PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-54
(2017 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-103
redakcija)
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Eil. nr.

Pavadinimas

Laikotarpis /
kiekis
1.
Reprezentacinių patalpų nuoma:
1.1.
Šiaulių kultūros centre:
1.1.1.
Didžioji koncertų salė su
stacionariąja įranga:
1.1.1.1. renginio laikas
1 val.
1.1.1.2. pasiruošimo renginiui
laikas
1.1.1.3. renginys su kitų
organizacijų bilietais

1 val.

1.1.1.4. nevyriausybinių
organizacijų, asociacijų
organizuojami
nekomercinio pobūdžio
renginiai, skirti
valstybinėms šventėms
paminėti, miestą
reprezentuojantiems
projektams ir projektams
su miestais partneriais
organizuoti ne daugiau
kaip tris kartus per metus
1.1.2.
Kolonų (Baltoji) salė:
1.1.2.1. renginio laikas

1 renginys

1.1.2.2. pasiruošimo renginiui
laikas
1.1.2.3. nevyriausybinių
organizacijų, asociacijų
organizuojami
nekomercinio pobūdžio
renginiai, skirti
valstybinėms šventėms
paminėti, miestą
reprezentuojantiems
projektams ir projektams
su miestais partneriais
organizuoti ne daugiau
kaip tris kartus per metus
1.1.3.
Šokių salė

1 val.

1 val.

1 val.

Kaina eurais

120;
su nuolaida* 45
60;
su nuolaida* 25
15 proc. nuo parduotų bilietų sumos, bet
ne mažiau kaip 120 už 1 val.;
su nuolaida* 10 proc. nuo parduotų
bilietų sumos, bet ne mažiau kaip 45 už
1 val.
1

1 renginys

70;
su nuolaida* 40
35;
su nuolaida* 20
1

1 val.

29

2

1.1.3.1. nevyriausybinių
organizacijų, asociacijų
organizuojami
nekomercinio pobūdžio
renginiai, skirti
valstybinėms šventėms
paminėti, miestą
reprezentuojantiems
projektams ir projektams
su miestais partneriais
organizuoti ne daugiau
kaip tris kartus per metus
1.1.4.
kitos patalpos (studija,
repeticijų salės)
1.2.
Rėkyvos kultūros centre:
1.2.1.
Koncertų salė:
1.2.1.1. renginio laikas
1.2.1.2. pasiruošimo renginiui
laikas
1.2.1.3. renginys su kitų
organizacijų bilietais

1 renginys

1

1 val.

10

1 val.

20;
su nuolaida* 10
10;
su nuolaida* 5
15 proc. nuo parduotų bilietų sumos, bet
ne mažiau kaip 20 už 1 val.;
su nuolaida* 10 proc. nuo parduotų
bilietų sumos, bet ne mažiau kaip 10 už
1 val.
1

1 val.

1.2.1.4. nevyriausybinių
1 renginys
organizacijų, asociacijų
organizuojami
nekomercinio pobūdžio
renginiai, skirti
valstybinėms šventėms
paminėti, miestą
reprezentuojantiems
projektams ir projektams
su miestais partneriais
organizuoti ne daugiau
kaip tris kartus per metus
1.2.2.
Mažoji salė
1 val.
10
1.2.3.
Repeticijų auditorija
1 val.
5
1.3.
Šiaulių miesto centrinio parko vasaros estradoje:
1.3.1.
renginio laikas
1 val.
30;
su nuolaida* 15
1.3.2.
renginys su kitų
1 val.
15 proc. nuo parduotų bilietų sumos, bet
organizacijų bilietais
ne mažiau kaip 30 už 1 val.;
su nuolaida* 10 proc. nuo parduotų
bilietų sumos, bet ne mažiau kaip 15 už
1 val.
1.3.3.
nevyriausybinių
1 renginys
1
organizacijų, asociacijų
organizuojami
nekomercinio pobūdžio
renginiai, skirti
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2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.

valstybinėms šventėms
paminėti, miestą
reprezentuojantiems
projektams ir projektams
su miestais partneriais
organizuoti ne daugiau
kaip tris kartus per metus
Inventoriaus nuoma (su priežiūra):
papildoma įgarsinimo
įranga:
laidinis mikrofonas,
1 val.
stovas
radijo mikrofonas,
1 val.
monitorius
didžiosios kolonėlės,
1 val.
pultas
kostiumas (tautinis,
1 komplektas 1
šventinis, pramoginis)
parai
mobilioji pakyla (choro
1 vnt. 1 parai
laiptai) (2x0,5 m)
elektros srovės
1 val.
generatorius (su kuru)
multimedijos įrangos
1 val.
komplektas (skaitmeninis
projektorius, ekranas,
belaidžio valdymo pultas
prezentacijoms, lazeris)
skaitmeninis projektorius
1 val.
senovinis paviljonas
1 vnt. 1 parai
(palapinė)
Įgarsinimo paslaugos (su aptarnavimu):
renginio įgarsinimas (garso 1 val.
stiprinimo aparatūra 0,5
kw)
renginio įgarsinimas (garso 1 val.
stiprinimo aparatūra 2 kw)
Šiaulių kultūros centro
1 asmeniui
organizuojamų renginių
bilietų kainos į
koncertus, spektaklius,
mėgėjų meno kolektyvų
renginius, edukacines
programas, kūrybines
dirbtuves, nekomercinius
kino filmus, diskotekas,
šokių vakarus, seminarus
ir kt.

