
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 

Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgyne 

teikiamų paslaugu įkainiai 
Paslauga Trukmė Kaina Pastabos 

Pasijodinėjimas 

Pasijodinėjimas 

žirgu,prižiūrint 

treneriui(žirgas vedamas 

arba eina ratu pririštas ant 

kordo) 

45 min 

 

30 min. 
 

15 min. 

30 Lt; 8,69 € 

 

20 Lt; 5,79 € 

 

10 Lt, 3,45 € 

Paslauga daugiau tinka žmogui ar 

draugų kompanijai, ar visai šeimai, 

kurie nori smagiai praleisti laiką, 

išbandyti jojimą ant žirgo, 

pasifotografuoti, pabūti gamtoje 

Individuali jojimo žirgu 

treniruotė žirgyno 

teritorijoje (jojimo 

aikštėje) savarankiškai 

45 min. 
 

40 Lt; 11,58 € 

suaugusiam 
Mokantiems joti 

Individuali jojimo žirgu 

treniruotė žirgyno 

teritorijoje (jojimo 

aikštėje) savarankiškai 

45 min. 
 

30 Lt; 8,69 € 

vaikams iki 16 m. 
Mokantiems joti 

Jojimo treniruotės 

pradedantiesiems 

Pirmo lygio treniruotės 

(visiškai nemokantiems 

joti ir prižiūrėti žirgo) 

45 min. 

Suaugusiam 35 

Lt; 10,14 € 

 

Vaikams iki 

16 m. 

25 Lt; 7,24 € 

Į kainą įeina 20 min. 

jojimo.Pradedantieji taip pat 

mokosi pabalnoti , valyti, 

prižiūrėti žirgą prieš ir po jojimo. 

Bendra treniruotės trukmė 

įskaitant žirgo valymą, balnojimą, 

nubalnojimą apie 45 min. 

Pirmojo lygio grupinės 

treniruotės 

1,5 val. 

Suaugusiam 20 

Lt; 5,79 € 

kiekvienam 

asmeniui, 

vaikui iki 16 m.  

10 Lt; 3,45 €  

kiekvienam 

asmeniui 

Treniruotėje gali dalyvauti nuo 2 

iki 4 pradedančiųjų. Kiekvienas 

pradedantis treniruotės metu ant 

žirgo joja 15 min.. Balnoti, valyti, 

nubalnoti žirgą mokosi visi 

kartu.Treniruotės trukmė priklauso 

nuo dalyvaujančių treniruotėje 

skaičiaus. 

Antrojo lygio 

individualios treniruotės 

1val. 

Suaugusiam 35 

Lt; 10,14 € 

vaikui iki 16 m. 

25 Lt; 7,24 € 

Į kainą įeina 30 min. 

jojimo.Pradedantysis taip pat 

mokomas pabalnoti, valyti, 

prižiūrėti žirgą prieš ir po jojimo. 

Bendra treniruotės trukmė 

įskaitant žirgo valymą, balnojimą, 

nubalnojimą apie 1 val. 

Antrojo lygio grupinės 

treniruotės 

1,5 val. 

Suaugusiam 20 

Lt;  5,79 € 

kiekvienam 

asmeniui, 

vaikui iki 16 m. 

10 Lt; 3,45 € 

kiekvienam 

asmeniui 

Treniruotėje gali dalyvauti 2 – 3 

raiteliai.Kiekvienas raitelis 

treniruotės metu ant žirgo joja 20 

min.. Balnoti, valyti, nubalnoti 

žirgą mokosi visi kartu. 

Treniruotės trukmė priklauso nuo 

dalyvaujančiųjų treniruotėje 

skaičiaus. 



Išvyka raitiems į gamtą 1 val. 70 Lt, 20,27 € 

 

Su instruktoriumi 

Išvyka raitiems į gamtą 2 val. 100 Lt, 34,53 € Su instruktoriumi 

Dovanų kuponas 1 val. 40 Lt;11,58 € Galioja 2 mėn. nuo įsigijimo datos 

Fotosesija su žirgais 1 val. 100 Lt; 34,53 €  

Privataus žirgo išlaikymas 1 mėn. 400 Lt; 115,85 € Su pašarais 

Privataus žirgo išlaikymas 1 mėn. 100 Lt, 34,53 € Be pašarų 

Maniežo nuoma 1val. 20 Lt; 5,79 € Atsivežantys savus žirgus 

Maniežo nuoma 

  
1 mėn. 50 Lt; 14,48 €  Naudojantis šviesiu paros metu 

Maniežo nuoma  
  

1 mėn. 80 Lt; 23,17 € Naudojantis tamsiu paros metu 

 Maniežo nuoma 

(privačiam asmeniui) 
1 kartas 10 Lt; 3,45 € Pasijodinėjimas manieže 

Nakvynė žirgui  1 para 40 Lt; 11,58 €  

Ekskursijos 

Pažintinė ekskursija po 

žirgyną su jojimu (1 ratas) 

1 

suaugusi

am 

6 Lt; 1,74 € 

žmonių grupėms 

Pažintinė ekskursija po 

žirgyną su jojimu (1 ratas) 

1 vaikui 4 Lt; 1,16 € 
žmonių grupėms 

Apjoti 1 ratą aikštėje ar 

manieže 

1 

suaugusi

am 

4 Lt; 1,16 € 

žmonių grupėms 

Globos namų auklėtiniams  

nemoka

mai 

žmonių grupėms 

Apjoti 1 ratą aikštėje ar 

manieže 

1 vaikui 2 Lt; 0,58 

1/3,4528 

 

žmonių grupėms 

Apsilankymas žirgyne 1 

asmeniu

i 

1 Lt; 0,29 € 

žmonių grupėms 

Jojimas 

1 mėnesiui suaugusiems  4 

užsiėmi

mai 

120 Lt; 34,75 € 

Vieno užsiėmimo trukmė 1 val 

1 mėnesiui vaikams iki 18 

metų 

4 

užsiėmi

mai 

100 Lt; 34,53 € 

Vieno užsiėmimo trukmė 1 val 

1 mėnesiui vaikams iki 18 

metų 

8 

užsiėmi

mai 

200 Lt; 57,92 € 

Vieno užsiėmimo trukmė 1 val 

1 mėnesiui vaikams iki  18  

metų 

12 

užsiėmi

mai 

300 Lt; 86,89 € 

Vieno užsiėmimo trukmė 1 val 

Kitos paslaugos 

Karietos nuoma 1para 200 Lt; 57,92 €  

 

 Pastaba: 



   Centras gali peržiūrėti ir keisti paslaugų įkainius. Įkainiai nebus didinami asmenims, iš 

anksto apmokėjusiems už jojimo paslaugas. 


