
 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
    

DĖL NACIONALINIŲ PARKŲ DIREKCIJŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJŲ
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

2022 m. rugpjūčio     d. Nr. V-

Vadovaudamasis Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 15 punktu, Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos  ministro  2002  m.  liepos  23  d.  įsakymu Nr.  377  „Dėl  Valstybinės  saugomų  teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 10.1.6 papunkčiu, 

1. T v i r t i n u šių direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainius:
1.1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (1 priedas);
1.2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (2 priedas);
1.3. Kuršių nerijos nacionalinio parko (3 priedas); 
1.4. Žemaitijos nacionalinio parko (4 priedas); 
1.5. Aukštaitijos saugomų teritorijų: 
1.5.1. Anykščių regioninio parko grupės (5 priedas);
1.5.2. Asvejos regioninio parko grupės (6 priedas); 
1.5.3. Biržų regioninio parko grupės (7 priedas);
15.4. Kauno marių regioninio parko grupės (8 priedas);
1.5.5. Krekenavos regioninio parko grupės (9 priedas);
1.5.6. Sartų regioninio parko grupės (10 priedas);
1.5.7. Gražutės regioninio parko grupės (11 priedas);
1.5.8. Sirvėtos regioninio parko grupės (12 priedas);
1.6. Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų:
1.6.1. Aukštadvario regioninio parko grupės (13 priedas); 
1.6.2. Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės (14 priedas);
1.6.3. Metelių regioninio parko grupės (15 priedas);
1.6.4. Nemuno kilpų regioninio parko grupės (16 priedas);
1.6.5. Neries regioninio parko grupės (17 priedas);
1.6.6. Panemunių regioninio parko grupės (18 priedas);
1.6.7. Veisiejų regioninio parko grupės (19 priedas);
1.6.8. Vištyčio regioninio parko grupės (20 priedas);
1.6.9. Žuvinto biosferos rezervato grupės (21 priedas);
1.7. Žemaitijos saugomų teritorijų:
1.7.1. Dubysos regioninio parko grupės (22 priedas);
1.7.2. Kurtuvėnų regioninio parko grupės (23 priedas);
1.7.3. Salantų regioninio parko grupės (24 priedas);
1.7.4. Tytuvėnų regioninio parko grupės (25 priedas);
1.7.5. Varnių regioninio parko grupės (26 priedas);
1.7.6. Ventos regioninio parko grupės (27 priedas);
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1.7.7. Žagarės regioninio parko grupės (28 priedas);
1.7.8. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato grupės (29 priedas);
1.8. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų: 
1.8.1. Nemuno deltos regioninio parko grupės (30 priedas);
1.8.2. Pagramančio regioninio parko grupės (31 priedas);
1.8.3. Pajūrio regioninio parko grupės (32 priedas);
1.8.4. Rambyno regioninio parko grupės (33 priedas);
1.8.5. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato grupės (34 priedas).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. savarankiškas  ekspozicijų  lankytojų  centruose  lankymas  vaikams  iki  7  metų  ir

neįgaliesiems yra nemokamas;
2.2. paslaugos, prieduose pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės

pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida;
2.3. paslaugos, prieduose pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį

saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida;
2.4. paslaugos, prieduose pažymėtos ***, vaikams iki 7 metų teikiamos nemokamai; 
2.5. vienam  mokytojui  ar  grupės  vadovui,  lydinčiam  grupę  iki  15  asmenų,  dviem

mokytojams ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos
nemokamai;

2.6. palaikant bendruomenių tradicijas ir viešąjį interesą, masinių nekomercinių renginių
(tradicinių miestų ar miestelių švenčių ir pan.) metu ekspozicijų lankytojų centruose lankymas yra
nemokamas; 

2.7. šio  įsakymo  1  punkte  išvardytoms  direkcijoms  (toliau  –  direkcijos)  priklausančių
patalpų ir kito materialinio turto trumpalaikės nuomos paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų
teisės aktų nuostatomis. 

3. Į p a r e i g o j u direkcijas:
3.1. suteikus paslaugą, pateikti paslaugų gavėjams atsiskaitymo dokumentus;
3.2. iš  biudžetinių  įstaigų  gautas  paslaugų pajamų įplaukas  priskirti  kitoms biudžetinių

įstaigų lėšoms;
3.3. iš ne biudžetinių įstaigų ir fizinių asmenų gautas paslaugų pajamų įplaukas pervesti į

Iždo sąskaitą Nr. LT261010000002132402. 
4. P a v e d u direkcijoms, atsižvelgiant į žmogiškųjų ir piniginių išteklių kaštus, direkcijų

direktoriaus  įsakymu  patvirtinti  pagamintų  suvenyrų  ir  informacinių  leidinių  įkainius.  Esant
didesniam nei 200 procentų gaminio savikainos antkainiui, įkainį suderinti su Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriumi.

5. Šio įsakymo kontrolę pavedu direkcijų vadovams (direktoriams). 
6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos

ministerijos  direktoriaus  2022  m.  rugpjūčio  1  d.  įsakymą  Nr.  V-88  „Dėl  nacionalinių  parkų
direkcijų ir saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“. 

Direktorius Albertas Stanislovaitis

Parengė D. Urbonė



PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. 

1 priedas

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO
DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. lietuvių kalba, užsienio kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi (1 valanda)

3,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

1,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi (1 diena)

14,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.4. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 diena)

8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.5. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

10,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. savarankiškai *, **, ***
3.1.1. Senovinės bitininkystės muziejus 5,00 -
3.1.2. šeimos bilietas į Senovinės bitininkystės 

muziejų (4-6 asmenų grupei, kurią sudaro 
nuo vieno iki dviejų suaugusių vyresnių nei
18 metų amžiaus ir bent du vaikai iki 18 
metų amžiaus)

- 14,00 -

3.1.3. Ginučių vandens malūno ekspozicija 1,20 -
3.1.4. Labanoro lankytojų centro ekspozicija 2,00 -
3.1.5. archeologinių ekspozicijų (pilkapio ir 

akmens amžiaus būsto) kompleksas 
1,00 -

3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda)1

3.2.1. Senovinės bitininkystės muziejuje 2,00 + 3.1.1 p.
nurodyta

kaina
kiekvienam

asmeniui

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.2.2. Ginučių vandens malūno ekspozicija 1,00 + 3.1.3 p.
nurodyta

kaina
kiekvienam

Dauginama iš asmenų 
skaičiaus



asmeniui
3.2.3. Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojų 

centro ekspozicija
1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.2.4. Labanoro lankytojų centro ekspozicija 1,00 + 3.1.4 p.
nurodyta

kaina
kiekvienam

asmeniui

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.2.5. Archeologinių ekspozicijų (pilkapio ir 
akmens amžiaus būsto) kompleksas

1,00 + 3.1.5 p.
nurodyta

kaina
kiekvienam

asmeniui

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.3. audiogido paslauga 4,00 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1. edukacinių  programų  („Iš  kur,  iš  kur  tos
spalvos“,  „Aš  –  kraštovaizdžio
architektas“, „Amžinas dangaus sūkurėlis“,
„Po smaragdo karalystę“, „Ledyno veiklos
detektyvai“,  „Stebuklinga  rodyklė“,
„Gamtos pėdsakais“) organizavimas

3,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

4.2. amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš šiaudų, vytelių, audimo, kt.) organizavimas, 
pravedimas

4.2.1. malimo  rankinėmis  girnomis  mokymo
paslauga

2,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.2.2. bitininkavimo  amato  mokymo  programa
„Bitininkauti smagu“

6,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.2.3. bitininkavimo  amato  ir  su  juo  susijusių
mokymo  programų  organizavimas
(„Pažink bites saldžiai“, „Saldu gardu kaip
du medu“, „Atvėrus avilio duris“, „Vilnonė
bitelė“,  „Vaško  laiškai“,  „Bitės  žvakelė“,
protmūšis „Kas ta bitė?“)

8,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.2.4. bitininkavimo  amato  mokymo  programos
(„Per  barzdą  varvėjo...“,  „Nuo žolyno iki
korio“)

10,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.2.5. edukacinės programos apie medaus ir kitų
bičių  produktų  naudojimo  maistui
tradicijas  („Radvilų  desertas“,  „Bičių
kieme  medum  kvepia“,  „Medaus
meduoliai“)

10,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.2.6. edukacinė  programa  apie  vašką  „Vaško
laiškai“

13,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

4.3. etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas

4.3.1. edukacinių  programų  (pirties  papročių
pažinimo  programa  Ginučių  malūne,
„Margutis  Jorutis  atšlaimu  riedėjo“,

3,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-



„Paukštis  Rytų  aukštaičių  tautosakoje  ir
folklore“,  „Kvietkeliais  išrašysiu“,  „Pro
kokį  langą  žiūri,  taip  ir  matosi“,  „Aina
žmonįs  rugius  pjovi,  unt  skusučių gražiai
groja“,  „Senųjų  gyventojų  kailyje“,
„Aukštaitijos  NP  ir  Labanoro  RP
perliukai“) organizavimas

4.3.2. pažintinė aromaterapijos programa „Kvapų
palėpė“ 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.3. edukacinių  programų  „Nuo  šiaudelio  iki
sodelio“  ir  „Užgavėnių  kaukė“
organizavimas

6,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

4.3.4. edukacinė programa „Sanobinė kuokynė“ 8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.3.5. istorinė  edukacija  apie  demarkacinę  liniją

„Aisiu Lietuvon“
10,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.4. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos) be 4.1.-4.3. p. nurodytos 
kainos

45,00

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

15,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

25,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas**

1,00 10,00 20,00

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 

Direkcijos specialistu (1 valanda)
20,00 -

7.2. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 
Direkcijos specialistu (1 para)

150,00 -

7.3. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

8. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
8.1. naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele, kt.)

