
PATVIRTINTA 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-420 

Pakeista 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu 

Nr. T-256 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Paslaugos 

paskirtis 

Kaina, Eur Pastabos 

1. Alytaus kultūros ir komunikacijos centro bilietų kainos 

1.1. 
Profesionaliojo meno 

renginiai 

1 asmeniui 

1–3, 18–

21 eilės ir 

balkonas 

4–6 ir 14–

17 eilės 

7–13 eilės 

 

3,00 

 

 

6,00 

 

10,00 

 

 

Vaikai iki 7 metų (neužimant 

papildomos vietos) į profesionaliojo 

meno ir pramoginius renginius 

įleidžiami nemokamai. 

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, 

studento, senjoro ar neįgaliojo 

pažymėjimą, kortelę „Alytus – viena 

šeima“ ir „Alytaus senjoras“, taikoma 

50 procentų nuolaida nuo atitinkamos 

bilieto kainos. 

1.2. 
Pramoginiai renginiai 

 

1 asmeniui 

1–3, 18–

21 eilės ir 

balkonas 

4–6 ir 14–

17 eilės 

7–13 eilės 

 

6,00 

 

 

9,00 

 

15,00 

Vaikai iki 7 metų (neužimant 

papildomos vietos) į profesionaliojo 

meno ir pramoginius renginius 

įleidžiami nemokamai. 

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, 

studento, senjoro ar neįgaliojo 

pažymėjimą, kortelę „Alytus – viena 

šeima“ ir „Alytaus senjoras“ taikoma 

50 procentų nuolaida nuo atitinkamos 

bilieto kainos. 

1.3. 
Renginiai vaikams 

 

1 asmeniui 

1–3 18–21 

eilės ir 

balkonas 

4–6 ir 14–

17 eilės 

7–13 eilės 

 

2,00 

 

 

3,00 

 

4,00 

 

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, 

studento, senjoro ar neįgaliojo 

pažymėjimą, kortelę „Alytus – viena 

šeima“ ir „Alytaus senjoras“, taikoma 

50 procentų nuolaida nuo atitinkamos 

bilieto kainos. 

1.4. 
Jaunimo diskotekos  

 
1 asmeniui 4,50   



1.5. 

Vaizduojamojo meno 

parodos 

suaugusiems 

 

1 asmeniui 
2,00  

Asmeniui, pateikusiam moksleivio, 

studento, senjoro ar neįgaliojo 

pažymėjimą, kortelę „Alytus – viena 

šeima“ ir „Alytaus senjoras“, taikoma 

50 procentų nuolaida nuo atitinkamos 

bilieto kainos. 

2. 
Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiosios ir mažosios salės renginių aptarnavimo 

paslauga (renginiai su kitų organizacijų bilietais) 

2.1. 

Profesionaliojo meno 

renginiai ir renginiai 

vaikams 

1 renginys 

15 proc. 

nuo 

surinktos 

sumos 

 

2.2. 
Pramoginės muzikos ir 

komerciniai renginiai 
1 renginys 

20 proc. 

nuo 

surinktos 

sumos 

 

2.3. 
Kitų organizacijų bilietų 

platinimo paslauga 
1 renginys 

3 proc. nuo 

parduotų 

bilietų 

 

3. Patalpų nuoma 

3.1. Didžiosios salės nuoma 1 val. 
263,00 Kaina šildymo sezono metu 

108,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.2. 
Pirmojo aukšto vestibiulio 

nuoma 
1 val. 

87,00 Kaina šildymo sezono metu 

30,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.3. 
Antrojo aukšto vestibiulio 

nuoma 
1 val. 

125,00 Kaina šildymo sezono metu 

51,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.4. 
Trečiojo aukšto 

vestibiulio nuoma 
1 val. 

