
                                                                                                                                                                                                                                   

T-IX-762 

 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VARĖNOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2021 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-IX-762 

Varėna 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 

31 d. sprendimą Nr. T-IX-719 „Dėl biudžetinės įstaigos Dargužių amatų centro reorganizavimo ir Varėnos 

kultūros centro nuostatų patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Varėnos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimą Nr. T-VII-496 „Dėl Varėnos rajono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ su visais 

pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. spalio 1 d. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 

36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 

per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.   

 

 

Savivaldybės meras         Algis Kašėta 

 

 
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

Laima Denutienė  

2021-09-28 
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PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-IX-762 

 

VARĖNOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Nr.  Paslaugos pavadinimas Pastabos  Mato vnt. Kaina  

1. Kino salės renginių kainos 

1.1. Bilietas į 2D kino seansą 

1.1.1.  suaugusiesiems 1 bilietas 4 Eur 

1.1.2. vaikams iki 12 m., 

neįgaliesiems, 

senjorams ir 

grupėms, 

didesnėms nei 10 

asmenų 

1 bilietas 3 Eur 

1.2. Bilietas į 3D kino seansą 

1.2.1.  suaugusiesiems 1 bilietas 5 Eur 

1.2.2. vaikams iki 12 m., 

neįgaliesiems, 

senjorams ir 

grupėms, 

didesnėms nei 10 

asmenų 

1 bilietas 4 Eur 

1.3. Bilietas į kino festivalį, kino vakarą ar kitą organizuojamą kino renginį 

1.3.1.  suaugusiesiems 1 bilietas 6 Eur 

1.3.2. vaikams iki 12 m., 

neįgaliesiems, 

senjorams ir 

grupėms, 

didesnėms nei 10 

asmenų 

1 bilietas 5 Eur 

1.4. Parodų salės nuoma  1 savaitė 30 Eur 

1.5. Kino salės nuoma Įskaitant kino 

rodymo įrangą 

1 val.  50 Eur 

2. Edukacinių užsiėmimų kainos* 

2.1.  dalyviams iki 7 m.  1 asmeniui 2 Eur už 1 val. 

2.2. dalyviams nuo 7 

iki 18 m.  

1 asmeniui 4 Eur už 1 val. 

2.3. suaugusiesiems  1 asmeniui 5 Eur už 1 val. 

3. Diskotekų, renginių, skirtų jaunimui, kainos 

3.1. Bilietas į jaunimo renginį 

kultūros centre 

moksleiviams 1 bilietas 2 Eur 

3.2. suaugusiesiems 1 bilietas 4 Eur 

3.3. Bilietas į jaunimo renginį su 

kviestiniu atlikėju 

moksleiviams 1 bilietas 6 Eur 

3.4. suaugusiesiems 1 bilietas 8 Eur 

3.5. Bilietas į jaunimo renginį 

kultūros centro padaliniuose 

moksleiviams 1 bilietas 1 Eur 

3.6. suaugusiesiems 1 bilietas 2 Eur 

4. Bilieto į mėgėjų meno kolektyvų renginius 

(spektaklius, koncertus, vakarones ir kt.) kainos 

4.1.  vaikams iki 7 m.  1 bilietas nemokamai 

4.2. moksleiviams 1 bilietas 2 Eur 
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4.3. suaugusiesiems 1 bilietas 3 Eur 

5. Bilieto į renginį su profesionaliu atlikėju (-ais) kainos 

5.1.  vaikams iki 7 m.  1 bilietas nemokamai 

5.2. moksleiviams 1 bilietas 6 Eur 

5.3. suaugusiesiems 1 bilietas 8 Eur 

6. Bilieto į festivalį kainos 

6.1.  vaikams iki 7 m.  1 dienos bilietas nemokamai 

6.2. moksleiviams 1 dienos bilietas 6 Eur 

6.3. suaugusiesiems 1 dienos bilietas 10 Eur 

7. Patalpų nuomos ir aptarnavimo kainos renginiams su bilietais** 

(pagal sudarytas sutartis) 

