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TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-211 

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a: 

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro teikiamų paslaugų įkainius 

(pridedama). 

2. Pripaţinti netekusiu galios: 

2.1. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T1-351 

„Dėl Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro transporto priemonės nuomos paslaugų 

įkainių nustatymo“. 

2.2. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T1-366 

„Dėl Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“. 

2.3. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T1-360 „Dėl 

Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro bilietų kainų nustatymo“. 

 

 

 

Savivaldybės meras       Petras Kuizinas 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Telšių rajono savivaldybės tarybos  

2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1- 211 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO (TOLIAU – ŽDT) 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA 

EUR 

PASTABOS 

1. BILIETŲ KAINOS 

1.1. Festivaliai 
Nuo 2,00 

iki 30,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

1.2. Spektakliai 
Nuo 2,00 

iki 30,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

1.3. Koncertai 
Nuo 2,00 

iki 30,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

1.4. Parodos 
Nuo 2,00 

iki 30,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

1.5. Kino filmai 
Nuo 2,00 

iki 30,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

1.6. Nestandartinio formato renginiai 
Nuo 2,00 

iki 100,00 

Atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

2. PASLAUGŲ KAINOS 

2.1. Teatro salės nuoma be garso, projekcijų, 

apšvietimo įrangos ir scenos paruošimo  

(renginiams be bilietų) 

80,00 Vienos valandos kaina 

2.2. Teatro salės nuoma su garso įranga, 

apšvietimo įranga ir scenos paruošimu 

(renginiams su bilietais) 

Nuo 10%  
 

iki 25 % 
Nuo parduotų bilietų sumos* 

2.3. Kolonų salės nuoma 50,00 Vienos valandos kaina 

2.4. Repeticijų salės nuoma 20,00 Vienos valandos kaina 

2.5. Parodų erdvės (fojė) nuoma 40,00 Vienos dienos kaina 

2.6. Garso aparatūros 

nuoma 

2.6.1. Mobilus 

pastatomas 

įgarsinimo 

komplektas 

Nuo 20,00  
Vienos valandos kaina (be 

transportavimo išlaidų)** 

2.6.2. Stacionarus 

salės 

įgarsinimo 

komplektas 

30,00 Vienos valandos kaina  

2.7. Apšvietimo 

aparatūros nuoma 

2.7.1. Mobilus 

pastatomas 

apšvietimo 

Nuo 20,00 
Vienos valandos kaina (be 

transportavimo išlaidų)** 
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komplektas 

2.7.2. Stacionarus 

salės 

apšvietimo 

komplektas 

30,00 Vienos valandos kaina  

2.7-1. Vaizdo įrangos nuoma; Stacionarus salės 

projekcijų komplektas 

50,00 Vienos valandos kaina 

2.8. Sceninių, koncertinių drabuţių nuoma 
Nuo 10,00 

iki 30,00 

Vienos paros kaina uţ vieną 

komplektą (pagal rūbo vertę)* 

2.9. Dekoracijų ir butaforijos nuoma 
Nuo 10,00 

iki 30,00 

Vienos paros kaina (be 

transportavimo išlaidų)* 

2.10. Bilietų platinimo paslauga 3 % 

Ne ŢDT patalpose 

organizuojamiems renginiams, 

nuo parduotų bilietų sumos 

2.11. bilietų platinimo ir reklamos sklaidos 

paslaugos 

6 proc. Ne ŢDT patalpose 

organizuojamiems renginiams, 

nuo parduotų bilietų sumos 

2.12. Garso reţisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina 

2.13. Šviesos reţisieriaus paslaugos 20,00 Vienos valandos kaina 

2.14. Uţsakomasis teatro spektaklis ar renginys Nuo 100,00 Visos paslaugos kaina** 

2.15. Reţisieriaus paslaugos 
Nuo 50,00 

iki 200,00 

Uţ scenarijaus sukūrimą, 

atsiţvelgiant į renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

2.16. Renginio, koncerto vedėjo paslaugos 
Nuo 10,00 

iki 50,00 

Vienos valandos kaina 

atsiţvelgiant į renginio apimtį ir 

sudėtingumą* 

2.17. Dailininko, scenografo paslaugos 
Nuo 10,00 

iki 500,00 

Visos paslaugos kaina, 

atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, apimtį ir 

sudėtingumą (be išlaidų 

medţiagoms)* 

2.18. Maketavimo paslaugos 
Nuo 10,00 

iki 100,00 

Visos paslaugos kaina, 

atsiţvelgiant į sudėtingumą* 

2.19. Seminaro pravedimo paslaugos 
Nuo 30,00 

iki 50,00 

6 akademinės valandos (kaina 

nustatoma pagal lektoriaus 

kompetenciją)* 

2.20. Reklamos (ţodinė, garsinė, vizualinė ir 

kt.) paslaugos  
Nuo 30,00  

Visos paslaugos kaina, 

atsiţvelgiant į kaštus 

pasirengimui, turinį, apimtį ir 

sudėtingumą** 

2.21. Transporto nuoma (9 vietų 

mikroautobuso) 

