
 

 
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

   

 

SPRENDIMAS 

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 22 D. 

SPRENDIMO NR. T-281 ,,DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ 

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. T-10 

Zarasai 

 

 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi 

ir atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. gruodžio 14 d. 

ataskaitoje Nr. 2-83 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo 

turto valdymo ir naudojimo audito ataskaitos“ pateiktas rekomendacijas, Zarasų rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainas, 

nustatytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-281 ,,Dėl 

Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“, ir jas išdėstyti 

nauja redakcija (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. T-162 

,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų 

rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 

2.2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. T-167 ,,Dėl 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Zarasų 

rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono 

savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“; 

2.3. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. T-272 

,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Zarasų 

rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono 

savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

Savivaldybės meras                  Nikolajus Gusevas 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos  

2005 m. gruodžio 22 d.  sprendimu Nr. T- 281        

(Zarasų rajono savivaldybės tarybos  

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-10 redakcija) 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

KAINOS  

 

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 
Paslaugos kaina (PK), 

(Eur) 

1 2 3 4 

1. Paslaugų kainos visose rajono Savivaldybės biudžetinėse, viešosiose įstaigose, savivaldybės 

įmonėse: 

1.1. 
dokumento vienpusė kopija A4 

formato 
1 lapas 0,05 

1.2. dokumento dvipusė kopija A4 formato 1 lapas 0,10 

1.3. 
dokumento vienpusė kopija A3 

formato 
1 lapas 0,10 

1.4. dokumento dvipusė kopija A3 formato 1 lapas 0,20 

1.5. 
dokumento laminavimas su vokeliu A4 

formato 
1 lapas 0,60 

1.6. 
dokumento laminavimas su vokeliu A5 

formato 
1 lapas 0,20 

1.7. 
dokumento laminavimas su vokeliu 

smulkesnio formato 
1 lapas 0,15 

1.8. dokumento skenavimas  1 lapas 0,10 

1.9. 
dokumentų įrišimas A4 formato iki 50 

lapų 
1 byla 0,60 

1.10. 
dokumentų įrišimas A4 formato iki 

150 lapų 
1 byla 1,15 

1.11. faksogramos siuntimas 1 lapas 0,15 

1.12. 
dokumento spausdinimas, surenkant 

tekstą (A4 formato) 
1 lapas 0,60 

1.13. dokumento spausdinimas A4 formato 1 lapas 0,05 

1.14. 
dokumento spausdinimas spalvotai A4 

formato  
1 lapas 0,60 

1.15. 
už naudojimąsi 1 kompiuterio darbo 

vieta  
1 val. 0,30 

1.16. 
tarpbibliotekinio abonemento 

paslauga* 
1 siunta 0,60 

1.17. 
už naudojimąsi sporto (aktų) sale, 

kabinetais 
1 val. 3,00 

1.18. 
už naudojimąsi sporto (aktų) sale, 

kabinetais šildymo periodu 
1 val. 4,50 

1.19. 

už naudojimąsi sporto (aktų) sale, 

kabinetais formaliojo bei neformaliojo 

vaikų švietimo (ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo) programų 

vykdytojams 

1 val. 0,20 

1.20 už naudojimąsi baidare darbo dienomis 1 val. 2,30 
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Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 
Paslaugos kaina (PK), 

(Eur) 

1 2 3 4 

1 diena 10,00 

1.21 
už naudojimąsi baidare ne darbo ir 

švenčių dienomis 

1 val. 3,00 

1 diena 20,00 

1.22. 
už naudojimąsi valtimi su varikliu 

darbo dienomis** 

1 val. 2,30 

1 diena 17,50 

1.23. 
už naudojimąsi valtimi su varikliu ne 

darbo ir švenčių dienomis** 

1 val. 3,50 

1 diena 17,50 

1.24. 
už naudojimąsi valtimi darbo 

dienomis** 
1 val. 1,50 

1.25. 
už naudojimąsi valtimi ne darbo ir 

švenčių dienomis** 
1 val. 2,30 

1.26. 
už naudojimąsi vandens dviračiu darbo 

dienomis** 
1 val. 1,50 

1.27. 
už naudojimąsi vandens dviračiu ne 

darbo ir švenčių dienomis** 
1 val. 2,30 

1.28. 
už naudojimąsi buriniu laiveliu darbo 

dienomis** 
1 val. 2,30 

1.29. 
už naudojimąsi buriniu laiveliu ne 

darbo ir švenčių dienomis** 
1 val. 3,00 

1.30. 
už naudojimąsi riedžiu darbo 

dienomis** 
1 val. 14,50 

1.31. 
už naudojimąsi riedžiu ne darbo ir 

švenčių dienomis** 
1 val. 17,50 

1.32. 
už naudojimąsi dviračiu darbo 

dienomis 

1 val. 1,50 

1 diena 8,50 

1.33. 
už naudojimąsi dviračiu ne darbo ir 

švenčių dienomis 

1 val. 2,30 

1 diena 14,50 

1.34. 

už naudojimąsi slidinėjimo 

inventoriumi darbo dienomis vaikams 

iki 14 m. 

