Elektroninio dokumento nuorašas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO VERSLO IR
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
2019 m. sausio ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo
10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 826 „Dėl atlyginimo už
viešąsias ir administracines paslaugas dydžio nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į
viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro 2019 m.
sausio 11 d. raštą Nr. 18/43 „Dėl VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro naujų įkainių
patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo
informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. sausio __ d. sprendimu Nr. TS-___
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO VERSLO IR
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina, Eur

1
1.

2
VERSLO PROGRAMOS PASLAUGOS

3

1.1

Renginių (konferencijos, seminarai, mokymai 9,44 Eur / val. + papildomos sąnaudos pagal pirkėjo
ir kt.) organizavimas
poreikius

1.2

Tarpininkavimo paslaugos (organizuojant
konferencijas, seminarus, mokymus ir kt.)

9,44 Eur / val. + papildomos sąnaudos pagal pirkėjo
poreikius
9,44 Eur metams (kontaktai)

1.3

47,20 Eur metams (paslaugų skelbimas
Reklama (reklaminė juosta interneto svetainėje nuotrauka)
www.inkubatorius.lt )
23,60 Eur metams (paslaugų skelbimas be
nuotraukos)

1.4

Juridinio adreso suteikimas (kartu su
korespondencija)

50,00 Eur / metus

1.5

Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas

9,44 Eur / val.

1.6

Buhalterinės apskaitos blankų pildymas

9,44 Eur / val.

1.7

Įmonių steigimo dokumentų ruošimas

56,64 Eur / vnt. (įmonės registravimo mokesčiai
neįskaičiuoti)

Pagalbos verslininkams paketas 1 metams:
juridinio adreso suteikimas, reklama interneto
1.8
342,64 Eur / vnt.
svetainėje www.inkubatorius.lt, 30 valandų
konsultacijų, kurių temos skiriasi nuo nurodytų
p. 1.1.
2. TURIZMO PROGRAMOS PASLAUGOS
2.1

Individualių turistinių maršrutų sudarymas po
lankytinas vietas savivaldybės teritorijoje

26,23 Eur / vnt.

2.2

Ekskursijų organizavimas

20,98 Eur / vnt. + papildomos sąnaudos pagal
pirkėjo poreikius

2.3

Tarpininkavimas organizuojant apgyvendinimo 10,49 Eur / val.

+

2
paslaugas
2.4

Tarpininkavimas organizuojant maitinimą

3.

DARBO VIETOS SUTEIKIMO PASLAUGOS

3.1

Darbo vietos suteikimas (7 m²)

3.2

4.

Darbo vietos suteikimas biuro / rūsio patalpose 3,94 Eur / m2 + papildomos sąnaudos už suvartotą
elektros energiją
(už mėnesį)
Darbo vietos suteikimas konferencijos salėje
3,44 Eur / val.
(90,5 m², 3 aukštas, iki 50 vietų)
Darbo vietos suteikimas konferencijos salėje
2,83 Eur / val.
(77,62 m², 2 aukštas, iki 30 vietų)
Darbo vietos suteikimas konferencijos salėje
2,13 Eur / val.
(58,58 m², 2 aukštas, iki 20 vietų)
Darbo vietos suteikimas užsiėmimų kabinete 0,98 Eur / val.
(32,75 m², 2 aukštas, iki 10 vietų)
ORGANIZACINĖS TECHNIKOS NUOMOS PASLAUGA

4.1

Multimedijos projektorius

2,39 Eur / val.

4.2

Nešiojamasis kompiuteris

2,39 Eur / val.

4.3

Įgarsinimo sistema

2,45 Eur / val.

5.

KITOS PASLAUGOS

5.1.

Suvenyrų pardavimas (leidinių, suvenyrų, Savikaina iki 0,80 Eur
meno dirbinių ir tautodailininkų gaminių
Savikaina nuo 0,81 Eur
pardavimo antkainis)

3.3.
3.4
3.5
3.6

10,49 Eur / val.

0,26 Eur / val.
42,58 Eur / mėn.

1,00 Eur
+ 30 proc.

5.2

Vizitinės kortelės maketavimas (1 variantas)

60,00 Eur

5.3

Vizitinės kortelės spausdinimas, vienpusės

0,25 Eur / vnt. (minimalus kiekis 48 vnt.)

5.4

Vizitinės kortelės spausdinimas, dvipusės

0,35 Eur / vnt. (minimalus kiekis 48 vnt.)

5.5

Firminio blanko maketavimas

50,00 Eur

5.6

Kvietimų, atvirukų maketavimas (1 variantas)

50,00 Eur

5.7

Logotipo kūrimas

200,00 Eur

5.8

Informacinių, reklaminių lankstinukų
maketavimas (1 variantas)

70,00 Eur

NEATLYGINTINAI TEIKIAMOS PASLAUGOS (finansuojamos Visagino savivaldybės Ekonominės
6.

plėtros programos (09) priemonės 09.01.01.03 „Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas“ ir priemonės
09.03.02.01. „Turizmo vystymas“ lėšomis)

6.1

Konsultavimas (telefonu, paštu, el. paštu ir asmeniškai) temomis „Verslo idėjos analizė“, „Verslo
pradžia ir jo planavimas“, „Verslo pradžia nesteigiant įmonės“, „Įmonių teisinės formos“, „Steigimo

3

6.2
6.3

procedūros“, „Leidimų ir licencijų gavimas“, „Projekto idėjos pasirinkimas“, „Verslo finansavimo
galimybių paieška“, „Darbo sutarties sudarymas“, „Darbo teisė“, „Darbo užmokestis“,
„Komandiruotės sąvoka“, „Mokesčių aktualijų ir apskaitos administravimo klausimai“, „Mokesčių ir
buhalterinės apskaitos tvarkymas“, „Verslo plano rengimas“, konsultavimas rinkodaros ir kitais
klausimais
Paraiškų paramai gauti iš Visagino savivaldybės parengimas
Turizmo informacija apie Visagino miesto maitinimo įstaigas, apgyvendinimo paslaugas teikiančias
įmones, lankytinas vietas, esančias pramogas, renginius ir aktyvųjį poilsį

________________________
Pastabos:
1. VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centras yra ne PVM mokėtojas.
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