PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-53
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-434
redakcija)
ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS
TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Pavadinimas
Salių nuoma
didžioji salė
mažosios salės (2 salės)
renginiams su kitų organizacijų bilietais

2.
Bilietų pardavimas
2.1.
į parodas:
2.1.1. suaugusiesiems
2.1.2. moksleiviams, studentams, pensininkams
lankytojų grupėms (ne mažiau kaip 10
2.1.3. asmenų), sudarius bendradarbiavimo
sutartį
2.2. į renginius:
2.2.1. vaizdo, kino filmų, kino filmų programų
peržiūra

Laikotarpis / kiekis

Kaina eurais

1 valanda
1 valanda
1 renginys

73 / 3,5* / 38**
47 / 2* / 25**
50 proc. nuo
parduotų
bilietų

1 asmeniui
1 asmeniui
1 asmeniui

1,5
0,5
0,3

1 asmeniui

1,5
3

2.2.2. vaizdo, kino filmų, kino filmų programų
peržiūra moksleiviams, studentams,
pensininkams, neįgaliesiems

1 asmeniui

2.2.3. scenos meno renginys (koncertas, šokis,
teatras ir kt.)

1 asmeniui

5
1
2
3
3
5
7
2

2.2.4. scenos meno renginys (koncertas, šokis,
teatras ir kt.) moksleiviams, studentams,
pensininkams, neįgaliesiems

1 asmeniui

2.2.5. tarpdisciplininio meno renginys
2.2.6. tarpdisciplininio meno renginys
moksleiviams, studentams ir
pensininkams, neįgaliesiems
2.3.
į edukacines programas:
2.3.1. edukacinės dirbtuvės

1 asmeniui
1 asmeniui

5
10
7

1 asmeniui

3

3

2

5
2.3.2. edukacinis užsiėmimas
2.3.3. edukacinis užsiėmimas grupei (ne mažiau
kaip 10 asmenų)
2.4. gido paslauga vykstančios parodos
apžvalgai (iš anksto užsiregistravus)
3.
Konferencijų įrangos nuoma:
komplektas (nešiojamasis kompiuteris,
projektorius ir kt.)
4.
Meno kūrinių ir leidinių pardavimas
4.1. meno kūrinio pardavimas
4.2.

meno leidinio pardavimas

4.3.

Šiaulių dailės galerijos suvenyrų (rašiklių,
atvirukų, ženkliukų, marškinėlių ir kt.)
pardavimas
Renginio (seminaro, paskaitų ciklo ir
pan.) priežiūros paslauga:
įgarsinimas, multimedija, konferencijos
stendai, priemonės ir kt.)

5.

1 asmeniui
1 asmeniui
1 valanda

7
1,5
1
5

1 valanda

15

1 kūrinys

20 proc. nuo kūrinio
pardavimo kainos
20 proc. nuo leidinio
pardavimo kainos
20 proc. nuo galutinės
gamybos kainos

1 leidinys
1 vnt.

1 paslauga

50

Pastaba. Šeštadieniai – šeimų diena: šeimoms su vaikais iki 16 m. Šiaulių dailės galerijos
parodų lankymas nemokamas.
* Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų,
nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams
renginiams darbo dienomis 8–17 val.
** Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų,
nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams
renginiams darbo dienomis nuo 17 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis.
_________________________

