
UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UTENOS KULTŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ

NUSTATYMO

2022 m. spalio  27 d. Nr. TS-237
Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu,  18  straipsnio  1  dalimi,  atsižvelgdama  į  Utenos  kultūros  centro  2022  m.  spalio  11  d.
direktoriaus raštą Nr. SD-126 „Patikslinimas dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų
kainų sąrašo“, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Utenos kultūros centro mokamas paslaugas ir jų kainas pagal priedą. 
2. Pripažinti netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.

sprendimą Nr. TS-328 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo“ su visais
pakeitimais ir papildymais.

3. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės in-
terneto svetainėje www.utena.lt. 

Savivaldybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas 

http://www.utena.lt/


Utenos rajono savivaldybės tarybos 
2022 m. spalio  d. sprendimo Nr. TS-
priedas

UTENOS KULTŪROS CENTRO MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS

Eil. 
Nr.

Paslaugos 
pavadinimas

Mato 
vienetas
(asmuo, 
paslauga, 
vienetas ir 
pan.)

Tarifas eurais
(1 bilieto arba 
1 paslaugos 
kaina)

Pastabos

1. Utenos kultūros 
centro 
organizuojamų 
renginių (koncertų, 
spektaklių, 
festivalių, švenčių), 
kurie yra skirti 
vaikams ir jaunimui 
iki 18 m. bei 
moksleiviams, 
paslaugos

1 asmeniui 1 bilieto kaina 1. Kaina taikoma vaikams ir 
jaunimui iki 18 metų bei moks-
leiviams  (įskaitant ir profesi-
nių mokyklų moksleivius), taip
pat visų amžiaus grupių asme-
nims (išskyrus diskoteką/ šo-
kius, kurie skirti tik vaikams ir 
jaunimui iki 18 metų bei moks-
leiviams) į Kultūros centro dar-
buotojų ir/ ar kolektyvų suor-
ganizuotus renginius bei į kitas 
Kultūros centro renginių prog-
ramas (spektaklius, koncertus, 
festivalius, šventes), kurias 
Kultūros centras yra įsigijęs.

2. Asmeniui, kuris lydi į rengi-
nį vaikų ir jaunimo iki 18 metų
bei moksleivių (įskaitant pro-
fesinių mokyklų moksleivius) 
grupę (grupę sudaro 15 narių), 
įėjimas nemokamas.

3. Su asmeniu, kuris yra įsigi-
jęs bilietą į renginį, vaikui iki 1
metų įėjimas nemokamas, jei 
vaikas neužima atskiros vietos. 
Šio punkto nuostata netaikoma 
renginiui, kuris yra specialiai 
skirtas vaikams iki 1 metų.

1.1. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams

1 asmeniui 1,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/



renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių akcijų 
dalyviams.

1.2. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams su 
papildoma 1 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 2,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams, kai 
teikiama papildoma 1 persona-
žo/ lektoriaus paslauga.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių ir pan.
akcijų dalyviams, kai teikiama 
papildoma  1 personažo/ lekto-
riaus paslauga.

1.3. Mėgėjų meno filmo 
seansas (išskyrus 
Utenos kultūros 
centro sukurtų filmų 
seansą)

1 asmeniui 2,00

1.4. Diskoteka/ šokiai 1 asmeniui 2.00
1.5. Meninė programa 

(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams su 
papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 3,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams, kai 
teikiama papildoma 2 ir dau-
giau personažų/ lektorių pa-
slauga.



2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių akcijų 
dalyviams, kai teikiama papil-
doma 2 ir daugiau personažų/ 
lektorių paslauga.

1.6. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas)

1 asmeniui 4,00 Kaina netaikoma mėgėjų meno
kino seansui.

1.7. Mėgėjų meno filmų 
festivalio vienos 
dienos renginys

1 asmeniui 4.00

1.8. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 1 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 5,00 Kaina taikoma, kai žiūrovams 
teikiama papildoma 1 
personažo/ lektoriaus paslauga.

1.9. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 6,00 Kaina taikoma, kai žiūrovams 
teikiama 2 ir daugiau 
personažų/ lektorių paslauga.

1.10. Mėgėjų meno 
miuziklas

1 asmeniui 6,00

1.11. Mėgėjų meno vienos
dienos renginys 
(festivalis, šventė, 
išskyrus mėgėjų 
meno filmų festivalį)

1 asmeniui 6,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms 
(spektakliams, koncertams), 
kai Utenos kultūros centras 
organizuoja, įgyvendina 
renginį (festivalį, šventę), 
kuriame dalyvauja Kultūros 
centro kolektyvai, kviestiniai 
mėgėjų meno kolektyvai.

1.12. Mėgėjų meno filmų 
festivalio 2 ir 
daugiau dienų 
renginys

1 asmeniui 6.00

1.13. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
ir edukacinių/ 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 8,00 Kaina taikoma, kai žiūrovams 
teikiamos papildomos 
personažų/ lektorių ir 
edukacinių/ pramoginių 
užsiėmimų paslaugos.

