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AMATŲ DVARELIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR KAINŲ NUSTATYMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Amatų dvarelio paslaugų teikimo ir kainų nustatymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato 

paslaugų teikimo tvarką ir teikiamų paslaugų kainas. 

1.2. Amatų dvarelis veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, 

Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veikloje vadovaujasi Amatų dvarelio įstatais, 

valdybos sprendimais. 

1.3. Amatų dvarelis veikia etninės ir regioninės kultūros, paslaugų, amatų, rinkodaros, 

konsultavimo, mokymo ir informavimo srityse.  

1.4. Amatų dvarelis siekia populiarinti etninę ir regioninę kultūrą, amatus, saugoti ir 

puoselėti krašto tradicijas, ugdyti gyventojų gebėjimus, skatinti meno ir amatų plėtrą, 

bendradarbiauti su kitų rajonų bei užsienio šalių menininkais, tautodailininkais, amatininkais, 

organizuoti edukacines programas, renginius, muges ir parodas, rengti vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų  kūrybines stovyklas, plenerus, mokymus, vykdyti leidybinę veiklą. 

 

II. TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

2.1. Amatų dvarelio teikia šias mokamas paslaugas: 

2.1.1. Amatininkų dirbinių ir meno kūrinių surinkimas ir pardavimas. 

2.1.2..Edukacinių programų organizavimas.  

2.1.3. Renginiai suaugusiems.  

2.1.4. Renginiai vaikams. 

2.1.5. Teminės mokomosios programos.   

2.1.6. Plenerai.  

2.1.7. Mugės.  

2.1.8. Parodos. 

2.1.9. Leidybinė veikla. 

2.2. Amatų dvarelio mokamų paslaugų kainos pateikiamos priede (1 priedas). 

 

III. AMATININKŲ DIRBINIŲ IR MENO KŪRINIŲ SURINKIMAS IR  

PARDAVIMAS 

 

 3.1. Amatų dvarelis įrengtoje ekspozicijoje vykdo amatininkų dirbinių, meno kūrinių 

surinkimo ir pardavimo veiklą. Surinkti gaminiai išdėstomi ekspozicijoje, organizuojamas jų 

pardavimas ir atsiskaitymas.  

 3.2. Amatininkų dirbiniai ir meno kūriniai pristatomi adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo k. 

Pakruojo r., pateikiant sąskaitą faktūrą/prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą ir surašant 

gaminių priėmimo aktą (2 priedas). 

 3.3. Už amatininkų dirbinių ir meno kūrinių priėmimą į ekspoziciją, pardavimą, 

atsiskaitymą, grąžinimą, atsako Amatų dvarelio pirmininko paskirti atsakingi asmenys.  

 3.4. Amatininkų dirbiniai ir meno kūriniai apskaitomi suteikiant kiekvienam atskirą penkių 

ženklų kodą, numeraciją pradedant nuo 001-01. Pirmieji trys ženklai skirti dirbinių ir meno kūrinių 

pateikėjų registracijai, antrieji du ženklai – dirbinių ir meno kūrinių registracijai. 

 3.5. Amatininkų dirbiniams ir meno kūriniams taikomas antkainis, kurio dydį nustato už 

amatininkų dirbinių ir meno kūrinių priėmimą į ekspoziciją, pardavimą ir grąžinimą atsakingi 

asmenys. 



 3.6. Amatų dvarelis užtikrina į ekspoziciją priimtų amatininkų dirbinių ir menininkų  

kūrinių apskaitą bei apsaugą. 

  3.7. Už parduotus amatininkų dirbinius ir meno kūrinius atsiskaitoma kas mėnesį iki kito 

mėnesio 10 dienos. 

 3.8. Neparduoti ir/ar ilgai eksponuojami gaminiai, suderinus su amatininku arba kūrėju, 

arba pagal jų pageidavimą, gali būti grąžinami surašant gaminių grąžinimo aktą (3 priedas). 

