Utenos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202
(2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-189,
2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-36
redakcijos)
priedas
UTENOS KULTŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.

Utenos kultūros centre
(kaina Eur)

Utenos
kultūros
centro
skyriuose
(toliau UKC
skyriai)
(kaina
Eur)

1.1.

Šventės, festivaliai, teminiai
renginiai, koncertai:
Vaikams nuo 3 iki 18 m.

1,00; 1,50; 2,00

1,00

1.2.

suaugusiems

2,00; 3,00; 5,00

2,00

Naujametinis šou

8,00; 15,00

5,00

2.

Utenos kultūros
centro ir skyrių
mėgėjų meno
kolektyvų koncertai,
pasirodymai
išvykose (kaina Eur)

Pastabos

1,00 Eur – renginio trukmė iki 30
min., viena (siaura) tema; 1,50 Eur –
dalyvių skaičius nuo 30 iki 60,
trukmė nuo 30 min. iki 60 min.; 2,00
Eur – dalyvių skaičius virš 60,
daugiau negu vienas kolektyvas,
regioninė, respublikinė apimtis
2,00 Eur – mėgėjų meno kolektyvai;
3,00 Eur – regioninis renginys; 5,00
Eur – respublikinis renginys, šventės,
festivaliai.
8,00 – Utenos kultūros centro meno
kolektyvų šventinis koncertas;
15,00 – Utenos kultūros centro meno

kolektyvų
šventinis
koncertas,
dalyvaujant profesionaliam atlikėjui
3.
3.1.

3.2.

4.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

7.2.

Spektakliai (teatrų renginiai,
festivaliai) :
vaikams ir jaunimui (nuo 14 iki
29 m.)

1,00; 1,50; 2,00

1,00; 2,00

suaugusiems

3,00; 4,00; 5,00

2,00

Kalėdiniai spektakliai

4,00; 5,00

Šokių vakarai:
suaugusiems
vaikams ir jaunimui (nuo 14 iki
29 m.)
Šventiniai vakarai ir diskotekos:
diskoteka, dalyvaujant
kolektyvui ar atlikėjui
šokių klubo vakaronė
Mėgėjų meno kolektyvų
koncertai, pasirodymai:
I kategorijos kolektyvas
150,00 ir transporto
išlaidos pagal
patirtas kuro
sąnaudas
II kategorijos kolektyvas
120,00 ir transporto
išlaidos pagal
patirtas kuro

3,00
1,50

1,50
1,00

5,00
5,00

2,00
2,00

2,00

1,00

1,00 Eur – pasakų sekimas su
personažų intarpais; 1,50 Eur – vaikų
teatrų (dramos, lėlių) spektaklis; 2,00
Eur – meno kolektyvo spektaklis
3,00 Eur – vieno kolektyvo
spektaklis; 4,00 Eur – premjera; 5,00
Eur – abonementas į visus vienos
dienos spektaklius
4,00 Eur – meno kolektyvo
spektaklis, nedalyvaujant Kalėdų
senelio personažui; 5,00 Eur – meno
kolektyvo spektaklis, dalyvaujant
Kalėdų senelio personažui

7.3.

8.
8.1.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

sąnaudas
kiti 100,00 ir transporto
išlaidos pagal
patirtas kuro
sąnaudas
Mokami būreliai (asmeniui už
mėnesį):
vaikų ir jaunimo šokių ir dainų
ansamblis „Vieversa“
pramoginio
kolektyvai

žanro

ir

Nario mokestis už dalyvavimą
vaikų muzikos festivaliuose:
solistas
duetas
trio
vokalinė grupė iki 12 dalyvių
vokalinė grupė, kai dalyvių
skaičius viršija 12

10,00

30,00
35,00
45,00
120,00
po 10,00 už kiekvieną
dalyvį

1. Nuo mokesčio atleidžiami
socialinę paramą gaunančių šeimų
vaikai;
2. 50 proc. mokesčio nuolaida
taikoma
daugiavaikės
šeimos
vaikams;
3. nario mokestis netaikomas
ansamblio nariui:
3.1. dėl ansamblio nario ligos, kai
narys praleidžia 50 proc. repeticijų
(pagal pateiktą tėvų arba globėjų
prašymą ir gydytojo pažymos
kopiją);
3.2. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31
d.;
3.3. ansamblio vadovo ligos atveju
(jei dėl to nevyksta užsiėmimai).

