
 
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. 

SPRENDIMO NR. TS-8 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 

CENTRO TEIKIAMŲ  MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. TS-4 

Kupiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi 

ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018 m. sausio 18 d. raštą Nr. S-9 

„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro mokamų paslaugų įkainių dydžių papildymo 

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

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų 

įkainių dydžius, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu 

Nr. TS-8 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų  mokamų paslaugų įkainių 

dydžių patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). 

2. Paskelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir Teisės aktų registre. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo 

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.   

 

 

 

Savivaldybės meras   Dainius Bardauskas  



PATVIRTINTA 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. vasario 24 d. sprendimu  

Nr. TS-8  

(Kupiškio rajono savivaldybės  tarybos 

2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-4   

redakcija) 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ  

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

 

Matavimo vnt. 

 

Kaina,  

Eur 

1. 

 

BILIETŲ KAINOS Į KULTŪROS 

CENTRO ORGANIZUOJAMUS 

RENGINIUS: 

 

 

 

1.1.  diskoteka:   

1.1.1. vaikams vnt. 1 

1.1.2. jaunimui vnt. 2 

1.1.3. jaunimui su profesionalia programa vnt. 3 

1.2. šokių vakarai, vakaronės:   

1.2.1. jaunimui, suaugusiesiems vnt. 2 

1.2.2. jaunimui, suaugusiesiems su programa vnt. 3 

1.3. kino filmas:   

1.3.1. vaikams vnt. pagal sutartį 

1.3.2. jaunimui, suaugusiesiems vnt. pagal sutartį 

1.3.3. premjera jaunimui, suaugusiesiems vnt. pagal sutartį 

1.3.4. premjera su pristatymu suaugusiesiems vnt. pagal sutartį 

1.4. mėgėjų meno kolektyvo (-ų) koncertas, 

spektaklis*: 

  

1.4.1. vaikams vnt. 1 

2 

3 

4 

5 

1.4.2. suaugusiesiems vnt. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

2. kiti pramoginiai, komerciniai renginiai*:   

2.1. vaikams   1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



2.2. suaugusiesiems   1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20 

2.3. mėgėjų meno kolektyvų koncertinė 

programa (be transporto išlaidų) 

1 val. 100 

3. konkursų startinis mokestis:   

3.1. vaikui (rajoninis konkursas) vnt. 3 

3.2. suaugusiajam (rajoninis konkursas) vnt. 4 

3.3. vaikų kolektyvui (rajoninis konkursas) vnt. 5 

3.4. suaugusiųjų kolektyvui (rajoninis konkursas) vnt. 6 

3.5. vaikui (respublikinis konkursas) vnt. 7 

3.6. suaugusiajam (respublikinis konkursas) vnt. 9 

3.7. vaikų kolektyvui (respublikinis konkursas) vnt. 10 

3.8. suaugusiųjų kolektyvui (respublikinis 

konkursas) 

vnt. 20 

3.9. vaikui (tarptautinis konkursas) vnt. 10 

3.10 suaugusiajam (tarptautinis konkursas) vnt. 15 

3.11. vaikų kolektyvui (tarptautinis konkursas) vnt. 30 

3.12. suaugusiųjų kolektyvui (tarptautinis 

konkursas) 

vnt. 40 

3.13. būreliai:   

3.14. vaikams ir jaunimui** 1 mėnuo 10 

3.15. suaugusiesiems 1 mėnuo 15 

4.  PATALPŲ NUOMA 

ATVYKSTANTIEMS KOLEKTYVAMS: 

  

4.1.  