 

IV.  EDUKACINĖS PROGRAMOS  

  

 4.1. Amatų dvarelis kartu su Pakruojo krašto tautodailininkais, amatininkais, kulinarinio 

paveldo puoselėtojais  adresu: Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., organizuoja edukacines 

programas. 

 4.2. Pageidaujantiems užsisakyti edukacines programas, sužinoti apie edukacinių programų 

vedėjus ir kita informacija skelbiama VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ interneto svetainės 

www.pakruojovvg.lt posistemėje – Amatų dvarelis.  Edukacinės programos užsakomos iš anksto, 

užsakymai rašomi į edukacinių programų registracijos žurnalą (4 priedas). Registracija tel. 8 421 52 

296,  mob. tel. 8 614 73 949. 

4.3. Edukacinių programų dalyviai privalo laikytis priešgaisrinės saugos, saugumo 

technikos reikalavimų ir darbo higienos taisyklių. Edukacinių programų vedėjai privalo  

supažindinti  dalyvius su saugos ir sveikatos taisyklėmis, reikalavimais ir atlikti dalyvių 

instruktavimą. 

 

4.4. Edukacinė programa „Vaško dirbtuvėlės“ 

 

4.4.1 Edukacinė programos dalyviai sužinos žvakių atsiradimo istoriją, su žvakėmis 

susijusius papročius, žvakių liejimo technologiją ir būdus.  Susipažins, kaip gaunamas vaškas, išgirs 

apie šios natūralios medžiagos panaudojimo būdus ir galimybes. Galės išsilieti pasirinktos formos 

žvakutę, susisukti žvakutę iš vaško plokštelės ir ją dekoruoti, galės susikurti dekoravimui skirtų 

kalėdinių ar velykinių žaisliukų. Sukurtus dirbinius, kaip darbo rezultatą, galės parsinešti į namus. 

4.4.2. Edukacinės programos trukmė 1 val. arba 2 val. Dalyvių skaičius – nuo 5 iki 18 

dalyvių. Edukacinė programa organizuojama darbo dienomis. 

 

4.5. Edukacinė programa „Medžio drožyba“  

 

4.5.1. Edukacinės programos dalyviai susipažins su medžio drožybai naudojamais 

įrankiais, medžiagomis, medienos rūšimis, drožybos technika, raižymo būdais. Galės pasigaminti 

po smulkų darbelį. Pageidaujantys galės dalyvauti tęstinėje medžio drožybos programoje, kurioje 

bus galima išmokti pasigaminti sudėtingesnius medžio drožybos darbus. 

4.5.2. Edukacinės programos trukmė 3 val. Edukacinė programa organizuojama 

šeštadieniais, sekmadieniais. Dalyvių skaičius – nuo 1 iki 10 dalyvių. 

 

4.6. Edukacinė programa   „Pynimas iš vytelių“ 

 

4.6.1. Edukacinės programos metu dalyviai sužinos kokie krūmai tinkami vytelių pynimo 

medžiagai gaminti, susipažins su jų auginimo ypatumais, paruošimo būdais, vytelių pynimo 

technikomis, įvertins patraukliausią šio amato savybę. Panaudoję savo sugebėjimus pasigamins 

gaminį, kurį galės pasiimti ir pritaikyti asmeniniams poreikiams.  

4.6.2. Edukacinės programos trukmė 2 val. arba 4 val. Edukacinė programa organizuojama 

šeštadieniais, sekmadieniais. Dalyvių skaičius – 2 val. nuo 5 iki 8 dalyvių, 4 val. 5 dalyviai. 

 

4.7. Edukacinė programa „Skrebinimas  –  popieriaus šėlionės“ 

 

4.7.1. Edukacinės programos  dalyviai sužinos kas tai yra skrebinimas, susipažins kaip tai 

atliekama ir kokie įrankiai naudojami, kokios yra skrebinimo kryptys ir stiliai (nuotraukų 

http://www.pakruojovvg.lt/


apipavidalinimas, albumų, užrašinių gaminimas, pervilkimas, dekoras, atvirukų ir nestandartinių 

dėžučių bei kitų darbų iš popieriaus kūrimas). Edukacinės programos dalyviai galės pasigaminti 

vieną iš siūlomų gaminėlių: atviruką, dėžutę, albumą, užrašinę, arba galės dekoruoti gaminį. 

