
 
 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ 

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. T-68 

Naujoji Akmenė 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 

2021 m. vasario 2 d. raštą Nr. SD-7 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų 

paslaugų įkainių patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Nustatyti Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro ir padalinių teikiamų paslaugų 

kainas (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. T-173(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PATVIRTINTA 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-68 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS 

  
Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur Pastabos 

1 2 3 4 

1. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ PROGRAMOS, SPEKTAKLIAI IŠVYKOS 

1.1. mėgėjų meno kolektyvų (tradicinės 

liaudiškos muzikos kapelos, vokaliniai 

ansambliai, chorai, teatro grupės) 

pasirodymai pagal įstaigų, įmonių ir kt. 

pareiškėjų prašymus 

nuo 50,00 iki 100,00  

už 1 val. 

priklausomai nuo dalyvių 

skaičiaus, apimties, 

kelionės išlaidų ir 

kolektyvo kategorijos1 

2. KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINOS 

2.1. mėgėjų meno kolektyvų koncertas, 

spektaklis (koncertų salėse)  

suaugusiems – 2,00-7,00; 

vaikams – 1,00-3,002  

gali būti taikomos 

nuolaidos neįgaliesiems 

2.2. mėgėjų meno kolektyvų koncertas, 

spektaklis (atviruose erdvėse: Akmenės 

gamtos ir kultūros parkas, stadionas, lauko 

estrados ir kt.) 

nuo 1,00 iki 10,003 

asmeniui 

gali būti taikomos 

nuolaidos neįgaliesiems 

2.3. vaikų ir jaunimo teatrų pasirodymai nuo 1,00 iki 5,004 

asmeniui  

 

2.4. diskoteka vaikams ir jaunimui nuo 1,00 iki 5,005 

asmeniui  

 

2.5. poilsio vakarai, vakaronės su pramogine 

programa 

nuo 1,00 iki 12,006 

asmeniui 

gali būti taikomos 

nuolaidos neįgaliesiems 

2.6. edukacinė programa nuo 1,00 iki 5,007 

asmeniui 

priklausomai nuo 

programos 

2.7.  ekskursija Naujosios Akmenės kultūros 

rūmuose 

nuo 1,00 iki 3,00;  

trukmė nuo 30 iki 60 

min.8  

priklausomai nuo grupės 

skaičiaus, trukmės ir kalbos 

LT / EN / RU 

*Akmenės rajono 

moksleiviams 1 kartą per  

metus nemokamai  

2.8. personažų / animatorių programa (Kalėdų 

senelis, Snieguolė ir kt.)  

nuo 1,00 iki 5,00 

asmeniui, bet ne mažiau 

kaip 30,00 už 30 min. 

programą 

priklausomai nuo 

programos9  

3. KULTŪROS CENTRO INVENTORIAUS NUOMA 

3.1. garso stiprinimo aparatūra (iki 0,5 kw) 30,00 už 1 val. į kainą neįskaičiuotos 

transportavimo išlaidos, 

techninis aptarnavimas* ir 

transportavimo išlaidos**  

3.2. garso stiprinimo aparatūra (2 kw) 60,00 už 1 val. į kainą neįskaičiuotos 

transportavimo išlaidos, 

techninis aptarnavimas* ir 

transportavimo išlaidos** 
1 Programos rengimo laikas (valandomis) įkainojamas pagal vadovo darbo užmokestį (atskaitant darbo valandų skaičių per mėnesį, skirtą 

konkrečios programos ruošimui). 

2 Renginio kaina nustatoma pagal žiūrovų skaičių salėje, pasiruošimo renginiui laiką (valandomis) ir jį organizuojančių darbuotojų darbo 

užmokestį (atskaitant darbo valandų skaičių per mėnesį, skirtą konkrečios Programos ruošimui) 
3 Idem – taikomas anksčiau minėtas kainos apskaičiavimo principas. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Programos kainų santykis siūlomas Kultūros paso programoms. 
8 Programos kainų santykis siūlomas, remiantis Kultūros paso programos įkainiais. 
9 Programos kainų santykis siūlomas, remiantis Kultūros paso programos įkainiais. 

