
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO

STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINŲ PATVIRTINIMO 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. T-349
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu,  18  straipsnio  1  dalimi,  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymo,
naudojimo  ir  disponavimo  juo  įstatymo  14  straipsnio  6  dalimi,  Lietuvos  Respublikos  kultūros
centrų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti  Šiaulių  rajono  savivaldybės  kultūros  centro  ir  jo  struktūrinių  teritorinių
padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Nustatyti, kad:
2.1.  Šiaulių  rajono  socialiai  remiamų  žmonių  draugijoms  Šiaulių  rajono  savivaldybės

kultūros  centro  (toliau  –  Kultūros  centras)  ir  jo  struktūrinių  teritorinių  padalinių  patalpos
suteikiamos nemokamai;

2.2. socialiniams partneriams (valstybinėms įmonėms, įstaigoms ir institucijoms),  Šiaulių
rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių
patalpos suteikiamos nemokamai, sumokant 100 %  komunalinių mokesčių sumos;

2.3.  Kultūros  centro  meno  mėgėjų  kolektyvams  leidžiama  pasinaudoti  Kultūros  centro
valdomu ir naudojamu transportu sumokant kuro išlaidas.

3. Pripažinti  netekusiais  galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d.
sprendimą Nr. T-265 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių
padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ su pakeitimais.

Šis  sprendimas  skelbiamas  Teisės  aktų  registre  ir  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                   Antanas Bezaras

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu  Nr. T-349

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO IR JO SRUKTŪRINIŲ
TERITORINIŲ PADALINIŲ 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.
Paslaugos pavadinimas

Kaina,
Eur

Mato vnt. Pastabos

Bilieto kaina
1. Poilsio vakarai vidutinio 

ir vyresniojo amžiaus 
žmonėms

1,00
2 val. Su įrašu

1.1. 2.00 2 val. Su temine programa
1.2. 3.00 2 val. Su gyva muzika
2. Pramoginiai renginiai 

vaikams
1,00

1,5 val. Su įrašu

2.1. 2.00 1,5 val. Su temine programa
3. Diskotekos, festivaliai ir 

kiti jaunimo renginiai
1,00 Su įrašu

3.1. 2,00 Su temine programa
3.2. 3,00 Su gyva muzika
4. Mėgėjų meno kolektyvų 

koncertai, spektakliai
1,00 
2,00
3,00 
4,00
5,00 
6,00
7,00
8,00

1 vnt.

Paslaugų kainos:
5. Kultūros centro mėgėjų 

meno kolektyvų 
pasirodymai, koncertai, 
spektakliai (be transporto
išlaidų):

120,00

90,00

60,00

1 val.

I–II meninio lygio 
kategorijos;
III–IV meninio lygio 
kategorijos, 
Be kategorijos.

6. Garso aparatūros 
suteikimo paslauga

60,00 1 renginiui
1 kw

7. Lauko scenos suteikimo 
paslauga 200,00

300,00
450,00
600,00
750,00

3 val. 
6 val. 
9 val. 
12 val. 
24 val. 

su stogu ir baltu 
apšvietimu, už antrą 
dieną mokama 50 proc. 
vienos paros kainos.
Į paslaugos laiką įeina 
transportavimo ir scenos 
surinkimo trukmė.

8. Techninių priemonių,
renginių atributikos, 
inventoriaus suteikimo 
paslauga

6,00 1 para
1 vnt.
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9. Karnavalinių ir kitų
koncertinių rūbų 
suteikimo paslauga

6,00 1 para 1 vnt.

10. Įgarsintojo paslaugos
10,00
15,00

1 val.
Kultūros centre
Išvykose.

11. Koncertinės salės erdvės 
suteikimo paslauga 
(atlikėjo bilietais)

Nuo parduotų bilietų 
sumos.

11.1. Rajono KC 15 %
11.2. filialuose 5 %
11.3. patalpose, 

neatitinkančiose sutartyje
nurodytų komunalinių 
reikalavimų

0 %

12. Didžiosios salės erdvės 
suteikimo paslauga 
proginiams renginiams

50,00 1 val.
Vaikams.
Su įgarsinimu – 60,00 €

12.1.
120,00 1 val.

Suaugusiems.
Su įgarsinimu – 150,00 €

12.2. Didžiosios salės erdvės 
suteikimo paslauga 
proginiams renginiams
(fiziniams asmenims)

200,00 1 renginiui
Su įgarsinimu – 230,00 €

13. Mažosios salės erdvės 
suteikimo paslauga
proginiams renginiams

50,00 1 val. Su įgarsinimu – 60,00 €

14. II a. fojė erdvės 
suteikimo paslauga
proginiams renginiams

60,00 1 val. Su įgarsinimu – 75,00 €

15. Diskotekų salės erdvės 
suteikimo paslauga

60,00 1 val.
Su įgarsinimu – 75,00 €

16. Patalpų suteikimo 
paslauga įvairiems
užsiėmimams

10,00 1 para

17. Paežerių dvaro erdvės 
suteikimo paslauga

200,00 1 para

Už elektrą – 30,00 € 
parai.
Už vandenį ir 
kanalizaciją – 30,00 € 
parai.

