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PATVIRTINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. 

gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-183 (Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos 

2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-390 redakcija) 

 

 
PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS (KODAS 302477544) TEIKIAMŲ 

MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 

Tarifas 

(Eur) 
1 2 3 4 

1. PARODŲ LANKYMAS 

1.1. Dailės galerijoje: 

1.1.1. suaugusiesiems 1 asm. 2,00 

1.1.2. 
vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, 

pensininkams, kariams 

1 asm. 1,00 

1.1.3. 
asmenims, turintiems tarptautinį mokinio 

pažymėjimą (ISIC mokinio) 

1 asm. 0,50 

1.1.4. 
asmenims, turintiems tarptautinį studento 

pažymėjimą (ISIC studento) 

1 asm. 0,50 

1.1.5. ,,Šeimos“ bilietas: 

1.1.5.1. 
maža šeima 
(1 suaugęs asmuo + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 1,50 

1.1.5.2. 
didelė šeima 
(2 suaugusieji + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 2,50 

1.1.5.3. 
senelis (-ė) su vaikaičiais 
(1 asm. + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 1,00 

1.1.5.4. 
seneliai su vaikaičiais 
(2 asm. + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 1,50 

1.1.6. parodos atidarymas  nemokamai 

1.1.7. parodos lankymas galerijos renginio dalyviui  nemokamai 

1.2. Fotografijos galerijoje: 

1.2.1. suaugusiesiems 1 asm. 1,00 

1.2.2. 
vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, 

pensininkams, kariams 

1 asm. 0,50 

1.2.3. asmenims, turintiems tarptautinį mokinio 

pažymėjimą (ISIC mokinio) 

1 asm. 0,25 

1.2.4. asmenims, turintiems tarptautinį studento 

pažymėjimą (ISIC studento) 

1 asm. 0,25 

1.2.5. ,,Šeimos“ bilietas: 

1.2.5.1. 
maža šeima 
(1 suaugęs asmuo + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 0,50 

1.2.5.2. 
didelė šeima 
(2 suaugusieji + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 1,00 

1.2.5.3. 
senelis (-ė) su vaikaičiais 
(1 asm. + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 0,25 

1.2.5.4. 
seneliai su vaikaičiais 
(2 asm. + nepilnamečiai vaikai) 

1 vnt. 0,50 

 

1.3. 
Dailės galerijoje ir Fotografijos galerijoje (bendras bilietas, galiojantis tą pačią dieną į 

abi galerijas): 

1.3.1. suaugusiesiems 1 asm. 2,50 



 

1.3.2. 
vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, 

pensininkams, kariams 

1 asm. 1,25 

1.4. Parodų lankymas grupėms: 

1.4.1. 10–14 asm. 1 asm. nemokamai 

1.4.2. 15–20 asm. 2 asm. nemokamai 

1.4.3. 21–25 asm. 3 asm. nemokamai 

1.4.4. 26–30 asm. 4 asm. nemokamai 

1.4.5. Dailės mokyklų mokiniams, studentams asm. nemokamai 

1.4.6. vaikams iki 5 m. 

neįgaliesiems 

asmeniniam asistentui, lydinčiam neįgalų 

asmenį 

žurnalistams 

kūrybinių sąjungų nariams 

muziejų, galerijų darbuotojams 

Ukrainos piliečiams 

turizmo firmų, Gidų gildijos nariams, 

lydintiems grupes 

 

 

 

 
asm. 

 

 

 

