
  

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 
 

 

SPRENDIMAS 

DĖL BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO 

ORKESTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO 

 

2018 m. liepos     d.   Nr.            

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo kamerinio 

orkestro teikiamų paslaugų įkainius pagal 1, 2 ir 3 priedus. 

2. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas 

šis sprendimas. 
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Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m.                       d. 

sprendimo Nr.  

1 priedas 

 

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO KONCERTŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI** 

 

Eilės 

nr. 

Orkestro 

sudėtis 

Programos 

trukmė 

Programos 

tipas 

Paslaugos kaina (Eur) 

Pastabos Jei užsakovas 

vykdo komercinę 

veiklą 

Jei užsakovas 

vykdo nekomercinę 

veiklą* 

1. Koncertai Lietuvoje 

1.1. 

Orkestras 

(12–18 

muzikantų) 

1,5 val. 

standartinė 4000,00 3000,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.2. speciali 5000,00 4000,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.3. 1 val. standartinė 3000,00 2000,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 



1.4. speciali 3500,00 2500,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.5. 

0,5 val. 

standartinė 2000,00 1500,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.6. speciali 2500,00 1900,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.7. 
Kvartetas (2 

smuikai, 

altas, 

violončelė) 

1,5 val. 

standartinė 2000,00 1800,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.8. speciali 2500,00 2100,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 



dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.9. 

1 val. 

standartinė 1700,00 1500,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.10. speciali 2100,00 1700,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.11. 

0,5 val. 

standartinė 1200,00 1000,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.12. speciali 1500,00 1200,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 



1.13. 

Duetas (2 

smuikai 

arba 

smuikas ir 

altas) 

1,5 val. 

standartinė 1000,00 800,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.14. speciali 1200,00 900,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.15. 

1 val. 

standartinė 800,00 600,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 

darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.16. speciali 900,00 700,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.17. 0,5 val. standartinė 600,00 500,00 

Standartinė programa – su užsakovu suderinti kūriniai iš 

paruošto orkestro repertuaro. Į kainą įskaičiuotas koncerto 

administravimas, koncertinės programos paruošimas, 

muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), dirigento 



darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, 

įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų paslaugos, 

koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai programai kūrimas, 

kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

1.18. speciali 700,00 600,00 

Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, 

kūriniai, kurių nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas 

koncerto administravimas, specialios koncertinės programos 

paruošimas, muzikantų pasiruošimas koncertui (repeticijos), 

dirigento darbas. Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, 

apšvietimo, įgarsinimo paslaugos, papildomų muzikantų 

paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai 

programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai. 

*Taikoma ir įmonėms ar įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

** Galutinė koncertinių paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 

punktu. Prie galutinių kainų teisės aktų nustatyta tvarka nėra pridedamas tuo metu galiojantis PVM. 

  ___________________________ 

 



Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m.                       d. 

sprendimo Nr.  

2 priedas 

 

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO RENGINIŲ BILIETŲ KAINOS ŠV. KOTRYNOS 

BAŽNYČIOJE* 

 

Eilės 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Bilietų 

kainos 

(Eur) 

Renginio 

vietos eilės 

nr. 

Renginio 

vietos 

sėdėjimo 

vietų nr. 

Pastabos 

1. 

BĮ Vilniaus 

miesto 

savivaldybės 

šv. Kristoforo 

kamerinio 

orkestro įvairių 

žanrų renginiai, 

koncertai, 

edukaciniai 

renginiai 

18–80 3–8 3–20 
Į kainą įskaičiuotas profesionalių Lietuvos ir (ar) užsienio atlikėjų, orkestrantų honoraras, 

renginio įgarsinimo ir apšvietimo išlaidos, renginio reklama ir viešinimas, renginių bilietų 

platinimo komisinis mokestis, kitos su renginio organizavimu susijusios išlaidos. 

Tikslios bilietų kainos apskaičiuojamos pagal formulę: AK = (A + B + KB) × k, kur: 

AK – galutinė renginio bilieto kaina renginio lankytojams; 

A – profesionalių Lietuvos ir (ar) užsienio atlikėjų, orkestrantų atlyginimas kartu su pagal tuo 

metu Lietuvoje galiojančius įstatymus nustatytais mokesčiais; 

B – renginio įgarsinimo, apšvietimo, reklamos ir viešinimo išlaidos, renginių bilietų platinimo 

komisinis mokestis;  

KB – kitos su renginio organizavimu susijusios išlaidos (atlikėjų kelionės, apgyvendinimo ir 

maitinimo išlaidos, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros, užsienio autorinių 

teisių agentūrų mokesčiai, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos mokesčiai ir kitos išlaidos); 

k – kainos kintamoji dalis, kurią sudaro BĮ Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo 

kamerinio orkestro pardavimo kainos koeficientas. 

Galutinė bilieto kaina negali viršyti nustatytos maksimalios bilieto kainos. 

2. 15–60 
1–2,  

9–11 
3–20 

3. 
12–50 

1–8 
1, 2, 21, 

22 

4. 12–14 3–20 

5. 

9–30 

9–14 
1, 2, 21, 

22 

6. 15–16 3–20 

7. 
5–20 

15–16 
1, 2, 21, 

22 

8. 17–18 1–22 

9. Taikomos nuolaidos 

9.1. Daugiau nei 10 asmenų grupei 20 procentų nuo bilieto kainos 

9.2. Asmenims, pateikusiems moksleivio arba studento pažymėjimą 30 procentų nuo bilieto kainos 

9.3. Asmenims, pateikusiems neįgaliojo pažymėjimą 40 procentų nuo bilieto kainos 

9.4. Asmenims, pateikusiems senjoro pažymėjimą 40 procentų nuo bilieto kainos 

9.5. Asmenims, pateikusiems mokytojo pažymėjimą 
20–40 procentų nuo bilieto kainos Mokytojo dienos, Mokslo ir žinių 

dienos, mokslo metų pabaigos progomis 

9.6. Asmenims, pateikusiems kario, šaulio, policijos pareigūno pažymėjimą 
20–40 procentų nuo bilieto kainos Lietuvos kariuomenės dienos, 

Tarptautinės savanorių dienos, Policijos dienos, Šaulio dienos ir 



kitomis panašiomis progomis 

  * Galutinė renginio bilietų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu. 

Prie galutinių kainų teisės aktų nustatyta tvarka nėra pridedamas tuo metu galiojantis PVM. 

  ___________________________ 

 



Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m.                       d. 

sprendimo Nr.  

3 priedas 

 

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO PREKYBOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI* 

 

Eilės 

nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Trukmė /  

kiekis / matas 

Paslaugos 

kaina (Eur) 
Pastabos 

Prekyba leidiniais, garso prekėmis 

1. Kompaktinės garso plokštelės (CD) pagaminimas 1 vnt. 12,00  

2. Knygos minkštais viršeliais be iliustracijų pagaminimas 1 vnt. 14,00 Iki 300 puslapių 

* Galutinė paslaugų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 

punktais. Prie galutinių kainų teisės aktų nustatyta tvarka nėra pridedamas tuo metu galiojantis PVM. 

_______________________ 
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