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MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

KAINORAŠTIS 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato 

vienetas 

Kaina, eurais 

1 2 3 4 

1. Renginių kainos:   

1.1. suaugusiems 1 asm. 4,00 

1.2. vaikams (nuo 3 iki 12 m.) 1 asm. 2,00 

1.3. vaikams (iki 3 m.) 1 asm. nemokamai 

2. Naudojimasis Kultūros centro sale atvykstantiems 

kolektyvams ir atlikėjams: 

  

2.1. pardavus nuo 50 iki 100 bilietų 1 renginys 10 % nuo 

parduotų bilietų 

sumos 

2.2. pardavus virš 100 bilietų 1 renginys 15 % nuo 

parduotų bilietų 

sumos 

2.3. renginys vaikams (koncertas, spektaklis, cirko 

vaidinimas) 

1 renginys 10% nuo 

parduotų bilietų 

sumos 

3. Renginių organizavimas:   

3.1. renginio režisavimas ir vedimas užsakovo patalpose 1 renginys 85,00 

3.2. renginio režisavimas ir vedimas su Kultūros centro 

mėgėjų meno kolektyvo koncertine programa užsakovo 

patalpose 

1 renginys 140,00 

4. Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų 

koncertinių programų atlikimas pagal užsakymus (be 

transporto išlaidų): 

  

4.1. I kategorijos kolektyvas 1 renginys 85,00 

 

4.2. II kategorijos kolektyvas 1 renginys 75,00 

 

4.3. III kategorijos kolektyvas 1 renginys 65,00 

 

4.4. IV kategorijos kolektyvas 1 renginys 55,00 

 

4.5. kolektyvai be kategorijos (tradicinės, liaudiškos 

muzikos kapelos, vokaliniai ansambliai, chorai, teatro 

studijos  ir kt.) 

1 renginys 40,00 

 

5. Edukaciniai užsiėmimai (40-60 min.) 1 asm. 1,00  

6. Naudojimasis Kultūros centro sale repeticijoms, 

edukaciniams užsiėmimams be aptarnaujančio 

personalo 

 

1 val.  10,00 

7. Naudojimasis Kultūros centro choreografijos sale 

repeticijoms, edukaciniams užsiėmimams 

be aptarnaujančio personalo 

1 val. 10,00 



1 2 3 4 

8. Naudojimas Kultūros centro fojė seminarams, 

edukaciniams užsiėmimams, renginiams be 

aptarnaujančio personalo 

1 val. 10,00 

9. Naudojimasis jaunimo erdvės patalpomis 1 para 100,00 

10. Naudojimasis Kultūros centro sale renginiams su 

aptarnaujančiu personalu 

1 renginys 

(iki 3 val.) 

60,00 (10,00 už 

kiekvieną 

papildomą 

valandą) 

11. Naudojimasis Kultūros centro choreografijos sale 

renginiams  

1 renginys 

(iki 3 val.) 

60,00 (10,00 už 

kiekvieną 

papildomą 

valandą) 

12. Renginių įgarsinimo paslaugos vidaus patalpose:   

12.1. iki 1000 W (2 kolonėlės, 4 kanalų pultas, 2 mikrofonai) 1 renginys 

(iki 3 val.) 

40,00 (10,00 už 

kiekvieną 

papildomą 

valandą) 

12.2. 1001 - 3000 W (4 kolonėlės, 16 kanalų pultas, 8 

mikrofonai, grotuvas) 

1 renginys 

(iki 3 val.) 

60,00 (10,00 už 

kiekvieną 

papildomą 

valandą) 

13. Renginių apšvietimo paslaugos:   

13.1. 4 prožektorių nuoma 1 renginys 

(iki 3 val.) 

30,00 

13.2. 8 prožektorių nuoma 1 renginys 

(iki 3 val.) 

50,00 

14. Scenos dekoracijų ruošimas renginiui, kai naudojama 

Kultūros centro salė (iš užsakovo medžiagų) 

1 renginys 30,00 

15. Bilietų platinimas į renginius, vyksiančius ne Molėtų 

kultūros centre 

1 renginiui 5 %  

(nuo Molėtų 

kultūros centro 

bilietų kasoje 

parduotų 

numatytam 

renginiui bilietų 

sumos) 

16. Mokestis už pamestą rūbinės numerėlį 1 vnt. 3,00 

PASTABA. 8, 10 ir 11 punkte nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai savivaldybės 

administracijai, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir žmonių su negalia organizacijoms 

 


