
 

 

 
Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gruodžio  23 d. 

sprendimo Nr. T3-263 

priedas 

(Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. lapkričio    d. 

sprendimo Nr. T3-     redakcija) 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PRIENAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Įkainis Įkainis su 

Prieniečio 

kortele  

 Biuro paslaugos    

1. Kopijavimas ir spausdinimas  

(A4 formatas, nespalvotas) 

1 psl. 0,10 Eur  0,08 Eur 

2. Kopijavimas ir spausdinimas  

(A4 formatas, spalvotas) 

1 psl. 0,20 Eur 0,18 Eur 

3. Skenavimas (A4 formatas) 1 psl. 0,10 Eur 0,08 Eur 

 Turizmo paslaugos    

4. Individualaus maršruto, ekskursijos, 

žygio programos sudarymas: 

Prienų mieste 

Prienų rajone 

 

 

vnt. 

vnt. 

 

 

15 Eur 

20 Eur 

 

– 

5. Gido, kelionių vadovo užsakymo 

tarpininkavimo paslaugos 

nuo 

užsakymo 

sumos 

15 proc.   

– 

6. Edukacinių programų organizavimas: 

10–25 asmenų grupei 

25–35 asmenų grupei 

35–45 asmenų grupei 

 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

 

25 Eur    

35 Eur    

45 Eur    

 

– 

7. Edukacinė paskaita 1 akademinė 

valanda 

30 Eur    – 

8. Apgyvendinimo, maitinimo, pramogų, 

renginių organizavimo, transporto 

nuomos tarpininkavimo paslaugos 

nuo 

užsakymo 

sumos 

15 proc.  – 

9. Prekyba suvenyrais taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

kainos 

30 proc. 25 proc. 

10. Prekyba leidiniais taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

kainos 

50 proc.   30 proc. 

11. Prekyba pagal VšĮ „Prienai“ užsakymą 

pagamintais suvenyrais ir kitomis 

prekėmis, kainuojančiais iki 10 Eur 

taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

kainos 

100 proc. 80 proc. 

12. Prekyba pagal VšĮ „Prienai“ užsakymą 

pagamintais suvenyrais ir kitomis 

prekėmis, kainuojančiais 10 Eur ir 

taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

50 proc. 40 proc. 
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daugiau kainos 

13. Kitų organizatorių renginių bilietų 

platinimas 

 

nuo sumos už 

parduotus 

bilietus 

20 proc.  – 

14. Bilietų (lėktuvu, autobusu, keltu) 

užsakymas 

taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

kainos 

15 proc. – 

15. Bilietų (į renginius, koncertus) 

užsakymas 

taikomas 

antkainis nuo 

pirminės 

kainos 

20 proc. – 

 Verslo paslaugos    

16. Verslo informacijos sklaidos ir kitų 

renginių organizavimas (lektorių 

paslauga neįskaičiuota): 

vietinių lektorių seminarų, mokymų ir 

kitų renginių organizavimas 

kviestinių lektorių seminarų, mokymų 

ir kitų renginių organizavimas 

 

 

 

vnt. 

 

vnt. 

 

 

 

35 Eur    

 

45 Eur    

– 

17. Reklama įstaigos interneto svetainėje 

(teikiamų paslaugų aprašymas, 

nuoroda į asmeninę svetainę, 

kontaktai, 1–5 nuotraukos) 

vnt./6 mėn. 25 Eur – 

 

Pastaba. Ukrainos karo pabėgėliams kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos teikiamos 

nemokamai. 

____________________ 

 