1.14. Proginė meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 

1 asmeniui 8,00 Proginė meninė programa.



koncertas, 
spektaklis, filmas)

1.15. Mėgėjų meno 
miuziklas su 
papildoma edukacine
paslauga

1 asmeniui 8,00 Kaina taikoma mėgėjų meno 
miuziklui, kai prieš miuziklą ir/
arba po jo žiūrovams teikiama 
papildoma edukacinių 
užsiėmimų paslauga.

1.16. Proginė meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
paslauga

1 asmeniui 10,00 Proginė meninė programa 
organizuojama su 
dekoracijomis, repertuaru, su 
papildoma personažų/ lektorių 
paslauga. Jeigu meninę 
programą sukuria Utenos 
kultūros centras, nepilnamečius
ir moksleivius lydintiems 2 
suaugusiems asmenims 
taikoma 50 proc. nuolaida.

1.17. Mėgėjų meno dviejų 
ir daugiau dienų 
renginys (festivalis, 
šventė)

1 asmeniui 10,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
Kultūros centro kolektyvai, 
kviestiniai mėgėjų meno 
kolektyvai.

1.18. Proginė meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
ir edukacinių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 12,00 Proginė meninė programa 
sukuriama, organizuojama, 
įgyvendinama su 
dekoracijomis, repertuaru, su 
papildoma personažų/ lektorių  
ir edukacinių užsiėmimų 
paslauga. Jeigu meninę 
programą sukuria Utenos 
kultūros centras, nepilnamečius
ir moksleivius lydintiems 2 
suaugusiems asmenims 
taikoma 50 proc. nuolaida.

1.20. Proginė meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
ir specializuotų 
pramogų paslauga

1 asmeniui 15,00 Proginė meninė programa 
sukuriama, organizuojama su 
dekoracijomis,  repertuaru, su 
papildoma personažų/ lektorių 
ir pramogų (karuselės, 
atrakcionai, kitos pramogos) 
paslauga.  Jeigu meninę 
programą sukuria Utenos 
kultūros centras, nepilnamečius
ir moksleivius lydintiems 2 
suaugusiems asmenims 
taikoma 50 proc. nuolaida.

1.21. Mėgėjų meno dviejų 
ir daugiau dienų 

1 asmeniui 15,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 



renginys (festivalis, 
šventė)

programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
Kultūros centro kolektyvai, 
kviestiniai mėgėjų meno 
kolektyvai ir renginio metu 
įgyvendinami žiūrovų 
susitikimai su personažais ir/ 
arba edukaciniai/ pramoginiai 
užsiėmimai.

1.22. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė)

1 asmeniui 15,00 Kaina taikoma vienos  dienos 
renginio programai, kai Utenos
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai.

1.23. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažų/ lektorių 
paslauga

1 asmeniui 20,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms, kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių paslauga.

1.24. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
edukacinių ir/ arba 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 25,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms, kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma edukacinių
ir/ arba pramoginių užsiėmimų 
paslauga.

1.25. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažų/ lektorių, 
edukacinių ir 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 30,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programai, kai Utenos
kultūros centras organizuoja, 
įgyvendina renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių, edukacinių ir 
pramoginių užsiėmimų 
paslauga.

1.26 Profesionalaus meno 1 asmeniui 30,00 Kaina taikoma dviejų ir 



dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė)

daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai.

1.27. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
paslauga

1 asmeniui 35,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių paslauga.

1.28. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
specializuota 
edukacinių bei 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 40,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma 
specializuota edukacinių bei 
pramoginių užsiėmimų 
paslauga.

1.29. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažų/ lektorių, 
specializuotų 
edukacinių bei 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 45,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių, specializuotų 
edukacinių bei pramoginių 
užsiėmimų paslauga.

2. Utenos kultūros 
centro 
organizuojamų 
renginių (koncertų, 
spektaklių, 
festivalių, švenčių), 
kurie yra skirti 

1 asmeniui 1 bilieto kaina Kaina taikoma asmenims į 
Kultūros centro sukurtus 
renginius bei į kitus Kultūros 
centro renginius (spektaklius, 
koncertus, festivalius, šventes),
kuriuos Kultūros centras yra 
įsigijęs.



suaugusiems, 
paslaugos

2.1. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams

1 asmeniui 2,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja  meninę programą, 
skirtą bendradarbiaujančių 
įstaigų ir bendruomenių (ugdy-
mo, kultūros, bendruomenių) 
nariams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių ir pan.
akcijų dalyviams.

2.2. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams su 
papildoma 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 3,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams, ir 
teikiama papildoma personažo/
lektoriaus paslauga.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių akcijų 
dalyviams ir teikiama papildo-
ma personažo/ lektoriaus pa-
slauga.

2.3. Mėgėjų meno filmo 
seansas (išskyrus 
Utenos kultūros 
centro filmų seansą)

1 asmeniui 3,00

2.4. Mėgėjų meno 
festivalio meninė 
programa 
(spektaklis, 
koncertas)

1 asmeniui 3,00

2.5. Diskoteka/ šokiai 1 asmeniui 3,00



2.6. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas) 
specializuotų akcijų 
dalyviams su 
papildoma 2 ir 
daugiau personažų 
paslauga

1 asmeniui 4,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams, o 
prieš tokias menines progra-
mas ir/ arba po jų žiūrovams 
teikiama papildoma 2 ir dau-
giau personažų paslauga.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių ir pan.
akcijų dalyviams, o prieš to-
kias menines programas ir/ 
arba po jų žiūrovams teikiama 
papildoma 2 ir daugiau perso-
nažų.

