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ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

KAINOS  

 

3. Paslaugų kainos Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre: 

3.1. diskotekų bilietai: 

3.1.1. vaikams1 1 asmeniui 0,60 

3.1.2. vaikams švenčių dienomis 1 asmeniui 1,00 

3.1.3. 
vaikams su specialia parengta 

programa 
1 asmeniui 2,00 

3.1.4. jaunimui2  1 asmeniui 2,00 

3.1.5. jaunimui švenčių dienomis 1 asmeniui 3,00 

3.1.6. jaunimui su specialia programa 1 asmeniui 5,00 

3.2. 
koncertų, festivalių, renginių bilietai 1 dienai (dviem dienoms taikoma 0,5 Eur 

nuolaida): 

3.2.1. vaikams 1 asmeniui 1,00 

3.2.2. jaunimui 1 asmeniui 2,00 

3.2.3. suaugusiems3 1 asmeniui 3,00 

3.2.4. šou renginiai 1 asmeniui 6,00 

3.3. meninių programų rengimas 1 val. 145,00 

3.4. meno kolektyvo koncertas: 

3.4.1. vaikų ir jaunimo 1 val. 58,00 

3.4.2. suaugusių 1 val. 116,00 

3.5. renginio aptarnavimas: 

3.5.1. didžiojoje koncertų salėje (400 vietų) 1 val. 41,00 

3.5.2. 

diskotekų, parodų salėse, chorų 

studijoje, seklyčioje, aktų salėje, 

lauke 

1 val. 21,00 

3.6. kursų organizavimas (1 mėn.): 

3.6.1. vaikams 1 asmeniui 6,00 

3.6.2. suaugusiems 1 asmeniui 15,00 

3.7. muzikos įrašų gamyba už kūrinį 9,00 

3.8. muzikos aranžuočių gamyba už kūrinį 15,00 

3.9. Renginio aptarnavimas gastroliuojantiems kolektyvams: 

3.9.1. iki 100 žiūrovų 1 renginys 

10 proc.(k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.2. nuo 100 iki 200 žiūrovų 1 renginys 

12 proc.(k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 



k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.3. nuo 200 iki 300 žiūrovų 1 renginys 

13 proc. (k), 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos  koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.4. nuo 300 iki 400 žiūrovų 1 renginys 

17 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos  koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.10. Bilietas vienam asmeniui: 

3.10.1. į profesionalaus atlikėjo ar kolektyvo koncertą: 

3.10.1.1 pirmos kategorijos 1 vnt. 8,00 

3.10.1.2 antros kategorijos 1 vnt. 6,00 

3.10.1.3 trečios kategorijos 1 vnt. 5,00 

3.10.2. į tarptautinės klasės atlikėjo ar kolektyvo koncertą: 

3.10.2.1 pirmos kategorijos 1 vnt. 12,00 

3.10.2.2 antros kategorijos 1 vnt. 11,00 

3.10.2.3 trečios kategorijos 1 vnt. 9,00 

3.11. 

Gastroliuojančio kolektyvo ar atlikėjo 

aptarnavimas, kai parduodami jo 

bilietai 

1 renginys 

3 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, k-tai paslaugos 

pardavimo kainos 

koregavimo koeficientas 

(antkainis). 

3.12. Fizinių ar juridinių asmenų komercinių užsiėmimų aptarnavimas: 

3.12.1. diskotekų salėje 1 val. 1,00 

3.12.2 choreografijos salėje 1 val. 0,60 
1 vaikas – iki 14 metų; 2 jaunimas – nuo 14 iki 18 metų; 3 suaugęs – nuo 18 metų.        
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