1 valanda * 1,00 15,00 30,00

1 para 8,00 30,00 60,00
9. Laikina apgyvendinimo paslauga Ginučių vandens, gamtos mokykloje (1 para)
9.1. 1 palapinė 6,00 -
9.2. 1 lova * 10,00 -
9.3. dvivietis kambarys Ginučių vandens 

malūne
35,00

9.4. papildomos paslaugos asmeniui (dušas, 
virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotėkos, kt.)

5,00 -

10. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 50,00 -

11. Suvenyrų su saugomos teritorijos, antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos



ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

12. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. 

2 priedas

DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO
DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui, EUR

(su PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Dzūkijos nacionalinį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba 30,00 40,00 + 1 Eur.
už kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 50,00 60,00 + 2 Eur.

už kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės kelionės po Dzūkijos nacionalinį parką (elektroninio prisijungimo būdu) *

lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi 1, * 

1 valanda
6,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

1 diena
30,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 1

1 valanda
3,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

1 diena 
20,00

Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3. Su laikinu apgyvendinimu (1 para)

be patalynės (Darželiuose, ekologinio 
ugdymo centre kluone)

7,00 -

su patalyne (Darželiuose, ekologinio ugdymo 
centre kluone)

10,00 -



su patalyne (Darželiuose, ekologinio ugdymo 
centre name)

15,00 -

su patalyne LC kambariuose 20,00 -

su patalyne gamtos mokykloje 10,00 -

2.4. Vandens turizmo organizavimas (1 diena)

sekmadienį – penktadienį 6,00 -

šeštadienį 10,00 -

neįgaliems asmenims ir vaikams iki 7 metų nemokamai -

2.5. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose organizavimas,
vedimas su direkcijos specialistu (1 valanda) 1

10,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *, **

3.1. Savarankiškai (2-jų lankytojų centrų, 
etnografinės sodybos, bityno)

2  Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.2. Dienos bilietas (visų nacionalinio parko 
ekspozicijų: 2-jų lankytojų centrų, 
etnografinės sodybos, bityno)

5  Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.3. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 1 2,00 + 3.1. arba
3.2. p. nurodyta

kaina kiekvienam
asmeniui

Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.4. Audiogido paslauga 5,00 -

II. Edukacijos paslaugos

4. Gamtiniame rezervate įrengto mokomojo tako lankymas (1 valanda) 1

4.1. Su vadovu (su direkcijos specialistu)

lietuvių kalba
4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba 6,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

5. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

5.1. Gamtos, etnokultūros pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas* 
lietuvių kalba

3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba
5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas*

lietuvių kalba 2,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba 3,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.3. Amatų mokymas (iki 3 valandų) 7,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus



5.4. Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo 
pamokos, programos (edukacijos) 
organizavimas, pravedimas

5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.5. Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo 
direkcijos)

50,00 + 5.1 ir 5.3 p. nurodyta kaina kiekvienam
asmeniui

5.6. Kulinarinio paveldo edukacija (iki 3 valandų) 
(grikinės babkos kepimas, bulvinių bandų 
kepimas, galkelių (kūčiukų) kepimas)2

8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

6. Kulinarinio paveldo degustavimas1  Žr. patvirtintą
kulinarinio

paveldo
patiekalų meniu:

Meniu.pdf
(cepkeliai-
dzukija.lt)

Dauginama iš asmenų skaičiaus

7. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

1 para su laikinu apgyvendinimu 25,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

8. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas *, 
**

1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

III. Kitos paslaugos

9. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

9.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00

1 para 150,00

9.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

10. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis

10.1. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele ir kt.) *

1 valanda 1,00 15,00 30,00

1 para 8,00 30,00 60,00

10.2. Naudojimasis pirtimi (3 valandos) 60,00

11. Laikina apgyvendinimo paslauga kempinge, ekologinio ugdymo centre ir kt. (1 para)

11.1. 1 palapinė 6,00 -

11.2. papildomos paslaugos asmeniui (dušas, 
virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotėkos, kt.)

5,00 -

12. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir kita 
technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, geros 
būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

13.
Konferencijos organizavimo paslauga 
(1 valanda)

10,00

http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt/files/796/Meniu.pdf
http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt/files/796/Meniu.pdf
http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt/files/796/Meniu.pdf


14. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

15. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

16. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastabos: 

1 Paslauga teikiama,  kai susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).

2  Grikinės babkos ir bulvinių bandų kepimo edukacinės programos teikiamos tik šiltuoju sezonu.
Galkelių (kūčiukų) kepimo edukacinė programa teikiama tik advento laikotarpiu. 



PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio       d. įsakymu Nr. 
 
3 priedas

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (iki
30 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (nuo
30 asmenų), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Kuršių nerijos nacionalinį parką vadovo paslauga 
(1 valanda) *, **

lietuvių kalba, užsienio kalba 5,00 25,00 35,00
lietuvių kalba, užsienio kalba (savaitgaliais,
švenčių dienomis)

6,00 30,00 40,00

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais organizavimas ir/ar pravedimas
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi 1, *, **

1 valanda 5,00  Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 valanda savaitgaliais, švenčių dienomis 6,00  Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 14,00  Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena savaitgaliais, švenčių dienomis 17,00  Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 1, *, **
1 valanda 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 valanda savaitgaliais, švenčių dienomis 2,50 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena savaitgaliais, švenčių dienomis 10,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose organizavimas, 
vedimas su direkcijos specialistu 2

Ekskursija 30,00 - -
Ekskursija savaitgaliais ir švenčių dienomis 36,00 - -

3. Savarankiškas Naglių tako lankymas vasaros sezono metu **
suaugusiems 5,00 -
asmenims iki 18 metų, moksleiviams, vietos
gyventojams, neįgaliesiems

nemokamai -

Studentams, pateikusiems studento 
pažymėjimą

2,00 -

II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas 1

4.1. Gamtinių edukacijų organizavimas, 
pravedimas **

5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

savaitgaliais, švenčių dienomis ** 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2. Nuotolinių gamtinių edukacijų (elektroninio

prisijungimo būdu) pravedimas 
3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3. Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas

4.3.1. Edukacinė programa supažindinanti su 5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus



etnokultūra ir gyvenviečių istorija *, **, 
***
savaitgaliais, švenčių dienomis *, **, *** 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3.2. Kultūrinės edukacijos urbanistiniuose 
draustiniuose *, **, ***

5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

savaitgaliais, švenčių dienomis *, **, *** 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.4. Išvažiuojamosios edukacinės programos 

organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos) 

45,00

savaitgaliais, švenčių dienomis 54,00
4.5. Teminių edukacinių programų sukūrimas, 

organizavimas ir pravedimas
100,00

III. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
5.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00
1 valanda savaitgaliais, švenčių dienomis 24,00
1 para 200,00
1 para savaitgaliais, švenčių dienomis 240,00

5.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

6. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Gamtos mokykloje teikiamos paslaugos 
9.1. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas *

4 val. 30,00 -
8 val. 40,00 -

9.2. Laikina apgyvendinimo paslauga Gamtos mokykloje (Smiltynės g. 12 ir Purvynės g. 8) 
(1para) *, **, 1

Su patalyne (sezono metu) 30,00 -
Be patalynės (sezono metu) 28,00 -
Su patalyne (ne sezono metu) 20,00 -
Be patalynės (ne sezono metu) 18,00 -

9.3. Naudojimasis Gamtos mokyklos edukacine sale ir jos įranga 
(Purvynės g. 8A ir Smiltynės g. 12) *, **
Iki 4 val. (sezono metu) - 60,00
Iki 4 val. (ne sezono metu) - 50,00
8 val. (sezono metu) - 80,00
8 val. (ne sezono metu) - 70,00

9.4. Naudojimasis Gamtos mokyklos lauko infrastruktūra ir erdve *, **
4 val. (sezono metu) - 15,00
4 val. (ne sezono metu) - 10,00
8 val. (sezono metu) - 20,00
8 val. (ne sezono metu) - 15,00

9.5. Inventoriaus nuoma ** (stovyklų ar programų dalyviams, 1 parai)
Dviratis 5,00 -



Miegmaišis 5,00 -
Sulankstomas čiužinys (sezono metu) 10,00 -
Sulankstomas čiužinys (ne sezono metu) 5,00 -
Skalbimo mašina 5,00
Rankšluostis 2,00
Mikroskopas - 5,00
Laužo katilas / kepsninė - 5,00
Laužavietė - 5,00
Portatyvinės garso kolonėlės - 10,00

Pastabos: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).

2 Paslauga teikiama, kai susidaro grupė, kurioje ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 8 asmenys.



PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. 

