
 
 

PATVIRTINTA 
             Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 
             2022 m. liepos 25 d. sprendimu 
             Nr. TS-169 
 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ 
PASLAUGŲ KAINOS  

 
Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina 

1. Naudojimasis Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro patalpomis, kai neparduodami 
bilietai: 

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro koncertų 
salė (430,31 m2) su stacionaria garso ir šviesos 
aparatūra: 
- šildymo sezono metu 
- ne šildymo sezono metu 

 
 

1 val. 
1 val. 

 
 

75,00 Eur 
55,00 Eur 

1.2. Konferencijų salė (136,77 m2) su konferencine garso 
aparatūra, projektoriumi: 
- šildymo sezono metu 
- ne šildymo sezono metu 

 
 
1 val. 
1 val. 

 
 
50,00 Eur 
35,00 Eur 

1.3. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro padalinių – 
Būdos KN, Plutiškių KN, Antanavo KN, Bagotosios 
KN, Ąžuolų Būdos KN, Jūrės KN – pagrindinių salių 
nuoma be garsinimo ir šviesos: 
- šildymo sezono metu 
 
- ne šildymo sezono metu 

 
 
 
 
 
1 val. 
1 para 
1 val. 
1 para 

 
 
 
 
 
30,00 Eur 
80,00 Eur 
25,00 Eur 
50,00 Eur 

2. Naudojimasis Kazlų Rūdos kultūros centro vidaus patalpų ir išorinės pastato sienos plotais 
reklamos ar prekybos tikslais: 

2.1. Naudojimasis patalpų vidaus plotais prekybai renginio 
metu 1 m2 10,00 Eur 

 
 
2.2. 

Naudojimasis patalpų vidaus plotais nekintamai vaizdinei 
reklamai kabinti ant sienų, pastatyti ant grindų renginio 
metu (išskyrus Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre 
vykstančių renginių reklamą) 

 
1 m2 

 
 
2,00 Eur 

2.3. Naudojimasis Kazlų Rūdos kultūros centro pastato 
(unikalus numeris 5897-5001-3015) fasado išorinės 
sienos plotu kintamo vaizdo reklamai (ekranui) 

1 mėnuo už 1 m2 5,00 Eur 

3. Naudojimasis Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro ir padalinių patalpomis renginių 
organizavimui, kai parduodami užsakovo bilietai: 

 
 
3.1. 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro salės: 
- iki 60 bilietų 
- nuo 61 iki 150 bilietų 
- nuo 151 iki 300 bilietų 
- virš 300 bilietų 

 
Suma už 
parduotus bilietus 

 
10 proc. 
15 proc. 
18 proc. 
20 proc. 

 
 
 
3.2. 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro padalinių – 
Būdos KN, Plutiškių KN, Antanavo KN, Bagotosios KN, 
Jūrės KN – salės: 
- iki 100 bilietų 
- virš 100 bilietų 

 
 
Suma už parduotus 
bilietus 

 
 
 
   
  5 proc. 
10 proc. 

4. Naudojimasis Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro turtu, neįvardytu 1, 2, 3 punktuose: 
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4.1. Projektorius, Epson EB-X02, 2.600 Lumen, XGA 
 

1 valanda 
1 para 

5,00 Eur 
20,00 Eur 

4.2. Pastatomas kino ekranas (2 m x 2 m) 1 val. 
1 para 

5,00 Eur 
10,00 Eur 

4.3. 1 mikrofonas su stovu 1 para 10,00 Eur 
4.4. Mobili garso kolonėlė su mikrofonu 1 val. 

1 para 
10,00 Eur 
20,00 Eur 

4.5. 1 garso kolonėlė Yamaha DSR112, 134dB SPL 1 val. 
1 para 

10,00Eur 
20,00 Eur 

  4.6.  Garsinimo pultas  1 para 30,00 Eur 
  4.7.  1 LED apšvietimo prožektorius (500 w) 1 para 5,00 Eur 
  4.8.  1 apšvietimo prožektorių stovas 1 para 5,00 Eur 
  4.9.  1 valdomas apšvietimo įrenginys Chauvet Rogue R1 

Wash 
1 para 20,00 Eur 

  4.10.  Apšvietimo sistemos valdymo pultas 1 para 30,00 Eur 
  4.11. Scenos pakylos (6 m x 5 m) nuoma (su montavimo 

paslauga, be transportavimo paslaugos) 
1 para 
3 paros 

250,00 Eur 
600,00 Eur 

  4.12. 1 pakylos padėklo (1 m x 2 m + 4 kojos) nuoma (be 
transportavimo ir montavimo paslaugos) 