 

Iki 50 žiūrovų 10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

Kultūros centras) 

4.2.  50 ir daugiau 

žiūrovų 

12 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

Kultūros centras) 

4.3.  150 ir daugiau 

žiūrovų 

15 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

Kultūros centras) 

4.4.  250 ir daugiau 

žiūrovų 

17 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

Kultūros centras) 

 

4.5.  384 ir daugiau 

žiūrovų 

20 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

Kultūros centras) 

5. PATALPŲ NUOMA   

5.1. Didžioji salė 1 val. 50 

5.1.1. susirinkimams, susitikimams, pristatymams, 

pasitarimams, seminarams ir kitiems 

Nepriklausomai 

nuo renginio 

10 



nekomerciniams renginiams: Kupiškio rajono 

savivaldybei, Savivaldybės biudžetinėms bei 

Savivaldybės viešosioms įstaigoms, 

neįgaliųjų ir kitoms nevyriausybinėms 

organizacijoms, miesto ir kaimo 

bendruomenėms, veikiančioms Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje, suderinus 

renginio datą ir laiką su Kultūros centro 

administracija ir sudarius patalpų nuomos 

nekomerciniams renginiams sutartį 

trukmės 

5.1.2. Kupiškio rajono savivaldybės, Savivaldybės 

biudžetinių bei Savivaldybės viešųjų įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, 

veikiančių Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje,  komerciniams ir projektų 

lėšomis finansuojamiems renginiams, 

pasiruošimui renginiams (repeticijoms) 

Renginys, 

repeticija iki 

1 val. 

10 

Renginys, 

repeticija iki 

2 val. 

15 

Renginys, 

repeticija 

daugiau negu 

2 val. 

 

20 

5.1.3. politinių partijų, visuomeninių komitetų ir 

politinių organizacijų renginiams 

1 val. 20 

5.2. Didžiosios salės fojė 1 val. 30 

5.2.1. susirinkimams, susitikimams, pristatymams, 

pasitarimams, seminarams ir kitiems 

nekomerciniams renginiams: Kupiškio rajono 

savivaldybei, Savivaldybės biudžetinėms bei 

Savivaldybės viešosioms įstaigoms, 

neįgaliųjų ir kitoms nevyriausybinėms 

organizacijoms, miesto ir kaimo 

bendruomenėms, veikiančioms Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje, suderinus 

renginio datą ir laiką su Kultūros centro 

administracija ir sudarius patalpų nuomos 

nekomerciniams renginiams sutartį 

Nepriklausomai 

nuo renginio 

trukmės 

10 

5.2.2. Kupiškio rajono savivaldybės, Savivaldybės 

biudžetinių bei Savivaldybės viešųjų įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, 

veikiančių Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje,  komerciniams ir projektų 

lėšomis finansuojamiems renginiams, 

pasiruošimui renginiams (repeticijoms) 

Renginys, 

repeticija iki 

2 val. 

10 

Renginys, 

repeticija 

daugiau negu 2 

val. 

 

15 

5.2.3. politinių partijų, visuomeninių komitetų ir 

politinių organizacijų renginiams 

1 val. 10 

5.3. Vitražų salė 1 val. 40 

5.3.1. susirinkimams, susitikimams, pristatymams, 

pasitarimams, seminarams ir kitiems 

nekomerciniams renginiams: Kupiškio rajono 

savivaldybei, Savivaldybės biudžetinėms bei 

Savivaldybės viešosioms įstaigoms, 

neįgaliųjų ir kitoms nevyriausybinėms 

organizacijoms, miesto ir kaimo 

bendruomenėms, veikiančioms Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje, suderinus 

Nepriklausomai 

nuo renginio 

trukmės 

10 



renginio datą ir laiką su Kultūros centro 

administracija ir sudarius patalpų nuomos 

nekomerciniams renginiams sutartį 

5.3.2. Kupiškio rajono savivaldybės, Savivaldybės 

biudžetinių bei Savivaldybės viešųjų įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, 

veikiančių Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje,  komerciniams ir projektų 

lėšomis finansuojamiems renginiams, 

pasiruošimui renginiams (repeticijoms) 

Renginys, 

repeticija iki 

1 val. 

10 

Renginys, 

repeticija 

iki 

2 val. 

