
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ (RADVILIŠKIO

RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, RADVILIŠKIO MIESTO
KULTŪROS CENTRO, ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO,  RADVILIŠKIO

RAJONO DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO,
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO,

RADVILIŠKIO R.  BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO
KULTŪROS, BENDRUOMENĖS NAMŲ, PRAMOGŲ IR ŠOKIŲ SALIŲ) TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO  

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-773
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 8
straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-
502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-256 „Dėl Kultūros ministerijai
pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-958 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės materialiojo
turto nuomos“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-404
„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto
Radviliškio  rajono  savivaldybės  tarybos  2015  m.  vasario  19  d.  sprendimu Nr.  T-958,  pakeitimo“,
Radviliškio rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti šių Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kainas:
1.1. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (pridedama);
1.2. Radviliškio miesto kultūros centro (pridedama);
1.3. Šeduvos kultūros ir amatų centro (pridedama);
1.4. Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio (pridedama);
1.5. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro (pridedama);
1.6. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro (pridedama);
1.7. Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių (pridedama). 

2.  Laikyti  netekusiu  galios  Radviliškio  rajono  savivaldybės  tarybos  2017  m.  kovo  23  d.
sprendimą  Nr.  T-491  „Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  kultūros  įstaigų  (Radviliškio  rajono
savivaldybės  viešosios  bibliotekos,  Radviliškio  miesto  kultūros  centro,  Šeduvos  kultūros  ir  amatų
centro,   Radviliškio  rajono  Daugyvenės  kultūros  istorijos  muziejaus-draustinio, Radviliškio  rajono
savivaldybės  etninės  kultūros  ir  amatų  centro,  Radviliškio  rajono  kultūros,  bendruomenės  namų,
pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“. 

3. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d.
sprendimą „Dėl Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

4. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.
Sprendimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos

įstatymo tvarka.
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PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Matavimo
vienetas

Kaina
(Eur/%)

Pastabos

1. Bilieto kaina, kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai
1.1. Suaugusiesiems 1 asmeniui 3,00–15,00 Bilieto  kaina  priklauso nuo sutarties

su atlikėju ar organizacija kainos.
Kultūros centro direktoriaus įsakymu
nustatyti kainą konkrečiam renginiui,
vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

1.2. Vaikams, mokiniams, 
studentams

1 asmeniui 2,00–9,00

2. Edukacinės programos
2.1 Vieno amato edukacija: Užsiėmimo trukmė 1–2 val. 

2.1.1. Vaikams iki 7 metų 1 asmeniui 1,00–5,00 Kultūros centro direktoriaus įsakymu 
nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, 
vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.1.2. Mokiniams, studentams, 
pensininkams, 
neįgaliesiems

1 asmeniui 2,00–10,00

2.1.3. Suaugusiesiems 1 asmeniui 4,00–15,00
2.2. Trijų amatų edukacija: Užsiėmimo trukmė 1,5–2,5 val.

2.2.1. Vaikams iki 7 metų 1 asmeniui 1,50–8,00 Kultūros centro direktoriaus įsakymu 
nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, 
vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.2.2. Mokiniams, studentams, 
pensininkams, 
neįgaliesiems

1 asmeniui 3,00–12,00

2.2.3 Suaugusiesiems 1 asmeniui 5,00–20,00
2.3. Amatų ir folkloro 

edukacija:
Užsiėmimo trukmė 2–3 val. 

2.3.1. Vaikams iki 7 metų 1 asmeniui 3,00–7,00 Kultūros centro direktoriaus įsakymu 
nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, 
vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

2.3.2. Mokiniams, studentams, 
pensininkams, 
neįgaliesiems

1 asmeniui 6,00–10,00

2.3.3. Suaugusiesiems 1 asmeniui 8,00–15,00
2.4. Individuali amato 

edukacija
1 asmeniui 15,00–40,00 Kultūros centro direktoriaus įsakymu 

nustatyti kainą konkrečiai edukacijai, 
vadovaujantis patvirtintais įkainiais.

3. Patalpų nuoma
3.1. Didžiosios salės nuoma 

teatro ir koncertinėms 
organizacijoms 
(organizuojančioms 
pramoginius, komercinius
renginius)

% 10% Nuo parduotų bilietų kainų sumos

3.2. Didžiosios salės nuoma 
pramoginiams renginiams

1 valanda 10,00 Kultūros centro direktoriaus įsakymu 
mokestis už suteiktas paslaugas 



ir šventėms netaikomas biudžetinėms, 
visuomeninėms, ne pelno 
siekiančioms organizacijoms.

3.3. Didžiosios salės nuoma 
pramoginiams renginiams
ir šventėms

12 valandų 100,00

3.4. Mažosios salės nuoma 
pramoginiams renginiams
ir šventėms

1 valanda 5,00

3.5. Mažosios salės nuoma 
pramoginiams renginiams
ir šventėms

12 valandų 50,00

4. Įvairaus turto nuoma
4.1. Degimo krosnies nuoma para 35,00
4.2. Garso aparatūros 

komplekto nuoma
para 50,00

4.3. Konferencijų įrangos 
nuoma (nešiojamasis 
kompiuteris, ekranas, 
multimedija ir 
konferencinė lenta)

para 25,00

4.4. 1 kėdės nuoma para 2,00 Renginiams, vykstantiems ne 
kultūros centre

4.5. 1 stalo nuoma para 5,00 Renginiams, vykstantiems ne 
kultūros centre

5. Kopijavimas/ spausdinimas/ laminavimas
5.1 A4 lapo formatas 

(nespalvotas)
1 kopija 0,10 Kopijavimas, spausdinimas

5.2 A4 lapo formatas 
(spalvotas)

1 kopija 0,50 Kopijavimas, spausdinimas

5.3 A4 lapo formatas 1 vnt. 0,70 Laminavimas
6. Prekyba 

6.1. Prekyba amatininkų, 
tautodailininkų gaminiais

% 25 % Taikomas antkainis nuo pirminės 
kainos 

6.2. Prekybos vieta Kultūros 
centre vidaus renginių 
metu, kieme – Kultūros 
centro teritorijoje:
prekiaujantiems 
tautodailės darbais

1 renginys 5,00 Vietos dydis – 2 x 2 m²
Mokestis netaikomas prekiaujantiems
tautinio paveldo produktais 
(turintiems Tautinio paveldo produkto
sertifikatą), kulinarinio paveldo 
produktais (turintiems Kulinarinio 
paveldo fondo sertifikatą) 

6.3. Prekybos vieta Kultūros 
centre vidaus renginių 
metu, kieme – Kultūros 
centro teritorijoje:
prekiaujantiems ne maisto
prekėmis

1 renginys 15,00 Vietos dydis – 2 x 2 m²
Mokestis netaikomas prekiaujantiems
tautinio paveldo produktais 
(turintiems Tautinio paveldo produkto
sertifikatą), kulinarinio paveldo 
produktais (turintiems Kulinarinio 
paveldo fondo sertifikatą)



6.4. Prekybos vieta Kultūros 
centre vidaus renginių 
metu, kieme – Kultūros 
centro teritorijoje:
prekiaujantiems maisto 
prekėmis

1 renginys 30,00 Vietos dydis – 2 x 2 m²
Mokestis netaikomas prekiaujantiems
tautinio paveldo produktais 
(turintiems Tautinio paveldo produkto
sertifikatą), kulinarinio paveldo 
produktais (turintiems Kulinarinio 
paveldo fondo sertifikatą)

6.5. Lauko kavinė 1 renginys 100,00 Lauko kavinės dydis 3 x 3 m²

_________________________________