1 val. 1,50 

8 val. 8,50 

1.35. 

už naudojimąsi slidinėjimo 

inventoriumi ne darbo ir švenčių 

dienomis vaikams iki 14 m. 

1 val. 2,00 

8 val. 8,50 

1.36. 

už naudojimąsi slidinėjimo 

inventoriumi darbo dienomis 

suaugusiems 

1 val. 2,30 

8 val. 11,50 

1.37. 

 

už naudojimąsi slidinėjimo 

inventoriumi ne darbo ir švenčių 

dienomis suaugusiems 

1 val. 3,00 

8 val. 11,50 

1.38. 
už naudojimąsi pačiūžomis darbo 

dienomis 
1 val. 1,20 

1.39. 
už naudojimąsi pačiūžomis ne darbo ir 

švenčių dienomis 
1 val. 1,50 

1.40. 
Zarasų kraštą reprezentuojančių 

leidinių, suvenyrų platinimas 
1 vienetas 

20 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai platinamo vieneto 

kaina (neto ),  

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 
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Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 
Paslaugos kaina (PK), 

(Eur) 

1 2 3 4 

koeficientas (antkainis). 

1.41.*** nakvynės paslauga (klasėse, salėse) vienam asmeniui parai: 

1.41.1 be patalynės ne šildymo sezono metu 1 asmeniui 1,45 

1.41.2. su patalyne ne šildymo sezono metu 1 asmeniui 2,90 

1.41.3. be patalynės  šildymo sezono metu 1 asmeniui 2,90 

1.41.4. su patalyne šildymo sezono metu 1 asmeniui 4,30 

*Į paslaugos kainą neįskaičiuoti pašto paslaugų tarifai. 

** Už naudojimąsi taikoma nuolaida: nuo antros paslaugos teikimo valandos  - 10 proc., nuo trečios 

paslaugos teikimo valandos - 20 proc.  

***30 ir daugiau asmenų grupėms taikoma 20 proc. nuolaida. 

1.42. 

už  naudojimąsi bendrąja pastato 

konstrukcija ryšio įrangai (antenai) 

įrengti 

 vnt/mėn. 50,00 

Papildomos sąlygos: paslaugos naudotojas už faktiškai suvartotą elektros energiją atsiskaito pagal 

elektros energijos apskaitos prietaiso parodymus arba pagal apskaičiuotą pagal sunaudotą elektros 

energiją fiksuotą mokestį. 

2. Paslaugų kainos Zarasų krašto muziejuje: 

2.1. 

Zarasų kraštą reprezentuojančių 

leidinių, suvenyrų platinimas, kai 

vieneto kaina Eur (neto): 

0,00-100,00 

20 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai platinamo vieneto 

kaina (neto),  

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

100,01 ir daugiau 

10 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai platinamo vieneto 

kaina (neto), 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

2.2. Zarasų krašto muziejaus ir Stelmužės bažnytinio meno muziejaus lankymas
*
: 

2.2.1. bilietas suaugusiam 1 asmeniui 1,00 

2.2.2. 
bilietas moksleiviui, studentui, 

būtinosios tarnybos kariui, pensininkui 
1 asmeniui 0,50 

2.3. Gido paslaugos 1 iki 30 asmenų grupei: 

2.3.1. 

 

Zarasų krašto muziejuje 

 

suaugusieji 25,00 

moksleiviai 12,00 

moksleiviai 12,00 

2.3.3. 

 

ekskursijai į K. Būgos memorialinį 

muziejų 

suaugusieji 25,00 

moksleiviai 12,00 

2.4. 

Edukacinės programos  užsiėmimai 

Zarasų krašto muziejuje ir 

struktūriniuose padaliniuose 1 

asmeniui 

suaugusiam 1,00 

moksleiviui,    

studentui, 

pensininkui 

0,50 

2.5. 
Fotografavimas ir filmavimas 

ekspozicijose 
1 asmeniui 3,00 

2.6. Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje (1 – 50 asmenų)
**

: 

2.6.1. patalpų paruošimas renginiui 1 valanda 15,00 
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Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 
Paslaugos kaina (PK), 

(Eur) 

1 2 3 4 

2.6.2. renginys su technine įranga 1 valanda 30,00 

2.6.3. renginys be techninės įrangos 1 valanda 15,00 

2.7. Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje (51 ir daugiau asmenų)**: 

2.7.1. patalpų paruošimas renginiui 1 valanda 15,00 

2.7.2. renginys su technine įranga 1 valanda 45,00 

2.7.3. renginys be techninės įrangos 1 valanda 30,00 

2.8. Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno muziejuje (1 – 50 asmenų)**: 

