
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO TURIZMO PLĖTROS

CENTRO TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio ___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, 18 straipsnio 1 dalimi, 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 Visagino turizmo plėtros centro 2021 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 2-62

„Dėl viešųjų paslaugų įkainių patvirtinimo“, n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro teikiamų viešųjų paslaugų

įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą

Nr. TS-10 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos

centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Savivaldybės meras           Erlandas Galaguz
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                   PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio ____ d. sprendimu Nr. TS-

VŠĮ VISAGINO TURIZMO PLĖTROS CENTRO

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.
Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur

Pastabos

1.

Informacijos teikimas apie Visagino

savivaldybės teritorijoje teikiamas

turizmo paslaugas, lankomus objektus

ir vietoves 

iki 30 min. 11,00*

Paslauga gali būti 

teikiama fiziškai, 

telefonu, el. paštu, 

per socialinius 

tinklus.

2.

Dalyvavimas VšĮ Visagino turizmo 

plėtros centro organizuojamame 

renginyje (seminare, mokymuose, 

konferencijoje ir pan.), 

pristatančiame ir (ar) skatinančiame 

turizmo paslaugų plėtrą ir vystymą 

Visagino savivaldybėje 

1 asmeniui /

1 valanda
16,00*

3.

Informacinio ar kartografinio leidinio

su informacija apie Visagino

savivaldybės teritorijoje teikiamas

turizmo paslaugas, lankomus objektus

ir vietoves kūrimas ir sklaida

1 vnt. 1,10*

4.

Lankytojų konsultavimas temomis

„Turizmo verslo pradžia ir jo

planavimas“, „Leidimų ir licencijų

gavimas“, „Turizmo projekto idėjos

pasirinkimas“, „Turizmo verslo

finansavimo galimybių paieška“, taip

pat konsultavimas turizmo paslaugų

rinkodaros ir kitais klausimais

1 val. 25,90*

Paslauga gali būti 

teikiama fiziškai, 

telefonu, el. paštu, 

per socialinius 

tinklus.

*galutiniam paslaugų gavėjui teikiama nemokamai – Visagino savivaldybės finansuojama paslauga. 

___________________________________
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros 

centro teikiamų viešųjų paslaugų įkainių 
patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-27 Nr. TS-257

Dokumento gavimo data ir dokumento 
gavimo registracijos numeris

2022-01-11 Nr. 1-6

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 
pareigos

Erlandas Galaguz Savivaldybė Savivaldybės 
meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-28 04:11

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 
sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, 
pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

Dokumento nuorašo parengimo data ir jį 
parengęs darbuotojas

2022-01-20 Anastasija Jevtiuchova
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