 



 

 
1 2 3 4 

3.3. inventoriaus (stalai, kėdės, staltiesės, 

kėdžių užvalkalai ir kt.) 

nuo 2,00 iki 6,00 

asmeniui 

priklausomai nuo renginio 

trukmės ir dalyvių skaičiaus 

3.4. tautinio kostiumo (komplekto) nuoma 40,00 už parą10  

3.5. personažų (Kalėdų senelio ir kt.) kostiumo 

nuoma 

nuo 30,00 už parą11  

4. PATALPŲ NUOMA 

4.1. VISUOSE KULTŪROS CENTRO PADALINIUOSE 

4.1.1. patalpos Savivaldybės bendruomenėms, 

NVO, biudžetinėms įstaigoms 

nekomerciniams renginiams 

nemokamai komerciniams renginiams 

pagal atskirą susitarimą12 

4.1.2. politinėms partijoms vieną kartą per metus nemokamai  

4.2. NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMAI 

4.2.1. Koncertinė salė  25,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.2.2. Kolonų salė 12,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.2.3. Salė Nr. 1 12,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.2.4. Salė Nr. 2  12,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.3. AKMENĖS KULTŪROS NAMAI 

4.3.1. Žiūrovų salė  25,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.3.2. Šokių salė  10,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.3.3. Šokių salė privatiems renginiams  nuo 40,00 iki 150,00  

už renginį 

pagal atskirą susitarimą13  

4.4. ALKIŠKIŲ KULTŪROS NAMAI 

4.4.1. Žiūrovų salė  10,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.4.2. Žiūrovų salė privatiems renginiams  nuo 40,00 iki 100,00  

už renginį 

pagal atskirą susitarimą14  

 

10 Kostiumo nuomos kaina sudaro iki 10 proc. kostiumo savikainos. 
11 Idem. 
12 Komercinių renginių organizavimui taikomos įprastos patalpų nuomos kainos. Išimtys gali būti taikomos pagal užsakovo pobūdį (ne 

pelno siekianti organizacija, kaimo bendruomenė, paramos fondai ir kt.). 
13 Kainos pokyčiai koreliuoja su renginio trukme ir jo pobūdžiu (nustatomas elektros, vandens, kitų būtinų aptarnavimo paslaugų 

minimalus poreikis, kuriam suteikti būtinos išlaidos galėtų būti padengtos užsakovo sąskaita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 

4.5. KRUOPIŲ KULTŪROS NAMAI 

4.5.1. Žiūrovų salė  10,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.5.2. Žiūrovų salė privatiems renginiams  nuo 40,00 iki 100,00  

už renginį 

pagal atskirą susitarimą  

4.6. PAPILĖS KULTŪROS NAMAI 

4.6.1. Žiūrovų salė  15,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.6.2. Šokių salė  9,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.6.3. Žiūrovų salė privatiems renginiams  nuo 40,00 iki 100,00  

už renginį 

pagal atskirą susitarimą15  

4.6.4.  kitos patalpos 2,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.7. VENTOS KULTŪROS NAMAI 

4.7.1. Žiūrovų salė  20,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.7.2. Šokių salė  10,00 už 1 val. į kainą įtraukiamos 

minimalios aptarnavimo 

(elektra, vanduo etc) 

išlaidos 

4.7.3. Šokių salė privatiems renginiams  nuo 40,00 iki 150,00  

už renginį 

pagal atskirą susitarimą16  

5. KULTŪROS CENTRO IR PADALINIŲ KITOS PASLAUGOS 

5.1.  Koncertinės salės nuoma teatro ir 

koncertinėms organizacijoms 

(organizuojančioms pramoginius 

komercinius renginius su bilietais) 