4.7.2. Edukacinės programos trukmė 2 val. Edukacinė programa organizuojama darbo 

dienomis. Registracija prieš 2 savaites. Dalyvių skaičius – 10 dalyvių. 

 

4.8. Edukacinė programa „Tapyba aliejiniais dažais“ 

 

4.8.1. Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su tapybos priemonėmis, 

kompozicijos pradmenimis, tapybos technikomis, galės iš patinkančios fotografijos nusitapyti 

paveikslą. Kiekvienas dalyvis turi pats pasirūpinti tapybai reikalingomis priemonėmis: drobe 

(30x30 cm, 30x40 cm), aliejinius dažais tapybai, teptukais, skiedikliu, vaitspiritu (bearomačiu), 

sėmenų aliejumi, mėgstama fotografija. 

4.8.2. Edukacinę programą sudaro užsiėmimų ciklas –  4 užsiėmimai po 4 val., užsiėmimai 

vyksta ketvirtadieniais nuo 17.20 val. Dalyvių skaičius – 6 dalyviai. 

 

4.9. Edukacinė programa „Juostų pynimas“ 

 

4.9.1. Edukacinės programos dalyviai turės puikią progą susipažinti su vienu iš autentiškų 

Pakruojo krašto amatų – juostų pynimu, išgirs pasakojimą apie papročius, susijusius su tautinėmis 

juostomis Lietuvos kultūroje. Sužinos kokie siūlai tinkami juostų pynimui, susipažins su spalvų 

deriniais, raštais ir simbolika. Patys pabandys surinkti, suderinti mėgstamas spalvas ir nusipinti 

juostą, kurias galės pasiimti prisiminimui arba kam nors padovanoti. 

4.9.2. Edukacinės programos trukmė 2 val. arba 4 val. Edukacinė programa organizuojama  

darbo dienomis. Dalyvių skaičius – iki 10 dalyvių. 

 

4.10. Kulinarinio paveldo edukacinė programa „Ruginės duonos kepimas“ 

 

  4.10.1. Kiekvienas programos dalyvis, pagal Pakruojo krašto papročius, bus maloniai 

sutinkamas tarsi namiškis ir sodinamas už stalo. Duonos kepėja, tradicinio duonos kepimo amato 

puoselėtoja, edukacinės programos metu dalyvius supažindins su duonos keliu nuo rugių iki duonos 

riekės. Papasakos apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos raugimą ir užmaišymą. Dalyviai 

sužinos apie rugių naudą ir įtaką sveiko gyvenimo būdo mėgėjams, susipažins su duonos kepimo 

papročiais, šeimos tradicijomis. Duonos kepėja programos dalyvius pavaišins iš savo užaugintų 

arbatžolių paruošta arbata bei ruginių miltų kepiniais. Kiekvienam bus suteikiama nepakartojama 

galimybė pagal senovinį duonos kepimo receptą pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje 

krosnyje išsikepti duonos kepalėlį. 

4.10.2. Edukacinės programos trukmė 2 val. Edukacinė programa organizuojama darbo 

dienomis. Dalyvių skaičius  mažesnėje grupėje –  nuo 1 iki 15 dalyvių, didesnėje grupėje – iki 25 

dalyvių. 

 

V. RENGINIAI, TEMINĖS MOKOMOSIOS PROGRAMOS, KŪRYBINĖS 

VASAROS STOVYKLOS, PLENERAI, MUGĖS, PARODOS 

 

5.1. Amatų dvarelis kartu su VVG „Pakruojo rajono partnerystė“, VVG patalpose 

Žemdirbių g. 13, Pakruojo k., Pakruojo r., Pakruojo dvaro ar kitoje teritorijoje, organizuoja 

renginius, temines mokomąsias programos, kūrybines vasaros stovyklas, plenerus, muges ir 

parodas. 

