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Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24974 

 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PASVALIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

ĮKAINIŲ NUSTATYMO 

 

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. T1-227 

Pasvalys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Pasvalio kultūros centro 2020 m. lapkričio 3 d. 

raštą Nr. R2-256 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių papildymo, 

pakeitimo“, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Nustatyti Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. 

sprendimą Nr. T1-250 „Dėl Pasvalio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 

nustatymo“ (su visais aktualiais pakeitimais). 

3. Sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras  Gintautas Gegužinskas 



 

PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-227 

 

 

PASVALIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato 

vnt. 

Įkainis,  Eur Pastaba 

1. Pasvalio kultūros centro ir jo 

skyrių organizuojamų renginių 

bilietų kainos 

vnt. 0,50; 1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 10; 

12; 15; 20 

Grupei žmonių (nuo 4 

asmenų), senjorams, 

studentams, mokiniams ir 

neįgaliesiems taikoma 1 Eur 

nuolaida 

(parduodant 5, 6, 7, 8, 10, 

12, 15, 20 Eur nominalų 

bilietus*) 

2. Patalpų nuoma:    

2.1. didžiosios salės (scena, salė, grimo 

kambarys, drabužinė) 

1 val. 50,00  

2.2. Baltosios salės (scena, salė, 

drabužinė) 

1 val. 20,00 Įkainis taikomas 

projektinių, komercinių, 

užsakomųjų renginių 

įgyvendinimui 

2.3. choreografijos salės  1 val. 8,00  

2.4. fojė prie didžiosios salės 1 val. 10,00  

2.5. Neteko galios nuo 2022-01-01. 

2.6. Salės arba fojė nuoma užsakovų 

renginiams (su įgarsinimo ir 

apšvietimo paslaugomis) 

   

2.6.1. pardavus iki 50 bilietų  10 proc. nuo 

parduotų 

bilietų sumos 

 

2.6.2. pardavus 51–100 bilietų  12 proc. nuo 

parduotų 

bilietų sumos 

 

2.6.3. pardavus 101–350 bilietų  15 proc. nuo 

parduotų 

bilietų sumos 

 

2.6.4. pardavus 351–406 bilietų  18 proc. nuo 

parduotų 

bilietų sumos 

 

2.7. kino salės 1 val. 20,00  

3. Scenos aptarnavimo paslaugos:    

3.1.  įgarsinimo ir apšvietimo paslaugos 

su įranga, kitų įstaigų patalpose, 

lauke 

1 val. 100,00 Įkainis taikomas 

projektinių, komercinių, 

užsakomų renginių 

įgyvendinimui 

4.  Renginio organizavimas    

4.1. Renginio vedimas 1 

val./1 

100,00 Įkainis taikomas 

projektinių, komercinių, 



2 

 

asmuo užsakomų renginių 

įgyvendinimui 

4.2  Scenarijaus parengimas 1 

paslau

ga 

100,00 Įkainis taikomas 

projektinių, komercinių, 

užsakomų renginių 

įgyvendinimui 

5. Pasvalio kultūros centro meno 

kolektyvų pasirodymai, 

programos, spektakliai (be 

transporto nuomos): 

   

5.1. I kategorijos kolektyvo 1 val. 150,00  

5.2. II kategorijos kolektyvo 1 val. 100,00  

5.3. III kategorijos kolektyvo 1 val. 70,00  

5.4. kolektyvo be kategorijos  1 val. 30,00  

6.  Kitos paslaugos:    

6.1. Autobuso nuoma 1 km 1,30  

6.2. Mikroautobuso nuoma 1 km 

1 val. 

prasto

vos 

0,80 

 

2,00 

 

6.3.  Pasvalio kultūros centro ir jo 

skyrių organizuojamų konkursų, 

festivalių dalyvio mokestis: 

- Rajoninės ir regioninės 

reikšmės 

- Respublikinės reikšmės 

asmen

iui  

 

 

 

3,00 

 

5,00 

Įkainio dydis nustatomas  

atsižvelgiant į renginio 

mąstą (rajoninis, regioninis, 

respublikinis, tarptautinis), 

dalyvių skaičių, bei 

numatomą prizinį fondą 

7. Renginių bilietų platinimas: 

7.1. Paslauga Įkainis, Eur 

Organizatorius – 

Pasvalio kultūros 

centras 

Organizatorius – bet kuris 

subjektas, organizuojantis 

renginius Pasvalio kultūros 

centre 

Bilietų pardavimas (Paslaugos 

mokestis taikomas/pridedamas 

klientui prie organizatoriaus 

nustatytos bilieto kainos) 

0 Bilietams iki 5,00 Eur – 0,3 

Eur 

Bilietams nuo 5,01 Eur iki 

9,99 Eur – 0,5 Eur 

Bilietams nuo 10 Eur – 1 

Eur 

 

PASTABA. Teikiamų atlygintinų paslaugų įkainiai netaikomi: 

1. *1. punkto pastaba netaikoma mėgėjų meno kolektyvų naujai parengtoms meninėms 

programoms, premjeriniams koncertams, spektakliams, tęstiniams festivaliams, konkursams.  

2. Valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimų, miesto šventės renginių (miesto įkūrimo 

dienos paminėjimas) metu. 

3. Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms (2, 3, 4 punktai), 

išskyrus jei paslaugos yra projektinės, komercinės, užsakomos. 

4. Įkainiai (5 punktas) netaikomi mėgėjų meno kolektyvams, gavus raštiškus kvietimus.  

 

_______________________________________ 
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Priedo pakeitimai: 

Nr. T1-250, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26791 

Nr. T1-86, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08726 

Nr. T1-203, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24325 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-250, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26791 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Pasvalio kultūros centro 

teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 
 

2. 
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-86, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08726 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227  „Dėl Pasvalio kultūros centro 

teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 
 

3. 
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-203, 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24325 
Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Pasvalio kultūros centro 

teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=998e525063e311eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=66c73cf0c6e011ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e363114070b711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e363114070b711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=998e525063e311eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=998e525063e311eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=66c73cf0c6e011ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=66c73cf0c6e011ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e363114070b711edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e363114070b711edbc04912defe897d1

