
 Paslauga Tikslinė grupė/paslaugos 

pobūdis 

Dalyvių skaičius   Kaina  

  (EUR,     

EUR/asm.) 

1. Edukacinis užsiėmimas žuvininkystės 

praktinio mokymo centre (1 val. 

trukmės)  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniams 

Iki 20 asmenų 

grupei 

30 

2. Edukacinis užsiėmimas žuvininkystės 

praktinio mokymo centre (1 val. 

trukmės) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniams 

Daugiau kaip 20 

asmenų grupei 

40 

3. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(1 val. trukmės) 

Pradinio ugdymo įstaigų 

mokiniams 

Iki 20 asmenų 

grupei 

30 

4. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(1 val. trukmės) 

Pradinio ugdymo įstaigų 

mokiniams 

Daugiau kaip 20 

asmenų grupei 

40 

5. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(2 akademinių val. trukmės) 

Pagrindinio ugdymo įstaigų 

mokinimas 

Iki 20 asmenų 

grupei 

40 

6. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(2 akademinių val. trukmės) 

Pagrindinio ugdymo įstaigų 

mokinimas 

Daugiau kaip 20 

asmenų grupei 

50 

7. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(2 akademinių val. trukmės) 

Vidurinio ugdymo įstaigų 

mokiniams 

Iki 20 asmenų 

grupei 

40 

8. Edukacinis užsiėmimas/pamoka 

žuvininkystės praktinio mokymo centre 

(2 akademinių val. trukmės) 

Vidurinio ugdymo įstaigų 

mokiniams 

Daugiau kaip 20 

asmenų grupei 

50 

9. Transporto nuoma pavėžėjimui į 

edukacijas (iki 19 vietų) 

Kaina už nuvažiuotą 1 km., 

skaičiuojant kelionę į abi puses 

Iki 19 asmenų 

grupei 

0,75  

10. Praktinio mokymo užsiėmimai pagal 

tarpusavyje suderintą programą ir trukmę 

Kitų profesinio mokymo 

įstaigų mokiniams 

Pagal poreikį Sutartinė 

11. Praktinio mokymo-tiriamosios veiklos  

užsiėmimai pagal tarpusavyje suderintą 

programą ir trukmę 

Kolegijų ir universitetų 

studentams 

Pagal poreikį      Sutartinė 

12. Edukacinis pažinties su akvakultūra 

užsiėmimas žuvininkystės praktinio 

mokymo centre (2 valandų trukmės)  

Suaugusių asmenų grupei/ 

šeimoms  

Iki 5 asmenų 25 

13. Edukacinis pažinties su akvakultūra 

užsiėmimas žuvininkystės praktinio 

mokymo centre (2 valandų trukmės) 

Suaugusių asmenų grupei/ 

šeimoms  

nuo 6 iki 12 

asmenų 

35 

14. Specialisto konsultacija (1 valanda) Žuvininkystės verslo 

atstovams  

1 asmeniui 50 

15. Specialisto konsultacija (1 valanda) Žuvininkystės verslo 

atstovams 

2-3 asmenų 

grupei 

100 

16. Tvenkinio įžuvinimas (tvenkinio būklės 

įvertinimas, žuvų paruošimas, specialisto 

konsultacija žuvies auginimo klausimais, 

1 valanda) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 valanda 80 

17. Transportavimo su specialia įranga 

paslauga įžuvinimui į nurodytą vietą, 

įsigyjant ŽPMC užaugintus jauniklius 

Kaina už nuvažiuotą 1 km., 

skaičiuojant kelionę į abi puses 

 0,75 

18. Gyvų žuvų pervežimas su pakrovimu, 

iškrovimu tvenkinio įžuvinimui 

(specialus automobilis, 2 konteineriai po 

600 l. su deguonies įsotinimo įranga, 

kelionė į nurodytą vietą ir atgal. Krova 

60-150 kg) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 km.  1,2 



19.  Kvalifikacijos tobulinimo renginys 

bendrojo ugdymo/ profesinio mokymo 

specialistams (6 valandų trukmės) 

6-20 asmenų grupei  15 

EUR/asmeniui 

20. Mokymo kursas akvakultūros verslui 

pradėti, įvertinant rizikas (6 valandų 

trukmės) 

Pradedantiesiems 1 asmeniui 150 

21. Žuvų veisimo mokymo kursas (natūralus 

ir dirbtinis žuvų naršinimas, ikrų 

inkubavimas, 60 val. trukmės) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 asmeniui 500 

22. Mokymo kursas valdos/sklypo tvenkinio 

žuvų augintojui (tvenkinio priežiūra, 

žuvų parinkimas, šėrimas ir auginimas, 

18 valandų trukmės) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 asmeniui 180 

23. Vaivorykštinio upėtakio jaunikliai (30-

60 g. svorio; užauginti SPM centre, jų 

paruošimas, pakavimas ir specialisto 

konsultacija) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 kg. 15 

24. Vaivorykštinio upėtakio jaunikliai (61-

100 g. svorio; užauginti SPM centre, jų 

paruošimas, pakavimas ir specialisto 

konsultacija) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 kg. 11,5 

25. Vaivorykštinio upėtakio jaunikliai (101-

250 g. svorio; užauginti SPM centre, jų 

paruošimas, pakavimas ir specialisto 

konsultacija) 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 kg. 9,5 

26. Vaivorykštinio upėtakio jaunikliai (>250 

g. svorio; užauginti SPM centre, jų 

paruošimas, pakavimas ir specialisto 

konsultacija 

Žuvininkystės verslo 

atstovams 

1 kg. 6,5 

27.  Šviežias neskrostas vaivorykštinis 

upėtakis 

Klientams 1 kg. 4,5 

28. Šviežias neskrostas vaivorykštinis 

upėtakis perkant daugiau kaip 50 kg. 

Klientams 1 kg. 4,0 

29. Šviežias neskrostas sibirinis eršketas Klientams 1 kg. 6,5 

30. Šviežias neskrostas europinis šamas Klientams 1 kg. 6,5 

31. Šviežias neskrostas vaivorykštinis 

upėtakis  

Mokyklos valgyklos reikmėms 

ir mokyklos darbuotojams 

1 kg.  4,0 

32. Šviežias neskrostas sibirinis eršketas Mokyklos valgyklos reikmėms 

ir mokyklos darbuotojams 

1 kg. 6,0 

33. Šviežias neskrostas europinis šamas Mokyklos valgyklos reikmėms 

ir mokyklos darbuotojams 

1 kg. 6,0 

34.  Šviežias neskrostas vaivorykštinis 

upėtakis  

Kitų mokyklų mokinių 

praktiniam mokymui  

1 kg. 4,0 

35. Šviežias neskrostas sibirinis eršketas Kitų mokyklų mokinių 

praktiniam mokymui  

1 kg. 6,5 

36. Šviežias neskrostas europinis šamas Kitų mokyklų mokinių 

praktiniam mokymui  

1 kg. 6,5 

37. Mokomojo laivo nuoma (6 valandų 

trukmės) 

Klientams, iki 10 asmenų 

grupei 

 500 

38. Mokomojo laivo nuoma (6 valandų 

trukmės) 

 

Mokyklos darbuotojams, iki 

10 asmenų grupei 

 250 

  