 5.2. Pageidaujantiems užsisakyti šias paslaugas informacija skelbiama VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt posistemėje – Amatų dvarelis.  

5.3.  Pageidaujamos paslaugos užsakomos iš anksto. Registracija tel. 8 421 52 296,  mob. 

tel. 8 614 73 949. 

 

 

http://www.pakruojovvg.lt/


5.4. Renginiai suaugusiems 

 

5.4.1. Organizuojami susirinkimai,  proginės  ir  kalendorinės šventės. 

5.4.2. Renginiai organizuojami VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ patalpose Pakruojo 

dvare. Patalpos autentiškos, su visais patogumais,  natūralaus medžio baldai, lino staltiesės, virtuvė 

su įranga ir duonos kepimo krosnimi, keramikiniai indai. Parengiama programa (pagal asmeninius 

pageidavimus) ir įdomiai, turiningai, linksmai pravedamas renginys. Renginio vedėjas (gali būti 

personažas). Gali būti parengiamas renginio scenarinis planas (užduotys, viktorinos, juokingos 

situacijos, trumpas spektaklis). Papildomos paslaugos – patalpų papuošimas, dekoracijos, 

fotografas, maitinimas. 

5.4.3. Renginio suaugusiems trukmė  nuo 2 val. iki 4 val. Dalyvių skaičius – iki 30 dalyvių.  

Patvirtinta minimali reginio suaugusiems kaina. Už papildomas paslaugas mokama sutarta suma, 

papildomos paslaugos į minimalią renginio suaugusiems kainą neįskaičiuotos.  

 

5.5. Renginiai vaikams 

 

5.5.1. Organizuojamos proginės ir  kalendorinės šventės. 

5.5.2. Renginiai organizuojami gamtoje arba VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ patalpose 

Pakruojo dvare. Patalpos autentiškos, su visais patogumais,  natūralaus medžio baldai, lino 

staltiesės, virtuvė su įranga ir duonos kepimo krosnimi, keramikiniai indai. Parengiama programa 

(pagal asmeninius pageidavimus) ir įdomiai, turiningai, linksmai pravedamas renginys. Renginio 

vedėjas gali būti personažas ar keletas personažų. Gali būti parengiamas renginio scenarinis planas 

(užduotys, viktorinos, konkursai, žaidimai). Papildomos paslaugos – patalpų papuošimas, 

dekoracijos, fotografas, maitinimas. 

5.5.3. Renginio trukmė iki 2 val. Dalyvių skaičius – iki 30 dalyvių. Patvirtinta minimali 

reginio vaikams kaina. Už papildomas paslaugas mokama sutarta suma, papildomos paslaugos į 

minimalią renginio vaikams kainą neįskaičiuotos.  

 

5.6. Teminės mokomosios programos 

 

5.6.1. Organizuojami teminiai mokymai, seminarai, konferencijos. 

5.6.2. Programos organizuojamos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ patalpose Pakruojo 

dvare. Patalpos autentiškos, su visais patogumais, baldai, įranga vaizdinės medžiagos 

demonstravimui, internetas. Gali būti parengiama, apipavidalinama, padauginama teminių mokymų, 

seminarų, konferencijos medžiaga. Teminės mokomosios programos vedėjas. Pagal susitarimą gali 

būti naudojamai įvairūs metodai: žodiniai (pasakojimas, pokalbis), vaizdiniai (demonstravimas, 

video medžiaga), praktiniai (pažintiniai žaidimai, inscenizacijos). Papildoma paslauga – maitinimas. 

5.6.3. Programų trukmė pagal susitarimą. Dalyvių skaičius – iki 30 dalyvių. Patvirtinta 

minimali programos kaina.  Už papildomą paslaugą mokama sutarta suma, papildoma paslauga į 

minimalią programos kainą neįskaičiuota.  

