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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽVENČIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. lapkričio 25 d. Nr.T-357 

Kelmė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Užvenčio kultūros centro 2021 m. spalio 28 d. 

raštą Nr. S-53 „Dėl Užvenčio kultūros centro ir Vaiguvos skyriaus teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių 

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

1. Patvirtinti Užvenčio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašą ir įkainius 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. 

sprendimą Nr. T-346 „Dėl Užvenčio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių 

patvirtinimo“. 

3. Pavesti šio sprendimo vykdymo kontrolę Kelmės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

Šis 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   Ildefonsas Petkevičius 
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PATVIRTINTA 

Kelmės rajono 

savivaldybės tarybos 

2021 m. lapkričio 25 d. 

sprendimo Nr. T-357 

 

UŽVENČIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

IR ĮKAINIAI 

 

Paslaugos pavadinimas Vnt. Kaina Pastabos 

Bilietų kaina, kai renginius organizuoja Užvenčio kultūros centras 

Suaugusiesiems 1 asmuo 5 Eur  

Vaikams iki 16 metų, 

neįgaliems asmenims 

1 asmuo 2 Eur  

Bilietų kaina, kai renginius organizuoja Užvenčio kultūros centro Vaiguvos skyrius 

Suaugusiesiems 1 asmuo 3 Eur  

Vaikams iki 16 metų, 

neįgaliems asmenims 

1 asmuo 1 Eur  

Patalpų nuomos ir kitų paslaugų įkainiai Užvenčio kultūros centro 

Koncertų salės nuoma 

koncertinėms organizacijoms 

1 renginys 15 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus bilietus 
Salė, rūbinė, WC 

Koncertų salės nuoma kultūros, 

bendruomenių renginiams, 

seminarams 

 (šildymo sezono metu) 

1 valanda 24,00 Eur Salė, rūbinė, WC 

Koncertų salės nuoma kultūros, 

bendruomenių renginiams, 

seminarams  

(ne šildymo sezono metu)  

1 valanda 11,00 Eur Salė, rūbinė, WC 

Šokių salės nuoma kultūros, 

bendruomenių renginiams, 

seminarams  

(šildymo sezono metu) 

1 valanda 20,00 Eur Salė, rūbinė, WC 

Šokių salės nuoma kultūros, 

bendruomenių renginiams, 

seminarams  

(ne šildymo sezono metu) 

1 valanda 10,00 Eur Salė, rūbinė, WC 

Meno kolektyvų koncertinė 

programa 1 valanda 150,00 

Į įkainį 

neįskaičiuotos 

transporto išlaidos 

Šokių salės nuoma kitiems 

nekomerciniams renginiams 
1 valanda 35,00 Eur 

Salė, rūbinė, WC 

Užvenčio kultūros centro Vaiguvos skyriaus patalpų nuomos ir kitų paslaugų įkainiai  

Koncertų salės nuoma 

koncertinėms organizacijoms  

1 renginys 10 proc. nuo surinktos 

sumos už parduotus bilietus 
Salė, rūbinė, WC 

Koncertų salės nuoma kultūros, 

bendruomenių renginiams, 

seminarams 

(ne šildymo sezono metu) 

1 valanda 6,00 Eur Salė, rūbinė, WC 

Koncertų salės nuoma  

kultūros, bendruomenių 
1 valanda 9,00 Eur Salė, rūbinė, WC 



 

  2021-11-25 T1-367 

 

renginiams, seminarams 

(šildymo sezono metu) 

Salės nuoma kitiems 

nekomerciniams renginiams 
1 valanda 35,00 Eur 

Salė, rūbinė, WC 

 

______________________ 


