
PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-87

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS
CENTRO (TVIC) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.
Nr.

Paslaugos
pavadinimas

Mato vnt. Kaina, Eur su PVM Pastabos

1. Informacijos teikimas ir juridinio asmens konsultacija:
1.1. Informacijos  teikimas

turistams  bei  Šiaulių
rajono  svečiams  apie
lankytinas  Šiaulių
rajono  vietoves  ir
objektus

1 informacija nemokamai Subsidijuojama  iš
Šiaulių  rajono
savivaldybės
biudžeto  lėšų
vykdyti  Ekonominės
plėtros,
visuomeninių
iniciatyvų skatinimo,
turizmo  ir  žemės
ūkio  plėtros
programą (kodas 04)

1.2. Juridinio  asmens
konsultacija  bendrais
klausimais:

1.2.1. pirma valanda 1 val. nemokamai Subsidijuojama  iš
Šiaulių  rajono
savivaldybės
biudžeto  lėšų
vykdyti  Ekonominės
plėtros,
visuomeninių
iniciatyvų skatinimo,
turizmo  ir  žemės
ūkio  plėtros
programą (kodas 04)

1.2.2. nuo antros valandos 1 val. 10,00

1.3. Juridinio  asmens
konsultacija  projekto
rengimo  ir
įgyvendinimo
klausimais

1 konsultacija 10 proc. nuo 
tinkamų finansuoti 
bendrųjų projekto 
išlaidų sumos, bet ne
mažiau kaip 100,00 
Eur

2. Renginio organizavimas:
2.1. renginio (seminaro, 

mokymų, 
konferencijos 
pažintinio turo, kursų, 
teminio vakaro, 

1 paslauga Apskaičiuojama
pagal formulę
R  =  L  +  P  +  K  +
PVM, kur:
R – renginio kaina;



proginės šventės ir kt. 
renginio) 
aptarnavimas ir (ar) 
organizavimas

L – lektoriaus  kaina
ar  TVIC darbuotojo
valandinis  įkainis,
Eur;
P  –  papildomos
paslaugos  sąnaudos
(pridėtinės  išlaidos,
tiesiogiai  susijusius
su  paslauga  ir
būtinos  kokybiškai
paslaugai  suteikti),
Eur;
K – TVIC antkainis
30,00 Eur;
PVM  –  pridėtinės
vertės  mokesčio
tarifas, proc.

2.2. Mokymai, seminaras, 
sklaida ir kt. renginys,
vedamas TVIC  
darbuotojų

1 val. 10,00

3. Paraiškos, projekto, verslo plano parengimas:
3.1. Paraiškos paramai 

gauti parengimas
1 paraiška 0,5  proc.  nuo

paraiškos sumos, bet
ne  mažiau  kaip
30,00 Eur

3.2. Investicinio projekto, 
verslo plano 
parengimas

1 projektas /
1 verslo
planas

0,5  proc.  nuo
projekto  investicinės
bendrųjų  išlaidų
sumos,  bet  ne
mažiau  kaip  100,00
Eur

4. Dokumentų parengimas:
4.1. ĮI, MB steigimo 

dokumentų 
parengimas

1 forma

15,00

4.2. VšĮ,  UAB,  TŪB,
KŪB  ir  kitų  juridinių
asmenų  steigimo
dokumentų
parengimas

30,00

4.3. IĮ,  MB,  UAB
steigimas  elektroniniu
būdu

15,00

4.4. JAR  formos
užpildymas

2,00

4.5. Kitų  dokumentų
parengimas  (CV,
prašymo,  deklaracijos
ir kt.)

1 puslapis 3,00

5. Turizmo paslaugos:
5.1. Gido, kelionių vadovo 1 paslauga 10,00



užsakymo 
tarpininkavimo 
paslauga

5.2. Apžvalginės ir 
teminės ekskursijos 
organizavimas (ne 
mažiau 10 asmenų)

1 ekskursija Apskaičiuojama 
pagal formulę:
EK = E + P + K + 
PVM, kur:
EK – ekskursijos 
kaina,
E – kintamoji dalis 
(užmokestis gidui už
ekskursijos vedimą 
su mokesčiais ar 
TVIC darbuotojo 
valandinis įkainis), 
Eur;
P – papildomos 
paslaugos sąnaudos, 
(pridėtinės išlaidos, 
tiesiogiai susijusius 
su paslauga ir 
būtinos kokybiškai 
paslaugai suteikti), 
Eur;
K – TVIC antkainis 
10,00 Eur
PVM  –  pridėtinės
vertės  mokesčio
tarifas, proc.
Vaikams iki 7 metų
paslauga nemokama