2.8.1. patalpų paruošimas renginiui 1 valanda 9,00 

2.8.2. renginys su technine įranga 1 valanda 18,00 

2.8.3. renginys be techninės įrangos 1 valanda 9,00 

2.9. 
Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno muziejuje (51 ir daugiau 

asmenų)**: 

2.9.1. patalpų paruošimas renginiui 1 valanda 9,00 

2.9.2. renginys su technine įranga 1 valanda 35,00 

2.9.3. renginys be techninės įrangos 1 valanda 18,00 
*
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos namų auklėtiniams, socialiai remtinų moksleivių 

grupėms, neįgaliems asmenims, Lietuvos Respublikos muziejininkams, ICOM nariams, 

mokytojams, lydintiems moksleivių grupes, muziejaus lankymas nemokamas. 
**

Nuomojant patalpas ilgiau kaip 2 valandas, už kiekvieną papildomą valandą taikoma 50 proc. 

nuolaida. 

3. Paslaugų kainos Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre: 

3.1. diskotekų bilietai: 

3.1.1. vaikams
1 

1 asmeniui 0,60 

3.1.2. vaikams švenčių dienomis 1 asmeniui 1,00 

3.1.3. 
vaikams su specialia parengta 

programa 
1 asmeniui 2,00 

3.1.4. jaunimui
2
  1 asmeniui 2,00 

3.1.5. jaunimui švenčių dienomis 1 asmeniui 3,00 

3.1.6. jaunimui su specialia programa 1 asmeniui 5,00 

3.2. 
koncertų, festivalių, renginių bilietai 1 dienai (dviem dienoms taikoma 0,5 Eur 

nuolaida): 

3.2.1. vaikams 1 asmeniui 1,00 

3.2.2. jaunimui
 

1 asmeniui 2,00 

3.2.3. suaugusiems
3 

1 asmeniui 3,00 

3.2.4. šou renginiai 1 asmeniui 6,00 

3.3. meninių programų rengimas 1 val. 145,00 

3.4. meno kolektyvo koncertas: 

3.4.1. vaikų ir jaunimo 1 val. 58,00 

3.4.2. suaugusių 1 val. 116,00 

3.5. renginio aptarnavimas: 

3.5.1. didžiojoje koncertų salėje (400 vietų) 1 val. 41,00 

3.5.2. 
diskotekų, parodų salėse, chorų 

studijoje, seklyčioje, aktų salėje, lauke 
1 val. 21,00 

3.6. kursų organizavimas (1 mėn.): 

3.6.1. vaikams 1 asmeniui 6,00 

3.6.2. suaugusiems 1 asmeniui 15,00 

3.7. muzikos įrašų gamyba už kūrinį 9,00 

3.8. muzikos aranžuočių gamyba už kūrinį 15,00 

3.9. Renginio aptarnavimas gastroliuojantiems kolektyvams: 
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Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 
Paslaugos kaina (PK), 

(Eur) 

1 2 3 4 

3.9.1. iki 100 žiūrovų 1 renginys 

10 proc.(k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.2. nuo 100 iki 200 žiūrovų 1 renginys 

12 proc.(k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.3. nuo 200 iki 300 žiūrovų 1 renginys 

13 proc. (k), 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos  koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.9.4. nuo 300 iki 400 žiūrovų 1 renginys 

17 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, 

k-tai paslaugos pardavimo 

kainos  koregavimo 

koeficientas (antkainis). 

3.10. Bilietas vienam asmeniui: 

3.10.1. į profesionalaus atlikėjo ar kolektyvo koncertą: 

3.10.1.1 pirmos kategorijos 1 vnt. 8,00 

3.10.1.2 antros kategorijos 1 vnt. 6,00 

3.10.1.3 trečios kategorijos 1 vnt. 5,00 

3.10.2. į tarptautinės klasės atlikėjo ar kolektyvo koncertą: 

3.10.2.1 pirmos kategorijos 1 vnt. 12,00 

3.10.2.2 antros kategorijos 1 vnt. 11,00 

3.10.2.3 trečios kategorijos 1 vnt. 9,00 

3.11. 

Gastroliuojančio kolektyvo ar atlikėjo 

aptarnavimas, kai parduodami jo 

bilietai 

1 renginys 

3 proc. (k) 

PK=Pxk, kur: 

P-tai parduotų bilietų kainų 

suma, k-tai paslaugos 

pardavimo kainos 

koregavimo koeficientas 

(antkainis). 

3.12. Fizinių ar juridinių asmenų komercinių užsiėmimų aptarnavimas: 

3.12.1. diskotekų salėje 1 val. 1,00 

3.12.2 choreografijos salėje 1 val. 0,60 
1 

vaikas – iki 14 metų; 
2
 jaunimas – nuo 14 iki 18 metų; 

3 
suaugęs – nuo 18 metų.        

 

__________________________ 