2.7. Meninė programa 
(koncertas, 
spektaklis, filmas)

1 asmeniui 6,00 Kaina taikoma Utenos kultūros
centro sukurtoms ir/ arba 
mėgėjų meno programoms.

2.8. Mėgėjų meno vienos
dienos renginys 
(festivalis, šventė)

1 asmeniui 6,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms, kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja Kultūros centro 
kolektyvai, kviestiniai mėgėjų 
meno kolektyvai.

2.9. Mėgėjų meno vienos
dalies miuziklas

1 asmeniui 8,00

2.10. Profesionalaus meno
vienos dalies meninė
programa (koncertas,
spektaklis)

1 asmeniui 8,00

2.11. Mėgėjų meno filmų 
vienos dienos  
festivalio renginys

1 asmeniui 8.00

2.12. Mėgėjų meno vienos
dienos renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 8,00 Kaina taikoma  vienos dienos 
renginio programoms, kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį (festivalį, 
šventę), kuriame dalyvauja 
Kultūros centro kolektyvai, 
kviestiniai mėgėjų meno 



kolektyvai ir renginio metu 
žiūrovams teikiama papildoma 
personažo/ lektoriaus paslauga.

2.13. Mėgėjų meno dviejų 
ir daugiau dienų 
renginys (festivalis, 
šventė)

1 asmeniui 10,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms, kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
Kultūros centro kolektyvai, 
kviestiniai mėgėjų meno 
kolektyvai.

2.14. Mėgėjų meno dviejų 
dalių miuziklas

1 asmeniui 12,00

2.15. Mėgėjų meno vienos
dienos renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažo/ 
lektoriaus, 
edukacinio ir/ arba 
pramoginio 
užsiėmimo paslauga

1 asmeniui 12,00 Kaina taikoma  vienos dienos 
renginio programoms 
(spektakliams, koncertams), 
kai Utenos kultūros centras 
organizuoja, įgyvendina 
renginį (festivalį, šventę), 
kuriame dalyvauja Kultūros 
centro kolektyvai, kviestiniai 
mėgėjų meno kolektyvai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažo/
lektoriaus, edukacinio ir/ arba 
pramoginio užsiėmimo 
paslauga.

2.16. Mėgėjų meno filmų 
dviejų arba daugiau 
dienų festivalio 
renginys

1 asmeniui 12.00

2.17. Profesionalaus meno
dviejų dalių meninė 
programa (koncertas,
spektaklis)

1 asmeniui 15,00

2.18. Proginė vienos 
dalies meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas)

1 asmeniui 15,00 Proginė meninė programa  
organizuojama  su 
dekoracijomis ir repertuaru.

2.19. Mėgėjų meno dviejų 
ir daugiau dienų 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 15,00 Kaina taikoma į dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programas (spektaklius, 
koncertus), kai Utenos kultūros
centras organizuoja renginį 
(festivalį, šventę), kuriame 
dalyvauja Kultūros centro 
kolektyvai, kviestiniai mėgėjų 
meno kolektyvai ir renginio 
metu žiūrovams teikiama 



personažo/ lektoriaus paslauga.
2.20. Proginė vienos 

dalies meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 20,00 Proginė meninė programa 
organizuojama specialiai 
progai su specialiomis 
dekoracijomis, specialiu 
repertuaru, susitikimais su 
personažais (Kalėdų Seneliu ir 
pan.) ir žiūrovams teikiama 1 
personažo/ lektoriaus paslauga.

2.21. Mėgėjų meno dviejų 
ir daugiau dienų 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažo/ 
lektoriaus, 
edukacinių ir/ arba 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 20,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms (spektakliams, 
koncertams), kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
Kultūros centro kolektyvai, 
kviestiniai mėgėjų meno 
kolektyvai ir renginio metu 
žiūrovams teikiama papildoma 
personažo/ lektoriaus, 
edukacinių ir/ arba pramoginių 
užsiėmimų paslauga.

2.22. Proginė vienos 
dalies meninė 
programa (kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas ir) 
su papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 25,00 Proginė meninė programa 
sukuriama, organizuojama, 
įgyvendinama specialiai progai
(kalėdiniam, naujametiniam ar 
kitam šventiniam laikotarpiui) 
su specialiomis dekoracijomis, 
specialiu repertuaru, 
susitikimais su personažais  
(Kalėdų Seneliu ir pan.), ir 
žiūrovams teikiama papildoma 
2 ir daugiau personažų/ 
lektorių paslauga.

2.23. Proginė dviejų dalių 
meninė programa 
(kalėdinis, 
naujametinis, 
spektaklis, filmas)

1 asmeniui 30,00 Proginė meninė programa 
organizuojama kalėdiniam, 
naujametiniam ar kitam 
šventiniam laikotarpiui su 
dekoracijomis ir repertuaru.

