VŠĮ „PALANGOS ORKESTRAS“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS

1. Pučiamųjų instrumentų orkestro programų atlikimo paslaugos
Eil.
Nr.

1.1.

Paslaugos kaina*
Programos
trukmė
iki 1 val. ir 1
val.

Programos
tipas

Standartinis

daugiau nei 1
valanda iki 2
val. ir 2 val.
1.2.

iki 1 val. ir 1
val.

Specialus

daugiau nei 1
valanda iki 2
val. ir 2 val.

Jei užsakovas vykdo
komercinę veiklą

Jei užsakovas vykdo
nekomercinę veiklą**

3000 Eur

2500 Eur

4000 Eur

3000 Eur

4000 Eur

3000 Eur

5000 Eur

3500 Eur

Pastabos
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, kelionės išlaidos,
dienpinigiai.
Speciali programa – užsakovo pageidaujama nauja programa, kūriniai, kurių
nėra orkestro repertuare. Į kainą įskaičiuotas koncerto administravimas,
specialios koncertinės programos paruošimas, muzikantų pasiruošimas
(repeticijos), dirigento darbas.
Į kainą neįskaičiuotos salės nuomos, apšvietimo, įgarsinimo paslaugos,
papildomų muzikantų paslaugos, koncerto viešinimas, aranžuočių specialiai
programai kūrimas, kelionės išlaidos, dienpinigiai.

2. Profesionaliojo scenos meno įvairių žanrų renginiai, koncertai, edukaciniai renginiai
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Bilietų kainos (Eur)***

2.1.

Bilietai į renginius

1 bilietas

5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

* 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.
**Taikoma ir įmonėms ar įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra Palangos miesto savivaldybė, kurių renginiai nenumatyti „Palangos orkestro“ einamųjų metų veiklos plane.
***Nuolaidos bilietams: ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, pateikus jo priklausymą nurodytoms
asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą, taikoma 30% nuolaida, 2 bilietams, pateikus Palangiškio kortelę – 10% nuolaida.