4 priedas

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–25
asmenys), 
EUR (su

PVM)
1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda)

1.1. Pažintinės kelionės po Žemaitijos nacionalinį parką vadovo paslauga 

lietuvių kalba 25,00

užsienio kalba 30,00

1.2. Nuotolinės ekskursijos, edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) 1

lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi

1 valanda 6,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

1 diena 15,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)

1 valanda 5,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

1 diena 8,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

2.3.
Vandens turizmo organizavimas 
(1 diena)

20,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

2.4. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 

100,00 -



specialistu (1 valanda)

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas

3.1. Savarankiškai

3.1.1.
Žemaitijos  nacionalinio  parko  ir  Užgavėnių  ekspozicijų  lankymas  (su  vienu  mokėjimo
dokumentu galima aplankyti abi ekspozicijas) 2,***
suaugusiems 3,00 -

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams, neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

2,00 -

šeimos bilietas (3–6 asmenų grupė, 
kurioje 1–2 suaugę asmenys ir bent 
vienas iki 18 metų vaikas)

- 9,00 -

3.1.2.
Platelių lankytojų centro ekspozicijos 
lankymas

1,00 -

3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda)

3.2.1.
Platelių lankytojų centro ekspozicijos 
lankymas 

20,00 + 3.1.2. p. nurodyta kaina kiekvienam
asmeniui

3.2.2.
Žemaitijos nacionalinio parko ir 
Užgavėnių ekspozicijų lankymas

25,00 + 3.1.1 p. nurodyta kaina kiekvienam
asmeniui

3.2.3 Šaltojo karo ekspozicija (muziejus) lankymas 2,***

suaugusiems liepos – rugpjūčio 
mėnesiais

10,00 -

suaugusiems rugsėjo – birželio 
mėnesiais

8,00 -

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams, neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams liepos – 
rugpjūčio mėnesiais

7,00 -

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams, neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams rugsėjo – 
birželio mėnesiais

5,00 -

šeimos bilietas liepos – rugpjūčio 
mėnesiais

- 25,00 -

šeimos bilietas rugsėjo – birželio 
mėnesiais

- 20,00 -

3.3. Audiogido paslauga 3,00 -

II. Edukacijos paslaugos

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1.
Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

lietuvių kalba 2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

užsienio kalba 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-



4.2. Amatų mokymo organizavimas, pravedimas

4.2.1. Kvepiančios bičių vaško žvakės liejimas 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.2.2. Drožyba iš medžio 5,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.2.3. Užgavėnių kaukių drožimas iš medžio

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams 2,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.2.4. Pynimas iš popieriaus

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.2.5. Vėlimas iš vilnos

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.2.6. Užgavėnių kaukių gaminimas

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.3.
Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas,
pravedimas

4.3.1.
Etnokultūros papročių ir apeigų 
pažinimo praktinis seminaras 1,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.3.2.
Kultūros paveldo ir gamtos takais 
Platelių dvaro parke 1,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.3.3. Žemaičio buitis 2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.3.4. Edukacinė programa „R12U“ Šaltojo karo muziejuje



suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

4,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.3.5.
Edukacinė programa „Žaidimai ir 
atradimai raketinėje bazėje“ 4,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.3.6. Teatralizuota edukacinė programa „Ožgavieniu špuosa“

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

moksleiviams, studentams, senatvės 
pensininkams neįgaliems asmenims, 
muziejaus darbuotojams

4,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.3.7. Velykinių kiaušinių skutinėjimas

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 2,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.3.8. Velykinių kiaušinių dažymas vašku

suaugusiems 3,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 2,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus

-

4.3.9. Advento ir Kalėdų papročiai 2,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

4.3.10
Kulinarinio paveldo edukacija 
(iki 3 val.) 8,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.11   Blynų (mielinių, čirvinių ir kt.) kepimo papročių pažinimo edukacinė programa Tradicinių 
amatų centre

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.12 Žemaičių mielinio pyrago kepimo papročių pažinimo užsiėmimas Tradicinių amatų centre

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-



4.3.13   Šiupinio gaminimo programa

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.14   Platelių dvaro sviestinio ragelio gaminimo programa

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.15   Kūčiukų kepimo papročių pažinimo edukacinė programa

suaugusiems 5,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

ikimokyklinio amžiaus vaikams, 
moksleiviams 4,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

4.3.16 Kryždirbystė Žemaitijoje 2,00
Dauginama iš

asmenų skaičiaus
- -

4.4.
Išvažiuojamosios edukacinės programos
organizavimas grupei (iki 50 km 
atstumu nuo direkcijos)

45,00 -

4.5.
Užsiėmimai Plokštinės ekologinio 
ugdymo centro patalpose 2,00

Dauginama iš
asmenų 

skaičiaus
-

4.6.
Teminių edukacinių programų 
sukūrimas ir pravedimas pagal 
individualų užsakymą

50,00

5. Kulinarinio paveldo degustavimas 1 15,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

6. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

1 para be laikino apgyvendinimo 15,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

1 para su laikinu apgyvendinimu 25,00
Dauginama iš

asmenų 
skaičiaus

-

7.
Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas 

1,00 10,00 20,00

III. Kitos paslaugos

8. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

8.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu



1 valanda 20,00 -

1 para 150,00 -

8.2.
Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

9. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis

9.1. poilsiaviete, stovyklaviete (1 valanda) 1,00 15,00 30,00

9.2. aikštele (1 para) (1 m2) 1,10 -

9.3. stovyklaviete (1 para) 3,00 45,00 75,00

10. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para)

10.1. 1 palapinė (Plokštinė) 4,00 -

10.2. 1 namelis (Pakalniškynė) 25,00 -

10.3. 1 lova ( be patalynės) (Plokštinė) 4,00 -

10.4. 1 lova su patalyne (Plokštinė) 5,00 -

10.5. Laikinas apgyvendinimas Tradicinių amatų centre

1 para 20,00 - -

2 paros ir daugiau 15,00 - -

apsistojant ne mažiau nei 8 asmenų 
grupei

10,00 - -

kambarys be atskiro san. mazgo (1 para) 18,00 - -

kambarys be atskiro san. mazgo (2 
paros ir daugiau)

13,00 - -

kambarys be atskiro san. mazgo, 
apsistojant ne mažiau nei 5 asmenų 
grupei

10,00 - -

60 parų ir ilgiau 6,00 - -

11.

Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu 
traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, 
rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu

1 valanda su vairuotoju 50,00 -

12.
Konferencijos organizavimo paslauga 
(1 valanda)

10,00

13.
Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

14.
Informacinių, pažintinių leidinių ir / 
ar knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

15.
Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos



Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar grupei iki
10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš
10-ties).

2 Paslauga teikiama, kai vaikai iki 7 metu ekspozicijoje lankosi ne kaip grupės dalyviai.



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

5 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda)1, *
1.1. Pažintinės kelionės vadovo paslauga

lietuvių kalba 40,00 40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 50,00 50,00 + 2,50

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba 2,0 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba 3,0 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas (1 valanda) 1, *
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 

su direkcijos inventoriumi 
5,00 45,00 -

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 4,00 40,00 -
2.3. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 

poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu

7,00 100 -

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. Savarankiškai 
3.1.1. Lankytojų centro lankymas 1,00
3.1.2. Medžių lajų tako lankymas 4,00 -
3.1.3. šeimos bilietas Medžių lajų tako lankymui 

(3-6 asmenų grupė, kurioje 1-2 suaugę 
asmenys ir bent vienas iki 18 metų vaikas)

- 10,00 -

3.2. Su direkcijos specialistu lankytojų centre 
(1 valanda)

45,00 75,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą



asmenį
3.3. Audiogido paslauga 3,00 -

II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1, *
4.1. Edukacinių programų („Pažink Anykščių regioninį parką“, „Rudeninės paukščių palydos“, 

„Paukščių sugrįžimo ir inkilų kėlimo ypatumai“, „Ten, kur ošia Anykščių šilelis“, „Pažintis su
mažai pastebimais organizmais – kerpėmis“, „Pasivaikščiojimai drąsiausiems: Pažintis su 
pelke“, „Baltųjų smėlynų kraštas pažintis su kvarciniu smėliu“, „Pažintis su Anykščių 

regioninio parko gamtinėmis  ir kultūrinėmis vertybėmis“, „Variaus upelio perlai“, Pėsčiųjų 
žygis „Šventosios pažintinis takas”, Pėsčiųjų žygis „Kasagorais“, „Voverės trasa“, žaidimai: 
„Super protas“, „Pažink Anykščių regioninį parką“, Edukacinės dėlionės) organizavimas
lietuvių kalba 4,00 80,00 -
užsienio kalba organizavimas 5,00 90,00 -

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1, *
5.1. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų 

organizavimas, vedimas
8,00 -

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 15,00
1 para 150,00

6.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

7. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
7.1. Naudojimasis poilsiaviete, stovyklaviete, 

aikštele ir kt. (1 para)
5,00 30,00 60,00

8. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 50,00 -

9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

6 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
ASVEJOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo (direkcijos specialisto) paslauga (1 valanda) 
1.1. lietuvių kalba, užsienio kalba 30,00 40,00 + 2 Eur

už kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas (1 valanda) 1, *
2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 

suaugusiam
3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai 
3.1.1. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas 2,00 -
3.1.2. Radvilų rūmų liekanų ekspozicijos 

lankymas 
2,00 -

3.2. audiogido paslauga (1 valanda) 9,00 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas 
4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 

pravedimas (lietuvių kalba) 1

4.1.1. Edukacinė  programa  „Pamoka  gamtoje“
(„Žalčio  vingrybės“,  „Ilgiausio  Lietuvos
ežero  slėpiniai“,  „Jurkiškio  upelio  slėnis“,
„Gurakalnės pelkė“) (1 valanda)

4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.2. Nuotolinė  edukacinė  programa  „Žalčiai.
Visa tiesa apie juos“ (45 min.) 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. etnokultūros, kulinarinio paveldo, istorijos, programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas 1

