
PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

                                                                    2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-189

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur Pastabos

1. Bilietai į Ignalinos rajono kultūros centro organizuojamus renginius, koncertus ir programas
1.1. Kultūros centro mėgėjų meno 

kolektyvų koncertas, spektaklis
1.1.1
.

Suaugusiesiems Vnt
.

3,00

1.1.2
.

Vaikams Vnt
.

2,00

1.2. Mėgėjų meno renginių ciklo, 
festivalio abonementas        
(1 dienos)

Vnt
. 5,00

1.3. Mėgėjų meno renginių ciklo, 
festivalio abonementas (2 dienos)

Vnt
.

8,00

1.4. Kino filmas 
1.4.1
.

Suaugusiesiems Vnt
.

5,00

1.4.2
.

Vaikams Vnt
.

2,00

1.5. Bilietas su nuolaida Vnt
. 2,00

Kaina galioja į 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 papunkčiuose nurodytus
renginius

1.6. Renginys su atlikėju, grupe, trupe, 
personažu ir pan. (kai renginio 
savikaina iki 2000,00 Eur)

1.6.1
.

Suaugusiesiems Vnt
.

8,00

1.6.2
.

Vaikams Vnt
.

5,00

1.6.3
.

Bilietas su nuolaida Vnt
.

5,00

1.7. Renginys su atlikėju, grupe, trupe, 
personažu ir pan. (kai renginio 
savikaina daugiau nei 2000,00 Eur)

1.7.1
.

Suaugusiesiems Vnt
.

12,00

1.7.2
.

Vaikams Vnt
.

5,00

1.7.3
.

Bilietas su nuolaida Vnt
.

5,00

1.8. Edukacinė programa  Vnt
.

3,00
Minimalus edukacinės 
programos dalyvių skaičius 
10 asmenų

1.9. Konkurso dalyvio mokestis Vnt
.

10,00



1.10. Paslaugų teikėjų mokestis renginio 
metu

Vnt
.

10,00

Mokestis taikomas renginio
metu teikiamoms 
paslaugoms, išskyrus 
prekybą

1.11. Pramoginis vakaras (šokiai, diskoteka
ir kt.)

1.11.
1.

Centro padaliniuose Vnt
.

2,00

1.11.
2.

Centro patalpose Vnt
.

5,00

2. Trumpalaikė patalpų nuoma renginiams*
Parduotų

bilietų skaičius
Pastabos

2.1. Didžioji salė 
(su užsakovų bilietais) iki 100 vnt. 10 proc.

Nuo gautos sumos už 
parduotus bilietus101–250 vnt. 13 proc.

daugiau kaip 250
vnt.

16 proc.

2.2. Didžioji salė
1 val. 60,00

Nekomerciniams 
renginiams

2.3. Didžiosios salės fojė
1 val. 30,00

2.4. Pirmo aukšto fojė
1 val. 10,00

2.5. Antro aukšto fojė
1 val. 10,00

2.6. Veidrodžių salė
1 val. 30,00

2.7. Choreografijos salė
1 val. 30,00

2.8. I grimo kambarys
1 val. 10,00

2.9. II grimo kambarys
1 val. 10,00

2.10. Didžioji salė, didžiosios salės fojė, 
veidrodžių salė, choreografijos salė 
edukaciniams, sveikatingumo, 
terapijos užsiėmimams, repeticijoms 

1 val. 2,00

Vykdant projektines ir kitas
veiklas, trunkančias 
nustatytais periodais ar 
ciklais

2.11. Vasaros estrada su užsakovų bilietais 1 val. 50,00

Nuo gautos sumos už 
parduotus bilietus

iki 400 vnt. +10 proc.

1 val. 50,00
daugiau kaip  400

vnt.
+15 proc.

2.12. Vasaros estrada 
1 val. 50,00

Nekomerciniams 
renginiams

2.13. Vasaros estrados nuoma 
edukaciniams, sveikatingumo, 
terapijos užsiėmimams, repeticijoms

1 val. 2,00

Vykdant projektines ir kitas
veiklas, trunkančias 
nustatytais periodais ar 
ciklais

2.14. Prekybos vieta (2x2) kultūros centre 
vidaus renginių metu:

Mokestis netaikomas 
prekiaujantiems sertifikuoto
tautinio paveldo produkcija



2.14.
1.

Prekiaujantiems tautodailės darbais
1 renginys 5,00

2.14.
2.

Prekiaujantiems kitomis prekėmis

1 renginys
10,0

0

3. Įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos
3.1. Kultūros centro patalpose 1 val. 30,00
3.2. Užsakovo patalpose 1 val. 60,00
3.3. Lauko renginys 1 val. 90,00
3.4. Renginio apšvietimo paslauga 

užsakovo vidaus patalpose – 4 
prožektorių nuoma

1 renginys
(iki 3 val.)

30,00

3.5. Renginio apšvietimo paslauga 
užsakovo vidaus patalpose – 8 
prožektorių nuoma

1 renginys
(iki 3 val.)