7.1.  kai parduota iki 

200 bilietų 

1 renginys 15 proc. nuo 

pinigų sumos 

už parduotus 

bilietus 

7.2. kai parduota 200 ir 

daugiau bilietų 

1 renginys 20 proc. nuo 

pinigų sumos 

už parduotus 

bilietus 

7.3. Kultūros centro 

padaliniuose 

1 renginys 10 proc. nuo 

pinigų sumos 

už parduotus 

bilietus 

8.  Patalpų nuomos ir aptarnavimo kainos renginiams su bilietais (pagal sudarytas 

sutartis) Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje metu 

8.1.  renginiui, kai 

parduota iki 200 

bilietų 

1 spektaklis 10 proc. nuo 

pinigų sumos 

už parduotus 

bilietus  

8.2. renginiui, kai 

parduota 200 ir 

daugiau bilietų 

1 spektaklis 15 proc. nuo 

pinigų sumos 

už parduotus 

bilietus 

9. Įgarsinimo, apšvietimo paslaugų kainos  

9.1.  kai naudojamas 

didysis aparatūros 

komplektas (pilnas 

renginio 

įgarsinimas ir 

apšvietimas pagal 

turimus kultūros 

centro technikos 

resursus) 

1 renginys 100 Eur už 1 

val. ir po 30 

Eur už 

kiekvieną kitą 

valandą 

9.2. kai naudojamas 

mažasis 5 kW 

aparatūros 

komplektas 

(minimalus 

renginio 

įgarsinimas ir 

apšvietimas: 1–4 

mikrofonai, iki 5 

1 renginys 70 Eur už 1 

val. ir po 10 

Eur už 

kiekvieną kitą 

valandą 



                                                                                                                                                                                                                                   

T-IX-762 

prožektorinių 

lempų)  

9.3. kai naudojamas 

minimalus 1 kW 

aparatūros 

komplektas (1–3 

mikrofonai)  

1 renginys 30 Eur už 1 

val. ir po 10 

Eur už 

kiekvieną kitą 

valandą 

10. Garso įrašų studijos paslaugų kainos 

10.1. Garso įrašų paslaugų kaina  1 val.  15 Eur už 1 

val. 

10.2. Garso ir vaizdo perrašymas 

iš kasečių į CD, DVD ir 

kitas šiuolaikines laikmenas 

 1 val.  10 Eur už 1 

val. 

11. Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų meninės programos kainos 

11.1.  1–10 atlikėjų 

programa 

iki 30 min. 

programa / ilgesnė 

nei 30 min. 

programa 

100 Eur / 200 

Eur 

11.2. 11–30 atlikėjų 

programa 

iki 30 min. 

programa / ilgesnė 

nei 30 min. 

programa 

250 Eur / 350 

Eur 

11.3. 31–50 atlikėjų 

programa 

iki 30 min. 

programa / ilgesnė 

nei 30 min. 

programa 

400 Eur / 500 

Eur 

12. Koncertmeisterio paslauga 

   1 val. 50 Eur už 1 

val. ir po 10 

Eur už 

kiekvieną kitą 

valandą 

13. Renginio vedėjo paslauga 

   1 val. 50 Eur už 1 

val. ir po 10 

Eur už 

kiekvieną kitą 

valandą 

14. Reklamos paslaugos 

14.1. Afišų platinimo paslauga  1 vnt. 0,5 Eur 

14.2. Reklaminių vaizdo įrašų 

platinimas kultūros centro 

LED ekranuose 

 1 savaitė 50 Eur 

14.3. Reklaminių vaizdo įrašų 

platinimas kino salės ekrane 

prieš kino seansą 

 1 kartas 3 Eur 

15.  Kultūros centro renginių dalyvio mokestis 

15.1. Grybavimo čempionato 

dalyvio mokestis 

 1 komanda 15 Eur 

15.2. Konkurso dalyvio mokestis  

15.2.1.  solistas / duetas 35 Eur 
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15.2.2.  trio 50 Eur 