 

5.7. Kūrybinės vasaros stovyklos 

 

5.7.1. Organizuojamos dieninės kūrybinės vasaros stovyklos arba kūrybinės vasaros 

stovyklos su nakvyne palapinėse.  

5.7.2. Kūrybines vasaros stovyklos organizuojamos gamtoje, gražioje Pakruojo dvaro ar 

kitoje teritorijoje. Stovyklautojai gali naudotis patalpose esančiais dušais, tualetais. Kūrybinių 

vasaros stovyklų metų gali būti organizuojamos kūrybinės amatų dirbtuvės, kurių dalyviai mokomi 

piešimo, medžio drožybos ar kitų amatų, arba dalyvauja menų sekcijose su pasakojamąja tautosaka, 

gali būti rengiami teminiai vakarojimai, mokomasi sveiko gyvenimo būdo. Šiose stovyklose 

laukiami dalyviai turintys polėkį ir norintys kurti, susirasti bendraminčių, draugų, turiningai 

praleisti laiką, lavinti kūrybinį potencialą, ketinantys išmokti įvairių technikų bei pasisemti patirties 

iš kūrybinio meno specialistų, amatininkų. Papildomos paslaugos – maitinimas, pageidaujantiems 

aktyvaus stovyklavimo, galima derinti kūrybą su sportinėmis rungtimis, smagiais žaidimais.  



5.7.3. Stovyklos trukmė pagal susitarimą. Stovyklos rėmėjais gali būti įvairios įstaigos, 

organizacijos, fiziniai asmenys. Dalyvių skaičius – iki 15 dalyvių. Patvirtinta minimali kūrybinės 

vasaros stovyklos kaina. Už papildomas paslaugas mokama sutarta suma, papildomos paslaugos į 

minimalią kūrybinės vasaros stovyklos  kainą neįskaičiuotos.  

 

5.8. Plenerai 

 

5.8.1. Organizuojami meno kūrėjų, tautodailininkų, amatininkų plenerai.  

5.8.2. Plenero tema parenkama pagal pageidavimus. Vasaros laiku plenerai gali būti 

organizuojami gamtoje, gražioje Pakruojo dvaro ar kitoje teritorijoje. Plenero dalyviai gali naudotis 

patalpose esančiais dušais, tualetais. Žiemos laiku plenerai gali būti organizuojami VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ patalpose Pakruojo dvare. Plenerus veda aukštos kvalifikacijos specialistai, 

meno kūrėjai, amatininkai, kurie mielai pasidalins kūrybos paslaptimis, pamokys amato, atskleis 

savo patirtį. Plenerų metu gali būti naudojamos įvairios medžiagos ir įrankiai bei įrenginiai. 

Papildomos paslaugos – maitinimas, pageidaujantiems gali būti rengiamos pažintinės išvykos, 

parengiama koncertinė programa, muzikiniai intarpai. 

5.8.3. Plenero trukmė – viena arba kelios dienos. Dalyvių skaičius – iki 15 dalyvių. 

Patvirtinta minimali plenero kaina. Už papildomas paslaugas mokama sutarta suma, papildomos 

paslaugos į minimalią plenero kainą neįskaičiuotos.  

 

5.9. Mugės 

 

5.9.1. Mugės organizuojamos Pakruojo dvaro teritorijoje. Pagal pageidavimus mugės gali 

būti derinamos su koncertine programa, liaudies žaidimais, rungčių varžytuvėmis, bendruomenių 

renginiais, ūkininkų jomarkais.   