60,00

4. Meninės programos
4.1. Ignalinos rajono kultūros centro 

mėgėjų meno kolektyvų meninės 
programos

4.1.1
.

Vokalinis kolektyvas
1 val. 100,00

4.1.2
.

Šokių kolektyvas
1 val. 250,00

4.1.3
.

Liaudiškos muzikos kapela
1 val. 200,00

4.2. Koncertmeisterio, atlikėjo paslauga 1 val. 50,00
4.3. Renginio režisavimas ir vedimas 1 renginys 100,00
4.4. Renginio režisavimas ir vedimas su 

Ignalinos rajono kultūros centro 
mėgėjų meno kolektyvo koncertine 
programa 

1 renginys 250,00

5. Trumpalaikė inventoriaus nuoma ir kitos paslaugos
5.1. Palapinė 3x4,5 m; 3x6 m; 2x2 m Vnt., 1 para 20,00
5.2. Sulakstomoji, konferencinė kėdė Vnt., 1 para 1,00
5.3. Teatro kėdė Vnt., 1 para 3,00
5.4. Stalas Vnt., 1 para 5,00
5.5. Suolas Vnt., 1 para 2,00
5.6. Multimedijos projektorius 1 val. 10,00
5.7. Ekranas 1 val. 10,00
5.8. Kostiumas (tautinis, šventinis, 

pramoginis)
Vnt., 1 para 5,00

5.9. Reklama interjere 1 kv. m / 1 mėn. 20,00
5.1
0.

Reklama interneto svetainėje, 1 
skelbimas

1 mėn. 20,00

5.1
1.

Teniso stalo ir rakečių nuoma
1 para 20,00

5.1
2.

Žaidimo „Stalo futbolas“ nuoma 1 para 20,00

Kitos pastabos: 

*Renginys – įvairūs žanrai ir formos: šventė, koncertas, spektaklis, minėjimas, debatai, diskusija,
pristatymas, suvažiavimas, festivalis, vakaronė ir kt.



1. 1.1–1.11 papunkčiuose pateiktos kainos nurodytos 1 asmeniui. 
2. Bilietas su nuolaida galioja pensininkams, neįgaliesiems, POLA kortelės turėtojams,

daugiavaikių šeimų nariams, globos namų ar šeimynų nariams, socialiai remtinų šeimų nariams
(pateikus tai įrodantį dokumentą).

3. Grupės vadovas, įsigyjantis 15 ir daugiau bilietų, , į renginį įleidžiamas nemokamai;
grupės vadovui suteikiama vieta prie grupės.

4. Vaikas  iki  3  m.  į  renginį  vaikams  įleidžiamas  nemokamai  su bilietą  į  tą  renginį
turinčiu  suaugusiuoju šeimos  nariu;  vaiko  asmens  dokumentas  pateikiamas  bilietų  kontrolieriui,
vaikui papildoma vieta nesuteikiama.

5. 1.1.2, 1.4.2, 1.6.2 papunkčiuose nurodytos kainos galioja vaikams iki 12 metų.
6. Į komercinio renginio aptarnavimo paslaugą, nurodytą  2.1 papunktyje, įskaičiuotas

naudojimasis  įgarsinimo  ir  apšvietimo  stacionaria  aparatūra,  pagalbinėmis  patalpomis,  rūbinės
darbuotojų  paslaugomis,  taip  pat  įtrauktas  standartinis  patalpų  paruošimas,  valymas,  užsakovo
pateiktos viešinimo informacijos sklaida miesto erdvėse, internete, prekyba bilietais kasoje, bilietų
kontrolės paslauga.

7. Paslaugos laikas apvalinamas 30 min. tikslumu.
8. Neatlygintinai  naudotis  Ignalinos  rajono kultūros  centro patalpomis  gali  Ignalinos

rajono  savivaldybė,  savivaldybės  biudžetinės  bei  savivaldybės  viešosios  įstaigos,  neįgaliųjų  ir
jaunimo  nevyriausybinės  organizacijos,  miesto  ir  kaimo  bendruomenės,  veikiančios  Ignalinos
rajono savivaldybės teritorijoje. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki renginio dienos teikia
prašymą Ignalinos rajono kultūros centro direktoriui, nurodydamas renginio datą, laiką ir trukmę,
tikslinę  (-es)  grupę  (-es),  techninio  ir  ūkinio  aptarnavimo  poreikį.  Prašymas  tenkinamas
atsižvelgiant  į  Ignalinos  rajono  kultūros  centro  užimtumą,  turimas  technines  ir  organizacines
galimybes  aptarnauti  renginį,  renginio  reikšmingumą  rajono  bendruomenei,  renginio  meninę  ir
kultūrinę vertę.

9. Su užsakovu sudaroma paslaugų sutartis.
10.  Į 3 ir 4 punktuose nurodytas kainas neįeina transporto išlaidos.
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