1PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. T1-721
KINTŲ VYDŪNO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil.
Nr.
1.
2
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Paslaugos pavadinimas
Kultūros centro ekspozicijų
lankymas*
Įėjimas į kultūros centro
organizuojamą renginį
Gido paslauga (lietuvių kalba):
Kultūros centro ekspozicijose
Kintų seniūnijos maršrutais (grupei
nuo 10 iki 25 asmenų)
Edukacinės programos:
Emalio meno technika (nuo 6 iki 10
asmenų grupė, rekomenduojama
asmenims nuo 12 metų, lankytojas
pasigamina emalio meno detalę)
„Dovana draugui“
(Paslauga teikiama nuo 6 iki 10
asmenų. Rekomenduojama asmenims
nuo 12 metų. Dalyviams siūloma
kartu pasigaminti iš emalio detalių
bendrą kompoziciją – paveikslą, kaip
dovaną draugui ar kolegai.
Pagamintas kūrinys įrėminamas.)
Emalio meno technikos individualūs
mokymai (Paslauga teikiama nuo 1
iki 5 asmenų, maksimali trukmė iki 4
val. Mokymas atliekamas su metalo
detalių pjaustymu, individualiai
pasirenkant detalių formas)
„Pasigamink vėtrungėlę“
(siūloma nuo10 iki 40 asmenų
grupei, lankytojas pasigamina
medinę suvenyrinę vėtrungę)
Išvažiuojamoji edukacija
(už kultūros centro ribų, edukacinės
programos: „Kuršmarių vėtrungėvėlukas“, „Velykinių kiaušinių
marginimo vašku technika“, „Emalio
meno technika“ ) be transporto

Mato
vienetas
asmeniui

Kaina
Eur
2,00

asmeniui

2,00

grupei iki 25
asmenų
val.

10,00

1 val.
asmeniui

6,00

1 val.
asmeniui

8,00

15,00

10,00
1 val.
asmeniui

9,00
2,5 val.
asmeniui
asmeniui

10,00

išlaidų grupei nuo 15 asmenų
Edukacinė programa muziejuje
(Siūloma grupei nuo 10 asmenų.
Lankytojas gali pasirinkti siūlomas
temines edukacines programas iš
sąrašo: „Susikurk ir nusispalvink
vėtrungėlę“, „Vydūno žodžio
filosofija ir rašyba“ ir kt.
Programos metu pasigamina knygos
skirtuką, paveiksliuką, atviruką ar
dekoraciją)
4.7. Seminaro dalyvio mokestis
(Kultūros centro organizuojamų
teminių seminarų dalyvio mokestis,
organizuojama nuo 10 iki 25 asmenų
grupėms)
4.8. Tautinio paveldo amatai (žalvario,
veltino, odos, batikos, pynimo,
Mažosios Lietuvos kulinarinio
paveldo) grupei nuo 8 iki 12 žmonių
4.9. Neformalaus švietimo programa
„Dekoravimas metalo emaliu“
(Grupei nuo 4 iki 10 asmenų 8 val.
per mėnesį pagal nustatytą grafiką)
4.10. Muziejinės medžiagos surinkimas
5.
Skaitmeninių darbų paslaugos
5.1. Skenavimas (A4 formatas)
5.2. Laminavimas (A4 formatas)
5.3. Laminavimas (A5, A6, A7 formatas)
5.4. Kopijavimas (A4 formatas)
5.5. Nespalvotas spausdinimas (A4
formatas)
5.6. Duomenų įrašymas į CD, DVD
laikmeną
6.
Kitos paslaugos
6.1. Pramoginių bilietų platinimas
6.2. Prekyba knygomis, informaciniais
leidiniais, suvenyrais ir meno
dirbiniais
6.3. Suvenyras „Pamario saga“ (2,5 cm
skersmens su dviem skylutėmis)
6.4. Emalio meno dirbinys
(Nuo 3 iki 5 cm skersmens su
užsegimu ar odine virvele)
6.5. Emalio meno suvenyras rėmelyje
(mažasis, emaliuoto suvenyro
4.6.

1 val.
asmeniui

2,00

6 val.

20,00

2 val.
asmeniui

5,00

asmeniui

15,00

1 val.

