
 

 

 

 

JOJIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI PAŽENGUSIEMS 

 

Individualios pamokos jojimo įgūdžių tobulinimui jojant jojimo paslaugų centro žirgais. 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka. 
( jojantys savarankiškai ir mokantys pasibalnoti)  

30 min. 19 EUR (kaina su PVM)  

45 min. 24 EUR (kaina su PVM)  

Individuali trenerio pamoka išjodinėjimo arba konkūro 
rungčiai (kliūčių šokimas) 

45 min. 35 EUR (kaina su PVM)  

 

Individualios pamokos treniruotėms konkūro (šokimas per kliūtis) arba išjodinėjimo jojant privačiais 
žirgais. 

Individuali trenerio pamoka išjodinėjimo arba konkūro 
rungčiai (kliūčių šokimas) jojant privačiais žirgais. 

45 min. 30 EUR (kaina su PVM)  

 

Abonementai individualioms pamokoms jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo paslaugų centro 
žirgais (žirgą treniruotei pasiruošia pats raitelis). 

Užsiėmimo trukmė – 30 min. Užsiėmimų 
skaičius 

Kaina 

1 mėn.    
1 k.per savaitę (4 
tr.) 

72 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓18 EUR) 

1 mėn.    
2 k. per savaitę 

(8⁓9 tr.)  
136 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓17 EUR) 

1 mėn.      
3 k. per savaitę 

(12⁓13 tr.) 
192 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓16 EUR) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JOJIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI PAŽENGUSIEMS 

Abonementai individualioms pamokoms jojimo įgūdžių tobulinimui, jojant jojimo centro paslaugų 
žirgais ( žirgą treniruotei pasiruošia pats raitelis). 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 
skaičius 

Kaina 

1 mėn.   
1 k.per savaitę (4 
tr.) 

92 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓23 EUR) 

1 mėn.    
2 k. per savaitę (8 
tr.)  

176 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓22 
EUR) 

1 mėn.     
3 k. per savaitę 
(12 tr.)  

252 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓21 
EUR) 

Abonementai grupinėms pamokoms  jojimo įgūdžių tobulinimui jojant jojimo centro paslaugų žirgais. 
(Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai, žirgus treniruotei pasiruošia patys raiteliai). 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 
skaičius 

Kaina 

1 mėn. 
1 k.per savaitę (4  
tr.) 80 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓20 EUR) 

Abonementai individualioms pamokoms – treniruotėms konkūro (šokimas per kliūtis) arba 
išjodinėjimo rungčiai jojant jojimo paslaugų centro žirgais ( žirgą treniruotei  pasiruošia pats raitelis). 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 
skaičius 

Kaina 

1 mėn.    
1 k.per savaitę 
(4 tr.) 

120 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓30 
EUR) 

 

Abonementai individualioms pamokoms – treniruotėms konkūro (šokimas per kliūtis) arba 
išjodinėjimo rungčiai jojant privačiu žirgu. 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 
skaičius 

Kaina 

1 mėn. 
1 k.per savaitę 
(4 tr.)  

100 EUR (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓25 
EUR) 

 
 
 
 
 
 
 


