ir daugiau parų, taikoma 10 proc. nuolaida, 

iki 20 proc. nuolaida taikoma, jeigu paslaugomis naudojamasi daugiau kaip 7 paras, arba kai sporto 

klubai ar organizacijos vienu metu užima ne mažiau kaip 80 proc. esamų vietų. 

5. Dušas kartas 3.00   
6. Posėdžių salė renginiui 30.00   
7. Sauna        
7.1. Iki 10 žmonių Pirma 

valanda 
Už antrą 

val. 

21.00 

16.00 

  

7.2. Daugiau kaip 10 žmonių Už 
pirmą 
val. 

Už antrą 
val. 

24.00 

18.00 

  



8. Rajono reprezentuojančių komandų žaidėjams, atvykstantiems iš kitų miestų, apgyvendinimo 

paslaugoms taikyti nuolaidą iki 40 procentų. 

 