2.24. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė)

1 asmeniui 30,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms 
(festivaliams, šventėms ir pan. 
spektakliams, koncertams), kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai.

2.25. Proginė dviejų dalių 
meninė programa 

1 asmeniui 35,00 Proginė meninė programa 
organizuojama kalėdiniam, 



(kalėdinis, 
naujametinis ir pan. 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 
personažo/ lektoriaus
paslauga

naujametiniam ar kitam 
šventiniam laikotarpiui su 
dekoracijomis, repertuaru, 
susitikimais su personažais 
(Kalėdų Seneliu ir pan.).

2.26. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažų/ lektorių 
paslauga

1 asmeniui 35,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms 
(festivaliams, šventėms ir pan. 
spektakliams, koncertams), kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių paslauga.

2.27. Proginė dviejų dalių 
meninė programa 
(kalėdinis, 
naujametinis 
koncertas, 
spektaklis, filmas) su
papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 40,00 Proginė meninė programa 
organizuojama su 
dekoracijomis, repertuaru, 
susitikimais su personažais 
(Kalėdų Seneliu ir pan.) bei 
teikiama 2 ir daugiau 
personažų/ lektorių paslauga.

2.28. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
edukacinių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 40,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms 
(festivaliams, šventėms ir pan. 
spektakliams, koncertams), kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams yra 
teikiama papildoma edukacinių
užsiėmimų paslauga.

2.29. Profesionalaus meno
vienos dienos 
renginys (festivalis, 
šventė) su papildoma
personažų/ lektorių, 
edukacinių  
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 45,00 Kaina taikoma vienos dienos 
renginio programoms 
(festivaliams, šventėms ir pan. 
spektakliams, koncertams), kai 
Utenos kultūros centras 
organizuoja renginį, kuriame 
dalyvauja profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma edukacinių



užsiėmimų paslauga.
2.30. Profesionalaus meno

dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė)

1 asmeniui 50,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms (festivaliams, 
šventėms ir pan. spektakliams, 
koncertams), kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai.

2.31. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažų/ lektorių 
paslauga

1 asmeniui 60,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms (festivaliams, 
šventėms ir pan. spektakliams, 
koncertams), kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių paslauga.

2.32. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
edukacinių ir/ arba 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 70,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms (festivaliams, 
šventėms ir pan. spektakliams, 
koncertams), kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma edukacinių
ir/ arba pramoginių užsiėmimų 
paslauga.

2.33. Profesionalaus meno
dviejų ir daugiau 
dienų renginys 
(festivalis, šventė) su
papildoma 
personažų/ lektorių, 
edukacinių ir/ arba 
pramoginių 
užsiėmimų paslauga

1 asmeniui 80,00 Kaina taikoma dviejų ir 
daugiau dienų renginio 
programoms (festivaliams, 
šventėms ir pan. spektakliams, 
koncertams), kai Utenos 
kultūros centras organizuoja 
renginį, kuriame dalyvauja 
profesionalaus meno 
kolektyvai arba yra rodomi 
profesionalių kūrėjų filmai ir 
renginio metu žiūrovams 
teikiama papildoma personažų/
lektorių, edukacinių ir/ arba 



pramoginių užsiėmimų 
paslauga.

3. Kolektyvo ir pan. 
programa (atlikėjo, 
ansamblio, grupės, 
trupės, kolektyvo 
koncertinė 
programa, 
spektaklis, filmas)

1 programa 
(koncertinė 
programa, 
spektaklis, 
filmas ir 
pan.)

1 programos 
kaina už vieną 
demonstravimą

Užsakovas/paslaugos gavėjas 
apmoka programos kainą ir 
transporto išlaidas pagal 
patirtas sąnaudas (kuro, 
transporto nuomos sąnaudas, 
kelių mokesčius), o šventinę 
(valstybinių švenčių, kitų 
švenčių metu) dieną šio punkto
užsakomų programų kainos yra
didinamos 1,5 karto.

3.1.  Kultūros centro 
skyrių 1-10  asmenų/
atlikėjų programa

1 programa 150,00

3.2. Kultūros centro 
skyrių 11-30 
asmenų/ atlikėjų 
programa

1 programa 300,00

3.3. Kultūros centro 1-16
asmenų/ atlikėjų 
programa

1 programa 300,00

3.4. Kultūros centro 17-
50 asmenų/ atlikėjų 
programa

1 programa 500,00

3.5. Suaugusiųjų teatro 1 
– 20 asmenų/  
atlikėjų spektaklis

1 programa 500,00

3.6. Suaugusiųjų teatro 
21–50 asmenų/ 
atlikėjų spektaklis

1 programa 800,00

3.7. 51–100 asmenų/ 
atlikėjų programa

1 programa 900,00

3.8. 1–20 asmenų/ 
atlikėjų miuziklas, 
šokio spektaklis

1 programa 1000,00

3.9. Suaugusiųjų teatro 
51–100 asmenų/ 
atlikėjų spektaklis

1 programa 1500,00

3.10. 21–70 asmenų/  
atlikėjų miuziklas, 
šokio spektaklis

1 programa 2000,00

3.11. 71–150 asmenų/ 
atlikėjų miuziklas, 
šokio spektaklis

1 programa 3000,00

4. Mokamas 
neformalus ugdymas
(kolektyvas, būrelis, 
studija) 1 asmeniui 
už mėnesį nustatytu 

1 asmeniui 
už 1 mėn.