17.1 Paežerių dvaro erdvės 
suteikimo paslauga 15,00 1 val.

Už elektrą – 3,00 €.
Už vandenį, kanalizaciją 
– 1,50 €.

18. Struktūrinių teritorinių 
padalinių didžiųjų salių 
erdvių suteikimo 
paslauga

0,50 €

1 parai,
už vieną sėdimą

vietą 

Kaina pagal vietų skaičių 
salėje. 
Už elektrą ir vandenį 
mokama pagal skaitiklių 
parodymus.

19. Struktūrinių teritorinių 
padalinių kitų patalpų
erdvių suteikimo 

20,00 1 para
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paslauga
20. Pavėžėjimo paslauga 

įstaigos transportu
1,00 1 km

21. Atlikėjo bilietų 
platinimas

3 %
Nuo parduotų bilietų 
sumos.

22. Reklamos paslaugos 
(atributika renginio
vietoje)

15,00 1 renginiui
1 m² (išskyrus išorinę 
reklamą).

23. Žodinė arba garsinė
reklama renginio metu

15,00 2 kartus

24. Edukacinės programos 1,50
ŠRŠPT pažymėjimas / 
metodinė pažyma.

25. Kūrybinės dirbtuvės
„Teminė fotografija“

2,00 1,5 val.

Mažiausia 10 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

26. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Pažink,
pamilk, išsaugok“ 3,00 1 val.

Mažiausia 10 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

27. Kultūrinės edukacijos
užsiėmimas „Šiuolaikinis
šokis, aerobika“ 2,00 1 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

28. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas
„Susipažinimas su 
muzika“

1,00 1 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

29. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Pažintis su 
Zigmo Gėlės namais ir 
sugrįžimas į poeto
vaikystės pasaulį“

2,00 1 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

30. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Paprasto
skudučio nepaprastas 
pasakojimas“

2,00 45 min.

Mažiausia 7 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

31. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Kai 
instrumentai prabyla...“ 2,00 1,5 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

32. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Origamis
lietuvių liaudies 
pasakose“

2,00 1 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.



4

33. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Lietuvos 5
regionų tautinio 
kostiumo pristatymas“

3,00 1 val.

Mažiausia 10 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

34. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Dailės 
pamokėlės su vandens
spalvotais muilo 
burbulais“

3,00 1 val.

Mažiausia 10 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

35. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Magijos
teatras“ 3,00 1 val.

Mažiausia 10 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

36. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Iš močiutės
skrynios – rankdarbiai,
pasakos, dainos, 
giesmės“

2,00 45 min.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

37. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Spalvingas 
instrumentų pasaulis“ 1,00 45 min.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

38. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Sena / 
nauja žaislų dėžė“ 4,00 1,5 val.

Mažiausia 6 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

39. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Grojimo 
gitara ypatumai“ 2,00 30 min.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

40. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas ,,Pažink 
iliuzijos meną“ 3,00 30 min.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai). 
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

41. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Bičių vaško
gamyba ir puošyba“ 5,00 45 min.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

42. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Šokio 
galimybės saviraiškai ir 
tobulėjimui!“

2,00 1 val.

Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

43. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Žaismingai 

4,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
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žaislingos Kalėdos“ nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.

44. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Aš – 
EKONAUTAS“ 3,00 45 min.

Mažiausia 8 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

45. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Tautinė 
juosta – apjuosti 
draugystę“

3,00 45 min.

Mažiausia 8 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

46. Kultūrinės edukacijos 
užsiėmimas „Fokus 
Pokus“ 4,00 1 val.

Mažiausia 8 žmonių 
grupė (1 suaugusiajam 
nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam 
grupėje.

____________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS
CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-22 Nr. T-349
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ersida Medžiūnienė, Skyriaus vedėja, BENDRŲJŲ REIKALŲ

SKYRIUS
Sertifikatas išduotas ERSIDA,MEDŽIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-22 08:56:52 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-04 19:09:22 – 2026-05-03 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Antanas Bezaras, Savivaldybės meras
Sertifikatas išduotas ANTANAS BEZARAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-22 10:20:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-23 16:17:51 – 2022-01-22 16:17:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k.188726051 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:13:21 iki 2021-12-26
14:13:21

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-22
11:29:04)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-22 11:29:05 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


