
                                                                                            

    PATVIRTINTA 

    Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

    2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-54 

    (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  

    2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-438 

    redakcija) 

 

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

Eil. nr. Pavadinimas 
Laikotarpis / 

kiekis 
Kaina eurais 

1. Reprezentacinių patalpų nuoma Rėkyvos kultūros namuose: 

1.1. Koncertų salė: 1 val. 36 / 4* / 20** 

1.1.1. 

 

renginys su kitų 

organizacijų bilietais 

1 renginys  

 

15 proc. nuo parduotų bilietų sumos, bet 

ne mažiau kaip 36 / 4* / 20** už 1 val. 

1.2. Mažoji salė: 1 val. 27 / 3* / 15** 

2. Inventoriaus nuoma:   

2.1. 

 

papildoma įgarsinimo 

įranga (su priežiūra): 

  

 

2.1.1. laidinis mikrofonas 1 val. 5 

2.1.2. radijo mikrofonas 1 val. 15 

2.1.3. mikrofono stovas 1 val. 3 

2.1.4. monitorius 1 val. 15 

2.1.5. garso kolonėlė iki 1 kW 1 val. 20 

2.1.6. garso kolonėlė iki 2 kW 1 val. 30 

2.1.7. skaitmeninis garso pultas 

32 in 

1 val. 100 

2.1.8. analoginis garso pultas iki 

12 in 

1 val. 30 

2.2. papildoma apšvietimo 

įranga (su priežiūra): 

  

2.2.1. šviesos valdymo pultas 1 val. 50 

2.2.2. LED prožektorius 1 val. 15 

2.2.3. LED prožektorius su 

ZOOM funkcija 

1 val. 20 

2.2.4. judanti prožektoriaus galva 

RGBW 

1 val. 35 

2.2.5. prožektoriaus stovas 1 val. 5 

2.2.6. DMX dažnių skirstytuvas 1 val. 6 

2.3. mobilioji pakyla (2 m x 0,5 

m) 

1 vnt. 1 parai 4 

2.4. mobilioji pakyla (2 m x 1 

m) 

1 vnt. 1 parai 6 

2.5. palapinė (3 m x 3 m) 1 vnt.,1 para 30 

2.6. senovinis paviljonas 

(palapinė) 

1 vnt. 1 parai 30 

2.7. apsauginė tvorelė (1 m x 2 

m) 

1 vnt. 1 para 2 

2.8. elektros srovės 

generatorius (su kuru) 

1 val. 40 
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2.9. apsauginis kabelių takelis 

(1 m ilgio, 2 kanalai) 

1 vnt. 1 para 3 

2.10. sulankstomoji kėdė 1 vnt. 1 para 3 

2.11. multimedijos įrangos 

komplektas (skaitmeninis 

projektorius, ekranas, 

belaidžio valdymo pultas 

pristatymams, lazeris) 

1 val.  20 / 10*** 

 

 

2.12. skaitmeninis projektorius  1 val. 10 

2.13. kostiumas (tautinis, 

šventinis, pramoginis) 

1 komplektas 1 

parai 

50 

3. 

 

Įgarsinimo paslaugos (su 

aptarnavimu): 

  

3.1. 

 

renginio įgarsinimas (2 

garso kolonėlės iki 1 kw, 

analoginis garso pultas, ne 

daugiau kaip 3 mikrofonai) 

1 val. 60 / 30*** 

 

3.2. renginio įgarsinimas garso 

kolonėlės iki 3 kw, 

analoginis garso pultas, ne 

daugiau kaip 3 mikrofonai)                    

1 val. 90 / 45*** 

 

3.3. renginio įgarsinimas 

(„Tecnare“ garso sistema) 

1 val. 200 

3.4. pasiruošimas renginiui, 

garso patikra 

1 val. 20 / 10*** 

 

4. renginio apšvietimas (ne 

daugiau kaip 4 

prožektoriai, 2 stovai) su 

aptarnavimu 

1 val. 60 / 30*** 

 

5. Kilnojamoji scena (8x10 

m): 

  

5.1. scenos nuoma (su 

priežiūra), scenos 

montavimas ir 

demontavimas 

1 paslauga 640 darbo dienomis 

720 savaitgaliais ir švenčių dienomis 

5.2. scenos transportavimas 1 paslauga kaina skaičiuojama pagal paslaugos 

teikėjo pateiktus įkainius 

6. Šiaulių kultūros centro 

organizuojamos kultūrinės 

veiklos bilietų kainos 

(koncertai, spektakliai, 

mėgėjų meno kolektyvų 

renginiai, edukacinės 

programos, kūrybinės 

dirbtuvės, nekomerciniai 

kino filmai, diskotekos, 

šokių vakarai, seminarai ir 

kt.): 

1 asmeniui  

6.1. suaugusiajam 1 asmeniui 0,50–50 

bilieto kaina skaičiuojama pagal 

formulę**** 

6.2. moksleiviui, studentui, 1 asmeniui 50 proc. bilieto kainos, apskaičiuotos 
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pensininkui, pateikusiam 

LR, ES ar tarptautinį ISIC 

pažymėjimą, Europos 

jaunimo kortelę, 

mokytojui, turinčiam 

tarptautinį ITIC 

pažymėjimą, 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikui, vaikų globos namų 

auklėtiniui, šeimos namų 

gyventojui, neįgaliajam, 

socialiai remtinų 

moksleivių grupei, 

pateikusiai sąrašą 

pagal formulę**** 

6.3. vaikui iki 5 metų, 

neužimančiam papildomos 

sėdimos vietos renginio 

metu, neįgaliajam, kuriam 

reikalinga lydinčiojo 

asmens (1 asmuo) pagalba, 

ir lydinčiajam asmeniui 

(būtina išankstinė 

registracija) 

1 asmeniui 100 proc. nuolaida 

7. Mėgėjų meno kolektyvų 

koncertinės programos: 

 

7.1. mėgėjų meno kolektyvo 

sukurta meninė programa 

(choreografija, muzikinė 

kompozicija, spec. paruošti 

kostiumai, scenografija ir 

pan.)  

