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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti: 

1.1. Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainas (pridedama); 

1.2. Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų nario mokesčio mokėjimo tvarkos 

aprašą (pridedama); 

1.3. Festivalio, konkurso, seminaro, kursų mokesčio mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. nuo festivalio, konkurso mokesčio gali būti atleidžiami miestų, su kuriais Jurbarko 

rajono savivaldybė sudariusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis, mėgėjų meno kolektyvai bei 

Jurbarko kultūros centro ir jo skyrių mėgėjų meno kolektyvai; 

2.2. nuo mokėjimo už Jurbarko kultūros centro teikiamas atlygintinas paslaugas gali būti 

atleidžiamos: 

2.2.1. neįgaliųjų organizacijos, organizuojančios renginius Jurbarko kultūros centro (ir 

skyrių) patalpose; 

2.2.2. viešosios, biudžetinės įstaigos, kurių vienas iš steigėjų ar savininkų (dalininkų) yra 

valstybė ar savivaldybė, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko kultūros centru 

organizuoti renginius, susijusius su kultūros centro nuostatuose apibrėžta veikla; 

2.2.3. Jurbarko rajono kultūros įstaigos (kultūros centrai, biblioteka, muziejus), Jurbarko 

rajono savivaldybės administracija bei Jurbarko jaunimo organizacijos, organizuojančios Jurbarko 

kultūros centro (ir skyrių) patalpose kultūrinius ir švietimo renginius; 

2.2.4. Jurbarko miesto ir Girdžių, Skirsnemunės, Jurbarkų seniūnijų bendruomenės, 

organizuojančios nekomercinius viešus kultūrinius renginius; 

2.3. pajamos, gautos už patalpų nuomą, naudojamos Jurbarko kultūros centro nuostatuose 

nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti; 

2.4. kolektyvų nario mokesčio pajamos naudojamos to kolektyvo/grupės poreikiams 

(koncertinėms išvykoms, aprangai, kitoms prekėms įsigyti ir t.t.); 

2.5. festivalio, konkurso, seminaro, kursų mokesčio pajamos pirmiausia naudojamos 

organizavimo išlaidoms padengti, likusi dalis gali būti naudojama Jurbarko kultūros centro 

nuostatuose nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti; 

2.6. kitos pajamos už teikiamas atlygintinas paslaugas naudojamos Jurbarko kultūros 

centro nuostatuose nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti, išskyrus pajamas, gautas už 

kolektyvų koncertines programas ir kolektyvų organizuojamus mokamus renginius (spektaklius, 

koncertus ir pan.); 



  

2.7. pajamos, gautos už kolektyvų koncertines programas ir kolektyvų 

organizuojamus mokamus renginius (spektaklius, koncertus ir pan.), gali būti naudojamos: 

2.7.1. iki 80 proc. – pajamas gavusio kolektyvo poreikiams (koncertinėms išvykoms, 

aprangai, kitoms prekėms įsigyti ir t.t.); 

2.7.2. likusi dalis – Jurbarko kultūros centro nuostatuose nurodytiems tikslams ir 

funkcijoms įgyvendinti. 

3. Pripažinti netekusiais galios: 

3.1. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio  28 d. sprendimą Nr. T2-307 

„Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“; 

3.2. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T2-304 „Dėl 

Jurbarko rajono tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko kultūros 

centro teikiamų atlygintinų paslaugų“ pakeitimo“. 

4. Sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 


