Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2021 m. liepos 22 d.
sprendimo Nr. T2-176
5 priedas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
1. Bilietų kainos (Žvejų rūmų repertuaras)*
Bilietai spektakliams, koncertams,
1.1. renginiams (vakaronėms, šventėms ir
kt.)

Kiekis (vnt.)
1 bilietas

Nominalai (Eur)
1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00;
6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 15,00;
18,00; 20,00; 23,00; 25,00

Kiekis
Paslaugos kaina (Eur)
(trukmė)
2.1. Chorų, šokių kolektyvų koncertai
1 val.
150,00
2.2. Teatrų spektakliai
1 val.
300,00
3. Renginių organizavimo paslaugos (Žvejų
Kiekis
Paslaugos kaina (Eur)
rūmų patalpose)**
(trukmė)
3.1. Renginiai didžiojoje salėje
1 val.
300,00
3.2. Renginiai mažojoje salėje
1 val.
100,00
4. Bilietų platinimo paslauga
Kiekis
Paslaugos kaina
Bilietų platinimas Žvejų rūmų kasoje (į
Nuo parduotų
3 proc.
4.1.
kitų organizatorių renginius)
bilietų sumos
*Ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, asmenims sulaukusiems senatvės
pensinio amžiaus ir asmenims, turintiems negalią, pateikusiems tai įrodantį dokumentą, taikoma
50 proc. nuolaida.
**Renginiams, kurie organizuojami nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 31 d., paslaugų organizavimo
kaina didinama 30 proc.
2. Meno kolektyvų programų atlikimas

Pastabos:
1. Bilietai, kurių kaina yra 1,00 Eur, reikalingi renginiams, skirtiems Tarptautinei vaikų
gynimo dienai, Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai, Tarptautinei neįgaliųjų dienai, valstybinių
švenčių ir atmintinų datų paminėjimui skirtiems renginiams.
2. Renginiams – valstybinėms šventėms, miestą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
reprezentuojantiems projektams, projektams su miestais parneriais – organizuoti patalpos gali būti
suteikiamos nemokamai ne daugiau kaip 4 (keturis) kartus per metus. Šios kategorijos renginiai yra
nemokami ir turi trukti ne ilgiau kaip 5 val., įskaitant pasiruošimą renginiui. Sprendimą dėl
nemokamo patalpų suteikimo priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta 5 (penkių) narių komisija.
3. Savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, meno kūrėjų organizacijoms ir
nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, muzikinio ugdymo įstaigoms (muzikos
mokykloms, konservatorijai ir kt.) renginių organizavimo paslaugos nekomerciniams tikslams
suteikiamos nemokamai.
4. Dėl nemokamų renginių kultūros centro Žvejų rūmų negautos pajamos yra
kompensuojamos, numatant lėšas ateinančių metų savivaldybės biudžete, atsižvelgiant į atlygintinų
paslaugų minimalias kainas ir faktinį naudojimąsi patalpomis.
____________________________

