
  
 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

  

SPRENDIMAS 

DĖL ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

KAINŲ NUSTATYMO 

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T1-1075 

Šilutė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. 

sprendimo Nr. T1-720 „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo informacijos centro teikiamų 

paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos 2018 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. T1-1075 

 

ŠILUTĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS  

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas Mato 

vienetas 

Kaina 

 Eur 

1. Gido paslaugos po Šilutės rajoną:    

../../../../users/renatap/desktop/silute/2018%2006%2029/TUR12priedas1.docx


1.1. lietuvių kalba grupei iki 25 žmonių val. 15,00 

1.2. lietuvių kalba grupei virš 25 žmonių val. 20,00 

1.3. užsienio kalba grupei iki 25 žmonių val. 25,00 

1.4. užsienio kalba grupei virš 25 žmonių val. 30,00 

2. Pažintinės ekskursijos organizavimas:    

2.1.  renkamai grupei (6-12 žmonių) iki 5 val. asmeniui 5,00 

2.2. renkamai grupei (6-12 žmonių) nuo 5 iki 8 

val. 

 

asmeniui 

 

10,00 

3. Įstaigoje parengtų (ekskursijų) turizmo  

paslaugų paketų pardavimui taikomas 

antkainis 

  

 

10 % antkainis 

4. „Pamario turizmo klasterio“ paslaugų 

pardavimui taikomas antkainis 

  

10 % antkainis 

5. Prekyba gaminiais:   

5.1. Atvirukų, knygų, informacinių leidinių, 

suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninei 

prekybai taikomas antkainis 

  

 

20 % antkainis 

5.2. Tradicinių amatų centro gaminiai:   

5.2.1. smulkūs gaminiai (pakabukai, kalėdiniai ir 

velykiniai žaisliukai) 

vnt. 1,40 

5.2.2. smulkūs gaminiai (magnetukai) vnt. 1,50 

5.2.3. mažo dydžio lieti gaminiai (kiaušiniai, 

burbulai) 

vnt. 2,50 

5.2.4. mažo dydžio gaminiai (lėkštutės, puodukai, 

dubenėliai) 

vnt. 3,50 

5.2.5. vidutinio dydžio gaminiai (lėkštutės, 

puodeliai, dubenėliai) 

vnt. 6,00 

5.2.6. didelio dydžio gaminiai (vazos, lėkštės, 

dubenys) 

vnt. 9,00 

5.2.7. suvenyrinė vėtrungė-magnetas (16 x 9 cm)  vnt. 7,00 

5.2.8. suvenyrinė  medinė kraičio skrynia 
(7,5x8,5x14 cm ) 

vnt. 10,00 

5.2.9. suvenyrinė vėtrungė (35x24 cm) vnt. 25,00  

5.2.10. individualus meninio suvenyro sukūrimas vnt. Sutartinė* 

5.2.11. gaminių pakavimas dėžutėje 40x40x10,5 

cm su skaidriu langeliu 

vnt. 5,00 

5.2.12. Suvenyras medinis magnetas (4 x 5 cm) vnt. 0,30 

5.2.13. Suvenyras medinis magnetas (7 x 7 cm) vnt. 0,50 

5.3. Suvenyras „Lietuvos žemėlapis-magnetas“ vnt. 1,00 

6. Edukacinės programos:   

6.1. Keramikos užsiėmimai 

(4 kartai per mėnesį, užsiėmimo trukmė 2 

valandos): 

  

6.1.1. suaugusiems mėn. 6,00 

6.1.2. vaikams mėn.  3,00 

6.2. Keramikos edukacija grupei (trukmė 2 

valandos): 

  

6.2.1. iki 10 žmonių grupei 30,00 

6.2.2. daugiau 10 žmonių asmeniui 3,00 



6.3. Vėtrungės – magneto dažymo edukacija 

grupei (trukmė 2 valandos): 

  

6.3.1.  iki 10 žmonių grupei 60,00 

6.3.2.  daugiau 10 žmonių asmeniui 6,00 

6.4. Kraičio skrynios marginimo edukacija 

grupei (trukmė 2 valandos): 

  

6.4.1. iki 10 žmonių grupei 80,00 

6.4.2. daugiau 10 žmonių asmeniui 8,00 

6.5. Muiliuko gamybos edukacija grupei 

(trukmė 1,5 valandos): 

  

6.5.1. iki 10 žmonių grupei 50,00 

6.5.2. daugiau 10 žmonių asmeniui 5,00 

6.6. Kvapios žvakės gaminimo edukacija 

grupei (trukmė 1,5 valandos): 

  

6.6.1.  iki 10 žmonių grupei 50,00 

6.6.2.  daugiau 10 žmonių asmeniui 5,00 

7. Kitos paslaugos:   

7.1. Pramoginių bilietų platinimas  10 % bilieto 

kainos 

7.2. Skenavimas (A4 formatas) Vnt. 0,15 

7.3. Laminavimas (A4 formatas) Vnt. 0,50 

7.4. Laminavimas (A5, A6, A7 formatas) Vnt. 0,30 

7.5. Kopijavimas (A4 formatas) Vnt. 0,10 

7.6. Nespalvotas spausdinimas (A4 formatas) Vnt. 0,10 

7.7. Projektoriaus ir ekrano nuoma:   

7.7.1 iki 3 val. val. 10,00 

7.7.2. virš 3 val. val. 7,00 

7.8 Renginių organizavimas   

7.8.1. Renginio organizavimas ir aptarnavimas su 

įranga 

1 val. 30,00 

7.8.2. Renginio organizavimas ir aptarnavimas be 

įrangos 

1 val. 15,00 
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* Kaina skaičiuojama  pagal formulę: S = DU x H + M + Rp + (DU x H + + Rp) x 10%, 

kur: 

S – individualaus meninio suvenyro kaina; 

DU – menininko 1 val. darbo užmokestis su mokesčiais;  

H – darbo valandų skaičius;  

M – medžiagų sąnaudos;  

Rp – sąnaudos rėminimo ar įpakavimo paslaugoms; 

10% - eksploatacinės sąnaudos nuo visų sąnaudų. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                     



Parengė   

 

 

Zita Tautvydienė 

2018-06-13 

 