1 mėnesinės 
paslaugos 
kaina

1. 50 proc. mokesčio nuolai-
da taikoma:
1.1. daugiavaikės šeimos vai-
kams, kurie yra iki 18 m. arba 



būrelio/ kolektyvo/ 
užsiėmimo ir pan. 
veiklos vykdymo 
laikotarpiu (veiklos 
laikotarpis 
nustatomas Kultūros 
centro direktoriaus 
įsakymu arba kita 
nustatyta tvarka)

yra moksleiviai, studentai;
1.2. nariams, sulaukusiems 
senatvės pensinio amžiaus arba
negalią turintiems asmenims.
2. Nario mokestis netaikomas 
nariui:
vaikui iki 18 m. ir moksleiviui 
iš socialinę paramą gaunančių 
šeimų;
2.1. dėl būrelio nario ligos, kai 
narys praleidžia 50 proc. repe-
ticijų (pagal pateiktą tėvų, glo-
bėjų arba įtėvių prašymą);
2.2. būrelio vadovo ligos atve-
ju (jei dėl to nevyksta būrelio 
veikla).

4.1. Vaikų teatro 
(kolektyvo, studijos) 
nario mokestis

1 asmeniui 10,00 Nuo mėnesinio mokesčio atlei-
džiamas teatro narys, jeigu jis 
dalyvauja
mokamo repertuaro spektaklyje
Kultūros centre ne mažiau kaip
1 kartą
per 5 mėnesius.

4.2. Vaikų kolektyvo 
nario mokestis

1 asmeniui 10,00 Mokestis netaikomas folkloro, 
choro, rajoninių skyrių kolek-
tyvo nariui.

4.3. Klasikinio šokio 
kolektyvo nario 
mokestis

1 asmeniui 20,00

4.4. Pramoginių, 
sportinių ir pan. 
šokių kolektyvo 
nario mokestis

1 asmeniui 25,00

5. Mokamas 
edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas

1 asmeniui 
už 1 
užsiėmimą 
ir/ ar 
pramogą 
arba 1 
užsiėmimų 
ciklo ir/ ar 
pramogų 
paketą

1 užsiėmimo 
kaina

5.1. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas

1 asmeniui 2,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja užsiėmimą, skirtą ben-
dradarbiaujančių įstaigų ir ben-
druomenių (ugdymo, kultūros, 
bendruomenių) nariams už 
bendradarbiavimą, pagalbą, kai
toks užsiėmimas yra kaip pa-



dėka bendradarbiaujančiai 
įstaigai ir bendruomenei, jų na-
riams.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių ir pan.
akcijų dalyviams.

5.2. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas su 
papildoma 1 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 3,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras organi-
zuoja meninę programą, skirtą 
bendradarbiaujančių įstaigų ir 
bendruomenių (ugdymo, kultū-
ros, bendruomenių) nariams už 
bendradarbiavimą, pagalbą, kai
tokia programa/renginys yra 
kaip padėka bendradarbiaujan-
čiai įstaigai ir bendruomenei, jų
nariams, o užsiėmimų metu 
žiūrovams teikiama papildoma 
1 personažo/ lektoriaus paslau-
ga.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių ir pan. 
akcijų dalyviams, o užsiėmimų 
metu su žiūrovais bendrauja 1 
personažas.

5.3. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas su 
papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 4,00 1. Kaina taikoma, kuomet 
Utenos kultūros centras orga-
nizuoja meninę programą, skir-
tą bendradarbiaujančių įstaigų 
ir bendruomenių (ugdymo, 
kultūros, bendruomenių) na-
riams už bendradarbiavimą, 
pagalbą, kai tokia programa/
renginys yra kaip padėka ben-
dradarbiaujančiai įstaigai ir 
bendruomenei, jų nariams, o 
užsiėmimų metu su žiūrovams 
teikiama papildoma 2 ir dau-
giau personažų/ lektorių pa-
slauga.

2. Kaina taikoma Utenos kul-
tūros centro organizuojamų 
gamtosauginių, ekologinių, 
visuomeninių, pilietinių akcijų 



dalyviams

5.4. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas

1 asmeniui 5,00

5.5. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas su 
papildoma 1 
personažo/ lektoriaus
paslauga

1 asmeniui 6,00 Kaina taikoma už užsiėmimą, 
kai užsiėmimo metu yra 
teikiama papildoma 1 
personažo/ lektoriaus paslauga.

5.6. Edukacinis/ 
pramoginis ir pan. 
užsiėmimas su 
papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ 
lektorių paslauga

1 asmeniui 7,00 Kaina taikoma už užsiėmimą, 
kai užsiėmimo metu yra 
teikiama papildoma 2 ir 
daugiau personažų/ lektorių 
paslauga.

