
 

 

JOJIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI PAŽENGUSIEMS  

Galioja nuo 2021 m. vasario 01d. 

Individualios pamokos  jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais: 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka. 

(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas)  

  

45 min. 30 Eur (kaina su PVM)  

   

Abonementai individualioms pamokoms, jojant jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais:  

(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas) 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn. 
1 k.per savaitę (4 

tr.) 
116 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 29 eur) 

1 mėn. 
2 k.per savaitę (8 

tr.) 
224 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 28 eur) 

1 mėn. 
3 k.per savaitę 

(12 tr.) 
324 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 27 eur) 

 

 

 

Individualios pamokos  konkūro treniruotėms (šokimas per kliūtis) arba išjodinėjimo pagrindų 

treniruotėms, jojant privačiais, arba jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais: 

(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas) 

Individuali trenerio pamoka išjodinėjimo pagrindų arba 

konkūro (kliūčių šokimas) treniruotėms, jojant privačiais 

arba jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais. 

45 min. 37 Eur (kaina su PVM)  

Abonementai individualioms pamokoms – konkūro treniruotėms (šokimas per kliūtis) arba 

išjodinėjimo pagrindų treniruotėms, jojant jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais: 

(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas) 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn. 
1 k.per savaitę 

(4 tr.)  

140 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓35 

eur) 

 

 

 

  



 

   

 

Grupinė pamoka jojimo įgūdžių tobulinimui jojant privačiais, arba jojimo  paslaugų centro (JPC) 

žirgais: 

(Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai, privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas) 

1 pamoka 45 min. 23 Eur (kaina su PVM) 

 

Abonementai grupinėms pamokoms jojimo įgūdžių tobulinimui jojant privačiais, arba jojimo  

paslaugų centro (JPC) žirgais:  

(Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai, privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas) 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn. 
1 k.per savaitę (4 

tr.) 
88 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 22 eur) 

1 mėn. 
2 k.per savaitę (8 

tr.) 
168 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 21 eur) 

1 mėn. 
3 k.per savaitę 

(12 tr.) 
240 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 20 eur) 

 
 

 

 

Kainos individualių jojimo treniruočių (jojimo įgūdžių tobulinimas, išjodinėjimo pagrindai), jojant 

privačiais žirgais, (treniruotę veda trenerė profesionali išjodinėjimo trenerė): 

 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka. 

(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas. Uždarų 

patalpų sezono periodu treniruotės vyksta didžiajame HM 

manieže) 

30 min. 32 Eur (kaina su PVM) 

45 min. 40 Eur (kaina su PVM)  

 

 

Abonementai individualių jojimo treniruočių (jojimo įgūdžių tobulinimas, išjodinėjimo pagrindai), 

jojant privačiais žirgais, (treniruotę veda trenerė profesionali išjodinėjimo trenerė): 
(privalomi jojimo įgūdžiai, savarankiškas balnojimas. Uždarų patalpų sezono periodu treniruotės vyksta didžiajame HM 

manieže) 

 

Paslauga Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn.-kai užsiėmimo trukmė-30 min. 
1 k.per savaitę (4 

tr.) 
120 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 30 eur) 

1 mėn.-kai užsiėmimo trukmė-45 min. 
1 k.per savaitę (4 

tr.) 
148 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 37 eur) 

1 mėn.-kai užsiėmimo trukmė-45 min. 
2 k.per savaitę (8 

tr.) 
280 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 35 eur) 

 

 

 