4.2.1. Edukacinė programa „Trijų parko laumių 
istorijos“ (1,5 valandos)

9,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2.2. Edukacinė programa „Barboros Radvilaitės 
laiškai“ (1,5 valandos)

6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2.3. Edukacinė programa „Radvilų herojinis 
epas – Radviliada“ (1,5 valandos) 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
5.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00 -



1 para 150,00 -
5.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 

(1 valanda)
25,00

6. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei  iki  10  asmenų,  jei  jie  sutinka  mokėti  10  asmenų  grupei  taikomą  kainą  (nurodyta  kaina  1
asmeniui dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

7 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
BIRŽŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Biržų regioninį parką vadovo paslauga *
lietuvių kalba 20 40 + 2 Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 30 60 + 3 Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba 2 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su 
direkcijos inventoriumi (1 valanda)

8
Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

4
Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškai *, ** 2
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 1 *

lietuvių kalba 20 40 + 2 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 30 60 + 3 Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. Audiogido paslauga 5 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas
lietuvių kalba 2 Dauginama iš asmenų skaičiaus



užsienio kalba 3 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

lietuvių kalba 2 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3. Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos)

3 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas

10

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25

7. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele ir kt.)
1 valanda 2 20 40
1 para 6 60 120

8. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 40 -

9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir /ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei
(16–25

asmenys), 
EUR (su

PVM)
1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Kauno marių regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. lietuvių kalba, užsienio kalba 20 50 + 2 Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar pravedimas 
(1 valanda)1

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su 
direkcijos inventoriumi (dviračiais) 3,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) *
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2.3. vandens turizmo organizavimas (su direkcijos 
kateriu (6 vietos) ir kelionės vadovu)

25,00 -

3. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas
3.1. savarankiškai ** 1,00 -
3.2. su direkcijos specialistu* (1 valanda) 1 2,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1. edukacinių programų („Nemuno virsmas 
mariomis“, „Kauno marių krantų geologija ir 
istorija“, „Žemės gelmių paslaptys“, „Ką žinai 
apie Kauno marių regioninį parką“, „Paslaptys 
tvenkinyje“, „Augalai migrantai ir čiabuviai“, 
„Stebuklingo augalo paieškos“, „Ar iš balos tas 
gražumas“, „Biologinės įvairovės gelbėjimo 
operacija“, „Gamtos riteriai“, „Sparnuotosios 
peštynės“, „Atradimai pelkėje“, „Etno mūšis“, 
„Į svečius pas barsukus“, „Laimingas ežiukas“, 
„Grybų karas“) organizavimas

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.1.2. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo 
direkcijos)

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

8 priedas



5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, 
vedimas

30,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

40,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas gamtosauginio
švietimo temomis rodymas*

1,00  Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00 -
1 para 150,00 -

7.2. direkcijai priklausančiuose objektuose (1 valanda) 25,00 -
8. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis

1 valanda 1,00 15,00 30,00
1 para 8,00 30,00 60,00

9. Laikina apgyvendinimo paslauga Gamtos mokykloje (1 para)
9.1. 1 lova be patalynės 8,00 -
9.2. 1 lova su patalyne 10,00 -
10. Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, 

kito objekto simbolika platinimas
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar knygų 
platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / žemėlapių
platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

                                      
                9 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
KREKENAVOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Krekenavos regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1.2. Nuotolinės ekskursijos po Krekenavos regioninį parką (elektroninio prisijungimo būdu) 

paslauga
lietuvių kalba

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas
2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su 

direkcijos inventoriumi (1 valanda) 1 3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)  

(1 valanda) 1 2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.3. vandens turizmo organizavimas (1 diena)  10,00 -
3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai 2,00 -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 1 4,00 60,00 100,00 + 

2,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios
programos  (edukacijos)  organizavimas,
pravedimas lietuvių kalba

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

5. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas **

2,00 30,00 50,00

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais 

tikslais direkcijai priklausančiuose objektuose
(1 valanda)

30,00



7. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele ir kt.)
1 valanda * 2,00 30,00 60,00
1 para 10,00 30,00 60,00

8. Laikino apgyvendinimo paslauga
8.1. Dvivietis kambarys Lankytojų centre (1 para) 30,00
9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Konferencijos organizavimo paslauga
 (1 valanda)

30,00

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

10 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
SARTŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinė kelionė (ekskursija) „Dusetos – miestas turintis istoriją“ * (1 valanda)
1.1. audiogido paslauga 2,00 -
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1 
2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi

1 valanda 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 16,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 13,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *, **
3.1. savarankiškai 1,00 -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda)

lietuvių kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1.
gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para)1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

18,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

40,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1. Rezervate su direkcijos specialistu 20,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
7. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos



knygų platinimas
9. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 

žemėlapių platinimas/atsisiuntimas
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

11 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1 
1.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi

1 valanda 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 16,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

1.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 13,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *, **
2.1. savarankiškai 1,00 -
2.2. su direkcijos specialistu (1 valanda)

lietuvių kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

II. Edukacijos paslaugos
3. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

3.1.
gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3.2. nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para)1

4.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

18,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

40,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Laikino apgyvendinimo paslauga Lankytojų centre (1 para)
5.1. Vienvietis kambarys 15,00 
5.2. Dvivietis kambarys 30,00
6. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos



8. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio   d. įsakymu Nr. V-

12 priedas

AUKŠTAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
SIRVĖTOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Sirvėtos regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1.2. Nuotolinės kelionės po Sirvėtos regioninį parką (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1 
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi

1 valanda 3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

1 diena 14,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda 1,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1 diena 8,00 Dauginama iš asmenų

skaičiaus
3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *, **
3.1. Savarankiškas -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 5,00 20,00 30,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. Audiogido paslauga 5,00 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1 edukacinių programų organizavimas   3,00 Dauginama iš asmenų



. skaičiaus
4.1.2
.

išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos)

4,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

15,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 

apgyvendinimu organizavimas, vedimas 
25,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas 
**

1,00 10,00 20,00

III. Kitos paslaugos
7. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ¹
7.1. naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele ir kt.)

1 valanda * 2,00 20,00 50,00
1 para 8,00 30,00 60,00

8. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para)
8.1. 1 lova * 10,00 -
9. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 

ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu 
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

10. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1
asmeniui dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

13 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
AUKŠTADVARIO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 

1.1. Pažintinės kelionės po Aukštadvario regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba 20,00 40,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 40,00 50,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
3,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir / ar 
pravedimas 1

2.1 Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi
1 valanda

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1 diena

14,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)

1 valanda
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

1 diena
8,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. Savarankiškai -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 2 30 40,00 +

2,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 



pravedimas
lietuvių kalba

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
4.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
3,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

4.3 Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo 
direkcijos)

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais 
5.1 Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00
1 para 150,00

5.2 direkcijai priklausančiuose objektuose
(1 valanda)

20,00

6. Suvenyrų su Aukštadvario regioninio parko 
simbolika platinimo paslauga 

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio      d. įsakymu Nr. V-

14 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
DIEVENIŠKIŲ ISTORINIO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Dieveniškių istorinį regioninį parką vadovo paslauga 
(1 valanda)
1.1. lietuvių kalba 20,00 25,00 + 1 Eur

už kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 30,00 35,00 + 2 Eur

už kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. lankytojų centro ekspozicija „Etnokultūros paveldas“ *, **
3.1.1. savarankiškai 1,00 -
3.2.1. su direkcijos specialistu (1 valanda) (be 

3.1.1 p. nurodytos kainos kiekvienam 
asmeniui)

20,00 25,00 + 1 Eur
už kiekvieną
papildomą

asmenį
3.2. audiogido paslauga 2,00 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 

4.1. gamtos pamokos „Reti ir saugomi“ 
organizavimas, pravedimas lietuvių kalba

- 20,00 25,00

4.2. amatų mokymo organizavimas, pravedimas *, **
4.2.1. žvakių liejimas 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.2. žvakių sukimas 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.3. juostų vijimas 8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.4. kiaušinių marginimas vašku 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.2.5. vilnos vėlimas 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
4.3. išvažiuojamųjų amatų mokymo pamokėlių 15,00



organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos) (be 4.2.1-4.2.5 p. nurodytos 
kainos)

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

15,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

30,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 

direkcijos specialistu (1 valanda)
25,00

6.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

7. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
7.1. direkcijos inventoriaus/patalpų 

(konferencijų salės) suteikimo paslauga 
(1 valanda) *

50,00

8. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 50,00 

9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

15 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
METELIŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–25
asmenys), 
EUR (su

PVM)
1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda)
1.1. Pažintinės kelionės vadovo paslauga

lietuvių kalba 18,00 24,00 + 1,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 24,00 36,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

lietuvių kalba 1,50 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.2. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi
1 valanda 2,40 36,00 50,00
1 diena 12,00 180,00 225,00

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda

1,50 18,00

24,00 + 1,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
1 diena 7,50 100,00 120,00

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. savarankiškai -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda)** 18,00 24,00 + 1,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas1

4.1. Gamtos  pamokos,  gamtosauginės  mokomosios  programos  (edukacijos)  organizavimas,



pravedimas lietuvių kalba
4.1.1 Edukacinė programa „Tarpežerio 

miškais ir pelkėmis” (2,5 valandos)
3,00 45,00 60,00

4.1.2 Edukacinė programa „Nuo sėklos iki 
sėklos” (2 valandos)

2,40 36,00 48,00

4.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio 
prisijungimo būdu) pravedimas lietuvių 
kalba

