
 

 

JOJIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI PAŽENGUSIEMS  

Įsigalioja nuo 2020 m. sausio 01 d.  

 

Individualios pamokos  jojimo įgūdžių tobulinimui jojant jojimo centro paslaugų žirgais 

Paslauga Trukmė Kaina 

Individuali trenerio pamoka. 

( jojantys savarankiškai ir mokantys pasibalnoti)  
30 min. 26 Eur (kaina su PVM) 

45 min. 28 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. 35Eur (kaina su PVM) 

Abonementai individualioms pamokoms jojantiems savarankiškai ir mokantiems pasibalnoti, 

jojant jojimo centro paslaugų žirgais. 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn.    
1 k.per savaitę (4 

tr.) 
104 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓26 eur) 

1 mėn.    
2 k. per savaitę 

(8 tr.)  
200 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓25 eur) 

1 mėn.   
3 k. per savaitę 

(12 tr.)  
288 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓24 eur) 

 

Grupinė pamoka jojimo įgūdžių tobulinimui jojant jojimo centro paslaugų žirgais. (Grupę sudaro 

mažiausiai 2 raiteliai, jojantys savarankiškai ir mokantys pasibalnoti) 

1 pamoka 45 min 20 Eur (kaina su PVM)  

 

 

 



 

 

Abonementai grupinėms pamokoms  jojimo įgūdžių tobulinimui jojant jojimo centro paslaugų 

žirgais. (Grupę sudaro mažiausiai 2 raiteliai, jojantys savarankiškai ir mokantys pasibalnoti) 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn 

1 k.per savaitę (4 

tr.) 
72 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 18 eur) 

2 k.per savaitę (8 

tr.) 
128 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 16 eur) 

3 k.per savaitę 

(12 tr.) 
168 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 14 eur) 

 

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

išjodinėjimo rungčiai jojant jojimo centro paslaugų žirgais ( mokantys pasibalnoti) 

Užsiėmimo trukmė – 45 min. Užsiėmimų 

skaičius 

Kaina 

1 mėn.    
1 k.per savaitę 

(4 tr.) 
132 Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina⁓ 33 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.)  
132Eur (kaina su PVM) (vienos treniruotės kaina ⁓33 eur) 

 

 


