
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-343
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos              
2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-508 
redakcija)                    

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS  

Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vienetas

Kaina eurais / procentais

1. Ekskursijų organizavimas:

1.1. užsakomųjų apžvalginių ir 
teminių ekskursijų organizavimas
grupėms ir individualiems 
asmenims

1 ekskursija Apžvalginių ir teminių ekskursijų 
kaina galutiniam vartotojui 
apskaičiuojama pagal formulę:
EK = E + P + K, kur:
EK – ekskursijos kaina, siūloma 
galutiniam vartotojui;
E – kintamoji dalis (užmokestis 
gidui už ekskursijos vedimą su 
mokesčiais);
P – paslaugos (transporto, meninės, 
maitinimo ir kt.); 
K – Šiaulių TIC antkainis
10,00 Eur 

1.2. Planinių teminių ekskursijų 
organizavimas individualiems 
asmenims

1 ekskursija Teminių ekskursijų bilieto kaina 
individualiems asmenims 
apskaičiuojama pagal formulę:
EB = E + E*P/100, kur: 
E – ekskursijos bilieto kaina 
individualiems asmenims (be TIC 
antkainio), kurią sudaro užmokestis 
gidui už ekskursijos vedimą su 
mokesčiais ir paslaugos pagal 
poreikį (transporto, maitinimo ir kt.)
P – TIC antkainis 15 proc. 

2. Gidų kursai 1 asmeniui 270,00
3. Reklaminių afišų eksponavimas:
3.1. A0 formato 1 plakatas 

7 dienas
2,50 / nemokamai1

3.2. A1 formato 2,50 / nemokamai1

3.3. A2 formato 2,20 / nemokamai1

3.4. A3 formato 1,90 / nemokamai1

3.5. A4 formato 1,90 / nemokamai1

3.6. B0 formato  2,50 / nemokamai1

3.7. B1 formato 2,50 / nemokamai1

3.8. B2 formato 2,20 / nemokamai1

3.9. B3 formato 1,90 / nemokamai1

3.10. B4 formato 1,90 / nemokamai1

4. Dokumentų kopijavimas vnt. 0,08
5. Dokumentų spausdinimas vnt. 0,08
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(spausdintuvu)
6. Dviračių nuoma:
6.1. už pirmą valandą 1 val. 1,75

6.2. už antrą, trečią valandą ir 
daugiau valandų

1 val. 1,20

6.3. už vieną parą para 15,00
6.4. grupėms, didesnėms nei 10 

žmonių
grupė taikoma 20 proc. nuolaida

6.5. laiku negrąžinus dviračio, už 
kiekvieną pradelstą valandą

1 val. 5,00

6.6. mokestis taikomas praradus 
dviratį arba jo negrąžinus

1 vnt. 100,00

7. Stacionarių šachmatų, šaškių 
nuoma

1 diena 24,00

8. Bočios žaidimo rutulių nuoma 1 val. 1,20
9. Projektoriaus nuoma 1 val. 6,00
10. Aktyvaus laisvalaikio priemonių 

(kostiumų, magnetinių lentų, 
žaidimų ir kt.) nuoma

1 diena
1 vnt.

24,00

11. Palapinės nuoma 1 diena 50,00
12. Įrangos nuoma:
12.1. garso kolonėlė su įkraunama 

baterija (40 W)
1 valanda
1 diena

1,50
15,00

12.2. ant galvos dedamas dinaminis 
mikrofonas (6 W)

1 diena 5,00

12.3. audiosistemos nuoma gidams:
1 komplektas 1 dienai: siųstuvas 
gidui (1 vnt.) + imtuvas su 
ausinėmis turistams (daugiausia 
iki 30 vnt.)

1 ekskursija 15,00

12.4. audiosistemos 1 komplekto 
(imtuvas su ausinėmis nuo 1 iki 
10 vnt.) nuoma organizacijoms, 
įstaigoms

1 diena 3,00

12.5. audiosistemos 1 komplekto 
(imtuvas su ausinėmis nuo 11 iki 
30 vnt.) nuoma organizacijoms, 
įstaigoms

1 diena 2,50

12.6. audiosistemos 1 komplekto 
(imtuvas su ausinėmis nuo 31 iki 
60 vnt.) nuoma organizacijoms, 
įstaigoms

1 diena 2,00

12.7. mobilusis nešiojamasis vaizdo 
projektorius

1 valanda
1 diena

1,50
15,00

12.8. mobilioji nešiojamoji garso 
kolonėlė (800 W)

1 valanda
1 diena

1,50
15,00

12.9. konferencinės įrangos nuoma 
(kompiuteris, projektorius) 

1 valanda 15,00

12.10. konferencinio stalo (1 vnt.) 
nuoma

1 valanda
1 diena

1,0
10,00
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12.11. konferencinės kėdės (1 vnt.) 
nuoma

