
 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ

TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
PATVIRTINIMO 

2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. T-265
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti  Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  centro  ir  jo  struktūrinių  teritorinių
padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Nustatyti, kad:
2.1.  Šiaulių  rajono  socialiai  remiamų  žmonių  draugijoms  Šiaulių  rajono  savivaldybės

kultūros centro (toliau  –  Kultūros centras) ir jo struktūrinių teritorinių padalinių patalpų nuoma
suteikiama nemokamai;

2.2. socialiniams partneriams (valstybinėms įmonėms, įstaigoms ir institucijoms),  Šiaulių
rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių
patalpos suteikiamos nemokamai, sumokant 100 %  komunalinių patarnavimų sumos;

2.3.  Kultūros  centro  meno  mėgėjų  kolektyvams  leidžiama  pasinaudoti  Kultūros  centro
valdomu ir naudojamu transportu sumokant kuro išlaidas.

3.  Pripažinti  netekusiais  galios  Šiaulių  rajono savivaldybės  tarybos  2016 m.  kovo 31 d.
sprendimą Nr. T-79 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių
padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ su pakeitimais.

Šis  sprendimas  skelbiamas  Teisės  aktų  registre  ir  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

         
          
Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras
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                                                                                              PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimu  Nr. T-265

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO SRUKTŪRINIŲ
TERITORINIŲ PADALINIŲ 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
Kaina,

Eur
Trukmė Pastabos

Bilieto kaina:
1. Poilsio vakarai vidutinio ir 

vyresniojo amžiaus 
žmonėms

1,00–1,50 Įrašai: 
pirmoji  (įėjimas  į  renginį  pirmąją
renginio  valandą)  val.  –  1,00  €,
vėliau  (įėjimas  į  renginį  po
pirmosios renginio valandos) – 1,50
€.

1.1. 1,50 Gyva muzika
1.2. 1,50–2,00 Programa pagal renginio sąmatą. 

Pirmoji val. – 1,50 €, vėliau – 2,00
€.

2. Pramoginiai renginiai 
vaikams

0,50–1,00 Įrašai: 
pirmoji val. – 0,50 €, vėliau – 1,00
€.

2.1. 1,50 Programa
3. Diskotekos, festivaliai ir 

kiti jaunimo renginiai
1,00–1,50 Įrašai Rajono KC:

pirmoji val. – 1,00 €, vėliau – 1,50
€.

3.1. 1,50–2,00 Teminiai renginiai – 
kaina  pagal  atlikėjų  honorarą,
renginio  išlaidų sąmatą:
pirmoji val. – 1,50 €, vėliau – 2,00
€.

3.2. 2,50–3,00 Gyva muzika – kaina pagal atlikėjų
honorarą, renginio išlaidų sąmatą.

3.3. 0,50–1,00 Sruktūriniuose teritoriniuose 
padaliniuose:
pirmoji val. – 0,50 €, vėliau – 1,00
€.

4. Meno kolektyvų koncertai,
spektakliai

1,00–1,50 Vaikams – kaina pagal trukmę, 
meninį lygį.

4.1. 2,00–3,00 Suaugusiems – kaina pagal 
kolektyvo profesionalumą, 
kategoriją.

5. Kviestiniai profesionalių  
kolektyvų ir atlikėjų 
koncertai, spektakliai

6,00–
15,00

Kaina pagal atlikėjų honorarą, 
renginio sąmatą.

Paslaugų kainos:
6. Kultūros centro meno 

kolektyvų užsakomieji 
koncertai, spektakliai  

120,00–
300,00

1 val. Kaina  pagal  kolektyvo
profesionalumą,  kategoriją,  trukmę,
nuotolį.

7. Garso aparatūros nuoma  60,00 renginiui 1 kw

8. Lauko scenos nuoma 200,00– 3 h – 200,00 €, Su  stogu  ir  baltu  apšvietimu,  už



750,00 6 h – 300,00 €,
9 h – 450,00 €,
12 h – 600,00 €,
24 h – 750,00 €

antrą dieną mokama 50 proc. vienos
paros kainos. 
Į nuomos laiką įeina transportavimo
ir scenos surinkimo trukmė.

9. Techninių priemonių, 
renginių atributikos, 
inventoriaus nuoma

6,00 1 dienai 1 vnt.