0,70 

Uţ vieną kilometrą miesto ribose 

(be vairuotojo ir transporto kuro 

išlaidų) 

0,50 

Uţ vieną kilometrą uţ miesto 

ribų (be vairuotojo ir transporto 

kuro išlaidų) 

50,00 
Vairuotojo paslauga (pagal 

normines darbo valandas) 

3. MOKESTIS UŽ KOLEKTYVŲ LANKYMĄ 
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3.1. Mėgėjų meno kolektyvų nario mokestis 9,00 Kaina vienam mėnesiui 

3.2. Nario mokestis 

netaikomas: 

3.2.1.  dėl kolektyvo nario ligos (pateikus gydytojo pažymą) 

3.4.2. vasaros atostogų metu 

3.4.3. kolektyvo vadovo atostogų metu; 

3.4.4. kolektyvo vadovo ligos atveju; 

3.4.5. Meno tarybos siūlymu, atskiru ŽDT direktoriaus įsakymu 

4. IŠIMČIŲ IR NUOLAIDŲ TAIKYMAS ĮVAIRIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAMS 

4.1. Iki 50% nuolaida ŢDT organizuojamų renginių bilietams taikoma paslaugų vartotojams, 

kuriems nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, pateikus įrodantį dokumentą. 

4.2. Iki 35 proc. nuolaida ŢDT organizuojamų renginių bilietams taikoma paslaugų vartotojams, 

kuriems nustatytas 60 proc. ar didesnis darbingumo lygis taip pat senatvės pensininkams, 

studentams, moksleiviams, pateikus įrodantį dokumentą. 

4.3. Dėl išimčių ir nuolaidų tam tikrų ŢDT organizuojamų renginių bilietams gali būti 

sprendţiama atskirai, apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro Meno 

taryboje, atskiru direktoriaus įsakymu. 

4.4. Iki 50 % mokamoms ŢDT paslaugoms nuolaida taikoma Telšių rajono savivaldybės 

biudţetinėms įstaigoms, oficialiems partneriams, rėmėjams, labdaringiems renginiams 

apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro Meno taryboje, atskiru 

direktoriaus įsakymu. 

4.5. Iki 100% ŢDT salės nuomai su įgarsinimo ir apšvietimo paslauga nuolaida taikoma 

organizatoriams prašymą suderinus su Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir 

turizmo skyriumi, apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro Meno 

taryboje, atskiru ŢDT direktoriaus įsakymu. Paslaugos gavėjas įsipareigoja padengti bent 

minimalias paslaugos suteikimo metu DŢT susidarančias eksploatacijos išlaidas – 50 Eur. 

4.6. Neatlygintinai (eksploatacijos išlaidas padengiant ŢDT lėšomis) salės nuomos paslauga 

leidţiama tik atskiru Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

* Kaina paslaugai nustatoma šiuose įkainiuose patvirtintose intervalo ribose, pagal Telšių rajono 

savivaldybės Ţemaitės dramos teatro kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos apraše nustatytą 

tvarką, apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro Meno taryboje, atskiru 

direktoriaus įsakymu.  
 

** Kaina paslaugai nustatoma nuo įkainiuose patvirtinto leistino maţiausio dydţio, atsiţvelgiant į 

uţsakovo iškeltus reikalavimus, apimtis ir susidarančias išlaidas jiems įgyvendinti, pagal Telšių 

rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos apraše 

nustatytą tvarką, apsvarsčius Telšių rajono savivaldybės Ţemaitės dramos teatro Meno taryboje, 

atskiru direktoriaus įsakymu. 

___________________________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. T1-64, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06855 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=873cab80b3dc11ec8d9390588bf2de65
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Nr. T1-64, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06855 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Telšių rajono 

savivaldybės Ţemaitės dramos teatro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=873cab80b3dc11ec8d9390588bf2de65