15.2.3.  kvartetas 65 Eur 

15.2.4.  kvintetas 80 Eur 

  grupės nariai 15 Eur 

kiekvienam 

grupės nariui, 

bet ne mažiau, 

kaip 100 Eur, 

jei grupėje 

dainuoja 

mažiau nei 7 

nariai 

15.2.5.  šokių kolektyvas kolektyvo nariai po 7 Eur 

kiekvienam 

kolektyvo 

nariui, bet ne 

mažiau kaip 

90 Eur, jei 

grupėje šoka 

mažiau nei 12 

narių 

16. Inventoriaus nuoma 

16.1. Palapinė  1 vnt.  20 Eur už 24 

val. 

16.2. Lankytojo kėdė  1 vnt.  1 Eur už 24 

val. 

16.3. Lauko baldų komplektas 

 (1 stalas, 2 sulankstomi 

suolai) 

 1 vnt. 5 Eur už 24 

val. 

17.  Prekyba Kultūros centro atributika, leidiniais, garso ir vaizdo įrašais  

   1 vnt. prekės 

savikaina +50 

proc. antkainis 

Dargužių amatų centro įkainiai 

18. Edukaciniai užsiėmimai* 

18.1. Vieno ar kelių amatų 

edukacija  

suaugusiesiems 1 vnt.  amatininko (-

ų) paslaugos 

kaina +20 

proc. 

18.2. Vieno ar kelių amatų 

edukacija  

mokiniams, 

studentams, 

pensininkams, 

neįgaliesiems 

1 vnt. amatininko (-

ų) paslaugos 

kaina +10 

proc. 

18.3. Vieno ar kelių amatų 

edukacija  

vaikams iki 7 metų 1 vnt. amatininko (-

ų) paslaugos 

kaina +7 proc. 

19. Maitinimo paslaugos  

19.1. Maitinimo organizavimas   1 vnt. 15 proc. 

antkainis prie 

paslaugos 

teikėjo 

sąskaitos 
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20. Turizmo paslaugos*** 

20.1. Individualių  maršrutų 

(programų) po apylinkes 

rengimo ir jų aptarnavimo 

paslauga 

iki 5 asmenų 1 vnt. A + 1,5 x n 

 

20.2. Grupinių maršrutų 

(programų) rengimo ir jų 

aptarnavimo paslauga 

nuo 5 iki 10 

asmenų imtinai  

 

1 vnt.  A + 3 x n 

20.3. Grupinių maršrutų 

(programų) rengimo ir jų 

aptarnavimo paslauga 

 

daugiau nei 10 

asmenų 

1 vnt. A + 4 x n 

20.4. Tarpininkavimas 

rezervuojant 

apgyvendinimo, maitinimo, 

gido ir kt. paslaugas 

 proc. 2 proc. nuo 

subjekto gautų 

pajamų 

21. Kitos paslaugos 

21.1. Teminių renginių 

organizavimas 

 1 renginys 50 Eur 

21.2. Salės nuoma parodoms  1 savaitė 25 Eur 

21.3. Patalpų nuoma dirbtuvėms  1 savaitė 20 Eur 

21.4. Krosnies degimo paslauga  1 vnt. 20 Eur 

21.5. Amatininkų darbų paroda – 

pardavimas 

 1 vnt. 10 proc. nuo 

savikainos 

 

*nemokama paslauga teikiama lydinčiam asmeniui su vaikų grupe (vienas lydintis asmuo iki 15 asmenų 

grupei) arba su neįgaliaisiais asmenimis. 

**ekstremalios situacijos metu gali būti taikomos išimtys. 

***A – suteiktų paslaugų (apgyvendinimo, maitinimo, gido ir t. t.) apmokėjimas pagal teikėjo pateiktas 

sąskaitas, n – specialisto turizmui suteiktų paslaugų (maršruto schemos (programos plano) parengimo, 

maitinimo, apgyvendinimo, gido, baidarių ir kt. užsakymo) skaičius. 

 

                                                         ___________________ 