5.9.2. Registruotis į mugę gali meno kūrėjai, tautodailininkai, amatininkai, kulinarinio 

paveldo ruošėjai, prekybininkai, ūkininkai ir kiti. Mugės dalyviai registruojasi organizatorių 

nurodytais telefonais ir terminais. Mugės dalyviams svarbi informacija skelbiama VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ interneto svetainės www.pakruojovvg.lt posistemėje – Amatų dvarelis, rajono 

spaudoje. Prekybai mugėje suteikiamas plotas (vieta) be inventoriaus, konstrukcijų. Pageidaujantys 

mugės metu gali pristatyti ir demonstruoti savo amatus. Organizatoriai parengia mugės prekybos 

vietų planą, kuriame nurodytos prekybos vietos ir jų dydis. Elektros prietaisų pajungimas galimas 

tik iš anksto suderinus su organizatoriais. Mugės dalyviai privalo pateikti dalyvio mokesčio 

apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, prekybininkams – prašymą išduoti vienkartinį leidimą 

prekiauti (teikti paslaugas) mugėje, tautodailininkams, dailininkams – paraišką, dailininkų sąjungos 

nario ar tautodailininko pažymėjimą, priklausomai nuo vykdomos veiklos: įmonės registracijos 

dokumentą, asmens dokumentą (pasą arba ATK), verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo 

pažymą, ūkininko, bitininko, žolininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti 

veiklą. Prekiausiantiems maistu – maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. 

Organizatoriai mugės dalyviams suteikia galimybę įvažiuoti į teritoriją išsikrauti ar išvežti prekes iš  

mugės teritorijos, prieš pradedant prekybą ar pasibaigus prekybai. Mugės dalyviai privalo 

vadovautis visais galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 

teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako. Papildoma 

paslauga – maitinimas, papildoma paslauga į  mugės dalyvio mokestį neįskaičiuota.  

5.9.3. Mugės trukmė –  nuo 1 iki 3 dienų. Dalyvių skaičius ribojamas pagal turimą 

prekybos vietų skaičių. Mugės rėmėjais gali būti įvairios įstaigos, organizacijos, fiziniai asmenys.  

 

5.10. Parodos 

 

5.10.1. Parodos organizuojamos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ patalpose, arba prie 

pastato, Pakruojo dvare. Surengti savo darbų parodą gali visi norintys, prisiimdami atsakomybę ir 

garantuodami už savo darbų ar kūrinių originalumą. Pateikiant darbus ar kūrybą būtina sudaryti 

pateikiamų gaminių sąrašus, nurodyti pavadinimus, gaminio metus, autoriaus vardą ir pavardę, tele-

foną, elektroninio pašto adresą. Pateikti trumpą kūrybinę autoriaus biografiją su foto nuotrauka, 

http://www.pakruojovvg.lt/


arba pristatyti parodos dalyvį (bendruomenę, NVO ar kitą įstaigą, organizaciją). Dailės ar kiti 

kūriniai, fotografijos, numatomi kabinti ant sienų turi būti įrėminti, kiti darbai turi būti paruošti 

eksponuoti, tvarkingi, estetiški. Gali būti rengiamos autorinės parodos – vieno autoriaus tematinė 

paroda, arba vienai temai rengiama kelių autorių darbų, arba įstaigos darbuotojų, organizacijos 

narių paroda. Parodos organizatoriai užtikrina parodoje esančių gaminių apsaugą ir pasilieka teisę 

skleisti informaciją apie parodą, jos dalyvius visuomenei, spaudoje, internetinėje erdvėje. Pagal 

susitarimą parodos organizatoriai gali organizuoti parodos eksponatų pardavimą, taikydami šios 

tvarkos III skyriuje numatytus reikalavimus. 

5.10.2. Parodos trukmė pagal susitarimą. Parodos rėmėjais gali būti įvairios įstaigos, 

organizacijos, fiziniai asmenys.  

 

VI. LEIDYBINĖ VEIKLA 

 

6.1.Amatų dvarelis pagal užsakymus atlieka leidinių redagavimą, maketavimą, gaminimą, 

dokumentų spausdinimą, kopijavimą, skenavimą. Gaminami leidiniai – lankstinukai, plakatai, 

skrajutės. Atliekamas dokumentų nespalvotas ir spalvotas spausdinimas, kopijavimas, skenavimas. 

