BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BIRŠTONO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. TS-177
Birštonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Birštono muziejaus 2015 m. rugpjūčio 12 d.
prašymą Nr. S-20, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Birštono muziejaus teikiamų paslaugų kainas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.:
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina eurais nuo 2015 m.
rugsėjo 1 d.
Pažintiniams,
mokslo,
kultūros
tikslams

1.1.

Komerciniams
tikslams

Edukacinės programos (išskyrus „Ką mena
velykinio margučio raštas“ ,“Kvapnusis miesto
simbolis – BANGINUKAS“, „Kaip gimsta
vaško žvakė?“ „Prakalbinkime tautodailės
raštą“ programas):

1.1.1. Suaugusiajam (1 asmeniui)

1 užsiėmimas

2,00

1.1.2. Moksleiviams ir studentams (1 asmeniui)
Edukacinės programos „Ką mena velykinio
1.2.
margučio raštas“ , „Kvapnusis miesto simbolis
– BANGINUKAS“, „Kaip gimsta vaško
žvakė?“
„Prakalbinkime tautodailės raštą“

1 užsiėmimas

1,00

1.2.1. Suaugusiajam (1 asmeniui)

1 užsiėmimas

2,00

1.2.2. Moksleiviams ir studentams (1 asmeniui)

1 užsiėmimas

2,00

1.2.3. Edukacinės programos šeimai (2 suaugę, 1 ir
daugiau vaikų)

1 užsiėmimas

4,00

Apžvalginė ekskursija Birštone (su vadovu, be
transporto išlaidų)

2 valandos

20,00

1 Apžvalginė ekskursija užsienio kalba Birštone
(su vadovu, be transporto išlaidų)

2 valandos

30,00

1 vnt.

3,00

20,00
50,00

1.3.

.3.1.
1.4.

Eksponatų fotografavimas, skenavimas ar
filmavimas

1.5.

Salės nuoma su demonstracine įranga

1 akademinė
valanda

15,00

1.6.

Paskaitos skaitymas

1 akademinė
valanda

20,00

2

1.7.

Ekskursija vaikams su gidu (1–10 žm.)
muziejuje

1 akademinė
valanda

1.8.

Ekskursija vaikams su gidu (virš 10 žmonių) 1 asmuo
muziejuje

0,50

1.9.

Ekskursija suaugusiems su gidu (1–10 žm.)
muziejuje

1 akademinė
valanda

10,00

1.10.

Ekskursija suaugusiems su gidu (virš 10
žmonių) muziejuje, 1 akademinė valanda

1 asmuo

1,00

1.11.

Ekskursija užsienio kalba su gidu muziejuje
(iki 5 žmonių)

1 akademinė
valanda

10,00

5,00

Ekskursija užsienio kalba su gidu muziejuje.
1 asmuo
2,00
Virš 5 žmonių
Ekskursijos neapmokestinamos neįgaliesiems, pensininkams, globos namų auklėtiniams,
ikimokyklinio amžiaus vaikams, o edukacinės programos – ir įstaigoms, kurios sudarę bendradarbiavimo
sutartį su Birštono muziejumi.
1.12.

2. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 7 d.
sprendimą Nr. TS-168 „Dėl Birštono muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Nijolė Dirginčienė

