
 

  

  
                    Kauno rajono savivaldybės tarybos  

2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-93 

priedas  
  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO  

INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS  
  

  

Nr.  Paslaugos pavadinimas   Mato vnt.  Kaina,   

EUR 
Pastabos  

1.  VERSLO PASLAUGOS         
1.1.  Verslo informacija  Val./vnt.  8,69 Susistemintos, aktualios 

informacijos apie Kauno rajone 

veikiančius juridinius asmenis 

pateikimas.  

1.2.   
  

Konsultacijos   
  

Val.  
  

Val.  

0  
  

14,48  

Pirma konsultacijos val. 

nemokama Kiekviena 

papildoma konsultacijos valanda  

2.  KITOS PASLAUGOS 

VERSLUI  
      

2.1.  Renginių (seminarų, mokymų,  
konferencijų ir kt.) aptarnavimas  
  

Val.  
  

Sutartinė  
  
  
 

Priklauso nuo dalyvių sk. 

pasirinktų patalpų ir papildomų 

paslaugų poreikio (gali būti 

taikomas iki 30 proc.  
antkainis)  

2.2.  Renginių (seminarų, mokymų, 

konferencijų ir kt.) aptarnavimas 

su įranga TVIC patalpose  

Val.  
  

Diena  

20,27 
  

115,85 

Talpina iki 15 žmonių. 
Multimedia, kompiuteris  
+ kavos pertraukėlė 6-10 

Eur/žmogui priklauso nuo 

poreikių (kava, arbata, vanduo, 

sausainiai, užkandžiai)  

2.3.  Verslo informacijos sklaidos 

renginių organizavimas  
Val.  Sutartinė  Priklauso nuo dalyvių sk. ir 

lektoriaus autorinio atlyginimo, 

papildomų paslaugų poreikio 

(gali būti taikomas iki 30 proc.  
antkainis)  

2.4.   Mokymų organizavimas  Val.  Sutartinė  Priklauso nuo dalyvių sk. ir 

lektoriaus autorinio atlyginimo, 

papildomų paslaugų poreikio 

(gali būti taikomas iki 30 proc.  
antkainis)  

3.  DOKUMENTŲ RUOŠIMAS        
3.1.  

  
Gyventojų pajamų deklaracijos 

užpildymas  
1vnt.  5,79   

3.2.   
  

Prašymas  1 vnt.  1,45   
Gyvenimo aprašymo (CV) 

parengimas  
1vnt.  1,45 CV rengiamas pagal   

Europass standartą  
Sutarties parengimas  1vnt.  14,48-

144,81  

Priklauso nuo sutarties 

sudėtingumo  
Susirinkimo protokolo, sprendimo 

ar kt. dokumentų parengimas  
1vnt.  8,69   

UAB steigimo dokumentų  1 vnt.  101,37   
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 rinkinys     
VšĮ steigimo dokumentų rinkinys  1 vnt.  86,89   
IĮ steigimo dokumentų rinkinys  1 vnt.  72,41   
JAR formų pildymas  1 kompl.  14,48   
Juridinio asmens  įstatų (nuostatų) 

parengimas  
1 vnt.  28,96-43,44 Priklauso nuo juridinio asmens 

tipo  
Kitų dokumentų rengimas  1 vnt.  Sutartinė    

4.  BIURO PASLAUGOS        
4.1. Kopijavimas A4 1 pusė  1 lapas  0,06   
4.2.  Kopijavimas A4 2 pusės  1 lapas  0,12  
4.3.  Skaidrių maketavimas ir 