6.2. Užsakymų registracija tel. 8 421 52 296,  mob. tel. 8 614 73 949. 

 

__________________________________________ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                                                                                               Amatų dvarelio paslaugų teikimo 

                                                                                     ir kainų nustatymo tvarkos 

                                                        1 priedas                            

 

AMATŲ DVARELIO MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

 

Edukacinių programų kainos 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Trukmė 

Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

1. 
Edukacinė programa „Vaško 

dirbtuvėlės“ 

1 val. 
 nuo 5 iki 18 20 Lt 

5,79 EUR 

- 

2 val. 
nuo 5 iki 18 30 Lt  

8,69 EUR 

- 

2. Edukacinė programa 

„Medžio drožyba“  
3 val. 

nuo 1 iki 10 -  150 Lt 

43,44 EUR 

3. Edukacinė programa 

„Pynimas iš vytelių“  
2 val. 

nuo 5 iki 8 20 Lt 

5,79 EUR 

- 

4 val. 5 
45 Lt 

13,032 EUR 

225 Lt 

65,16 EUR 

4. 

Edukacinė programa   

„Skrebinimas – popieriaus 

šėlionės“ 

2 val. 

10 

7–10 metų 

vaikams 

35 Lt 

10,136 EUR 

350 Lt 

101,36 EUR 

10 

11–14 metų 

vaikams 

10 

15–18 metų 

paaugliams 

10 

suaugusiems 

45 Lt 

13,032 EUR 

450 Lt 

130,32 EUR 

5. Edukacinė programa „Tapyba 

aliejiniais dažais“ 

4 

užsiėmimai 

po 4 val. 

6 575 Lt  

166,53 EUR 

 

3450 Lt 

999,18 EUR 

 

6. Edukacinė programa „Juostų 

pynimas“ 
2 val. 

iki 10 15 Lt 

4,344 EUR 

150 Lt 

43,44 EUR 

4 val. 
iki 10 18 Lt 

5,213 EUR 

180 Lt 

52,13 EUR 

7. Kulinarinio paveldo 

edukacinė programa 

„Ruginės duonos kepimas“ 
2 val. 

nuo 1 iki 15  - 600 Lt 

173,77 EUR 

iki 25  - 700 Lt 

202,73 EUR 

 

Renginių, teminių mokomųjų programų, kūrybinių vasaros stovyklų, plenerų, mugių 

ir parodų kainos 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Trukmė 

Dalyvių 

skaičius 

Kaina vienam 

dalyviui  

Lt, EUR 

Kaina 

Lt, EUR 

1 Renginiai suaugusiems 

 

nuo 2 val. 

iki 4 val. 

iki 30 - Minimali kaina 500 Lt 

144,81 EUR 



(papildomos paslaugos į 

minimalią kainą 

neįskaičiuotos) 

2 Renginiai vaikams 

 

iki 2 val. iki 30 - Minimali kaina 400 Lt 

115,85 EUR 

(papildomos paslaugos į 

minimalią kainą 

neįskaičiuotos) 

3 Teminės mokomosios 

programos 

 

- iki 30 - Minimali kaina 300 Lt 

86,88 EUR 

(papildomos paslaugos į 

minimalią kainą 

neįskaičiuotos) 

4 Kūrybinės vasaros 

stovyklos 

 

- iki 15 - Minimali kaina 300 Lt 

86,88 EUR 

(papildomos paslaugos į 

minimalią kainą 

neįskaičiuotos) 

5 Plenerai 

 

- iki 15 - Minimali kaina 400 Lt 

115,85 EUR 

(papildomos paslaugos į 

minimalią kainą 

neįskaičiuotos) 

6 Mugės (dalyvio 

mokestis) 

- - 30 Lt 

8,69 EUR 

 

7 Parodos 

 

- - -  Minimali kaina 10 Lt 

2,89 EUR 

 

Leidybinės veiklos kainos 

 

   

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis Kaina Lt, EUR 

1. Lankstinuko (A4 formato) redagavimas, 

maketavimas, gaminimas 

vnt. 100 130,00 Lt 

37,65 EUR 

2. 