1,50 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
5.1. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete) **

1 valanda - 5,00 8,00
1 para - 30,00 60,00

5.2. Naudojimosi  aikštelės  (prie  Metelių  regioninio  parko  direkcijos  pastato)  infrastruktūra
paslauga (1 m2)
1 para 1,00 - -
1 mėnuo 12,50 - -

6. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para)
6.1. 1 lova * 15,00
7. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 

ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00

8. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



NEMUNO KILPŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1.  Pažintinės  kelionės  (ekskursijos)  po  Nemuno  kilpų  regioninį  parką  vadovo  paslauga (1
valanda)
1.1. lietuvių kalba 20,00 2,00 už

kiekvieną
asmenį

užsienio kalba 40,00 4,00 už
kiekvieną

asmenį
2. Žygio pėsčiomis organizavimas ir/ar pravedimas (1 valanda) 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi 

40,00 -

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2.3. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 

poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

50,00 -

3. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas*, **
3.1. Savarankiškai -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 1 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos  pamokos,  gamtosauginės  mokomosios  programos  (edukacijos)  organizavimas,
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1. gamtos pamokos („Viešnagė Didžiosiose 
Nemuno kilpose“ ir kitos) (1 valanda)

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.2. Edukacijos su veiklomis („Požeminis 
Nemuno kilpų regioninio parko vanduo”, 
„Ar viską žinai apie drugelius?“) 

3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.3. Edukacijos su veiklomis („Paūbauk, 
pelėdžiuk”, „Kūčiukai ir aguonpienis”, 
„Bičių turtai”)

4,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.4. Edukacijos su veiklomis („Koplytėlė tavo 
klasei”, „Mažoji architektūra. Kas tai? 
Susipažink.”)

5,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.5. Nuotolinės gamtos pamokos (elektroninio 20,00

PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

16 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS



prisijungimo būdu) pravedimas
4.1.6. Teminių edukacinių programų sukūrimas ir 

organizavimas pagal individualų užsakymą
50,00

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas 

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas (1 para) 1

25,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.2. neformaliojo vaikų švietimo programų 
(1 dienos paslaugų paketo) planavimas, 
organizavimas 

20,00

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas1 

*, **

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 

Direkcijos specialistu (1 valanda)
20,00 -

7.2. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 
Direkcijos specialistu (1 para)

150,00 -

7.3. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00 -

8. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
8.1. naudojimasis direkcijos sukurta 

infrastruktūra (pavėsine ir kt.) (1 valanda)
10,00 30,00

9. Informacinės medžiagos parengimas lietuvių
kalba A4 lapas

15,00

10. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, kito objekto simbolika 
platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastabos: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei  iki  10 asmenų,  jei  jie  sutinka mokėti  10 asmenų grupei  taikomą kainą (nurodyta kaina  1
asmeniui dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

17 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
NERIES REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–25
asmenys), 
EUR (su

PVM)
1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. lietuvių kalba, užsienio kalba 30 50+2 Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. nuotolinės ekskursijos (elektroninio 

prisijungimo būdu) lietuvių kalba, užsienio 
kalba

2 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir / ar 
pravedimas
2.1. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 

(1 valanda)
10 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)1

10 100 neteikiama

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai 1 -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 2 30 neteikiama
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės 
mokomosios programos (edukacijos) 
organizavimas, pravedimas lietuvių kalba, 
užsienio kalba

5 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. nuotolinės edukacijos (elektroninio 
prisijungimo būdu) pravedimas lietuvių 
kalba, užsienio kalba

2 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos)

75

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

10
Dauginama iš asmenų skaičiaus

5.2. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

40
Dauginama iš asmenų skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 

5 50



rodymas*, **
III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 

Direkcijos specialistu (1 valanda)
20 -

7.2. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 
Direkcijos specialistu (1 para)

150 -

7.3. Direkcijai priklausančiuose objektuose (1 
valanda)

50

8. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ir kt.
8.1. 1 valanda * 1 15 30

8.2. 1 para 10 30 60
9. Laikina apgyvendinimo paslauga kempinge, kt. (1 para)
9.1. 1 namelis  30
9.2. papildomos paslaugos asmeniui (dušas, 

virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotėkos, kt.)
5

10. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 40 -

11. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

18 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–25
asmenys), 
EUR (su

PVM)
1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 
1.1. Pažintinės kelionės po Panemunių regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba 25,00 30,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 35,00 40,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Ekskursija „Nemunas – Lietuvos gynybinė

linija“
125,00 150,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1 

2.1. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

2,00 25,00 30,00

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. Savarankiškas ekspozicijos „Nemunas ir 

gyvenimas prie jo“ lankymas 
2,00 -

3.2. Ekspozicijos „Nemunas ir gyvenimas prie 
jo“ lankymas su direkcijos specialistu 
(1 valanda) 

5,00 70,00 80,00 + 
5,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
4. Kulinarinio paveldo degustavimas 1

4.1. Žiobrių kepimas ir degustacija 12,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
II. Edukacijos paslaugos
5. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)  

5.1. Edukacinių programų („Nepastebimi miško
skirtumai“,  „Grybų  pasaulis“,  „Miškų
žydintys  augalai“,  „Ar  pažįsti  Lietuvos
medžius?“) pravedimas lietuvių kalba 1, *

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus



5.2. Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas 1, *

5.2.1. „Viena Lietuva – penki skirtingi pasauliai“ 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.2.2. „Atrask gyvenimo prie Nemuno ypatumus“ 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.2.3. „Senieji Nemuno amatai“ 6,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
III. Kitos paslaugos
6. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



DZŪKIJOS–SUVALKIJOS
SAUGOMŲ TERITORIJŲ

DIREKCIJOS
VEISIEJŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Veisiejų regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. lietuvių kalba 20,00 40,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. užsienio kalba 40,00 60,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda 1,50 Dauginama iš asmenų skaičiaus
1 diena 7,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai nemokamai -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios
programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.2. nuotolinės edukacijos (elektroninio 
prisijungimo būdu) pravedimas lietuvių kalba

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
4.3. amatų mokymo (žvakių liejimo, pynimo iš 

šiaudų, vytelių, audimo, kt.) organizavimas, 
pravedimas

5,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.4. etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo 
pamokos, programos (edukacijos) 
organizavimas, pravedimas

3,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.5. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu nuo 

75,00



direkcijos)
5. Filmų apie saugomas teritorijas 

gamtosauginio švietimo temomis rodymas 
**

1,00 6,00 10,00

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00 -
1 para 150,00 -

6.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00 -

7. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
1 valanda 1,00 15,00 30,00
1 para 8,00 30,00 60,00

8. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas  / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

20 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. Pažintinės kelionės po Vištyčio regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba 20,00 30,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 30,00 40,0 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu)

lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi (1 valanda) 1,* 5,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda) 1 3,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

2.3. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

100,00 neteikiama

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškas Lankytojų centro 

ekspozicijos lankymas *, **
2,00 -

3.2. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas su 
direkcijos specialistu (1 valanda)1, *, ** 20,00

30,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. Vištyčio vėjo malūno lankymas su 

direkcijos specialistu (0,5 val.)
15,00 30,00



II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)
4.1. Edukacinių programų („Susipažinkime su 

mūsų krašte žiemojančiais paukščiais“, 
„Atpažink kiekvieną medį“, „Kur gyvena 
bebras?“, „Atpažink, suskaičiuok, išmatuok 
Vištyčio regioninio parko turtus“, „Ką 
mums pasakoja Vištyčio vėjo malūnas?“, 
„Vištyčio regioninio parko išskirtinė vertė“)
organizavimas

20,00 30,00

4.2. nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas
lietuvių kalba 2,00 20,00 -
užsienio kalba 3,00 30,00 -

4.3. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos)

40,00

5. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas 
**

1,00 15,00 25,00

III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su 

direkcijos specialistu (1 valanda)
 20,00

6.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

50,00

7. Seminarų ir konferencijų organizavimas 
(1 valanda)

30,00

8. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio      d. įsakymu Nr. V-

21 priedas

DZŪKIJOS–SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO GRUPĖS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Žuvinto biosferos rezervatą vadovo paslauga (1 valanda)

lietuvių kalba
40,00

50,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba

50,00
60,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
2.1. savarankiškai 2,00 -
2.2. su direkcijos specialistu (1 valanda)1

3,00 36,00
56,00 + 

2,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
II. Edukacijos paslaugos
3.1. gamtiniame rezervate įrengto tako lankymas

su vadovu (su direkcijos specialistu) *, **
40,00 -

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės 
mokomosios programos (edukacijos) 
organizavimas, pravedimas lietuvių kalba

4,00
Dauginama iš

asmenų
skaičiaus

-

4.2. išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos)

70,00 -

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

20,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas*, **

2,00 15,00 20,00

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu



1 valanda 20,00 -
1 para 150,00 -

8. Laikina apgyvendinimo paslauga kempinge, kt. (1 para)
8.1. Apgyvendinimas gamtos mokykloje* 16,00 - -
9. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 

ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

10. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

22 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
DUBYSOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 
1.1. Pažintinės kelionės po Dubysos regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba 20,00 40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 40,00 50,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
3,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1 Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi
1 valanda

4,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1 diena

15,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)

1 valanda
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

1 diena
10,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškai nemokamai -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) *, ** 30,00 40,00 +