spausdinimas  
1 vnt.  0,14   

4.4.   Teksto surinkimas ir spausdinimas   1 psl./ 1700 

ženklų  
1,74   

4.5.  Teksto spausdinimas, nespalvotas   1 psl.  0,09  

4.6.  Teksto spausdinimas, spalvotas  1 psl.  0,29   

4.7.  Fakso priėmimas / išsiuntimas  1 psl. A4  0,58   
4.8.  Elektroninio pašto sukūrimas  1 vnt.  1,16   
4.9.  

  
Informacijos  įrašymas į kompaktinį 

diską  
1 vnt.  0,87   

4.10.  Skenavimas  1 psl.  0,58   
4.11.  Verslo partnerių paieškos 

skelbimas interneto svetainėje  
1 vnt.  2,90   

4.12.  Dokumentų įrišimas (spirale)  vnt.  1,45    
4.13.  Interneto paslauga:  

- Naudojantis iki 1 val.  
- Daugiau nei 1 val.  

  
 Eur/Val.  
Eur/Val.  

  
0,58  
0,43  

  

4.14.  Darbuotojo pagalba ieškant 

informacijos  internete  
1 val.  2,9-5,79 Priklauso nuo ieškomis 

informacijos pobūdžio ir 

konsultacijos intensyvumo  

4.15.  Elektroninio laiško išsiuntimas  1 vnt.  0,29     
5.  BUHALTERINĖS APSKAITOS 

TVARKYMO KONSULTACIJOS  
1 val.  28,96   

6.  REKLAMA        
6.1.  Komercinės informacijos 

paskelbimas Centro interneto 

svetainėje www.turizmo-info.lt  
Įmonės logotipas  
  
Paslaugos teikėjo įmonės 

pavadinimas, adresas, kontaktai, 

1 fotonuotrauka arba logotipas: 

- fiziniams asmenims  
 

-  juridiniams asmenims  

  
  

1 vnt./12 

mėn.  
  
  
  

1 vnt./12 

mėn.  
1 vnt./12 

mėn.  

  
  

28,96 
  
  
  

  
28,96 

 

57,92 

  
  
  
  

6.2.  Verslo subjektų reklamavimas 

įvairiuose įstaigos leidiniuose:  
- fiziniams asmenims 
- kaimo turizmo verslui 
- kitiems juridiniams 

asmenims 

  
  

1 vnt./12 

mėn.  
1 vnt./12 

mėn.  
1 vnt./12 

mėn.  

  
  

28,96 
 

57,92 
 

86,89 

Papildoma informacija *  

http://www.turizmo-info.lt/
http://www.turizmo-info.lt/
http://www.turizmo-info.lt/
http://www.turizmo-info.lt/
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6.3.  Spausdintinės reklaminės 

medžiagos (lankstinukai iki           

A4 formato) platinimas                 

VšĮ Kauno rajono turizmo ir 

verslo informacijos centre ir jo  

punktuose. 

1 mėn.  
3 mėn.  
6 mėn.  
9 mėn.  

12 mėn.  

14,48  
43,44  
57,92   
72,41   
86,89  

Dedant savo reklamą  
Kauno r. TVIC leidiniuose, 

reklaminė medžiaga platinama 

nemokamai  

 

7.  TURIZMO PASLAUGOS        
7.1.  Gido paslaugos:  

- iki 10 žmonių (lietuvių  
k.)  

- iki 10 žmonių (lietuvių  
k.)  
  

 
- iki 10 žmonių (užsienio  

k.)  
- iki 10 žmonių (užsienio  

k.)  
  

- grupei nuo 10 iki 30 

asmenų (lietuvių k.)  
- grupei nuo 10 iki 30 

asmenų (lietuvių k.)  

  
- grupei nuo 10 iki 30 

asmenų (užsienio k.)  
- grupei nuo 10 iki 30 

asmenų (užsienio k.)  

  
1 val.  

 

Visa diena 

(ilgiau kaip 

4 val.)  

 

1 val. 

 

Visa diena 

(ilgiau kaip 

4 val.)  
 

1 asm./1 

val.  
Visa diena 

(ilgiau kaip 

4 val.)  
  

1 asm./1 

val.  
Visa diena 

(ilgiau kaip 

4 val.)  

