PATVIRTINTA
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centro „Agila“ direktoriaus
2016 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. VNIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO ,,AGILA“ TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas

1.1.

komercinio renginio organizavimas
didžiojoje salėje su įgarsinimu ir
prožektoriniu apšvietimu

Mato
vnt.

Kaina Eur

Pastabos

1 diena

100,00 +
pajamos
gautos už
parduotus
bilietus*
60,00

*10 proc. iki 870,00
Eur

60,00 +
pajamos
gautos už
parduotus
bilietus*
30,00

*10 proc. iki 870,00
Eur

Renginių organizavimas

1.2.

nekomercinio renginio organizavimas
didžiojoje salėje su įgarsinimu ir
prožektoriniu apšvietimu

1 diena

1.3.

komercinio renginio organizavimas
parodų salėje (fojė) su įranga
(multimedia, mikrofonas)

1 diena

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

nekomercinio renginio organizavimas
parodų salėje (fojė) su įranga
(multimedia, mikrofonas)
nekomercinio renginio organizavimas
Nidos KTIC „Agila“ socialiniams
partneriams (ne pelno siekiančioms
organizacijos Lietuvoje, suderinus su
Neringos savivaldybės administracija
bei pasirašius bendradarbiavimo
sutartį)
renginių organizavimas ne Nidos
KTIC „Agila“ patalpose

1 diena

*15 proc. nuo 871,00
Eur

*15 proc. nuo 871,00
Eur

neatlygintinas

1
renginys

Konferencijų, seminarų organizavimas:
didžiojoje salėje su įranga (multimedia, 1 diena

Pagal
susitarimą su
užsakovu
150,00

mikrofonas, ekranas)

2.2
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

didžiojoje salėje be įrangos
1 diena
parodų salėje (fojė) su įranga
1 diena
(multimedia, mikrofonas, ekranas)
parodų salėje (fojė) be įrangos
1 diena
Uždarų vakarų, pobūvių organizavimas:
didžiojoje salėje
1 diena
parodų salėje (fojė)
1 diena
Bilietų kainos:
Renginių ir kino filmų
1 asmuo

120,00
90,00
60,00
150,00
90,00
Nuo 1,00
iki 50,00

Kaina nustatoma Nidos
kultūros ir turizmo

2
informacijos centro
„Agila“ direktoriaus
įsakymu
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Kopijavimo paslaugos:
A4 formato lapas
A4 formato lapas
A3 formato lapas
A3 formato lapas
Spausdinimas:
A4 formato lapo nespalvotas
spausdinimas
A4 formato lapo spalvotas
spausdinimas
A3 formato lapo nespalvotas
spausdinimas
A3 formato lapo spalvotas
spausdinimas
Ryšio paslaugos:
Fakso išsiuntimo paslauga

puslapis
lapas
puslapis
lapas

0,10
0,20
0,20
0,40

puslapis

0,10

puslapis

0,80

puslapis

0,20

puslapis

1,50

1 minutė nuo 0,60 atsižvelgiant į užsienio
iki 3,00
šalies ar Lietuvos
telefoninio vienos
minutės pokalbio kainą.
Antkainis nustatomas
Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centro
„Agila“ direktoriaus
įsakymu
Įkainiai už apgyvendinimo paslaugų informacijos apgyvendinimo
talpinimą oficialioje Neringos miesto turizmo informacijos paslaugos
svetainėje www.visitneringa.com:
Adreso ir kontaktinės informacijos talpinimas visomis svetainėje naudojamomis kalbomis,
ne daugiau kaip 6 nuotraukos, aprašymas iki 800 simbolių įskaitant tarpus (pagal
paslaugos teikėjo poreikį, aprašymą kitomis svetainėje naudojamomis kalbomis pateikia
paslaugos teikėjas).
privataus apgyvendinimo paslaugos
1 metai
27,00
Talpinama informacija:
Pavadinimas
teikėjams už 1 adresą/paslaugą
Vietovė
Adresas
Darbo laikas (sezono metu
ar ištisus metus)
Telefonas
Faksas
El. paštas
6 nuotraukos
Ir kita anketose nurodoma
informacija
Aprašymas
iki
800
simbolių įskaitant tarpus.
Sutartis sudaroma metams
ir vienai paslaugai
už kiekvieną papildomą
1 metai
22,00
adresą/paslaugą

3
1 metai

45,00

1 metai

35,00

8.1.3.

kolektyvinio apgyvendinimo
paslaugos teikėjams už 1
adresą/paslaugą

8.1.4.

už kiekvieną papildomą
adresą/paslaugą

9.

Įkainiai už kitų turizmo paslaugų informacijos talpinimą
oficialioje Neringos miesto turizmo informacijos
svetainėje www.visitneringa.com

9.1.

Adreso ir kontaktinės informacijos 1 metai
30,00
talpinimas
visomis
svetainėje
naudojamomis kalbomis, aprašymas
iki 1000 simbolių įskaitant tarpus
(aprašymą
kitomis
svetainėje
naudojamomis kalbomis pateikia
paslaugos teikėjas), 5 nuotraukos.
Informaciją tvarko KTIC „Agila“
specialistas.
Įkainiai už kitų, ne turizmo paslaugų informacijos talpinimą oficialioje Neringos
miesto turizmo informacijos svetainėje www.visitneringa.com

10.
10.1.

11.

Adreso ir kontaktinės informacijos 1 metai
talpinimas
visomis
svetainėje
naudojamomis kalbomis, aprašymas
iki 1000 simbolių įskaitant tarpus
(aprašymą
kitomis
svetainėje
naudojamomis kalbomis pateikia
paslaugos teikėjas), 5 nuotraukos.
Informaciją tvarko KTIC „Agila“
specialistas.
Leidinių, žemėlapių, meno, liaudies
meistrų dirbinių ir kitų prekių
pardavimo antkainius (ne didesnius
nei 200 proc.)

60,00

Talpinama informacija:
Pavadinimas
Vietovė
Adresas
Darbo laikas (sezono metu
ar ištisus metus)
Telefonas
Faksas
El. paštas
6 nuotraukos
Ir kita anketose nurodoma
informacija
Aprašymas
iki
800
simbolių įskaitant tarpus
Sutartis sudaroma metams
ir vienai paslaugai

Kitos turizmo paslaugos:
kelionių
organizavimo
paslaugos, sveikatinimo ir
sveikatingumo paslaugos,
vežimo,
maitinimo,
pramogų,
konferencijų
organizavimo, vandens ir
kitos turizmo paslaugos,
išskyrus
apgyvendinimo
paslaugas
Sutartis sudaroma metams
ir vienai paslaugai

Sutartis sudaroma metams
ir vienai paslaugai

Nustato Nidos kultūros ir
turizmo
informacijos
centro ,,Agila“ direktorius.

_______________________________________________________________________