10–20 proc. nuo surinktos 

sumos (pagal Sutartį) 

taikomi bendrieji kultūros 

įstaigų mokesčių tarifai 

5.2. pilnas oficialaus renginio organizavimas 

(scena, garsas, dekoracijos, aptarnavimas, 

režisūra ir kt.) be meninės programos  

nuo 30,00 iki 60,00  

už renginį 

pagal atskirą sutartį17 

5.3. pilnas oficialaus meninio renginio 

organizavimas (scena, garsas, dekoracijos, 

aptarnavimas, režisūra ir kt.) su Kultūros 

centro meno kolektyvų programa  

nuo 50,00 iki 150,00  

už renginį 

pagal atskirą sutartį18 

5.4. pilnas pramoginių renginių, šokių vakarų, 

vakaronių ir kt. formų (pagal pareiškėjų 

prašymus) organizavimas 

nuo 85,00 iki 120,00  

už renginį 

pagal atskirą sutartį19  

 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Renginio kaina nustatoma pagal žiūrovų skaičių salėje (arba lauke, jeigu tokia galimybė yra), pasiruošimo renginiui laiką (valandomis) 

ir jį organizuojančių darbuotojų darbo užmokestį (atskiriant darbo valandų skaičių per mėnesį, skirtą konkrečios Programos ruošimui). 

Renginio kaina gali varijuoti priklausomai nuo renginio užsakovo (ne pelno siekiančios organizacijos, bendruomenės, paramos fondai ir 

kt.), renginio pobūdžio ir su juo susijusiais pasiruošimo kaštais. Jeigu panašaus pobūdžio renginys organizuojamas ne pirmą kartą, gali 

būti taikytinos nuolaidos, išbraukiant scenos dekoravimo, scenarijaus rengimo etc. paslaugas. 

 

 

 
1 2 3 4 



 

5.5. renginio planavimas nuo 20,00 iki 50,0020  

5.6. renginio organizavimas nuo 20,00 iki 50,0021   

5.7. renginio scenarijaus parengimas nuo 30,00 iki 60,0022   

5.8. renginio vedimas nuo 20,00 iki 100,0023  

5.9. įgarsinimo paslauga  10,00 už 1 val.24  

5.10. koncertinių erdvių nesudėtingos 

scenografijos parengimas iš užsakovo 

medžiagų 

nuo 35,00 iki 50,00  

už renginį 

pagal atskirą Sutartį25 

5.11. scenos / renginio erdvės meninis 

apšvietimas 

5,00 už 1 (darbo) val.   

5.12. scenos / renginio erdvės meninių 

vizualizacijų kūrimas medijomis 

5,00 už 1 (darbo) val.   

5.13. renginio muzikinės medžiagos (fono) 

rengimas / parinkimas / montavimas 

nuo 5,00 iki 20,00  priklausomai nuo 

muzikinės medžiagos 

trukmės už autorines teises  

5.14. transporto paslauga paslaugos kaina 

skaičiuojama pagal 

formulę**  

tik Savivaldybės 

bendruomenėms, NVO, 

biudžetinėms įstaigoms 

pagal išankstinį prašymą ir 

suderinimą su įstaigos 

vadovu 
* Techninis darbuotojo aptarnavimas, nuomojantis Kultūros centro aparatūrą apmokamas pagal formulę: DS+M+H. 

** Transporto paslaugos kaina skaičiuojama pagal formulę: N = (DS + S + V +D) / M * H + Ks + Dp. 

 

Trumpinių reikšmės:  

Ks = Km * Kn / 100; 

S = T * Nr / 100; 

N – nuomos įkainis; 

___________________________________________________ 
 

18 Idem. 
19 Idem. 
20 Paslauga įkainojama pagal darbuotojo / -ų darbo užmokestį (atskiriant darbo valandų skaičių per mėnesį, skirtą konkrečios Programos 

ruošimui). 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Paslauga įkainojama pagal darbuotojų (mažiausiai dviejų (!) darbo užmokestį (atskaitant darbo valandų skaičių per mėnesį, skirtą 

konkrečios Programos ruošimui). 

 

DS – darbuotojo darbo užmokesčio metinė suma; 

S – transporto priemonės nusidėvėjimo metinė suma; 

T – transporto priemonės vertė, Eur; 

Nr – transporto priemonės nusidėvėjimo norma, proc.; 

V – transporto priemonės valymo metinės sąnaudos; 

D – transporto priemonės draudimo metinės sąnaudos; 

M – vidutinis darbo valandų skaičius per metus; 

H – nuomos laikas; 

Ks – kuro sąnaudos; 

Kn – automobilio kuro norma; 

Km – nuvažiuota kilometrų; 

Dp – dienpinigiai. 

 