5
15
30
10
4
40
20;
su nuolaida* 10

10
30
60;
su nuolaida* 30
90;
su nuolaida* 45
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14;
su nuolaida 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4;
4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7;
nuolaida taikoma moksleiviams,
studentams, pensininkams,
pateikusiems LR, ES ar tarptautinį ISIC
pažymėjimą, Europos jaunimo kortelę,
mokytojams, turintiems tarptautinį ITIC
pažymėjimą, ikimokyklinio amžiaus
vaikams, vaikų namų auklėtiniams,
neįgaliesiems, socialiai remtinų
moksleivių grupėms, pateikusioms
sąrašą. Vaikams iki 5 metų,
neužimantiems papildomos sėdimos
vietos renginio metu, taikoma 100 proc.
nuolaida. Neįgalieji, kuriems reikalinga

4
lydinčio asmens (1 asmuo)
pagalba, į renginius įleidžiami
nemokamai (būtina išankstinė
registracija)
5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

Mėgėjų meno kolektyvų
koncertinės programos:
mėgėjų meno kolektyvo
sukurta meninė programa
(choreografija, muzikinė
kompozicija, spec. paruošti
kostiumai, scenografija ir
pan.)
I–II kategorijos arba
aukšto meninio lygio
mėgėjų meno kolektyvo
(iki 40 asm.) koncertinė,
edukacinė programa
III–IV kategorijos arba
kito meninio lygio mėgėjų
meno kolektyvo (iki 40
asm.) koncertinė,
edukacinė programa
Kitos paslaugos:
renginio organizavimas
(renginio programos,
sąmatos parengimas pagal
užsakovo poreikį)
renginio vedimas

6.6.1.

renginio scenarijaus
parengimas
koncertinių erdvių
nesudėtingos scenografijos
parengimas iš užsakovo
medžiagų
bilietų platinimas:
Šiaulių kultūros centre
Rėkyvos kultūros namuose
dalyvio (konkurso,
festivalio, varžytuvių,
šventės ir pan.) startinis
mokestis:
rajoninis renginys

6.6.2.

regioninis renginys

6.6.3.

respublikinis renginys

6.6.4.

tarptautinis renginys

6.7.

kitų organizacijų bilietų

6.4.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.6.

1 programa

400;
su nuolaida** 200

1 val.

200;
su nuolaida** 100

1 val.

100;
su nuolaida** 50

1 paslauga

30

1 val.
1 asmeniui
1 paslauga

50

1 paslauga

50

1 paslauga
1 paslauga

50
30

1 asmeniui
1 kolektyvui
1 asmeniui
1 kolektyvui
1 asmeniui
1 kolektyvui
1 asmeniui
1 kolektyvui
1 paslauga

1
10
2
20
3
30
4
40
3 proc. nuo parduotų bilietų sumos

50

5
pardavimas
6.8.
6.8.1.

elektros skydinės
administravimas:
prie Šiaulių valstybinės
kolegijos

6.8.2.

prie Kaštonų alėjos,
amfiteatre, skvere prie
fontano „Saulės diskai“

1 paslauga

6.9.
6.10.

fotografavimo paslauga
maketavimo paslauga:

1 val.

10 (renginio organizatorius sumoka už
sunaudotą elektros energiją pagal
skaitiklio rodmenis Šiaulių kultūros
centrui)
10 (renginio organizatorius sumoka už
sunaudotą elektros energiją pagal
skaitiklio rodmenis tiesiogiai elektros
energijos tiekėjui)
50

6.10.1.

plakato maketas (A4, A3,
A2)
skrajutės maketas (A6)

1 paslauga

25

1 paslauga

20

lankstinuko maketas (A4)
reklaminio skelbimo
maketas (A6)
reklaminis tekstas (200
ženklų su tarpais)
informacinis pranešimas
spaudai (1800 ženklų su
tarpais)
kultūros produktų
(leidinių, kompaktinių
plokštelių, suvenyrų, meno
dirbinių ir kt.) pardavimo
paslauga
prekių su Šiaulių kultūros
centro simbolika
pardavimo paslauga
(pieštukų, tušinukų,
magnetukų, padėkliukų,
raktų pakabukų, ženkliukų,
sagių, molinukų, maišelių,
kalendorių, nedidelės
apimties leidinių,
kompaktinių plokštelių ir
pan.)

1 paslauga
1 paslauga

25
10

1 paslauga

10

1 paslauga

30

1 paslauga

3 proc. nuo parduotų gaminių sumos

1 paslauga

10 proc. nuo galutinės gamybos kainos

6.10.2.
6.10.3.
6.10.4.
6.10.5.
6.10.6.
6.11.

6.12.

1 paslauga

* Nuolaida taikoma socialiniams Šiaulių kultūros centro partneriams: valstybės ir Šiaulių
miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, mėgėjų meno kolektyvams, kūrybinėms sąjungoms ir
nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms.
** Nuolaida taikoma socialiniams Šiaulių kultūros centro partneriams: valstybės ir Šiaulių
miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, kūrybinėms sąjungoms ir nevyriausybinėms
organizacijoms, asociacijoms.
_____________________________