2,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 



pravedimas
lietuvių kalba

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
4.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
3,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas **

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
III. Kitos paslaugos
6. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 

ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 40,00 -

7. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, kito objekto simbolika 
platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

23 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Kurtuvėnų regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. lietuvių, užsienio kalbomis 30,00
2. Žygio pėsčiomis ir žirgais organizavimas ir/ar pravedimas 
2.1. Žygis pėsčiomis su žygio vadovu 

(direkcijos specialistu) (1 valanda) 1
30,00

2.2. Žygis žirgais su žygio vadovu 
(direkcijos specialistu) (1 valanda) 2

25,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

II. Edukacijos paslaugos
3. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas 

3.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

3.1.1. Edukacinių programų „Laimės pasaga“,
„Žirgo draugystė“ organizavimas 1

5,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

3.1.2. Edukacinė programa „Gyvojo žirgo 
muziejus“ (30 min.) 3, ***

3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

3.1.3. Dalyvio mokestis viešai skelbiamuose 
direkcijos renginiuose 1

3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

4. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas 1

4.1 1 diena (8 val.) be laikino 
apgyvendinimo

15,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

4.2 1 para su laikinu apgyvendinimu 25,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ir kt.
5.1. Naudojimasis dvaro sodybos ar 

Jautmalkės gamtos mokyklos teritorija 
renginiams (1 diena 8 val.)*

5,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5.2 Naudojimasis kroketo aikšte ir žaidimo 
įranga (1 valanda)

5,00

5.3 Naudojimasis svirno patalpomis (1 
valanda)

60,00

5.4 Naudojimasis ratinės patalpomis (1 
valanda)

85,00



5.5 Naudojimasis konferencijų sale Gyvojo 
žirgo muziejuje (1 valanda)

                20,00

5.6 Naudojimasis dvaro rūmų terasa (1 
valanda)

                30,00

6. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para)
6.1. Jautmalkės gamtos mokykloje

1 lova * (su patalyne) 20,00 -
1 lova * (be patalynės) 14,00 -

6.2. Kempinge „Kurtuvėnai“
6.2.1. Asmens mokestis (virtuvė, dušas, tualetas)

vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems4 5,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6.2.2. Vieta kemperiui arba automobiliui su 
priekaba (asmens mokestis, elektra, 
vanduo, kanalizacija)

10,00 -

6.2.3. Vieta palapinei (be vietos automobiliui) 4,00
6.2.4. Vieta automobiliui (1 vnt.) 3,00
6.2.5. Vieta motociklui (1 vnt.) 2,00
6.2.6. Papildomos paslaugos asmeniui (dušas, virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotekos, naminio 

gyvūno mokestis ir kt.):
6.2.6.1. prisijungimas prie elektros (1 lizdas) 3,00
6.2.6.2. prisijungimas prie vandens, 

kanalizacijos 
(1 prisijungimas)

3,00

6.2.6.3. dušas negyvenantiems kempinge (1 
kartas)

3,00

6.2.6.4. tualetas negyvenantiems kempinge 
(1 kartas)

0,50

6.2.6.5. naminio gyvūno mokestis (1 gyvūnas) 2,00
6.2.6.6. skalbimo mašina, džiovyklė (1 žetonas) 3,00

7. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu 
traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų 
buveinių, rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

8. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

11. Gyvojo žirgo muziejuje teikiamos paslaugos
11.1. Jojimas savarankiškai aikštėje (manieže) 

15 min. 10,00 -
30 min. 15,00 -
1 valanda 20,00 -

11.2. Jojimas ratu aikštėje/manieže
1 mažas ratas 2,00 -
1 didelis ratas 5,00 -

11.3. Individuali jojimo pamoka
45 min. 25,00 -
jojimo mokyklos mokiniams 45 min. 15,00 -



11.4. Fotosesija su 1 žirgu dvaro teritorijoje 
(1 valanda)

30,00

11.5. Pasivažinėjimas brička (iki 6 asmenų)
15 min. 10,00
30 min. 20,00 -
1 valanda 40,00 -

11.6. Pasivažinėjimas autentiška karieta (iki 4 asmenų)
30 min. 50,00 -
1 valanda 80,00 -

11.7. Jojimo mokykla 
4 kartai per mėnesį 50,00 -
8 kartai per mėnesį 90,00 -
20 kartų per 3 mėnesį 150,00 -

11.8. Žirgo laikymas ir kitos paslaugos privatiems asmenims
11.8.1. Žirgo laikymas (gardas, kraikas, pašarai, šėrimas, valymas, vieta žirgo inventoriui)

1 para (nuolatiniams naudotojams)4 nuo 6,46 -
1 para (vienkartiniams naudotojams) 13,00 -
1 mėn. nuo 200,30 -

11.8.2 Žirgo laikymas (gardas, kraikas, pašarai
ir vieta žirgo inventoriui), 1 para 
(nuolatiniams naudotojams)

4,36

11.8.3. Naudojimasis maniežu 
1 valanda 20,00
1 mėn. (nuolatiniams naudotojams) 20,00 -

11.8.4. Spintelė raitelio daiktams, 1 para 
(vienkartiniams naudotojams)

3,00 -

11.8.5. Dušas žirgui (1 mėn.) 6,00 -
11.8.6. Išvedimas į levadas (1 kartas)

žiemą 2,00 -
vasarą 1,00 -

11.8.7. Soliariumas žirgui 1 žetonas (5 min.) 2,00 -
11.8.8. Dalyvavimas bendroje pamokoje su 

privačiu žirgu (1 valanda)
6,00 -

12. Naudojimasis priekaba (para) 30

Pastabos: 

1 Paslauga  teikiama,  kai  susidaro  10  asmenų  grupė.  Paslaugą  galima  teikti  ir  1–2
asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą
(nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš 10-ties).

2 Paslauga teikiama grupei iki 8 asmenų. 
3 Paslauga teikiama, kai susidaro 5 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims

ar  grupei  iki  5  asmenų,  jei  jie  sutinka  mokėti  5  asmenų  grupei  taikomą  kainą  (kaina  1
asmeniui dauginama iš 5-ių).

4 Priklausomai nuo sunaudojamų pašarų kiekio. Galutinis įkainis įforminamas sutartyje.



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

24 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
SALANTŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1 , *, **
1.1. Pažintinės kelionės po Salantų regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba 
30,00

40,00 + 2,00
už kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 

40,00
50,00 + 3,00
už kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) 1

lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
         3,00

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 

pravedimas 1, *,
 **

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu), be 
direkcijos inventoriaus* (1 valanda)

2,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.2. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) su 

direkcijos inventoriumi* (1 valanda)
5,00  Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2.3. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 

poveikiui jautriose teritorijose, įskaitant 
gamtinius rezervatus, organizavimas, 
vedimas (1 valanda)

20,00 100,00 -

3. Lankytojų centro, muziejų ir kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai 1,00 -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 20,00 30,00
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas
lietuvių kalba

3,00
Dauginama iš dalyvių

skaičiaus
užsienio kalba

5,00
Dauginama iš dalyvių

skaičiaus
4.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas 



lietuvių kalba
2,00

Dauginama iš dalyvių
skaičiaus

užsienio kalba
            3,00

Dauginama iš dalyvių
skaičiaus

5. Ekologinio švietimo mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 diena) 1,  *,
 **

5.1. vaikų ekologinio švietimo mokomųjų ir 
pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas

25,00 Dauginama iš dalyvių
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas

2,00 30,00 40,00

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 15,00 -
1 para 150,00 -

7.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

8. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele, kt.)
1 valanda * 1,00 10,00 20,00
1 para 5,00 30,00 60,00

9. Renginio organizavimo paslauga 
(1 valanda)

30,00 50,00

10. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

11. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos simbolika platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties). 



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio   d. įsakymu Nr. V-

25 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
           TYTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS
         TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Tytuvėnų regioninį parką paslauga
lietuvių kalba 2,00  Dauginama iš asmenų

skaičiaus
užsienio kalba 3,00  Dauginama iš asmenų

skaičiaus
1.2. nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba
2,00

 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

užsienio kalba
3,00

 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2. Žygio pėsčiomis, dviračiais organizavimas ir/ar pravedimas 1

2.1. dviračiais su žygio vadovu (direkcijos 
specialistu) ir su direkcijos inventoriumi (1 
valanda)

3,00
 Dauginama iš asmenų

skaičiaus

2.2. dviračiais tik su žygio vadovu (direkcijos 
specialistu) (1 valanda)

2,00
 Dauginama iš asmenų

skaičiaus 
2.3. pėsčiomis su žygio vadovu (direkcijos 

specialistu) (1 valanda)
2,00

 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

2.4. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose organizavimas 
ir vedimas su direkcijos specialistu

 10,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškas lankytojų centro ekspozicijos 

lankymas *, **
1,00 -

3.2. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas su 
direkcijos specialistu (1 valanda)

25,00 40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. Miško muziejaus lankymas su direkcijos 

specialistu (1 valanda)
25,00 40,00 + 2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas 1



4.1. Dėlionės
1,00

 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

4.2. Edukaciniai žaidimai „Aktyvus protas“, 
„Pažinkime Tytuvėnų regioninį parką“ ir 
direkcijos darbuotojų vedamos užsakomosios 
Žaliosios pamokos (kontaktiniu ir nuotoliniu 
būdu); protmūšiai; edukacinė programa miške

2,00
 Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.3. Edukacinės  programos  „Tamsos  klajūnai“,
„Baltų ženklai ir simboliai“

