
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO TURIZMO PLĖTROS CENTRO TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ (KOMERCINIŲ) PASLAUGŲ ĮKAINIŲ IR JŲ SKAIČIAVIMO

TVARKOS PATVIRTINIMO

2022 m. sausio ___ d. Nr. ĮV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

7 punku, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro įstatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-248 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės

regiono verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir

įstatų patvirtinimo“, 23.12 papunkčiu, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d.

sprendimo Nr. TS-248 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir

turizmo informacijos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir įstatų patvirtinimo“

5.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro 2021 m.

gruodžio 29 d. raštą Nr. 2-69 „Dėl komercinių įkainių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro teikiamų

atlygintinų (komercinių) paslaugų įkainius ir jų skaičiavimo tvarką (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u įstaigos vadovą kartą per metus peržiūrėti tvirtinamus įkainius

ir teikti juos dalininkų susirinkimui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. sausio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO TURIZMO PLĖTROS CENTRO

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ (KOMERCINIŲ) PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR JŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

Eil.

Nr.

Paslaugos

pavadinimas

Mato

vnt.
Kaina Eur Pastabos

1.

Individualaus 

turistinio maršruto, 

ekskursijų programos 

sudarymas ir 

derinimas

vnt. 18,30 Eur

Individualaus turistinio maršruto, ekskursijų programos Lietuvoje be

kelionės vadovo sudarymo paslauga (IM, 8 valandų individualus turistinis

maršrutas)

IM = ((TVDU+PNI+KN)*PR+ SP*5) * k, kur:
TVDU – VTPC turizmo vadybininko valandinis darbo užmokestis su visais mokesčiais;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos įskaitant komunalinius, ryšių, energetikos 

mokesčius;

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos;

PR – pasirengimo renginiui trukmė ar/ir produkto (prekės) kūrimo trukmė;

SP – spausdinimo išlaidos;

k– VTPC paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis), k=1,3

2. Ekskursijų vadovo paslaugos

2.1. Lietuvių kalba val. 15,90 Eur

Ekskursijų vadovo paslaugos (E, lietuvių kalba)

E = ((TVDU + PNI + KN)* PR + TVDU) * k, kur:
TVDU – VTPC turizmo vadybininko valandinis darbo užmokestis su visais mokesčiais;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos įskaitant komunalinius, ryšių, energetikos 

mokesčius;

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos;

PR– pasirengimo renginiui trukmė ar/ir produkto (prekės) kūrimo trukmė;

k– VTPC paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis), k=1,3

2.2. Užsienio kalba (rusų) val. 15,90 Eur
Ekskursijų vadovo paslaugos (E, rusų kalba)

E = ((TVDU + PNI + KN)* PR + TVDU) * k, kur:
TVDU – VTPC turizmo vadybininko valandinis darbo užmokestis su visais mokesčiais;
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Eil.

Nr.

Paslaugos

pavadinimas

Mato

vnt.
Kaina Eur Pastabos

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos įskaitant komunalinius, ryšių, energetikos 

mokesčius;

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos;

PR– pasirengimo renginiui trukmė ar/ir produkto (prekės) kūrimo trukmė;

k– VTPC paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis), k=1,3

2.3. Užsienio kalba (anglų) val. 29,70 Eur

Ekskursijų vadovo paslaugos (Ea, anglų kalba)

Ea= ((DDU + PNI + KN) * PR + DDU) * k, kur:
DDU – VTPC direktoriaus valandinis darbo užmokestis su visais mokesčiais;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos įskaitant komunalinius, ryšių, energetikos 

mokesčius;

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos;

PR– pasirengimo renginiui trukmė ar/ir produkto (prekės) kūrimo trukmė;

k– VTPC paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis), k=1,3

3.

Ekskursijų, edukacijų, 

išvykų programų 

organizavimo ir 

pravedimo paslauga

(grupei pagal 

užsakymą)

vnt.

Skaičiuojama pagal

formulę;

k = 1,25.

EO = (PS + (DU + PNI + KN) * PR + DU * X) * k, kur:
EO – ekskursijos programos įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

PS – renginiui būtinų paslaugų ar/ir prekių įsigijimo savikaina;

DU – dalyvaujančio VTPC darbuotojo valandinis darbo užmokestis;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos (vidutiniškai per valandą);

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos (vidutiniškai per valandą);

PR – pasirengimo renginiui trukmė valandomis;

X –  renginio trukmė valandomis;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).

