
EUR

1. Žemaitijos nacionalinio parko, Užgavėnių 

ekspozicijos (su vienu kvitu galima aplankyti abi 

ekspozicijas)

1.1. Ekspozicijų lankymo bilietas (kvitas) 2.50 Suaugę asmenys 1 asmeniui

1.2. Ekspozicijų lankymo bilietas (kvitas) 1.50 Ikimokyklinio amžiaus vaikai organizuotose grupėse, 

moksleiviai, studentai, senatvės pensininkai, neįgalūs asmenys, 

muziejaus darbuotojai (pateikus pažymėjimą)

1 asmeniui

1.3. Ekspozicijų lankymo bilietas (kvitas) 7.00 Šeimos bilietas (kvitas) 1 šeimai (2 suaugę ir vaikai)

1.4. Ekspozicijų lankymo bilietas (kvitas) nemokamai Su tėvais keliaujantys ikimokyklinio amžiaus vaikai, 1 

mokytojas, lydintis 10-15 asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys 

didesnę kaip 15 asmenų grupę, 1 grupės vadovas, lydintis 

didesnę kaip 10 asmenų grupę

-

2. Šaltojo karo ekspozicija (muziejus)

2.1. Ekspozicijos (muziejaus) lankymo bilietas (kvitas) 5.00 Suaugę asmenys 1 asmeniui

2.2. Ekspozicijos (muziejaus) lankymo bilietas (kvitas) 2.50 Ikimokyklinio amžiaus vaikai organizuotose grupėse, 

moksleiviai, studentai, senatvės pensininkai, neįgalūs asmenys, 

muziejaus darbuotojai (pateikus pažymėjimą)

1 asmeniui

2.3. Ekspozicijos (muziejaus) lankymo bilietas (kvitas) 14.00 Šeimos bilietas (kvitas) 1 šeimai (2 suaugę ir vaikai)

2.4. Ekspozicijos (muziejaus) lankymo bilietas (kvitas) nemokamai Su tėvais keliaujantys ikimokyklinio amžiaus vaikai, 1 

mokytojas, lydintis 10-15 asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys 

didesnę kaip 15 asmenų grupę, 1 grupės vadovas, lydintis 

didesnę kaip 10 asmenų grupę

-

2.5. Fotografavimas, filmavimas 17.00 Asmenys filmuojantys, fotografuojantys komerciniais tikslais                                       už 1 valandą
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3. Gido paslauga

3.1. Gido paslauga lietuvių kalba 12.00 - už 1 valandą

3.2. Gido paslauga užsienio kalba 15.00 - už 1 valandą

4. Edukacinė paslauga - teminės mokomosios 

programos organizavimas 

4.1. Edukaciniai užsiėmimai, (minimalus mokestis) 15.00 1-10 asmenų grupei už 1 valandą

4.2. Edukaciniai užsiėmimai 2.00 Suaugę asmenys, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei 

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

4.3. Edukaciniai užsiėmimai 1.00 Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kai paslaugos teikiamos 

didesnei kaip 10 asmenų grupei, 1 mokytojas, lydintis 10-15 

asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys didesnę kaip 15 asmenų 

grupę, 1 grupės vadovas, lydintis didesnę kaip 10 asmenų 

grupę, moksleiviai, studentai, senatvės pensininkai, neįgalūs 

asmenys, muziejaus darbuotojai (pateikus pažymėjimą), kai 

paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 asmenų grupei

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

4.4. Edukaciniai užsiėmimai Plokštinės ekologinio ugdymo 

centro patalpose (valgykloje, sporto salėje)

15.00 - už 1 valandą

4.5. Išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas 

grupei (iki 50 km atstumu nuo direkcijos)

27.00 1-15 asmenų grupei už 1 valandą

4.6. Išvažiuojamosios edukacinės programos organizavimas 

grupei (iki 50 km atstumu nuo direkcijos)