  
11,58  

 

57,92 
  

 

 

17,38  
 

72,41 
  
  

0,87 
  
 

72,41 
  
 

1,45  
 

86,89 

  
Vaikams iki 7 metų  ekskursijos, 

kurių trukmė iki 1 val.  
vedamos nemokamai  

7.2.  Individualaus maršruto, 

ekskursijos programos sudarymas  
1 vnt.  Sutartinė  Transporto nuomos kainos ir 

gido paslaugų įkainio suma (gali 

būti taikomas iki 30 proc. 

antkainis). Antkainis gali kisti 

priklausomai nuo žmonių 

skaičiaus, ekskursijos trukmės, 

maršruto ilgio  

7.3.  VšĮ Kauno rajono turizmo ir 

verslo  informacijos centro 

organizuojama ekskursija  (jei 

renkama grupė)  

1 asmuo  Sutartinė  Transporto nuomos kainos ir 

gido paslaugų įkainio  
(nurodyto 8.1. punkte)  
suma dalijama iš  planuojamo 

žmonių skaičiaus (gali būti 

taikomas iki 30 proc. antkainis). 

Antkainis gali kisti priklausomai 

nuo žmonių skaičiaus, 

ekskursijos trukmės, maršruto 

ilgio  

7.4.  Tarpininkavimas perkant bilietus   1 bilietas  14,48  
  

20,27  
  

Kai kelionės kryptis be 

persėdimų  
Kai kelionės kryptis su 

persėdimu  
7.5.  Bilietų pardavimas per  bilietų 

pardavimo svetainę  
1 bilietas  0,87  Administravimo mokestis 

visiems perkantiems bilietus per 

Centro interneto svetainę. 
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7.6.  Tarpininkavimas dėl transporto 

nuomos   
1 

užsakymas  
Nuomos 

kaina + 

antkainis iki 

30 proc.   

Antkainis gali kisti priklausomai 

nuo transporto nuomos 

laikotarpio, maršruto ilgio. 

7.7.  Edukacinių programų 

organizavimas  
1 asmuo  Sutartinė  Edukacinę programą 

įgyvendinančio fizinio/juridinio  
asmens įvertinta edukacijos 

vedimo suma, į kurią įeina 

reikiamos medžiagos ir kt. 

patiriamos išlaidos + gali būti 

taikomas iki 30 proc. antkainis. 
8.  KITA        

8.1.  Suvenyrai:  
- prekėms, kurių kaina 

mažesnė negu 0,87 EUR; 

  

- prekėms, kurių kaina nuo 

0,87 EUR  iki 2,90 EUR;  

 

- prekėms, kurių kaina nuo 
2,90 EUR iki 5,79 EUR;  

 

- prekėms, kurių kaina nuo 

5,79 EUR iki 10,14 EUR; 

  

- prekėms, kurių kaina nuo  
10,14 EUR iki 14,48 EUR; 

  

- prekėms, kurių kaina 

didesnė negu14,48 EUR.  

  
1 vnt.  

  

 
 

1 vnt.  
  
 

1 vnt.  
  
 

 

1 vnt.  
  
 

1 vnt.  
  

 

1 vnt.  

  
Savikaina + 

250 proc.  
antkainis  

 

Savikaina + 

100 proc. 

antkainis  

Savikaina + 

60 proc. 

antkainis  
 

Savikaina + 

40 proc. 

antkainis  

 

Savikaina + 

35 proc. 

antkainis  

Savikaina + 

25 proc. 

antkainis  

  

  
* Klientams, užsakantiems reklamą antrus metus iš eilės, gali būti taikoma 10 proc. nuolaida. Klientams, užsakantiems 

didesnį nei nurodyta reklaminį plotą, reklaminio ploto terminą ar reklamos įvairovę, gali būti taikoma 10–30 proc. nuolaida, 

kuri aptariama derybomis.   
 