1 para 15,00 Eur 

  4.13. Kupolo formos scenos stoginės (5 m x 5 m) nuoma (su 
montavimo paslauga, be transportavimo paslaugos) 

1 para 
3 paros 

250,00 Eur 
600,00 Eur 

  4.14. Kupolo formos paviljono (5 m x 5 m) nuoma (su 
montavimo paslauga, be transportavimo paslaugos) 

1 para 
3 paros 

200,00 Eur 
550,00 Eur 

  4.15. Sudedamų stalų nuoma (1 vnt.) 1 para 3,00 Eur 
  4.16. Sulankstomų kėdžių nuoma (1 vnt.) 1 para 1,00 Eur 
  4.17. Lauko suolų nuoma (1 vnt. be transportavimo 

paslaugos) 
1 para 5,00 Eur 

  4.18. Savivaldybės įstaigų ir organizacijų, kurių steigėja 
arba dalininkė yra Savivaldybė, 4 punkte išvardintos 
paslaugos teikiamos atskiru susitarimu 

Už patirtas 
išlaidas 
paslaugos 
organizavimui 

Pagal pateiktas 
sąskaitas 

   5. Transporto paslaugos: 
5.1. Keleivių vežimas užsakomuoju maršrutu 1 km 

1 val. prastovos 
  0,8 Eur  

    5,8 Eur 
  5.2. Savivaldybės įstaigų ir organizacijų, kurių steigėja 

arba dalininkė yra Savivaldybė, keleivių vežimas 
nustatytu maršrutu 

Už faktines 
kelionės išlaidas 

pagal pateiktas 
sąskaitas 

  5.3. Įrangos ir krovinių pervežimas su krovimo paslauga 
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje 

1 km 
1 val. prastovos 

  0,85 Eur  
    5,8 Eur 

5.4. Įrangos ir krovinių pervežimas su krovimo paslauga už 
Kazlų Rūdos savivaldybės ribų 

1 km 
1 val. prastovos 

  0,85 Eur  
    5,8 Eur 

5.5. Komercinio pavėžėjimo paslauga (pramoginių 
renginių  svečių pavėžėjimo paslauga Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje, nesusijusių su kultūros 
centro veikla) 

1 para   150,00 Eur 

  5.6.  Komercinio pavėžėjimo paslauga (pramoginių 
renginių  svečių pavėžėjimo paslauga ne Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje, nesusijusių su kultūros 
centro veikla) 

1 para   250,00 Eur 

6. Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro organizuojami renginiai su bilietais: 
 
 

 
 

 
 1,00 Eur 

2,00 Eur 
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6.1. Renginys, kai programoje pristatomi mėgėjų meno 
atlikėjų ir atlikėjų kolektyvų atliekami kūriniai (kaina 
skaičiuojama pagal 1 formulę) 

 
1 bilietas 

3,00 Eur 
4,00 Eur 
5,00 Eur 
6,00 Eur 
7,00 Eur 
8,00 Eur 
9,00 Eur 
10,00 Eur 

 
 
 
 
 
6.2. 

 
 
 
 
Renginys, kai programoje atliekami profesionaliojo scenos 
meno kūriniai (kaina skaičiuojama pagal 1 formulę) 

 
 
 
 
 
1 bilietas 

1,00 Eur 
2,00 Eur 
3,00 Eur 
4,00 Eur 
5,00 Eur 
6,00 Eur 
7,00 Eur 
8,00 Eur 
9,00 Eur 
10,00 Eur 
11,00 Eur 
12,00 Eur 
15,00 Eur 

 
 
 
 
6.3. 

 
 
 
 
Renginys, kai programoje atliekami pramoginio scenos 
meno kūriniai (kaina skaičiuojama pagal 1 formulę) 

 
 
 
 
1 bilietas 

5,00 Eur 
6,00 Eur 
7,00 Eur 
8,00 Eur 
9,00 Eur 
10,00 Eur 
15,00 Eur 

 
6.4. 

Kinas: 
- suaugusiesiems 

 

 
1 bilietas 
 

 
4,00 Eur 
5,00 Eur 

- vaikams 1 bilietas 2,00 Eur 
3,00 Eur 

 
 
6.5. 

Pramoginės muzikos šokių vakaras (kaina skaičiuojama 
pagal 1 formulę) 

 
1 bilietas 
1 bilietas 
1 bilietas 
1 bilietas 
1 bilietas 

 
2,00 Eur 
3,00 Eur 
5,00 Eur 
7,00 Eur 
10,00 Eur 

 
6.6. 