54.00 16-25 asmenų grupei už 1 valandą

4.7. Edukaciniai užsiėmimai (gamtiniai) 15.00 1-20 asmenų grupei už 1 valandą

4.8. Edukaciniai užsiėmimai Šaltojo karo muziejuje 3.00 Paslauga teikiama ne mažesnei nei 5-10 asmenų grupei 1 asmeniui už 1 valandą

4.9. Edukaciniai užsiėmimai Šaltojo karo muziejuje 2.50 11-20 asmenų grupė 1 asmeniui už 1 valandą

5. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu

5.1. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Plokštinės ekologinio ugdymo centro 

administraciniame pastate ir  I korpuse

4.00 - 1 asmeniui už 1 parą (be 

patalynės)
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5.2. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Plokštinės ekologinio ugdymo centro 

administraciniame pastate ir  I korpuse

5.00 - 1 asmeniui už 1 parą (su 

patalyne)

5.3. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Plokštinės ekologinio ugdymo centro 

teritorijoje

3.00 už 1 palapinę (1-4 vietos) 1  

parai 

5.4. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Plokštinės ekologinio ugdymo centro 

teritorijoje

4.00 - už 1 palapinę (daugiau kaip 4  

vietos) 1  parai 

5.5. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu uždaro tipo poilsio teritorijoje 

,,Pakalniškynė" 

20.00 - už 1 namelį  1 parai

5.6. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Tradicinių amatų centre  (4 kambariai/8 

asmenys)

20.00 paslauga teikiama apsistojant ne ilgiau nei 1 parai 1 asmeniui už 1 parą (su 

patalyne)

5.7. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Tradicinių amatų centre  (4 kambariai/8 

asmenys)

12.00
paslauga teikiama apsistojant 1 ir daugiau parų, ne mažiau kaip

10 asmenų grupei 

1 asmeniui už 1 parą (su 

patalyne)

5.8. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Tradicinių amatų centre (4 kambariai/8 

asmenys)

15.00

paslauga teikiama apsisistojant 2 ir daugiau parų

1 asmeniui už 1 parą (su 

patalyne)

5.9. Edukacinės programos organizavimas su laikinu 

apgyvendinimu Tradicinių amatų centre (3 kambariai/5 

asmenys)

10.00/13.00/18.00
Paslauga teikiama apsistojant 1 ir daugiau parų, ne mažiau kaip

10 asmenų grupei/ paslauga teikiama apsigyvenus 2 ir daugiau

parų/ paslauga teikiama apsistojant ne ilgiau nei 1 parai

 1 asmeniui už 1 parą (su 

patalyne) įkainis taikomas 

kambariams neturintiems 

atskiro san.mazgo

6. Amatų mokymo paslaugos

6.1. ,,Žvakių liejimas" Tradicinių amatų centre 20.00 1-10 asmenų grupei už vieną valandą (mokesčio 

asmeniui nėra)

6.2. ,,Žvakių liejimas" Tradicinių amatų centre 25.00 11-15 asmenų grupei už vieną valandą (mokesčio 

asmeniui nėra)

6.3. ,,Žvakių liejimas" Tradicinių amatų centre 30.00 16-25 asmenų grupei už vieną valandą (mokesčio 

asmeniui nėra)

6.4. Drožyba iš medžio 20.00 paslauga teikiama ne didesnėms nei 1-10 moksleivių grupėms 

(skirta ne jaunesniems nei 5-12 klasių moksleiviams)

grupei už 1 valandą
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6.5. Drožyba iš medžio 30.00 paslauga teikiama ne didesnei nei 1-10 suaugusių asmenų 

grupei 

grupei už 1 valandą

7. Etnokultūros papročių, apeigų pažinimo programos 

organizavimas ir kulinarinio paveldo degustavimas 

7.1. Etnokultūros papročių ir apeigų pažinimo praktinis 

seminaras (viešas, iš anksto skelbiamas užsiėmimas) 