87,00 Kaina šildymo sezono metu 

30,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.5. Mažosios salės nuoma 1 val. 
43,00 Kaina šildymo sezono metu 

29,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.6. Parodų salės nuoma 1 val. 
23,50 Kaina šildymo sezono metu 

18,00 Kaina vasaros sezono metu 



3.7. Rūsio salės nuoma 1 val. 
15,00 Kaina šildymo sezono metu 

14,50 Kaina vasaros sezono metu 

3.8. Pobūvių salės nuoma 1 val. 
30,00 Kaina šildymo sezono metu 

25,00 Kaina vasaros sezono metu 

3.9. 
Užsiėmimų patalpos 

rūsyje (Nr. A-011) nuoma 
1 val. 0,40  

3.10. 
Užsiėmimų patalpos 

rūsyje (Nr. A-05) nuoma 
1 val. 0,70  

3.11. 
Užsiėmimų patalpos 

rūsyje (Nr. A-06) nuoma 
1 val. 1,50  

3.12. 
Didžiosios baleto salės 

nuoma 
1 val. 3,30  

3.13. 
Mažosios baleto salės 

nuoma 
1 val. 2,60  

3.14. 
Choreografijos salės 

nuoma 
1 val. 1,10  

3.15. 
Mokymo klasės (Nr. 306) 

nuoma 
1 val. 0,60  

3.16. 
Mokymo klasės (Nr. 302) 

nuoma 
1 val. 0,60  

3.17. 
Mokymo klasės (Nr. 303) 

nuoma 
1 val. 0,45  

3.18. 
Mokymo klasės (Nr. 304) 

nuoma 
1 val. 0,20  

3.19. 
Choro klasės (Nr. 207) 

nuoma 
1 val. 0,30  

3.20. 

Alytaus miesto savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, Alytaus miesto nevyriausybinėms 

organizacijoms ir asociacijoms jų organizuojamų renginių metu patalpų nuomos kaina 

mažinama 50 %. 

3.21. 

Alytaus miesto savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigoms, Alytaus miesto nevyriausybinėms 

organizacijoms ir asociacijoms, organizuojančioms valstybinių švenčių ir miestą 

reprezentuojančius tarptautinius renginius, patalpos suteikiamos nemokamai. 

4. Renginių paslaugos 



4.1. 

Amfiteatro renginio 

aptarnavimo paslaugos 

kaina 

1 val. 157,00  

4.2. 

Meno mėgėjų kolektyvo 

koncertas Alytaus 

kultūros ir komunikacijos 

centre 

1 val. 230,00  

4.3. 

Išvažiuojamosios meno 

mėgėjų kolektyvo 

koncertinės programos 

paslauga 

1 val. 290,00  

4.4. 

Cirko studijos „Dzūkija“ 

vieno koncertinio numerio 

paslauga 

1 numeris 72,00  

4.5. 

Meno kolektyvų renginių 

vedimo koncertinė 

paslauga 

1 val. 58,00  

4.6. 

Renginio įgarsinimo 

paslauga, atliekama 

Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centre 

1 val. 87,00  

4.7. 

Renginio įgarsinimo 

paslauga, atliekama ne 

Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centre 

1 val. 101,00  

4.8. 

Renginio apšvietimo 

paslauga, atliekama 

Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centre 

1 val. 58,00  

4.9. 

Renginio apšvietimo 

paslauga, atliekama ne 

Alytaus kultūros ir 

komunikacijos centre 

1 val. 72,50  

4.10. 
Konferencijų įrangos 

nuoma 
1 val. 10,00   

5. Reklamos paslaugos 

5.1. 1 mėn. vaizdinė reklama 1 m2 9 Eur  



pastato viduje 

5.2. Afišų platinimo paslauga 1 vnt. 0,50 Eur  

6. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas cirko studijoje „Dzūkija“ 

6.1. Individualūs užsiėmimai 1 mėn. 9 Eur  

6.2. Grupiniai užsiėmimai 1 mėn. 4,50 Eur  

2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-256 redakcija  
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