6. Renginio dalyvio 
mokestis

1 asmeniui 
už 1 renginį

1 paslaugos 
kaina

6.1 Konkurso, festivalio 
ir pan. atlikėjo 
(dainų, šokio, 
aktoriaus) 
registracijos 
mokestis

1 asmeniui 15,00

6.2. Renginio dalyvio, 
kuris teikia prekybos
arba reklamos 
paslaugas, mokestis

1 asmeniui 30,00

7. Įgarsinimo paslaugos
ne Kultūros centre 
(iki 3 val. trukmės):

1 paslauga 
iki 3 val. 
trukmės

7.1. iki 1000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 150,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, virš 
50 km atstumu
pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 
(kuro, 
transporto 
nuomos)

7.2. 1001–3000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 300,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, virš 
50 km atstumu



pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 
(kuro, 
transporto 
nuomos)

7.3. 3001–7000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 600,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, virš 
50 km atstumu
pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 
(kuro, 
transporto 
nuomos)

8. Įgarsinimo paslaugos
ne Kultūros centre 
(virš 3 val. 
trukmės ):

1 paslauga 
virš 3 val. 
trukmės

8.1. iki 1000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 300,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, virš 
50 km atstumu
pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 
(kuro, 
transporto 
nuomos)

8.2. 1001–3000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 500,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, virš 
50 km atstumu
pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 



(kuro, 
transporto 
nuomos)

8.3. 3001–7000 W garso 
galios lygio

1 paslauga 800,00
(iki 50 km 
atstumu be 
papildomo 
mokesčio, 
daugiau kaip 
50 km atstumu
pridedamos 
transporto 
išlaidos pagal 
patirtas 
sąnaudas 
(kuro, 
transporto 
nuomos)

9. Apšvietimo 
paslaugos ne 
Kultūros centre:

1 paslauga

9.1. 4 prožektorių nuoma 1 paslauga 30,00
9.2. 8 prožektorių nuoma 1 paslauga 60,00
10. Patalpų nuoma 

mokamiems 
renginiams 
(atvykstantiems 
komerciniams 
renginiams, 
koncertams, 
spektakliams, 
suteikiant patalpas ir 
aptarnavimą)

1 renginys

10.1. parduota bilietų iki 
150 vnt.

1 renginys 13 proc. nuo 
gautos už 
parduotus 
bilietus sumos,
į vaikų 
renginius – 10 
proc.

10.2. parduota bilietų 
151–300 vnt.

1 renginys 18 proc. nuo 
gautos už 
parduotus 
bilietus sumos,
į vaikų 
renginius – 15 
proc.

10.3. parduota bilietų nuo 
301 vnt.

1 renginys 23 proc. nuo 
gautos už 
parduotus 
bilietus sumos,



į vaikų 
renginius – 20 
proc.

11. Patalpų nuoma 
nemokamiems 
renginiams 
(suteikiant patalpas 
ir aptarnavimą)

1 renginys Utenos rajone veikiančioms 
jaunimo ir neįgaliųjų žmonių 
organizacijoms, asociacijoms, 
biudžetinėms ir viešosioms 
įstaigoms, finansuojamoms iš 
valstybės ir savivaldybės 
biudžetų, kurių savininkė 
(dalininkė) yra valstybė ar 
Utenos rajono savivaldybė, 
nuomos mokestis už šio sąrašo 
punktuose 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.7 nurodytas
paslaugas netaikomas, 
suderinus renginio laiką su 
Utenos kultūros centro 
administracija, jei norimose 
patalpose nenumatyta veikla.

11.1. Utenos kultūros 
centro Didžioji salė

1 renginys 90,00  / 1 val.

11.2. Utenos kultūros 
centro Jono Meko 
kino salė

1 renginys 50,00  / 1 val.

11.3. Utenos kultūros 
centro kita patalpa 
(Pjero salė, choro 
studija, kita 
repeticijų patalpa ir 
kt.)

1 renginys 30,00  / 1 val.

11.4. Utenos kultūros 
centro Mažoji salė

1 renginys 60,00  / 1 val.

11.5. Utenos kultūros 
centro fojė (prie 
Didžiosios salės)

1 renginys 30,00  / 1 val.

11.6 Utenos kultūros 
centro fojė (prie 
Mažosios salės)

1 renginys 20,00  / 1 val.

11.7. Utenos kultūros 
centro Dailės 
galerija

1 renginys 30,00 / 1 val.

12. Mokestis už pamestą
rūbinės numerį

1 vienetas 5,00

13. Ilgalaikio turto 
nuoma:

1 vienetas 
už 1 parą

13.1. mikrofono nuoma 1 vienetas 10,00  / 1 para
13.2. radijo mikrofono 

nuoma
1 vienetas 30,00  / 1 para

14. Reklama: Netaikoma renginio rėmėjams 
renginio metu.



14.1. vaizdinė reklama 
Utenos kultūros 
centre (fojė prie 
Didžiosios salės ir 
fojė prie Mažosios 
salės) vidaus 
renginio metu

1 m2 

reklaminio 
ploto 

viename 
renginyje

50,00  / 1m²

14.2. vaizdinė reklama 
Utenos kultūros 
centre (fojė prie 
Didžiosios salės ir 
fojė prie Mažosios 
salės)

1 m2  

reklaminio 
ploto už 1 
mėnesį

200,00  / 1 m² /
1 mėn.

