
 

 

JOJIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

Projektas nuo 2022 m. gruodžio 01d. 

Kaina individualios pamokos  jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo  paslaugų centro (JPC) 

žirgais ir privačiais žirgais (galioja tik HORSEMARKET stovintiems žirgams): 

 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka 
  

45 min. 40 Eur (kaina su PVM)  

   

Abonementai individualioms pamokoms jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo  paslaugų 

centro (JPC) žirgais ir privačiais žirgais (galioja tik HORSEMARKET stovintiems žirgams):  

Paslauga Užsiėmimų skaičius Kaina 

1 mėn.- kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
1 k. per savaitę (4 tr.) 156 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina - 39 eur) 

1 mėn.- kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
2 k. per savaitę (8 tr.) 296 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina - 37 eur) 

1 mėn.- kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
3 k. per savaitę (12 tr.) 420 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina - 35 eur) 

 
 

Grupinė pamoka jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo  paslaugų centro (JPC) žirgais: 

(Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai) 

Paslauga Trukmė Kaina 

1 pamoka 45 min. 30 Eur kiekvienam raiteliui (kaina su PVM) 

 

Abonementai grupinėms pamokoms jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant  jojimo  paslaugų 

centro (JPC) žirgais:  

(Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai) 

Paslauga Užsiėmimų skaičius Kaina kiekvienam raiteliui 

1 mėn. - kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
1 k. per savaitę (4 tr.) 116 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina – 29 eur) 

1 mėn. - kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
2 k. per savaitę (8 tr.) 216 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina – 27 eur) 

1 mėn. - kai užsiėmimo trukmė-

45 min. 
3 k. per savaitę (12 tr.) 288 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina – 24 eur) 

 



 

 
 

 

Kaina individualiai profesionalaus išjodinėjimo treniruotei, jojant jojimo  paslaugų centro 

(JPC) žirgais ir privačiais žirgais (galioja tik HORSEMARKET stovintiems žirgams): 

 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka 
  

45 min. 45 Eur (kaina su PVM)  

   

 

Abonemento kaina individualioms profesionalaus išjodinėjimo treniruotėms, jojant jojimo  

paslaugų centro (JPC) žirgais ir privačiais žirgais (galioja tik HORSEMARKET stovintiems 

žirgams): 

 

Paslauga Užsiėmimų skaičius Kaina 

1 mėn. - kai užsiėmimo trukmė - 

45 min. 
1 k. per savaitę (4 tr.) 172 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina - 43 eur) 

1 mėn. - kai užsiėmimo trukmė - 

45 min. 
2 k. per savaitę (8 tr.) 320 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina - 40 eur) 

 

 
 

 

Atvykstantiems su žirgu į treniruotę HORSEMARKET aikštėse ar maniežuose taikomas 

papildomas aikštės naudojimo mokestis – 20 Eur / vienam žirgui (kaina su PVM).  

 
 

 

 

 


