
PATVIRTINTA 

Neringos savivaldybės tarybos  

2016 m. balandžio 21 d. 

sprendimu Nr. T1-80    

Priedas 
 
 

 

 LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRO 

 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato 

vnt. 

Kaina Eur Pastabos 

1.  Patalpų nuoma  

1.1. koncertų salės, lauko estrados nuoma 

(su įranga) 

1 

renginys  

80,00  

  

Renginiams su 

bilietais +10 proc.  

pajamų, gautų už 

parduotus bilietus; 

renginio trukmė 2–

3 val. 

1.2. koncertų salės, lauko estrados nuoma 

(be įrangos)  

1 

renginys 

50,00 

  

Renginiams su 

bilietais +10 proc.  

pajamų, gautų už 

parduotus bilietus; 

renginio trukmė 2–

3 val. 

1.3. parodų salės nuoma (su įranga) 1 

renginys 

40,00  

 

Renginiams su 

bilietais +10 proc.  

pajamų, gautų už 

parduotus bilietus; 

renginio trukmė 2–

3 val. 

1.4. parodų salės nuoma (be įrangos) 1 

renginys 

30,00  

 

Renginiams su 

bilietais +10 proc.  

pajamų, gautų už 

parduotus bilietus; 

renginio trukmė 2–

3 val. 

1.5. nekomercinio renginio organizavimas 

partneriams (pasirašius 

bendradarbiavimo sutartį) 

 neatlygintinai  

2. Bilietų kainos: 

 

2.1. parodų salės ir istorinės ekspozicijos 

lankymo vieno bilieto kaina 

1 asmuo 1,00 suaugusiam 

0,50 mokiniui, 

studentui, 

neįgaliajam, 

pensininkui 

nemokamai ikimokyklinio 

amžiaus vaikui 

2.2. parodų ir koncertų salėse vykstančių 

renginių, kuriuos organizuoja 

Liudviko Rėzos kultūros centras, 

vieno bilieto kaina 

1 asmuo Nuo 1,00 iki 

50,00 

kaina nustatoma 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro 



 2 

direktoriaus 

įsakymu 

2.3. Edukaciniai renginiai (pagal išankstinę 

registraciją) 

1 

užsiėmi

mas 

 

0,60 

(+ekspozicijos 

lankymo 

bilietas) 

suaugusiam 

0,30 

(+ekspozicijos 

lankymo 

bilietas) 

mokiniui 

3. Gidų paslaugos: 

3.1. parodų salėje ir istorinėje 

ekspozicijoje (pagal išankstinę 

registraciją) 

grupė 10,00 suaugusiems 

lietuvių kalba 

5,00 mokiniams lietuvių 

kalba 

3.2. planinė ekskursija 1 asmuo 4,00 1 val. trukmės 

ekskursija po 

Juodkrantę, 

vedama 1 kartą per 

savaitę iš anksto 

skelbiamu laiku, 

susirinkus ne 

mažiau kaip 5 asm. 

4. Kopijavimo paslaugos: 

 

4.1. A4 formato lapas  puslapis 0,10  

4.2. A4 formato lapas lapas 0,20  

4.3. A3 formato lapas puslapis 0,20  

4.4. A3 formato lapas lapas 0,40  

5. Spausdinimas: 

5.1. A4 formato lapo nespalvotas 

spausdinimas 

puslapis 0,10  

5.2. A4 formato lapo spalvotas 

spausdinimas 

puslapis 0,80  

6. Leidinių, žemėlapių, meno, liaudies 

meistrų dirbinių, suvenyrų ir kitų 

prekių pardavimo antkainis (ne 

didesnis nei 200 proc.)  

  nustatomas 

Liudviko Rėzos 

kultūros centro 

direktoriaus 

įsakymu 

7. Fortepijono nuoma (parodų ar 

koncertų salėje) individualioms 

repeticijoms 

1 

valanda 

3,00 Socialiniams 

partneriams 

(pasirašius 

bendradarbiavimo 

sutartį) –  

nemokamai 

 

__________________ 


