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ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Vienetas Kaina, Eur. 

1. Bilietų kaina į renginius 
1.1. Suaugusiems, vaikams, moksleiviams 1 bilietas 1,00 – 30,00 
2. Teikiamų paslaugų kainos 3 

2.1. Didžiosios salės nuoma renginiams su 
užsakomaisiais bilietais  

  

2.1.1. iki 100 bilietų proc. 15 proc. nuo 
surinktų lėšų už 

parduotus bilietus 
2.1.2. nuo 101 iki 199 bilietų proc. 18 proc. nuo 

surinktų lėšų už 
parduotus bilietus 

2.1.3. nuo 200 ir daugiau bilietų proc. 20 proc. nuo 
surinktų lėšų už 

parduotus bilietus 
2.2. Koncertinės salės nuoma su stacionaria garso 

ir šviesos aparatūra (įskaitant naudojimąsi 
scena, grimo kambariais, rūbine) 2 

Pirma valanda  100,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
85,00 

2.3. Mažosios salės nuoma 2 Pirma valanda  20,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
17,00 

2.4. Laisvalaikio salės nuoma 2 Pirma valanda 60,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
51,00 

2.5. Konferencijų salės nuoma 2 Pirma valanda 40,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
34,00 

2.6. Mėgėjų kolektyvo pasirodymas, programa, 
koncertas (kelionės išlaidos į renginio vietą 
neįskaičiuotos). 

  

2.6.1. mėgėjų meno kolektyvo pasirodymas val. 100,00 - 500,00  
2.6.2. specialios koncertinės programos sukūrimas 

ir pristatymas 
val. 500,00 - 1000,00 
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2.7. Renginių konferencinio įgarsinimo paslauga 

(garso aparatūra iki 1 kW komplektas: CD 
grotuvas, 2 pasyvios kolonėlės, mikrofonas, 
projektorius, ekranas) 

val.  30,00 

2.8. Darbuotojų pagalba organizuojant mokamus 
atvykstančių kolektyvų renginius 4 

val.  20,00 - 100,00 

2.9. Šakių cirko mokylos patalpų nuoma 2 Pirma valanda 30,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
26,00 



2.10. Briedžių laisvalaikio salės patalpų nuoma 2 Pirma valanda 10,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
9,00 

2.11. Vasaros estrados nuoma 2 Pirma valanda 20,00 
Kiekviena 

papildoma valanda 
17,00 

2.12 Gido paslauga (kai grupė nuo 10 žmonių) val. 30,00 
3. Ekspozicijų lankymas Šakių kultūros centrui priklausančiame Kidulių dvare 

3.1. Ekskursija po Kidulių dvarą:   
3.1.1. suaugusiems 1 bilietas 2,00 
3.1.2. moksleiviams, studentams, senjorams, 

neįgaliesiems  
1 bilietas 1,00 

3.1.3 teatralizuota ekskursija suaugusiems 1 bilietas 3,00 
3.1.4 teatralizuota ekskursija moksleiviams, 

studentas, senjorams, neįgaliesiems 
1 bilietas 2,00 

 
Pastabos: 
1 ekskursija vedama lankytojų grupėms nuo 10 žmonių. 
2 teikiamų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu. 
3 Už Šakių kultūros centro ir jo padalinių patalpų nuomą rajone registruotoms pelno nesiekiančioms 
organizacijoms, organizuojančioms nekomercinius renginius, taikyti 100 proc. nuolaidą. 
4 Mokesčio dydis priklauso nuo organizavimo išlaidų. 
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