7,00

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

0,15
0,50
0,30
0,10
0,10

vnt.

0,50

10 % bilieto kainos
20 % antkainis

vnt.

4,00

vnt.

11,00

vnt.

20,00

skersmuo 6 cm., rėmelis 19 x 19 cm.)
Emalio meno suvenyras rėmelyje
(vidutinis, emaliuoto suvenyro
skersmuo 10 x 12 cm., rėmelis 25 x
25 cm. )
Emalio meno suvenyras rėmelyje
(A4 formatas)
Individualaus meninio suvenyro
sukūrimas
Suvenyrinės vėtrungės ruošinys
Suvenyrinė vėtrungė
Suvenyrinė vėtrungė su dėžute
Suvenyrinis popierinis maišelis
Suvenyrinis puodelis
(su kultūros centro, Vydūno
muziejaus, Kintų seniūnijos vietovių
simboliais ar vaizdais)
Suvenyrinis magnetas (Kultūros
centro, Vydūno muziejaus, Kintų
seniūnijos vietovių simboliai ar
vaizdai)
Atvirukai (Kultūros centro, Vydūno
muziejaus, Kintų seniūnijos vietovių
vaizdai)
Atvirukas su pašto ženklu (Lietuvoje)
Atvirukas su pašto ženklu (užsienyje)
Vario skardos ruošinys (10 cm2)
Emalio miltelių ruošinys (10 mg)

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
*

vnt.

30,00

vnt.

38,00

vnt.

Sutartinė**

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

7,00
20,00
25,00
0,50
8,00

vnt.

3,00

vnt.

0,60

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

1,00
1,50
1,50
2,00

Kultūros centro ekspozicijų lankymas:
1. Taikoma 50 proc. nuolaida (pateikus dokumentą):
1.1. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.
1.2. Dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams taip pat profesinio mokymo įstaigų
dieninių skyrių mokiniams.
1.3. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams.
1.4. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos
valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose.
1.5. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams.
1.6. Asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius
(iki 80 metų).
1.7. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir
tremtiniams.
1.8. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams
– kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.
2. Nemokamai:
2.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams,

2.2. Našlaičiams ir vaikų globos namų auklėtiniams bei jų grupes lydintiems asmenims
(vienas suaugęs 10 vaikų), pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius dokumentus.
2.3. Kintų pagrindinės mokyklos moksleiviams ir seniūnijos gyventojams.
2.4. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m., kuriems
nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis).
2.5. Asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems.
2.6. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus.
2.7. Vienas gidas, vienas grupės vadovas ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas.
2.8. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų.
2.9. Asmenys, dovanoję Vydūno muziejui eksponatus, Kultūros centro rėmėjai, bendrų
projektų dalyviai ir kiti asmenys, pateikę specialius kultūros centro išduotus leidimus/kvietimus.
2.10. Šeimoms su nepilnamečiais vaikais tarptautinę vaikų gynimo dieną (birželio 1 d.) ir
dieną prieš šventinę Motinos ir Tėvo dieną, pateikus statusą patvirtinančius dokumentus.
2.11. Visiems šiomis dienomis:
2.11.1. tarptautinė muziejų diena (gegužės 18 d.);
2.11.2. tarptautinė turizmo diena (rugsėjo 27 d.);
2.11.3. mokslo ir žinių diena (rugsėjo 1 d.);
2.11.4. kultūros centro renginių metu.
**
Kaina skaičiuojama pagal formulę: S = DU x H + M + Rp + (DU x H + M + Rp) x 10 %
S - individualaus meninio suvenyro kaina
DU – dailininko 1 valandos darbo užmokestis su mokesčiais
H - darbo valandų skaičius
M - medžiagų sąnaudos
Rp - sąnaudos rėminimo ar įpakavimo paslaugoms
10 % eksploatacinės sąnaudos nuo visų sąnaudų.
Nemokamai patalpos suteikiamos (apmokestinant eksploatavimo išlaidas):
1. Savivaldybės remiamoms kultūrinės veiklos programoms ir projektams pristatyti.
2. Šilutės rajono mėgėjų meno saviveiklos kolektyvų nekomerciniams koncertams.
___________________________________________________