10. Karnavalinių ir kitų  
koncertinių rūbų nuoma

6,00 1 dienai 1 vnt.

11. Įgarsintojo paslaugos 10,00 1 val. Kultūros centre, išvykose.

12. Koncertinės salės nuoma  
(atlikėjo bilietais)

5–15 % Nuo parduotų bilietų sumos. Rajono
KC –  15 %,  filialuose  –  5 % (salė
suteikiama  nemokamai,  jei
neatitinka  sutartyje  nurodytų
komunalinių reikalavimų).

13. Didžiosios salės nuoma
proginiams renginiams 

50,00 1 val. Vaikams.
Su įgarsinimu – 60,00 €

13.1
.

120,00 1 val. Suaugusiems.    
Su įgarsinimu – 150,00 €

13.2
.

Didžiosios salės nuoma 
proginiams renginiams 
(fiziniams asmenims)

200,00 1 renginiui Su įgarsinimu – 230,00 €

14. Mažosios salės nuoma  
proginiams renginiams

50,00 1 val. Su įgarsinimu – 60,00 €

15. II a. fojė nuoma 
proginiams renginiams

60,00 1 val. Su įgarsinimu – 75,00 €

16. Diskotekų salės nuoma  60,00 1 val. Su įgarsinimu – 75,00 €

17. Paežerių dvaro nuoma 200,00 1 parai Už elektrą – 30,00 € parai. 
Už vandenį ir kanalizaciją – 30,00 €
parai.

17.1
.

Paežerių dvaro nuoma 15,00 1 valanda Už elektrą – 3,00 €.
Už vandenį, kanalizaciją – 1,50 €.

18. Struktūrinių teritorinių 
padalinių didžiųjų salių 
nuoma

15,00–
150,00

1 parai Kaina pagal vietų skaičių salėje, bet
ne mažiau 0,30 € už vieną
sėdimą vietą. 
Už elektrą ir vandenį mokama pagal
skaitiklių parodymus.

19. Struktūrinių teritorinių 
padalinių kitų patalpų 
nuoma

15,00 1 parai Už elektrą ir vandenį mokama pagal
skaitiklių parodymus.

20. Patalpų nuoma 
vienkartiniams  įvairiems 
užsiėmimams  

6,00–
10,00

1 val.
Vieta  be  patalpų  paruošimo  ir  su
paruošimu.

21. Transporto nuoma 1,00 1 km

22. Atlikėjo bilietų platinimas 3 % Nuo parduotų bilietų sumos.

23. Reklamos paslaugos   
(atributika renginio 
vietoje)

15,00 1 renginiui 1 m² (išskyrus išorinę reklamą).

24. Žodinė arba garsinė 
reklama renginio metu

15,00 2 kartus Išskyrus valstybinių švenčių metu.

25. Edukacinės programos Pagal Institucija  turinti  teisę  išduoti

2



institucijos
patvirtintą

kainą 
pažymėjimą / metodinę pažymą.

26. Kūrybinės dirbtuvės 
„Teminė fotografija“

2,00 1,5 val. Mažiausia  10  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam  nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

27. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Pažink, 
pamilk, išsaugok“ 

3,00 1 val. Mažiausia  10  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam  nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

28. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Šiuolaikinis 
šokis, aerobika“

2,00 1 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

29. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas 
„Susipažinimas su muzika“

1,00 1 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

30. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Pažintis su 
Zigmo Gėlės namais ir 
sugrįžimas į poeto 
vaikystės pasaulį“

2,00 1 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

31. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Paprasto 
skudučio nepaprastas 
pasakojimas“

2,00 45 min. Mažiausia  7  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

32. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Kai 
instrumentai prabyla...“

2,00 1,5 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

33. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Origamis 
lietuvių liaudies pasakose“

2,00 1 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

34. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Lietuvos 5 
regionų tautinio kostiumo 
pristatymas“

3,00 1 val. Mažiausia  10  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

35. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Margos gėlės
ir raibi paukšteliai“

2,00 45 min. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

36. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Linijiniai 
šokiai pradedantiesiems“

2,00 1 val. Mažiausia  5  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

37. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Dailės 
pamokėlės su vandens 
spalvotais muilo burbulais“

3,00 1 val. Mažiausia  10  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

38. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Magijos 
teatras“

3,00 1 val. Mažiausia  10  žmonių  grupė  (1
suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.

_______________________
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