1 programa 400 / 200*** 

 

7.2. I–II kategorijos arba aukšto 

meninio lygio mėgėjų 

meno kolektyvo (iki 40 

asm.) koncertinė, 

edukacinė programa 

1 val.  200 / 100*** 

 

 

 

7.3. III–IV kategorijos arba kito 

meninio lygio mėgėjų 

meno kolektyvo (iki 40 

asm.) koncertinė, 

edukacinė programa 

1 val.  100 / 50*** 

 

 

8. Kitos paslaugos:   

8.1. renginio planavimas 

(renginio programos, 

sąmatos sudarymas  

1 paslauga 100  

 

8.2. renginio organizavimas  1 paslauga kaina skaičiuojama pagal paslaugos 

teikėjo (-ų) pateiktus įkainius 

8.3. renginio vedimas 1 val.  

1 asmeniui 

50 

8.4. renginio scenarijaus 

parengimas 

1 paslauga 100 
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8.5. 

 

 

koncertinių erdvių 

nesudėtingos scenografijos 

parengimas iš užsakovo 

medžiagų 

1 paslauga 100 

8.6. bilietų platinimas Rėkyvos 

kultūros namuose 

1 paslauga 30 

8.7. dalyvio (konkurso, 

festivalio, varžytuvių, 

šventės ir pan.) startinis 

mokestis: 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.1. miesto ir (arba) rajoninis 

renginys  

1 asmeniui 1 

1 kolektyvui 10 

8.7.2. regioninis renginys 1 asmeniui 2 

1 kolektyvui 20 

8.7.3. respublikinis renginys 1 asmeniui 3 

  1 kolektyvui 30 

8.7.4. tarptautinis renginys 1 asmeniui 4 

1 kolektyvui 40 

8.8. kitų organizacijų bilietų 

pardavimas 

1 paslauga 3 proc. nuo parduotų bilietų sumos 

8.9. elektros tiekimo 

administravimas renginio 

metu 

1 paslauga 

 

10 

 

8.10. fotografavimo ir 

fotografijų retušavimo 

paslauga 

1 val.  50 

8.11. 

 

 

 

kultūros produktų  

(leidinių, kompaktinių 

plokštelių, suvenyrų, meno 

dirbinių ir kt.) pardavimo 

paslauga 

1 paslauga 

 

 

 

 

 20 proc. nuo parduotų gaminių sumos 

 

 

 

 

8.12. 

 

prekių su Šiaulių kultūros 

centro simbolika 

pardavimo paslauga 

(pieštukų, tušinukų, 

magnetukų, padėkliukų, 

raktų pakabukų, ženkliukų, 

sagių, molinukų, maišelių, 

kalendorių, nedidelių 

leidinių, kompaktinių 

plokštelių ir pan.) 

1 paslauga 20 proc. nuo galutinės gamybos kainos 

 

 

* Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų, 

nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams 

renginiams darbo dienomis 8–17 val. 

** Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų, 

nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams 

renginiams darbo dienomis nuo 17 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

*** Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų, 

nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams 

renginiams. 
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**** Bilieto kaina apskaičiuojama pagal formulę B = ((DS + ES x P(n)/ P(b))/M x H + R) x 

V/S, kur: 

B – bilieto kaina;       

DS – administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio personalo, prižiūrinčio konkretų renginį, darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų metinė suma (1 pareigybė – 1 etatas);  

ES – vienos salės / patalpų visų su paslaugos teikimu susijusių sąnaudų, t. y. šildymo ir 

sistemos priežiūros, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, komunalinių atliekų tvarkymo, 

priešgaisrinės ir turto apsaugos, turto draudimo, einamojo remonto ir kitų paslaugų bei panaudotų 

prekių, susijusių su salės, kurioje vyksta renginys, metinė suma;   

P(b) – viso pastato, kuriame yra salė/patalpa, bendras plotas kv. m;   

P(n) – salės / patalpos plotas kv. m.;   

M – darbo valandų skaičius per metus – 2010;    

R – renginio organizavimo kaštai (intelektinės, autorinės ar kitos paslaugos (apmokėjimas 

atlikėjui (-ams), lektoriui (-iams), režisieriui (-iams), filmavimas ir montavimas, fotografavimas, 

reklamos / spaudos paslaugos, scenografijos, aranžuočių kūrimas, kostiumų siuvimas, tekstų 

redagavimas, vertimas ir kt.), transporto, nakvynės išlaidos, prekės, ūkinis inventorius ir kt. 

nenumatytos išlaidos);   

V – renginio patrauklumo koeficientas:     

1–2 – profesionaliojo meno atlikėjų pasirodymas (renginio turinio, salės, vietos patrauklumas 

ir pan.);      

0,1–0,9 – mėgėjų meno atlikėjų pasirodymas, edukacinės programos (veiklos turinio, 

patalpos, salės, vietos patrauklumas ir pan.);     

S – vidutinis renginio lankytojų skaičius;     

H – renginio trukmė valandomis. 

Nuolaidos skaičiuojamos nuo pagrindinės bilieto kainos.   

   

 

_____________________________ 

 