 
nemokamai 

2. EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KAINOS   

2.1. Edukacinė ekskursija su gidu po Dailės galeriją: 

2.1.1. lietuvių kalba grupei 8,00 

2.1.2. užsienio kalba grupei 10,00 

2.2. Edukacinė ekskursija su gidu po Fotografijos galeriją: 

2.2.1. lietuvių kalba grupei 6,00 

2.2.2. užsienio kalba grupei 8,00 

2.3. Edukacinė kūrybinė programa Dailės galerijoje, kai veda Dailės galerijos edukatoriai: 

2.3.1. suaugusiesiems grupei kaina 

apskaičiuojama 

pagal formulę
2
 

2.3.2. vaikams, mokiniams grupei kaina 

apskaičiuojama 

pagal formulę
2
 

2.4. Edukacinė kūrybinė programa Dailės galerijoje, kai veda kviestiniai edukatoriai: 

2.4.1. suaugusiesiems asm. kaina 

apskaičiuojama 

pagal formulę
3
 

2.4.2. vaikams, mokiniams asm. kaina 

apskaičiuojama 

pagal formulę
3
 

3. PROGINĖS AKCIJOS 

3.1. Akcija „Trečias – už dyką“ 3 asm. 2 bilietų kaina 

3.2. Akcija „Antras – už dyką“ 2 asm. 1 bilieto kaina 

3.3. Akcija „Paroda – už pusę kainos“ (per ketvirtį vieną kartą, ne daugiau kaip 10 dienų iš 

eilės)*: 

3.3.1. suaugusiajam asm. 50 % 

3.3.2. vaikams, mokiniams, studentams, 

pensininkams, kariams 

asm. 50 % 

4. KITOS PASLAUGOS 

 

4.1. Meno kūrinių realizavimas 1 vnt. 20 % kūrinio 

vertės 

4.2. Prekyba: 

4.2.1. Dailės galerijos leidiniais 1 vnt. 20 % nuo 

leidinio 

savikainos 



 

4.2.2. kitais leidiniais 1 vnt. 20 % leidinio 

vertės 

4.3. Renginio organizavimo paslauga: 

4.3.1. pagal atskirą sąmatą 1 reng. kaina 

apskaičiuojama 

pagal formulę
1
 

4.3.2. pagal bendradarbiavimo sutartį 1 reng. 50 % nuo 

parduotų bilietų 

vertės 

5. PATALPŲ NUOMA** 

5.1. Keramikos paviljonas: 

5.1.1. be įrangos 1 val. 40,00 

5.1.2. su papildoma įranga (multimedija ir (ar) 

fortepijonas, ir (ar) baldai) 

1 val. 70,00 

5.2. Dailės galerija ir Keramikos paviljonas: 

5.2.1. be įrangos 1 val. 80,00 

5.2.2. su papildoma įranga (multimedija ir (ar) 

fortepijonas, ir (ar) baldai) 

1 val. 110,00 

5.3. Galerijos kiemas: 

5.3.1. be baldų ir įrangos 1 val. 60,00 

5.3.2. su baldais (kėdės, stalai) 1 val. 80,00 

5.4. Panevėžio miesto savivaldybės organizuojamiems 

renginiams patalpos, inventorius ir paslaugos 

nemokamai 

 

*Nuolaidos skaičiuojamos nuo pagrindinės bilieto kainos. 

**Salės ir lauko erdvės nenuomojamos: privataus pobūdžio renginiams (asmeninėms šventėms, pobūviams, 

gimtadieniams, vestuvėms, šeimos šventėms ir pan.); renginiams, galintiems pakenkti galerijos reputacijai. 

 

FORMULĖS: 

 
1
 Renginio organizavimo kaina apskaičiuojama pagal formulę: 

 

P = E + PI 

 

P – renginio kaina, Eur; 

E – atlikėjo, lektoriaus ar renginio vedėjo paslaugų kaina, Eur; 

PI – papildomi, išskirtinai šiai programai ar renginiui reikalingi kaštai, Eur. 

 
2
 Edukacinių kūrybinių programų, kurias veda Dailės galerijos edukatoriai, kaina apskaičiuojama pagal 

formulę: 

 

K = m + p + b 

 

K – edukacinės programos kaina vienam dalyviui, Eur; m – 

medžiagos ir priemonės, Eur; 

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi 

kaštai, Eur;  

b – 50 % parodos lankymo bilieto kainos, Eur. 

 
3
 Edukacinių kūrybinių programų, kurias veda kviestinis menininkas ar edukatorius, kaina apskaičiuojama pagal 

formulę: 

 

K = e + ((m + p + b) x d) 

 

K – Edukacinės programos kaina vienai grupei, Eur; 

e – kviestinio menininko / edukatoriaus, dalyvaujančio ar vedančio edukacinę programą, paslaugų kaina, Eur; 

m – medžiagos ir priemonės, Eur; 



 

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi kaštai, Eur; b – 50 % 

parodos lankymo bilieto kainos, Eur; 

d – dalyvių skaičius. 
 

 