 

Plakato (A3 formato) redagavimas, 

maketavimas, gaminimas 
(priklausomai nuo popieriaus ir dizaino) 

vnt. 100 
nuo 300,00 Lt 

86,88 EUR 

3. Skrajutės (A5 formato) redagavimas, 

maketavimas, gaminimas 
vnt. 100 

85,00 Lt 

24,62 EUR 

4. Kopijavimas nespalvotai A4 formatas 
lapas 1 

0,12 Lt 

0,034 EUR 

5. Kopijavimas nespalvotai A3 formatas 
 lapas 1 

0,23 Lt 

0,066 EUR 

6. Kopijavimas spalvotai A4 formatas 
lapas 1 

1,50 Lt 

0,434 EUR 

7. Kopijavimas spalvotai A3 formatas 
lapas 1 

3,00 Lt 

0,87 EUR 

8. Spausdinimas nespalvotas A4 formatas 
lapas 1 

0,15 Lt 

0,043 EUR 

9. Spausdinimas nespalvotas A3 formatas 
lapas 1 

0,30 Lt 

0,086 EUR 

10. Spausdinimas spalvotas A4 formatas 
lapas 1 

1,30 Lt 

0,376 EUR 



11. Spausdinimas spalvotas A3 formatas 
lapas 1 

2,60 Lt 

0,753 EUR 

12. Skenavimas nespalvotas A4 formatas 
lapas 1 

0,50 Lt 

0,145 EUR 

13. Skenavimas nespalvotas A3 formatas 
lapas 1 

1,00 Lt 

0,289 EUR 

14. Skenavimas spalvotas A4 formatas 
lapas 1 

0,60 Lt 

0,174 EUR 

15. Skenavimas spalvotas A3 formatas 
lapas 1 

1,20 Lt 

0,347 EUR 

 

                                                                                               

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               

                                                                                                Amatų dvarelio paslaugų teikimo 

                                                                                     ir kainų nustatymo tvarkos 

                                                   2 priedas                            

 

AMATŲ DVARELIS   

   Kodas 303376854   

   

 

  

   GAMINIŲ PRIĖMIMO AKTAS   

                 

   ____ m. _______ mėn. __ d.  Nr. _____   

    

Pakruojis   

                 

     (Dirbinių teikėjo vardas, pavardė, adresas, kontaktai)   

                 

   Eil. 

 Nr. 
Priimtų gaminių pavadinimas Gaminio kodas Kaina Kiekis Suma 

        

        

              

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Materialiai atsakingas asmuo             

      (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)         

 

Dirbinius pridavęs  asmuo              
      (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)          



 

                                                                                                

                                                                                              Amatų dvarelio paslaugų teikimo 

                                                                                     ir kainų nustatymo tvarkos 

                                                   3 priedas                            

 

AMATŲ DVARELIS   

   Kodas 303376854   

   

 

  

   GAMINIŲ GRĄŽINIMO AKTAS    

                 

   ____ m. _______ mėn. __ d.  Nr. _____   

    

Pakruojis   

                 

     (Dirbinių teikėjo vardas, pavardė, adresas, kontaktai)   

                 

   Eil. 

Nr. 
Gražintų gaminių pavadinimas Gaminio kodas Kaina Kiekis Suma 

        

        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Materialiai atsakingas asmuo             

      (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)         

Dirbinius  atsiėmęs  asmuo              

      (Pareigos, parašas, vardas, pavardė)          



 

                                                                                              Amatų dvarelio paslaugų teikimo 

                                                                                     ir kainų nustatymo tvarkos 

                                                                                                                                                      4 priedas    

 

EDUKACINIŲ PROGRAMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

Eil. 

Nr. 

Registracijos 

data 

 Edukacinės programos pavadinimas Programos 

organizavimo 

data 

Dalyvių 

skaičius 

Kaina Lt 

EUR 

Užsakymą priėmė 

(vardas, pavardė, parašas) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