1 valanda
1 diena

0,60
5,00

13. Prekių pardavimo ir paslaugų suteikimo tarpininkavimo paslaugos:
13.1. parduodant leidinius, suvenyrus, 

kitus gaminius, transporto 
bilietus 

1 paslauga • prekių savikaina (su PVM) nuo 1 
ct iki 5 (penkių) Eur – 80 proc.;
• prekių savikaina (su PVM) nuo 5 
(penkių) Eur 1 ct iki 10 (dešimt) Eur
– 40 proc.;
• prekių savikaina (su PVM) nuo 10 
(dešimt) Eur 1 ct iki 20 (dvidešimt) 
Eur – 30 proc.;
• prekių savikaina (su PVM) nuo 20 
(dvidešimt) Eur – 20 proc.;
 Lietuvos ar užsienio mastu 
vykdomų projektų, akcijų 
suvenyrams ar kitiems gaminiams 
(kai visų dalyvių galutinė prekės 
pardavimo kaina yra sutartinė / 
nustatyta bendrai, prie prekių 
savikainos pridedamas toks 
tarpininkavimo įkainis, kuris 
neviršytų tokio tipo prekėms 
numatytos prekės galutinės 
sutartinės / nustatytos dalyvių 
prekės kainos;
• prekių (pašto ženklų) savikaina 
(nuo nominalios vertės, nustatytos 
AB „Lietuvos paštas“) – 2 proc.;
• transporto bilietų savikaina (nuo 
pardavimo kainos, nustatytos 
konkretaus vežėjo) – 10 proc.

13.2. apgyvendinant, maitinant svečius
ir turistus, užsakant keliones

1 paslauga 20 proc. nuo bendros paslaugos
sumos

13.3. renginių organizavimo paslaugos 
(pažintinių turų, kursų, seminarų,
konferencijų, teminių vakarų, 
proginių švenčių) 

1 paslauga 20 proc. nuo bendros paslaugos
kainos

13.4. dovanų čekiai apsipirkti Šiaulių 
turizmo informacijos centre 
(prekėms, paslaugoms)

1 vnt. nominalai:
10, 20, 30, 40, 50 Eur

14. Edukaciniai užsiėmimai 1 asmeniui
3 / 1,502

5 / 2,502

7 / 3,52

15. Patalpų nuomos paslaugos:
15.1. 1 m2 plotas (kai nuomojamas ne 

didesnis nei 10 m2 plotas) kavos, 
vandens ir maisto aparatams 
pastatyti ir kitoms panašioms 
reikmėms 

1 mėnuo

15

15.2. 1 m2 plotas (kai nuomojamas ne 1 diena 15
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didesnis nei 10 m2 plotas) 
prekiauti leidiniais, 
kompaktinėmis plokštelėmis, 
suvenyrais, meno dirbiniais ir 
kitokiais autorių sukurtais 
produktais prekiauti

15.3. daugiafunkcės salės nuoma 
(43,37 m2)

1 valanda 65 / 3,903 / 34,604

16. Viešinimo paslaugos:
16.1. informacinės medžiagos 

platinimas (leidinių, brošiūrų, 
bukletų, skrajučių ar kitos 
spausdintinės informacijos)

vnt. 1 mėn. – 12,00 / nemokamai1

16.2. užsakovo pateikta informacija 
(naujiena, akcija, renginys) apie 
turizmo paslaugas, išteklius ir 
pan., skelbiama 4 komunikacijos 
kanaluose: Šiaulių turizmo 
informacijos centro svetainės 
„Naujienų“ rubrikoje, 
naujienlaiškyje ir feisbuko, 
instagramo paskyrose

1 vnt. 20,00

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

2Nuolaida taikoma:  moksleiviui,  studentui,  pensininkui,  pateikusiam LR,  ES ar  tarptautinį  ISIC
pažymėjimą,  Europos  jaunimo  kortelę;  mokytojui,  turinčiam  tarptautinį  ITIC  pažymėjimą;
ikimokyklinio amžiaus vaikui; vaikų globos namų auklėtiniui; šeimos namų gyventojui; neįgaliajam;
socialiai remtinų moksleivių grupei, pateikusiai sąrašą.

3Nuolaida  taikoma  Šiaulių  miesto  savivaldybės  biudžetinių  įstaigų,  kūrybinių  sąjungų,
nevyriausybinių  organizacijų,  asociacijų  kultūrinio,  socialinio  pobūdžio  nekomerciniams
renginiams darbo dienomis 9–18 val.

4Nuolaida  taikoma  Šiaulių  miesto  savivaldybės  biudžetinių  įstaigų,  kūrybinių  sąjungų,
nevyriausybinių  organizacijų,  asociacijų  kultūrinio,  socialinio  pobūdžio  nekomerciniams
renginiams darbo dienomis nuo 18 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis.

____________________________