14.3. reklama renginyje Vieną
renginio 
dieną

300,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
programų vienoje renginio 
scenoje.

14.4. reklama renginyje 
arba šventėje

Dvi rengi-
nio
dienas

500,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
programų vienoje renginio 
scenoje.

14.5. reklama proginiame
renginyje arba 
šventėje

Vieną
renginio/
šventės 
dieną

1000,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
programų vienoje renginio 
scenoje.

14.6. reklama proginiame
renginyje arba 
šventėje

Dvi rengi-
nio/
šventės 
dienas

2000,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
programų vienoje renginio 
scenoje.

14.7. reklama proginiame
renginyje arba 
šventėje

Daugiau nei
dvi rengi-
nio/
šventės 
dienas

2500,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
programų vienoje renginio 
scenoje.

14.8. reklama proginiame
renginyje arba 
šventėje

Daugiau nei
dvi rengi-
nio/
šventės 
dienas

3000,00 Garsinė reklama, kurią skaito 
renginio vedėjas renginio metu 
tarp meninių
Programų.

15. Prekybos vieta 
gėrimų ir/ arba 
maisto, suvenyrų 
aparatui

1 aparatas 
už 1 mėnesį

20,00/ 1 mėn./ 
1 aparatas

16. Utenos kultūros 
centro skyriuose 
vykstančio 
nemokamo renginio 

1 renginys Utenos  rajone  veikiančioms
jaunimo  ir  neįgaliųjų  žmonių
organizacijoms,  asociacijoms,
biudžetinėms  ir  viešosioms



aptarnavimo 
paslauga be 
įgarsintojo ir 
apšvietėjo paslaugų

įstaigoms,  finansuojamoms  iš
valstybės  ir  savivaldybės
biudžetų,  kurių  savininkė
(dalininkė)  yra  valstybė  ar
Utenos  rajono  savivaldybė,
renginio  aptarnavimo
paslaugos  mokestis   už  šio
sąrašo  16.1,  16.2  punktuose
nurodytas  paslaugas
netaikomas, suderinus renginio
laiką su Utenos kultūros centro
skyriaus  renginių
organizatoriumi  arba  kitu
atsakingu  darbuotoju,  jei
Utenos kultūros centro skyriuje
norimu  laiku  nenumatyta
veikla.

16.1. Nemokamo renginio 
iki 3 val. 
aptarnavimas

1 renginio 
iki 3 val.

20,00 Paslaugą  sudaro  afišų,
skrajučių  ir  pan.  platinimas,
žiūrovų aptarnavimas ir pan.

16.2. Nemokamo renginio 
daugiau negu 3 val. 
iki 6 val. 
aptarnavimas

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

40,00 Paslaugą  sudaro  afišų,
skrajučių  ir  pan.  platinimas,
žiūrovų aptarnavimas ir pan.

17. Utenos kultūros 
centro skyriuose 
vykstančio mokamo 
mėgėjų meno 
renginio 
aptarnavimas

17.1. Mokamo mėgėjų 
meno renginio iki 3 
val. aptarnavimas

1 renginio 
iki 3 val.

25,00

17.2. Mokamo mėgėjų 
meno renginio 
daugiau negu 3 val. 
iki 6 val. 
aptarnavimas

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

50,00

18.  Utenos kultūros 
centro skyriuose 
vykstančio mokamo 
profesionalaus meno
renginio 
aptarnavimas

18.1. Mokamo 
profesionalaus meno
renginio iki 3 val. 
aptarnavimas

1 renginio 
iki 3 val.

30,00

18.2. Mokamo 
profesionalaus meno
renginio daugiau 

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 

60,00



negu 3 val. iki 6 val. 
aptarnavimas

iki 6 val.

19. Renginio organizavi-
mo
paslauga

1 renginys Paslaugą sudaro renginio orga-
nizavimas,  režisūra,  vedimas,
renginio vietos
priežiūra,  reklamos ir  bilietų  į
renginį  platinimas.  Užsakovas
(paslaugos  gavėjas)  apmoka
programos  kainą  ir  transporto
išlaidas pagal patirtas sąnaudas
(kuro,  transporto  nuomos  są-
naudas, kelių mokesčius ir kt.),
jei renginys organizuojamas ne
Utenos rajono teritorijoje.