3,00
Dauginama iš asmenų 

skaičiaus
4.4. Edukacinė programa „Bitė ritė“

4,00
Dauginama iš asmenų 

skaičiaus
4.5. Išvažiuojamosios edukacinės programos 

organizavimas ir pravedimas grupei (iki 50 
km atstumu nuo direkcijos) (1 valanda)

40,00 60

5. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas **

2,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
6. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir kita
technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, geros būklės
palaikymu, arba sutartį dėl lankomų objektų aplinkos priežiūros
   1 valanda su vairuotoju 50,00 -
7. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



                                                                          PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymo Nr. V-

                                                      26 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS 
VARNIŲ REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui
EUR (su

PVM)

Grupei (3–
15 asmenų)

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys)

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Varnių regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda) 
1.1. lietuvių kalba

20,00

40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. užsienio kalba 40,00 50,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su 
direkcijos inventoriumi (1 valanda)

3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

10,00 100,00 -

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. savarankiškai 1,00 -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) *, ** 2,00 20,00 30,00
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 

4.1. gamtos pamokos, gamtosauginės 
mokomosios
 programos (edukacijos) organizavimas,
 pravedimas lietuvių kalba

3,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. edukacinės programos „Sodų vėrimas“, 
„Kalėdinių žaisliukų gamybą“, „Rudeninių 
puokščių darymas“, „Velykinio margučio 
marginimas“ 

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3. specializuotos gamtinės edukacijos 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus



„Geometrijos pamoka gamtoje“, „Žmogaus 
pojūčiai gamtoje“, „Kelionė į bebro namus“, 
„Vandens kokybės nustatymas“, 
„Pasimokykime pažinti paukščius“, 
„Archeologinės paieškos Varnių RP“

4.4. etnokultūrinės edukacijos „Žvakių liejimas“,
„Mokomės rašyti žemaitiškai“, „Etno šokiai
ir žaidimai“, „Lietuviški–baltiški ženklai“

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.5. edukacija „Žiemos šventė – Kalėdos“ 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5. Edukacinės programos – žygiai pėsčiomis 
(1 valanda) 1

5.1. naktinis žygis per kūlgrindą 8,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.2. dieninis žygis per kūlgrindą 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.3. žygis per Pavandenės piliakalnius 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.4. žygis į Vembūtų piliakalnį 4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
5.5. edukacinės  programos  „Varnių  miesto

sakraliniai  objektai“,  „Atrasti  (ne)  atrasti
Varniai“

4,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

6. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1diena) 1

6.1. mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

25,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

7. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas*,**

1,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
8. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
8.1. žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu 

1 valanda 20,00 -
1 para 150,00

8.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

9. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ir kt.
 1 valanda * 1,00 3,00 20,00
 1 para 5,00 30,00 60,00

10. Laikina apsistojimo paslauga Varnių RP Gamtos mokykloje (1 para/asm.)
10.1. apsistojimas su palapine su galimybe naudotis higienos patalpomis

su direkcijos palapine 5,00
su savo palapine 3,00

10.2. apsistojimas Varnių regioninio parko gamtos mokykloje
su direkcijos patalyne 10,00
su savo patalyne ar miegmaišiais 7,00

11. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi ir
kita technika pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu, 
geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju) 50,00 -

12. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

14. Pažintinių, mokomųjų takų antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos



schemų/žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

Pastabos: 

1 Paslaugos teikiamos, kai susidaro grupė ne mažiau kaip 10 asmenų. Paslaugą galima teikti ir 1-2
asmenims, jei jie sutinka mokėti 3-15 asmenų grupei taikomą kainą.



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

27 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
VENTOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga (1 valanda) 1

1.1. Pažintinės kelionės po Ventos regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba *,** 36,00 58,00 (+2

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį)
užsienio kalba *,** 29,00 40,00 (+3

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga

lietuvių kalba 2,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus 

užsienio kalba 3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus 

II. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir /ar
pravedimas 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi (1 valanda)

3,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus 

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos 
specialistu) 
(1 valanda)

1,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus 

2.3. Vandens turizmo organizavimas 
(1 diena)

10,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus 

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. Savarankiškai 1,00 -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 15,00 30,00 +

2 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)
4.1. Išvažiuojamosios edukacinės programos 

organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos) *, **

60,00 90,00



4.4. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas 
**

2,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

6. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1
asmeniui dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

28 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Žagarės regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda)

lietuvių kalba 20,00 30,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 30,00 40,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi
1 valanda 3,00 45,00 -
1 diena 14,00 150,00 -

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
1 valanda 2,00 30,00 -
1 diena 8,00 120,00 -

2.3. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

10,00 150,00 -

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1. Savarankiškas Žagarės RP lankytojų 

centro ekspozicijos lankymas *, **
2,00 -

3.2. Žagarės RP lankytojų centro ekspozicijos lankymas su direkcijos specialistu (1 valanda)
lietuvių kalba 20,00 + 3.1 p. nurodyta

kaina kiekvienam asmeniui
30,00 + 3.1 p.

nurodyta
kaina

kiekvienam
asmeniui +



4,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba

30,00 + 3.1 p. nurodyta
kaina kiekvienam asmeniui

40,00 + 3.1 p.
nurodyta

kaina
kiekvienam
asmeniui +
4,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. Audiogido paslauga 4,00 -
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas

4.1.1. Edukacinių programų organizavimas, pravedimas
lietuvių kalba 3,00 40,00 -
užsienio kalba 4,00 50,00 -

4.1.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas 
lietuvių kalba 2,00 30,00 -
užsienio kalba 3,00 45,00 -

4.1.3. Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo 
pamokos, programos (edukacijos) 
organizavimas, pravedimas

4,00 60,00 90,00

4.1.4. Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas, pravedimas grupei (iki 50 
km atstumu nuo direkcijos)

40,00 -

4.2. Kulinarinio paveldo edukacija su 
degustavimu

6,00 90,00 150,00

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

1 para be laikino apgyvendinimo 18,00 225,00 -
1 para su laikinu apgyvendinimu 30,00 450,00 -

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas**

1,00 10,00 15,00

III. Kitos paslaugos
7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
7.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose 

su direkcijos specialistu
20,00

1 valanda 20,00
1 para 150,00

7.2. direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

8. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele, kt.)
1 valanda * 1,00 15,00 30,00
1 para 8,00 30,00 60,00



9. Laikina apgyvendinimo paslauga Žagarės RP gamtos mokykloje (1 para)
9.1. 1 lova * 20,00
10. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu 

traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, 
rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

11. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

12. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

13. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki  10 asmenų,  jei  jie  sutinka mokėti  10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1
asmeniui dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

29 priedas

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
KAMANŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
1. Pažintinio turizmo paslaugos

1.1.  Lankytojų centro ekspozicijos lankymas
savarankiškai 1,00 - -
su direkcijos specialistu (1 valanda)1 - 20,00 30,00

2. Edukacijos paslaugos
2.1. Gamtiniame rezervate įrengto tako lankymas

su vadovu (su direkcijos specialistu) 
- 40,00 60,00

2.2. Gamtinio rezervato direkcijos transporto 
naudojimas ekskursijoms organizuoti (gido 
važiavimas ar lankytojų vežimas nuo 
lankytojų centro iki tako, apžvalgos bokšto ir
sugrįžimas)

10,00

3. Gamtos pamokų organizavimas, pravedimas
3.1. gamtos pamokos organizavimas, pravedimas - 40,00  60,00
3.2. nuotolinės gamtos pamokos pravedimas 

(nuotolinio prisijungimo būdu) (1 valanda)
20,00 -

3.3 Mokomojo žygio gamtiniame rezervate 
organizavimas, vedimas (1 valanda)

100,00 -

4. Filmų apie saugomas teritorijas, 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas

10,00 

5. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

6. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

30 priedas

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5

I. Pažintinio turizmo paslaugos

1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo po Nemuno deltos regioninį parką paslauga (1 valanda)

1.1. lietuvių kalba 25,00 40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. užsienio kalba 35,00 45,00+3 Eur

už kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir / ar 
pravedimas 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi

1 valanda
7,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

1 diena 30,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)

1 valanda
5,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus
-

1 diena
20,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

2.3. Vandens turizmo organizavimas ** (1 diena)
15,00

Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-

2.4. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 
poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu (1 valanda)

20,00 Dauginama iš
asmenų

skaičiaus

-



3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas

3.1. savarankiškai *, ** 1,00 -

3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 15,00 20,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
3.3. audiogido paslauga 4,00 -

II. Edukacijos paslaugos

4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1. Edukacinių programų („Pažink Nemuno 
deltos paukščius“, „Rusnė – Mažosios 
Lietuvos atspindys“ ir kt.) organizavimas 
lankytojų centre

5,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.1.2. Edukacinių programų („Pažink Nemuno 
deltą“, „Rusnė – Mažosios Lietuvos 
atspindys“ ir kt.) organizavimas ir 
pravedimas Rusnės mst., Rusnės sen. 

7,00 
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

4.1.3. Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas (paukščių, Nemuno deltos, 
Mažosios Lietuvos pažinimo edukacija) 
grupei (iki 50 km atstumu nuo direkcijos) 
(nuo Ventės rago iki Rusnės salos ir iki 
Usėnų sen., Galzdonų k.)