15 

Renginys, 

repeticija  

daugiau negu 

2 val. 

 

20 

5.3.3. politinių partijų, visuomeninių komitetų ir 

politinių organizacijų renginiams 

1 val. 10 

5.4. studija  1 val. 20 

5.5. kabinetas  1 val. 10 

5.6. kaimo padalinių, laisvalaikio salių patalpų 

nuoma šarvojimui (ši paslauga neteikiama, 

jei patalpos yra ugdymo įstaigose) 

 nemokamai 

5.7. komunalinės išlaidos ritualinių paslaugų 

metu (pagal sutartis) 

 pagal skaitliukų 

rodmenis 

5.8. choreografijos salės (L. Stuokos-Gucevičiaus 

a. 14-3) nuoma 

1 val. 10 

6. TECHNINĖS PASLAUGOS (ne kultūros 

centre vykstančiuose renginiuose, kurių 

organizatorius nėra kultūros centras) 

  

6.1. įgarsinimas  1 val. 30 

6.2. 1 radijo mikrofono nuoma 1 val. 10 

6.3. 1 laidinio radijo mikrofono nuoma 1 val. 5 

6.4. apšvietimas (mažesnis/didesnis galingumas) 1 val. 20 

40 

6.5. fonogramų gaminimas vnt. 20 

6.6. lauko scenos nuoma 1 para 150 

6.7. lauko scenos su stogu nuoma 1 para 350 

6.8. projektoriaus ir ekrano nuoma 1 para 20 

7. SPALVOTŲ PLAKATŲ SPAUSDINIMO 

PASLAUGOS: 

  

7.1. A0 (841-1189 mm) 

kreidinis popierius 180 g/m
2 

 

vnt. 

 

5,50 

7.2. A1 (594-841 mm) 

kreidinis popierius 180 g/m
2
 

 

vnt. 

 

3,50 

7.3. A2 (420-954 mm) 

kreidinis popierius 180 g/m
2
 

 

vnt. 

 

1,80 

7.4. A3 (420-954 mm) 

kreidinis popierius 180 g/m
2
 

 

vnt. 

 

0,90 

 

7.5. A4 (420-954 mm) 

kreidinis popierius 180 g/m
2
 

 

vnt. 

 

0,65 

8. MAKETAVIMO, DIZAINO 

PASLAUGOS: 

  

8.1. vizitinė kortelė, skrajutė, atvirukas, kvietimas  10 



8.2. skelbimas, plakatas  20 

9.  KITOS PASLAUGOS:   

9.1. renginio vedėjo (režisieriaus) paslauga 1 val. 40 

9.2. scenarijaus rašymas:   

9.2.1. vaikų ir jaunimo renginiams vnt. 20 

9.2.2. suaugusiųjų renginiams vnt. 40 

9.2.3. komerciniams renginiams vnt. 60 

9.3. teatrinių kostiumų nuoma para 6 

9.4. aksesuarų nuoma (vnt.) para 2 

9.5. leidimas reklamos agentams, platintojams 

teikti paslaugas Kultūros centro patalpose 

renginių metu 

1 renginys 20 

9.6. prekybos vieta Kultūros centre vidaus 

renginių metu, kieme – Kultūros centro 

prieigose: 

  

9.6.1. prekiaujantiems tautodailės darbais 1 renginys 5 

9.6.2. prekiaujantiems ne maisto prekėmis 1 renginys 10 

9.6.3. prekiaujantiems maisto prekėmis 1 renginys 30 

9.7. reklamos skelbimas švieslentėje bėgančioje 

eilutėje*** 

  

9.7.1. privatiems asmenims 

 

 

 

1 savaitė 6 

2 savaitės 10 

1 mėnuo 20 

9.7.2. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms 1 savaitė 10 

2 savaitės 15 

1 mėnuo 30 

10. TRANSPORTO NUOMA:   

10.1. automobilis su priekaba 1 km 0,45 

10.2. priekabos nuoma para 30 

11. ALIZAVOS PADALINYS   

11.1. salės nuoma 1 val. 5 

11.2. aparatūros nuoma 1 val. 20 

11.3. salės nuoma profesionaliems kolektyvams  10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

kultūros centras) 