19.1. Renginio iki 150 žiū-
rovų organizavimo 
paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

300,00

19.2. Renginio iki 150 žiū-
rovų organizavimo 
paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

450,00

19.3. Renginio iki 150 žiū-
rovų organizavimo 
paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

600,00

19.4. Renginio iki 150 žiū-
rovų organizavimo 
paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

750,00

19.5. Renginio su 151- 
300 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

500,00

19.6. Renginio su 151–
300 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

650,00

19.7. Renginio su 151–
300 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

800,00

19.8. Renginio su 151–
300 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

950,00

19.9. Renginio su 301–
600 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

700,00



19.10. Renginio su 301–
600 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

850,00

19.11. Renginio su 301–
600 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

900,00

19.12. Renginio su 301–
600 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

1050,00

19.13. Renginio su 601–
1000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

900,00

19.14. Renginio su 601–
1000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

1100,00

19.15. Renginio su 601–
1000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

1300,00

19.16. Renginio su 601–
1000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

1500,00

19.17. Renginio su 1001–
2000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

1500,00

19.18. Renginio su 1001–
2000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

2000,00

19.19. Renginio su 1001–
2000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

2500,00

19.20. Renginio su 1001–
2000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

3000,00

19.21. Renginio su 2001–
5000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

3000,00

19.22. Renginio su 2001–
5000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

3500,00

19.23. Renginio su 2001–
5000 žiūrovų organi-

1 renginio 
daugiau 

4000,00



zavimo paslauga negu 6 val. 
iki 9 val.

19.24. Renginio su 2001–
5000 žiūrovų organi-
zavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

4500,00

19.25. Renginio su 5001–
15000 žiūrovų orga-
nizavimo paslauga

1 renginio 
iki 3 val.

5000,00

19.26. Renginio su 5001–
15000 žiūrovų orga-
nizavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 3 val. 
iki 6 val.

7000,00

19.27. Renginio su 5001–
15000 žiūrovų orga-
nizavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 6 val. 
iki 9 val.

9000,00

19.28. Renginio su 5001–
15000 žiūrovų orga-
nizavimo paslauga

1 renginio 
daugiau 
negu 9 val. 
iki 12 val.

10000,00

20. Lauko/ mobilios sce-
nos nuomos paslau-
ga

Užsakovas/paslaugos  gavėjas
apmoka programos kainą ir tra-
nsporto  išlaidas  pagal  patirtas
sąnaudas (kuro, transporto nuo-
mos  sąnaudas,  kelių  mokes-
čius),  o  šventinę  (valstybinių
švenčių,  kitų  švenčių  metu)
dieną  šio  punkto  užsakomų
programų kainos yra didinamos
1,5 karto.

20.1. Mobilios scenos 6 m
pločio ir 6 m gylio 
nuomos paslauga

1 paslauga 
iki 6 val. 
trukmės 
renginiui

400,00

20.2. Mobilios scenos 6 m
pločio ir 6 m gylio 
nuomos paslauga

1 paslauga 
daugiau nei 
6 val. iki 12
val. trukmės
renginiui

600,00

20.3. Mobilios scenos 10 
m pločio ir 6 m gylio
nuomos paslauga

1 paslauga 
iki 6 val. 
trukmės 
renginiui

700,00 Paslauga teikiama tik Utenos 
mieste.

20.4. Mobilios scenos 10 
m pločio ir 6 m gylio
nuomos paslauga

1 paslauga 
daugiau nei 
6 val. iki 12
val. trukmės
renginiui

1000,00 Paslauga teikiama tik Utenos 
mieste.

20.5. Lauko/ mobilios sce-
nos 12 m pločio ir 10

1 paslauga 
iki 6 val. 

1000,00 Paslauga  teikiama  tik  Utenos
mieste prie Utenos kultūros ce-



m gylio nuomos pa-
slauga

trukmės 
renginiui

ntro stacionarioje vietoje.

20.6. Lauko/ mobilios sce-
nos 12 m pločio ir 10
m gylio nuomos pa-
slauga

1 paslauga 
daugiau nei 
6 val. iki 12
val. trukmės
renginiui

1500,00 Paslauga  teikiama  tik  Utenos
mieste prie Utenos kultūros ce-
ntro stacionarioje vietoje.

21. Putoplastinių 2 m 
aukščio skulptūrinių 
lėlių/ dekoracijų 
nuoma

Užsakovas/paslaugos  gavėjas
apmoka programos kainą ir tra-
nsporto  išlaidas  pagal  patirtas
sąnaudas (kuro, transporto nuo-
mos  sąnaudas,  kelių  mokes-
čius).

21.1. Putoplastinių 2 m 
aukščio skulptūrinių 
lėlių/ dekoracijų 
nuoma

1 vnt. iki 7 
dienų

500,00

21.2. Putoplastinių 2 m 
aukščio skulptūrinių 
lėlių/ dekoracijų 
nuoma

1 vnt. dau-
giau nei 7 
dienas iki 3 
mėnesių

1000,00

22. Šviečiančių daugiau 
kaip  1– 4 m aukščio
skulptūrinių lėlių/ 
dekoracijų nuoma

Užsakovas/paslaugos  gavėjas
apmoka programos kainą ir tra-
nsporto  išlaidas  pagal  patirtas
sąnaudas (kuro, transporto nuo-
mos  sąnaudas,  kelių  mokes-
čius).

22.1. Šviečiančių daugiau 
kaip  1– 4 m aukščio
skulptūrinių lėlių/ 
dekoracijų nuoma

1 vnt. iki 7 
dienų

500,00

22.2. Šviečiančių daugiau 
kaip 1– 4 m aukščio 
skulptūrinių lėlių/ 
dekoracijų nuoma

1 vnt. dau-
giau nei 7 
dienas iki 3 
mėnesių

1000,00

___________________________________