4.

Dalyvavimas centro 

organizuotoje 

ekskursijoje, žygyje ar

kitame turistiniame 

renginyje 1

1 

asmeniui

Skaičiuojama pagal

formulę;

k = 1,25.

D1 = (PS + (DU + PNI + KN) * PR + DU * X) / MS * k, kur:
D – dalyvavimo renginyje įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

PS – renginiui būtinų paslaugų ar/ir prekių įsigijimo savikaina;

DU – dalyvaujančio VTPC darbuotojo valandinis darbo užmokestis;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos (vidutiniškai per valandą);

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos (vidutiniškai per valandą);

PR – pasirengimo renginiui trukmė valandomis;

X – renginio trukmė valandomis;

MS – minimalus planuojamų dalyvių skaičius;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).
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Eil.

Nr.

Paslaugos

pavadinimas

Mato

vnt.
Kaina Eur Pastabos

5.

Visagino turizmo 

plėtros centro 

užsakymu pagamintų 

prekių pardavimas

(mokami leidiniai, 

suvenyrai)

vnt.

Skaičiuojama pagal

formulę;

k – nuo 1,1 iki 2.

S = (PS + (DU + PNI + KN) * PR) / T * k, kur:
S – prekės įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

PS – prekės gaminimui būtinų paslaugų ar/ir prekių įsigijimo savikaina;

DU – dalyvaujančio VTPC darbuotojo valandinis darbo užmokestis;

PNI – centro patalpų nuomos išlaidos (vidutiniškai per valandą);

KN – kompiuterinės įrangos naudojimo išlaidos (vidutiniškai per valandą);

PR – produkto (prekės) kūrimo trukmė valandomis;

T – pagamintų prekių (leidinių ar suvenyrų) tiražas;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).

6.

Apgyvendinimas, 

maitinimas, ekskursija,

kelionė, transporto 

nuoma, gido paslauga, 

kai VTPC 

tarpininkauja užsakant

šias paslaugas

vnt.

Skaičiuojama pagal

formulę;

k – nuo 1,1 iki 1,25.

TP = P * k, kur:
TP – paslaugos įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

P – užsakomos paslaugos savikaina, Eur;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).

7.

Renginio, koncerto 

bilietas, kai VTPC 

tarpininkauja 

parduodant kitų įstaigų

bilietus

vnt.

Skaičiuojama pagal

formulę;

k – nuo 1,05 iki 1,2.

B = P * k, kur:
B – bilieto įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

P – užsakomo bilieto savikaina, Eur;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).

8.

Iš kitų tiekėjų 

gaunamų prekių, meno

dirbinių, 

tautodailininkų 

gaminių pardavimas

vnt.

Skaičiuojama pagal

formulę;

k – nuo 1,5 iki 3, kai prekės

savikaina (P) mažiau nei

1,00 Eur;

nuo 1,1 iki 2, kai prekės

savikaina (P) daugiau ar

lygi 1,00 Eur.

GS = P * k, kur:
GS – gaminio įkainis, siūlomas galutiniam vartotojui;

P – prekės kaina, nurodyta tiekėjo;

k – paslaugos pardavimo įkainio dydžio koregavimo koeficientas (antkainis).
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Eil.

Nr.

Paslaugos

pavadinimas

Mato

vnt.
Kaina Eur Pastabos

9.

Kitų unikalių suvenyrų

ar leidinių, kuriems 

nustatytos 

rekomenduojamos 

rinkos kainos, 

pardavimas

vnt. Sutartinė Apskaičiuojama individualiai pagal tiekėjų sutarties sąlygas.

1 15 procentų nuolaida taikoma asmenims sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus ir pateikusiems tai patvirtinantį pažymėjimą;

neįgaliesiems pateikusiems tai patvirtinantį pažymėjimą; moksleiviams, studentams, pateikusiems LR, ES ar tarptautinį ISIC pažymėjimą ar Europos

jaunimo kortelę; mokytojams, pateikusiems tarptautinį ITIC pažymėjimą; ikimokyklinio amžiaus vaikams; vaikų socialinės globos įtaigų auklėtiniams.
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