10.

14.1.

Įgarsinimo paslaugos (iki 3 val.
trukmės):
iki 1000 W
1001–3000 W
3001–7000 W
Įgarsinimo paslaugos (virš 3 val.
trukmės ):
iki 1000 W
1001–3000 W
3001–7000 W
Įgarsinimo paslaugos gyvo garso
koncertams:
nuo 3000 W
nuo 7000 W
Apšvietimo paslaugos:
4 prožektorių nuoma
8 prožektorių nuoma
Salės nuoma atvykstantiems
komerciniams renginiams,
koncertams, spektakliams,
suteikiant patalpas ir aptarnavimą
(garso ir šviesos reguliavimo,
salės administravimo, bilietų
kontrolės, įskaitant bilietų
platinimą ir reklamos sklaidą,
paslaugas).
parduota bilietų iki 150 vnt.

14.2.

parduota bilietų iki 300 vnt.

10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
14.

50,00
120,00
250,00
90,00
250,00
350,00
180,00
300,00
30,00
60,00

13 proc. nuo gautos už
parduotus bilietus
sumos, į vaikų renginius
– 10 proc.
18 proc. nuo gautos už
parduotus bilietus
sumos, į vaikų renginius
– 15 proc.

14.3.

15.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8
15.9.

parduota bilietų iki 550 vnt.

23 proc. nuo gautos už
parduotus bilietus
sumos, į vaikų renginius
– 20 proc.

Patalpų nuoma (susirinkimams,
susitikimams, pristatymams,
pasitarimams, seminarams ir
kitiems nekomerciniams
renginiams):

Utenos kultūros centro Didžioji
salė
Utenos kultūros centro Mažoji
salė
Utenos kultūros centro Pjero salė
Utenos kultūros centro Svečių
kambarys
Utenos kultūros centro Choro
studija
Utenos kultūros centro Diskotekų
salė
Utenos kultūros centro fojė (prie
Didžiosios salės)
Utenos kultūros centro fojė (prie
Diskotekų salės)
Utenos kultūros centro Dailės

Utenos rajone veikiančioms jaunimo
ir neįgaliųjų žmonių organizacijoms,
asociacijoms,
biudžetinėms
ir
viešosioms
įstaigoms,
finansuojamoms iš valstybės ir
savivaldybės
biudžetų,
kurių
savininkė (dalininkė) yra Utenos
rajono savivaldybė, nuomos mokestis
už priedo 8, 9, 10 punktuose
nurodytas paslaugas netaikomas,
suderinus renginio laiką su Utenos
kultūros centro administracija ne
vėliau kaip prieš 1 mėnesį.
90,00 / 1 val.
50,00 / 1 val.
30,00 / 1 val.
30,00 / 1 val.
30,00 / 1 val.
60,00 / 1 val.
30,00 / 1 val.
20,00 / 1 val.
30,00 / 1 val.

16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.

18.2.
19.
19.1.
19.2.
19.3.

galerija
Mokestis už pamestą rūbinės
numerį
Ilgalaikio turto nuoma:
mikrofono nuoma
radijo mikrofono nuoma
kostiumo nuoma (1 komplektas)
Reklama:
vaizdinė reklama Utenos kultūros
centre (fojė prie Didžiosios salės
ir fojė prie Diskotekų salės)
vidaus renginio metu
vaizdinė reklama Utenos kultūros
centre (fojė prie Didžiosios salės
ir fojė prie Diskotekų salės)
Prekybos vieta Utenos kultūros
centre vidaus renginių metu:
prekiaujantiems tautodailės
darbais
prekiaujantiems ne maisto
prekėmis
prekiaujantiems maisto prekėmis

5,00
10,00 / 1 para
15,00 / 1 para
70,00 / 1 para
Netaikoma renginio rėmėjams
60,00 / 1m²

90,00 / 1 m² / 1 mėn.
Mokestis netaikomas prekiaujantiems
sertifikuota tautinio paveldo
produkcija
3,00

1,50

8,00

3,00

9,00
4,50
______________________________________________