12. SKAPIŠKIO PADALINYS   

12.1. salės nuoma 1 val. 30 

12.2. salės nuoma profesionaliems kolektyvams  10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

kultūros centras) 

12.3. aparatūros nuoma 1 val. 20 

13. ŠIMONIŲ PADALINYS   

13.1. salės ir darbo kambario nuoma 1 val. 10 

13.2. darbo kambario nuoma 1 val. 7 

13.3. salės nuoma 1 val. 7 

13.4. salės nuoma profesionaliems kolektyvams  10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

kultūros centras) 

14. SUBAČIAUS PADALINYS   



14.1. salės nuoma 1 val. 30 

14.2. salės nuoma profesionaliems kolektyvams  10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

kultūros centras) 

15. NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖ   

15.1. įgarsinimas  1 val. 5 

16. SALAMIESČIO PADALINYS   

16.1. salės nuoma (Salamiesčio dvaro patalpose) 4 val. 10 

16.2. garso aparatūros nuoma 1 val. 20 

17. NAIVIŲ PADALINYS   

17.1. salės nuoma  1 val. 7 

18. LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖ   

18.1. salės nuoma 1 val. 10 

19. ADOMYNĖS PADALINYS   

19.1. salės nuoma 1 val. 7 

20. LAIČIŲ PADALINYS   

20.1. salės nuoma 1 val. 7 

21. JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖ   

21.1. salės nuoma 1 val. 10 

21.2. salės nuoma profesionaliems kolektyvams  10 proc. nuo surinktos 

bilietų sumos (+ 3 %, 

jeigu bilietus platina 

kultūros centras) 

 

1. * 50 proc. bilieto kainos nuolaida tam pačiam asmeniui taikoma už du renginius per metus, kurių 

organizatorius yra Kultūros centras, įsigyjant vardinį bilietą ne renginio dieną: 

1.1. neįgaliesiems, pateikus neįgaliojo pažymėjimą; 

1.2. pensininkams, pateikus pensininko pažymėjimą; 

1.3. daugiavaikėms šeimoms, šeimynoms, globėjams ir jų globotiniams, pateikus patvirtinančius 

dokumentus. 

Nuolaidos taikomos ir į renginius įleidžiami asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. Bilieto kaina nustatoma taikant matematines skaičių apvalinimo taisykles. 

2. ** Išskyrus daugiavaikes šeimas, globotinius, globos namų auklėtinius. 

3. *** Užsakovų pateikiama reklama privalo atitikti LR įstatymus bei teisės aktus, 

reglamentuojančius reklamos turinį. 

4. Kultūros centras iki 20 proc. visų vieno renginio bilietų gali keisti į nemokamus kvietimus 

renginio rengėjams, organizatoriams, rėmėjams, kitiems socialiniams partneriams.  

5. Renginio dieną bilieto į renginį kaina gali būti didinama ne daugiau kaip dviem eurais. 

6. Kultūros centro padalinių ir laisvalaikio salių, darbo kambarių, įvardytų įkainių dydžių lentelėje, 

nuomos susirinkimams, susitikimams, pristatymams, pasitarimams, seminarams ir kitiems 

nekomerciniams renginiams: Kupiškio rajono savivaldybei, Savivaldybės biudžetinėms bei 

Savivaldybės viešosioms įstaigoms, neįgaliųjų ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, miesto 

ir kaimo bendruomenėms, veikiančioms Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, suderinus datą ir 

laiką su Kultūros centro administracija ir sudarius patalpų nuomos nekomerciniams renginiams 

sutartį, kaina – 7 eurai (nepriklausomai nuo renginio trukmės). 

________________________ 


