
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ

PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-252

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d.

sprendimą Nr. T1-95 „Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų

patvirtinimo“.

Savivaldybės meras Audrius Klišonis



PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2022  m. lapkričio 24 d. 

sprendimu Nr. T1-252

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Trukmė/ kiekis/

matas

Paslaugos kaina

Eur

1. 1. Patalpų nuomos kainos renginiams organizuoti

1.1.  Mažosios (konferencijų) ir šokių salės 1 val. 20,00

1.2.  Mažosios (konferencijų) ir šokių salės 1 para 60,00

1.3.  Žiūrovų ir parodų salės 1 val. 30,00

1.4.  Žiūrovų ir parodų salės 1 para 100,00

1.5. Konferencijų salės Alsėdžiuose nuoma be 

įgarsinimo 

1 val. 20,00

1.6. Konferencijų salės nuoma su įgarsinimu 1 val. 30,00

1.7.  Žiūrovų salės Plateliuose nuoma iki 50 žm. 1 val. 20,00

1.8. Žiūrovų salės Plateliuose nuoma iki 50 žm. 1 para 70,00

1.9. Žiūrovų salės Plateliuose nuoma daugiau 

kaip 50 žm.

1 val. 30,00

1.10.  Žiūrovų salės Plateliuose nuoma daugiau 

kaip 50 žm.

1 para 100,00

2. 2. Pramoginių renginių bilietų kaina

2.1. Vaikams iki 14 m. 1 asmuo Nuo 0,5

iki 5,00 (bilieto

kaina priklauso nuo

renginio pobūdžio ir

renginiui skirtų 

išlaidų kaštų)

2.2. Suaugusiems 1 asmuo Nuo 1,00 iki 10,00 

(bilieto kaina

priklauso nuo

renginio pobūdžio ir

renginiui skirtų 

išlaidų kaštų)

3. 3. Kitų paslaugų kainos

3.1. Vienkartinis mokestis už naudojimąsi 

Kultūros centro tualetu (ne renginio metu)

1 asmuo 0,50

3.2. Už profesionalių ir mėgėjų meno kolektyvų 

pasirodymą

proc. 15 proc. nuo

surinktų lėšų už

renginį

3.3. Už kino filmų rodymą proc. 10 proc. nuo

surinktų lėšų už

parodytą kino filmą

3.4. Užsakomųjų renginių organizavimas vnt. 300,00

( išskyrus renginius,

kurie organizuojami

pagal atskirą sutartį)



3.5. Edukacinės programos kultūros centre (iki 2 

val.)

1 asmeniui 4,00

3.6. Kultūros centro ir jo filialų mėgėjų meno 

kolektyvų užsakomieji koncertai, spektakliai

1 val. 100,00-500,00

(kaina nustatoma

pagal sutartyje

numatytas

paslaugas)

3.7 Šokių vakarai (vakaro trukmė 3 val., su 

gyvai grojančiu kolektyvu)

1 asmeniui 6,00

3.8 Šokių vakarai (vakaro trukmė 3 val.) 1 asmeniui 3,00

4. Poeto Vytauto Mačernio muziejaus paslaugų kainos

4.1. Lankytojo bilieto kaina muziejuje 1 asmuo 2,00

4.2. Lankytojo bilieto kaina muziejuje ir 

palydėjimas prie kapo Šarnelėje

1 asmuo 3,00

4.3. Pamoka su muziejininku 45 min. iki 20

asmenų

10,00

4.4. Muziejaus patalpų nuoma trumpalaikiams 

renginiams su įranga

1 val. 15,00

4.5. Edukaciniai užsiėmimai muziejuje:

Edukaciniuose užsiėmimuose diskutuojama, 

žaidžiama, klausomasi įrašų, etnotapyba, 

keramika, tapyba, lipdymas ir kt. 

1 asmeniui Nuo 1,00 iki 3,00

(kaina nustatoma

pagal užsakomas

edukacinių

užsiėmimų veiklas)

4.6. Prekyba muziejaus leidiniais ir suvenyrais – 

20 proc. antkainis nuo leidinio ir suvenyro 

įsigijimo savikainos.

20 proc. antkainis

nuo leidinio ir

suvenyro įsigijimo

savikainos.

4.7. Lengvatos* (nemokamai) taikomos:

 Ikimokyklinio amžiaus vaikams;

 vaikų globos namų auklėtiniams;

 asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims

(vienam asmeniui – vienas lydintysis); 

 asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

 grupės vadovui, lydinčiam į renginį (temines edukacines programas, ekskursija

po muziejų ir kt.) 10 ir daugiau asmenų. 

*Nemokamai lengvata taikoma tik lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį

dokumentą.

Pastaba: Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Plungės

rajone savivaldybės teritorijoje veikiantiems valstybės institucijų teritoriniams padaliniams,

kultūros ir švietimo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms ir asociacijoms, nekomerciniams

renginiams organizuoti, valstybinių švenčių ir miestelius reprezentuojančius tarptautinius renginius

bei kitais įstatymų numatytais atvejais patalpos suteikiamos nemokamai.

_________________________________