50,00 80,00

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1

5.1. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų 
organizavimas, vedimas

20,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

5.2. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų su laikinu 
apgyvendinimu organizavimas, vedimas

30,00 Dauginama iš asmenų
skaičiaus

6. Filmų apie saugomas teritorijas 
gamtosauginio švietimo temomis 
rodymas**

1,00
Dauginama iš asmenų

skaičiaus

III. Kitos paslaugos

7. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais

7.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00 -

1 para 150,00 -

7.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

25,00

8. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis

8.1. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, aikštele ir kt.)



1 valanda * 1,00 15,00 30,00

1 para 5,00 20,00 60,00

9. Įvairaus tipo plaukiojimo priemonių laikymas prie krantinės

9.1. Plaukiojimo priemonė iki 5,99 m ilgio      50,00 / mėn. 

9.2. Plaukiojimo priemonė nuo 6 m iki 8,99 m 
ilgio

60,00 / mėn. 

9.3. Plaukiojimo priemonė 9 m ir ilgesnė 70,00 / mėn.

9.4. Plaukiojimo priemonės laikymas be sutarties 
iki 5 parų 

10,00 / para

10. Laikina apgyvendinimo paslauga pastate Pakalnės k. ir poilsiavietėje ,,Rusnaitė“ (1 para)

10.1. 1 palapinė stovyklavietėje ,,Rusnaitė“ 5,00 5,00 + 1,00 už
kiekvieną
papildomą

asmenį

-

10.2. 1 lova * 10,00 -

10.3. Papildomos paslaugos asmeniui (dušas, 
virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotėkos, kt.)

5,00 -

11. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 40,00 -

12.
Konferencijos organizavimo paslauga 
(1 valanda)

30,00 50,00

13. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

14. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

15. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas/atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio    d. įsakymu Nr. V-

31 priedas

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
PAGRAMANČIO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. lietuvių kalba, užsienio kalba 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar 
pravedimas 1

2.1. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 valanda)

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.2. su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su 
direkcijos inventoriumi (1 diena)

12,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

2.3. tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu) 
(1 diena)

5,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. savarankiškai -
3.2. su direkcijos specialistu (1 valanda) 2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

4.1.1. edukacinės programos „Pažink bitutes“, 
„Pažink meškučio Grobliuko kraštą“ 
(kultūros paso programa) 

3,00
Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.2. edukacinės programos „Piemenėlio duona“, 
„Tradicinis darželis“ (kultūros paso 
programa), „Ten, kur gyvena Plynosios 
karalaitė“, „Gramančios slėnio lobiai“

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.1.3. edukacinės programos:
„Jocių dvaro sodo parko medžiai“, 
„Margaspalvio drugelio raštai“, „Pažinimo 
pieva“, „Tradicinis darželis“, „Pažinkime 
paukščius drauge“, „Auksinis kadras 
gamtoje“, „Vaistažolės iš močiutės klėtelės“

1,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.2. Amatų mokymo organizavimas, pravedimas
4.2.1. edukacinės  programos  „Žvakių  liejimas  ir

gamyba“, „Vytinių juostų audimas“
2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3. Etnokultūros, istorijos, apeigų pažinimo pamokos, programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas



4.3.1. edukacinė  programa  „Velykinio  margučio
marginimas vašku“

3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.3.2. edukacinės programos „Tautodailės raštai ir 
simboliai“, „Jocių dvaro sodybos paslaptys“,
„Advento vainikas“, „Kalėdinių žaisliukų 
gamyba iš gamtinių medžiagų“

2,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

4.4. Išvažiuojamosios edukacinės programos 
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu 
nuo direkcijos) be 4.1–4.3 p. nurodyto 
įkainio.

50,00

5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas,
vedimas (1 para) 1

10,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus

6. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
1 valanda *

1,00 15,00 30,00

1 para 5,00 50,00 80,00
7. Laikina apgyvendinimo paslauga, prie lankytojų centro (1 para)
7.1. 1 palapinė 3,00 Dauginama iš asmenų skaičiaus
8. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 

ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

9. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama,  kai  susidaro 10 asmenų grupė.  Paslaugą galima teikti  ir  1–2 asmenims ar
grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui
dauginama iš 10-ties).



PATVIRTINTA 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-

32 priedas

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
PAJŪRIO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. Pažintinės kelionės po Pajūrio regioninį parką vadovo paslauga

lietuvių kalba* 30,00 40,00 + 2,00
Eur už

kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 40,00 60,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir / ar 
pravedimas (1 valanda) *,**, 1

2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir 
su direkcijos inventoriumi

3,00 50,00 -

2.2. Tik su žygio vadovu 
(direkcijos specialistu) 

2,00 30,00

40 + 2 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį 
2.3. Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 

poveikiui jautriose teritorijose 
organizavimas, vedimas su direkcijos 
specialistu

10,00 100,00 -

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas (1 valanda)
3.1. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas 

savarankiškai *,**.
1,00 -

3.2. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas su direkcijos specialistu
lietuvių kalba 30,00 40,00 + 1,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba 40,00 60,00 + 3,00

Eur už
kiekvieną
papildomą



asmenį
3.3. II pasaulinio karo artilerijos baterijos 

lankymas *
2,00 30,00 40,00 +2,00

Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 

4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas
lietuvių kalba* - 40,00 -
užsienio kalba - 50,00 -

II. Kitos paslaugos
5. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
5.1. Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu

1 valanda 20,00
1 para 150,00

5.2. Direkcijai priklausančiuose objektuose 
(1 valanda)

30,00

6. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ir kt.
6.1. naudojimasis Direkcijos sukurta 

infrastruktūra (poilsiaviete, stovyklaviete, 
aikštele, kt.) (1 valanda) 

- 30,00 40,00

6.2. žvejybinės ir rekreacinės įrangos nuleidimo 
į vandenį slipuose organizavimo paslauga 
(1 para)

5,00

6.3. žvejybinės ir rekreacinės įrangos nuleidimo 
į vandenį slipuose organizavimo paslauga 
(1 metai)

20,00

7. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi 
ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių 
išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda (su vairuotoju) 50,00 -

8. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

9. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

10. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga teikiama, kai susidaro 10 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims ar grupei
iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą (nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama
iš 10-ties).
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MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
RAMBYNO REGIONINIO PARKO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–
15 asmenų), 

EUR (su
PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Rambyno regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda)
1.1. lietuvių kalba

20,00
 30,00 + 2,00
už kiekvieną
papildomą

asmenį
užsienio kalba

40,00
50,00 + 3,00
už kiekvieną
papildomą

asmenį
1.2. nuotolinės ekskursijos (elektroninio 

prisijungimo būdu) lietuvių kalba
2

Dauginama iš asmenų
skaičiaus

nuotolinės ekskursijos (elektroninio 
prisijungimo būdu) užsienio kalba

3
Dauginama iš asmenų

skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar
pravedimas ¹
2.1. Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir su direkcijos inventoriumi 

1 valanda 3,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

1 diena 15,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

2.2. Tik su žygio vadovu (direkcijos 
specialistu) 
1 valanda 2,00 Dauginama iš asmenų 

skaičiaus 
1 diena 10,00 Dauginama iš asmenų 

skaičiaus
2.3. mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus 

poveikiui jautriose teritorijose, įskaitant 
gamtinius rezervatus, organizavimas, 
vedimas

10,00 100,0 -

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas*, **
3.1. Savarankiškai 2,00 -
3.2. Su direkcijos specialistu (1 valanda) 30,00 40,00 + 

2,00 Eur už
kiekvieną
papildomą

asmenį



II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) ¹ 
4.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 

pravedimas 
4.1.1. Edukacinių programų organizavimas, pravedimas

lietuvių kalba 3,00 40,00 -

užsienio kalba 4,00 50,00 -

4.1.2. Nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas

lietuvių kalba 2,00 30,00 -
užsienio kalba 3,00 40,00 -

III. Kitos paslaugos
5. Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu 

traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių,
rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu
1 valanda su vairuotoju 50,00 -

6. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

7. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimo paslauga

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

8. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

Pastaba: 

1 Paslauga  teikiama,  kai  susidaro  10  asmenų  grupė.  Paslaugą  galima  teikti  ir  1–2
asmenims ar grupei iki 10 asmenų, jei jie sutinka mokėti 10 asmenų grupei taikomą kainą
(nurodyta kaina 1 asmeniui dauginama iš 10-ties).
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MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS
VIEŠVILĖS VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO GRUPĖS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
1 asmeniui,

EUR (su
PVM)

Grupei (3–15
asmenų), 
EUR (su

PVM)

Grupei (16–
25 asmenys), 

EUR (su
PVM)

1 2 3 4 5
1. Pažintinio turizmo paslaugos
1.1. Lankytojų centro ekspozicijos lankymas

savarankiškai -
su direkcijos specialistu (1 valanda) 15,00 30,00

2. Edukacijos paslaugos
2.1. Gamtiniame rezervate įrengto tako lankymas su 

specialistu 
30,00 50,00

2.2. Gamtos pamokos organizavimas, pravedimas 
(1 valanda)

30,00 50,00

2.3. Nuotolinės gamtos pamokos pravedimas 
(nuotolinio prisijungimo būdu) (1 valanda)

20,00

4. Filmų apie saugomas teritorijas, 
gamtosauginio švietimo temomis rodymas

10,00

5. Suvenyrų su saugomos teritorijos, ekspozicijos, 
muziejaus, kito objekto simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos

6. Informacinių, pažintinių leidinių ir / ar knygų 
platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
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