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JURBARKO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina Eur 

I. Bilietų kaina į renginius, kuriuos organizuoja Jurbarko kultūros centras (ir skyriai)
9
 

Suaugusiems, vaikams, moksleiviams 1 asmuo 0,50–15,00 

II. Patalpų nuomos kainos renginiams
8,12

  

(kai bilietus platina Jurbarko kultūros centras ir skyriai) 

Iki 60 bilietų proc. 

5 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus 

bilietus 

Nuo 61 iki 100 bilietų proc. 

10 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus 

bilietus 

Nuo 101 iki 300 bilietų proc. 

15 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus 

bilietus 

Nuo 301 iki 600 bilietų proc. 

18 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus 

bilietus 

Girdžių, Skirsnemunės, Žindaičių skyrių patalpų 

nuoma  
proc. 

7 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus 

bilietus 

III. Patalpų nuomos kainos 
1, 3, 7 

Didžioji salė
2,10 

Pirma valanda 30,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
15,00 

Mažoji salė
10

 (I arba II aukštas) 

Pirma valanda 15,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
6,00 

Kavinės patalpos 1 valanda 6,00 

I a. fojė  1 valanda 6,00 

II a. fojė
10

  

Pirma valanda 15,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
8,00 

Grimo kambarys 1 valanda 3,00 

Choreografijos salė 1 valanda 8,00 

Choro kabinetas 1 valanda 6,00 

Girdžių skyriaus salė
12

 

Pirma valanda 6,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
3,00 

Skirsnemunės skyriaus salė
12

 

Pirma valanda 10,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
5,00 



Skirsnemunės skyriaus II a. salė 1 valanda 3,00 

Žindaičių skyriaus salė
12

 

Pirma valanda 6,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
3,00 

IV. Kitų paslaugų kainos 
 

Bilietų platinimas į renginius vykstančius ne 

Jurbarko kultūros centro (ir skyrių) patalpose 
proc. 

5 proc. nuo parduotų 

bilietų sumos 

Renginio įgarsinimas (garso aparatūros iki 1 kW 

komplektas – 1 mikrofonas, 1 CD grotuvas, 

garso pultas)
1, 4 

Pirma valanda 10,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
5,00 

Renginio įgarsinimas (garso aparatūros iki 3 kW 

komplektas – 1 mikrofonas, 1 CD grotuvas, 

stiprintuvas, garso pultas)
1, 4 

Pirma valanda 25,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
12,00 

1 mikrofonas (laidinis)
1 

1 valanda 3,00 

1 radijo mikrofonas
1 

1 valanda 6,00 

1 garso atkūrimo įrenginys (MC, CD, MCD)
1 

1 valanda 10,00 

Vaizdo projektorius su ekranu
1
 1 valanda 10,00 

Renginio meninis apšvietimas
1
 

Pirma valanda 8,00 

Kiekviena 

papildoma valanda 
4,00 

Renginio vedimas
1,4,11,13

 1 valanda 20,00-80,00 

Meno kolektyvų koncertinė programa:   

I kategorijos kolektyvo
4,5

 1 valanda 150,00 

II kategorijos kolektyvo
4,5

 1 valanda 120,00 

III kategorijos kolektyvo
4,5

 1 valanda 90,00 

IV kategorijos kolektyvo
4,5

 1 valanda 50,00 

Kolektyvo be kategorijos
4,5

 1 valanda 50,00 

Vaikų ir jaunimo šokių kolektyvų nario mokestis  

(1 mėn.) 
1 asmuo 10,00 

Dainavimo studijos vaikų grupės nario mokestis  

(1 mėn.) 
1 asmuo 2,00 

Festivalio, konkurso, seminaro, kursų mokestis
9
 1 asmuo 1,00-15,00 

Prekiaujantiems tautodailės dirbiniais (renginių 

metu)
6
 

1 vieta 
3,00 

Prekiaujantiems kita produkcija (renginių metu)
 

1 vieta 6,00 

 

Pastabos. 

1. Teikiamų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu. 

2. Nuomojant Didžiąją salę, nuomos kaina už grimo kambarį neskaičiuojama. 

3. Laikas, skirtas renginio pasiruošimui, repeticijoms prieš renginį, renginiui ir patalpų 

sutvarkymui po jo, skaičiuojamas į bendrą teikiamos paslaugos kainą. 

4. Į kainą neįeina transporto išlaidos. 

5. Kaina taikoma visai koncertinei programai/spektakliui. Jei atliekama programos dalis – 

kaina mažinama proporcingai atliekamos programos laikui.  

6. Mokestis už vietą netaikomas prekiaujantiems sertifikuota tautinio paveldo produkcija. 

7. Renginio organizatoriai, patys platinantys bilietus į renginį, mokestį už patalpų nuomą 

moka pagal lentelės III skyriaus kainas. 



8. Renginio organizatoriai, dalinai platinantys bilietus į renginius kitų platintojų pagalba, 

mokestį už patalpų nuomą moka pagal lentelės II skyriuje nustatytus procentus, nuo visos į renginį 

parduotos bilietų sumos. 

9. Mokesčio dydis priklauso nuo organizavimo išlaidų. 

10. Patalpų nuoma be įgarsinimo ir apšvietimo (tik bendras apšvietimas). 

11. Mokestis priklauso nuo renginio apimties – kamerinis ar masinis, ar reikalingas 

scenarijaus parengimas. 

12. Patalpų nuoma su įgarsinimu ir meniniu apšvietimu (esant poreikiui, pagal galimybes). 

 

____________________ 

 

 