5.3. Individualaus turistinio maršruto sudarymas:
5.3.1. Šiaulių rajone 1 maršrutas 25,00
5.3.2. Lietuvoje 45,00
6. Kopijavimo, spausdinimo paslauga:
6.1. Juodai baltos kopijos:
6.1.1. A4 1 lapas 0,05
6.1.2. A3 1 lapas 0,10
6.2. Teksto spausdinimas 

nespalvotu 
spausdintuvu

1 psl. 0,15

7. Įrangos nuoma:
7.1. Multimedijos 

projektoriaus nuoma:
7.1.1. darbo dienomis 1 val. 10,00
7.1.2. švenčių ir ne darbo 

dienomis
1 val. 20,00

7.2. Rašomosios lentos 
nuoma

1 val. 3,00

7.3. Bevielės gido 
sistemos nuoma 
gidams

1 ekskursija 15,00 sistemą  sudaro:
siųstuvas  gidui  su
mikrofonu  (1  vnt.),



imtuvas su ausinėmis
(iki 30 vnt.)

7.4. Bevielės gido 
sistemos nuoma 
organizacijai, įstaigai

1 sistema 3,00 sistemą  sudaro:
siųstuvas  gidui  su
mikrofonu  (1  vnt.);
imtuvas su ausinėmis
(iki 30 vnt.)

7.5. Nešiojama gido 
sistema 

1 valanda
1 diena

1,50
15,00

komplektą sudaro 
mikrofonas, 
stiprintuvas, diržas.

7.6. Palapinės nuoma 1 diena 50,00
7.7. Konferencinių kėdžių 

(20 vnt.) nuoma 
1 val. 6,00

7.8. Ekspozicijos 
pristatymo ir 
pateikimo paslauga

1 diena 10,00

7.9. Ekspozicijos 
pristatymo ir 
pateikimo paslauga

1 mėn. 242,00

8. Viešinimo paslauga:
8.1. Užsakovo pateiktos 

informacijos 
(naujienos, akcijos, 
renginio, įvykio ir kt.) 
apie turizmo 
paslaugas, išteklius ir 
pan., skelbimas ir 
publikavimas TVIC 
komunikacijos 
priemonėmis:

8.1.1 svetainėje 
www.siauliurajonas.lt 

Informacija 30,00 Rubrikoje naujienos,
renginiai

8.1.2. Facebook socialinio 
kanalo paskyroje 
(„post“)

Informacija 30,00

8.1.3. Facebook socialinio 
kanalo paskyroje („co-
host“)

Informacija 30,00 („event“ sukūrimas)

8.1.4. Instagram socialinio 
kanalo paskyroje

Informacija 30,00

8.2. Informacinės 
medžiagos platinimas 
(leidinių, brošiūrų, 
bukletų, skrajučių ar 
kitos spausdintinės 
informacijos)

1 mėn. 12,00 / nemokamai1

8.3. Juridinio asmens 
produktų ir (ar) 
paslaugų 
reprezentacija

1 diena 10,00

http://www.siauliurajonas.lt/


9. Reklaminių afišų eksponavimas:
9.1. A0 formato 1 plakatas 7

dienas
2,50 / nemokamai

9.2. A1 formato 2,50 / nemokamai1

9.3. A2 formato 2,20 / nemokamai1

9.4. A3 formato 1,90 / nemokamai1

9.5. A4 formato 1,90 / nemokamai1

9.6. B0 formato 2,50 /nemokamai1

9.7. B1 formato 2,50 / nemokamai1

9.8. B2 formato 2,20 / nemokamai1

9.9. B3 formato 1,90 / nemokamai1

9.10. B4 formato 1,90 / nemokamai1

10. Tualeto paslauga 1 asmuo 0,50 TVIC prie Kryžių
kalno

1Šiaulių  rajono  savivaldybės  biudžetinių,  nevyriausybinių  ir  kitų  organizacijų  nekomercinių
renginių  ir  paslaugų,  vykstančių  /  teikiamų  Šiaulių  rajone,  informacinės  medžiagos  platinimas
(leidinių, brošiūrų, bukletų, skrajučių, afišų ar kitos spausdintinės informacijos).

___________________________________