Liaudiškos muzikos šokių vakaras (kaina skaičiuojama 
pagal 1 formulę) 

  1 bilietas 
1 bilietas 
1 bilietas 

  1,00 Eur 
3,00 Eur 
5,00 Eur 

  6.7. Švietėjiška (edukacinė) programa (kaina skaičiuojama pagal 1 
formulę) 

  1 bilietas 0,50–9,00 Eur 
 

6.8. Spektaklis vaikams 1 bilietas 2,00 Eur 

6.9. Dalyvavimas edukacijoje pagal „Kultūros paso“ 
programą 

1 pamoka/ 
1 asmeniui 

  1 diena / 
1 asmeniui 

   2,00 Eur      
   9,00 Eur  

7. Kultūrinės, kūrybinės, organizacinės paslaugos: 

7.1. Renginio organizavimas pagal užsakymą kultūros centro 
patalpose 1 renginys 150,00 Eur 

7.2. Renginio organizavimas pagal užsakymą ne kultūros 
centro patalpose, kai prekiaujama bilietais į renginį 
(kaina skaičiuojama pagal 1 formulę) 

1 renginys Nuo 200,00 
Eur 
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7.2.1. Sukurtos programos parodymas pagal užsakymą ne 
kultūros centro patalpose, kai neprekiaujama bilietais, o 
atsiskaitoma pagal paslaugų teikimo sutartį, įskaitant 
intelektinės, autorinės ar kitas paslaugas, apmokėjimus 
atlikėjui (-ams), edukatoriui (-iams), lektoriui (-iams), 
režisieriui (-iams), filmavimo ir montavimo, 
fotografavimo, reklamos / spaudos paslaugos, 
scenografijos, aranžuočių kūrimas, kostiumų siuvimas, 
tekstų redagavimas, vertimas ir kt., transporto, nakvynės 
išlaidos, prekės, ūkinis inventorius ir kt. nenumatytos 
išlaidos (kaina skaičiuojama pagal 2 formulę) 

1 renginys  Nuo 300,00 
Eur 

7.3. Specialus koncertinio/teatrinio numerio sukūrimas ir 
pristatymas pagal užsakovo poreikius 1 kūrinys 80,00 Eur 

7.4. Renginio (konkurso, festivalio) dalyvio mokestis (kaina 
skaičiuojama pagal  1 formulę)  1 suaugęs  15–20 Eur 

1 vaikas (iki 18 m.) 10–15 Eur 

Suaugusiųjų 
grupė 

35–50 Eur 

Vaikų/jaunimo 
grupė 

20–35 Eur 

 
 
7.5. 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno 
kolektyvo koncertinės, edukacinės programos atlikimas 
(be transporto išlaidų): 
I–II meninio lygio kategorijos 
III–IV meninio lygio kategorijos, be kategorijos 

 
 
 
30 min. 
30 min. 

 
 
 
90,00 Eur 
60,00 Eur 

7.6. Renginio įgarsinimo paslauga kultūros centro patalpose, 
naudojant kultūros centro garsinimo įrangą 

  1 renginys 30,00 Eur 

7.7. Renginio įgarsinimas ne kultūros centro patalpose, 
naudojant kultūros centro garso įrangą (be transporto 
išlaidų) 

1 val. 
1 renginys 

50,00 Eur 
150,00 Eur 

7.8. Renginio sceninio apšvietimo paslauga kultūros centro 
patalpose, naudojant kultūros centro įrangą 

  1 renginys 20,00 Eur 

7.9. Renginio sceninis apšvietimas ne kultūros centro patalpose, 
naudojant kultūros centro įrangą (be transporto išlaidų) 

1 val. 
1 renginys 

50,00 Eur 
70,00 Eur 

8. Kitos paslaugos: 

8.1. Leidimas reklamos agentams, platintojams teikti 
paslaugas patalpose renginio metu 1 renginys 10,00 Eur 

 
8.2. Kitų organizatorių renginių bilietų platinimas (jei bilietus 

platina kultūros centro darbuotojas) 

Suma už 
parduotus 
bilietus 

 
3 proc. 

  8.3. Suvenyrų platinimas Taikomas 
antkainis nuo 
pirminės kainos 

 
 
25 proc. 

 
             1. Kaina apskaičiuojama pagal formulę B=K/S, kur: 

B – bilieto/renginio kaina (nustatoma 10 euro centų tikslumu, pagal aritmetinio apvalinimo 
taisyklę); 

K – kaštai (intelektinės, autorinės ar kitos paslaugos (apmokėjimas atlikėjui (-ams), 
edukatoriui (-iams), 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); 
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S – planuojamas renginio/edukacijos/programos lankytojų skaičius. Galutinė kaina 
nustatoma 10 euro centų tikslumu. 

2. Kaina apskaičiuojama pagal formulę B=K kur: 
B (biudžetas) – renginio kaina (nustatoma 10 euro centų tikslumu, pagal aritmetinio 

apvalinimo taisyklę); 
K – kaštai (intelektinės, autorinės ar kitos paslaugos (apmokėjimas atlikėjui (-ams), 

edukatoriui (-iams), 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); 

3. Esant projektiniam finansavimui, socialiai remtinų šeimų vaikams, pateikus tai įrodančius 
dokumentus, dalyvavimas – nemokamas. 

4. Renginių bilietų kainų nuolaidos ir lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
_______________________ 

 