Tradicinių amatų centre

1.00 _ 1 asmeniui už vieną seminarą

7.2. Etnokultūros papročių ir apeigų pažinimo užsiėmimas 

Tradicinių amatų centre (minimalus mokestis)

15.00 1-10 asmenų grupei  už 1 valandą

7.3. Etnokultūros papročių ir apeigų pažinimo užsiėmimas 

Tradicinių amatų centre

3.00 Suaugę asmenys, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei 

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

7.4. Etnokultūros papročių ir apeigų pažinimo 

užsiėmimasTradicinių amatų centre

2.00 Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kai paslaugos teikiamos 

didesnei kaip 10 asmenų grupei, 1 mokytojas, lydintis 10-15 

asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys didesnę kaip 15 asmenų 

grupę, moksleiviai, studentai, senatvės pensininkai, neįgalūs 

asmenys, muziejaus darbuotojai (pateikus pažymėjimą), kai 

paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 asmenų grupei

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

7.5. Blynų (mielinių, čirvinių ir kt.) kepimo papročių 

pažinimo užsiėmimas Tradicinių amatų centre 

(minimalus mokestis)

15.00 1-10 asmenų grupei už 1 valandą

7.6. Blynų (mielinių, čirvinių ir kt.) kepimo papročių 

pažinimo užsiėmimai Tradicinių amatų centre 

(minimalus mokestis)

3.00 Suaugę asmenys, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei 

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

7.7. Blynų (mielinių, čirvinių ir kt.) kepimo papročių 

pažinimo užsiėmimai Tradicinių amatų centre 

(minimalus mokestis)

2.00 Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kai paslaugos teikiamos 

didesnei kaip 10 asmenų grupei, 1 mokytojas, lydintis 10-15 

asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys didesnę kaip 15 asmenų 

grupę, moksleiviai, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)
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7.8. Žemaičių mielinio pyrago kepimo papročių pažinimo 

užsiėmimas Tradicinių amatų centre

15.00 1-10 asmenų grupei už 1 valandą

7.9. Žemaičių mielinio pyrago kepimo papročių pažinimo 

užsiėmimas Tradicinių amatų centre

3.00 Suaugę asmenys, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei 

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

7.10 Žemaičių mielinio pyrago kepimo papročių pažinimo 

užsiėmimas Tradicinių amatų centre

2.00 Ikimokyklinio amžiaus vaikai, kai paslaugos teikiamos 

didesnei kaip 10 asmenų grupei, 1 mokytojas, lydintis 10-15 

asmenų grupę, 2 mokytojai, lydintys didesnę kaip 15 asmenų 

grupę, moksleiviai, kai paslaugos teikiamos didesnei kaip 10 

asmenų grupei

1 asmeniui už 1 valandą 

(minimalaus mokesčio mokėti 

nereikia)

7.11. Kulinario paveldo degustavimo edukacinė programa 5.00/7.00 Paslauga teikiama ne mažesnėms nei 5 ir ne didesnėms nei 20 

asmenų grupėms

1 asmeniui už edukaciją

8. Lankytojo bilietas

8.1. Vienkartinis Žemaitijos nacionalinio parko lankytojo 

bilietas

1.00 - 1 asmeniui, galioja 5 dienas 

8.2. Vieno mėnesio Žemaitijos nacionalinio parko lankytojo 

bilietas

5.00 - 1 asmeniui, galioja 30 dienų 

8.3. Vieno mėnesio visų valstybinių parkų lankytojo bilietas 10.00 - 1 asmeniui, galioja 30 dienų 

8.4. Vienerių metų visų valstybinių parkų lankytojo bilietas 20.00 - 1 asmeniui, galioja 12 mėn.

8.5. Vienerių metų visų valstybinių parkų šeimos lankytojo 

bilietas

25.00 - šeimai, kurią sudaro 2 ar 

daugiau asmenų ir ne mažiau 

kaip vienas iš jų yra vaikas iki 

18 metų, galioja 12 mėn.

9. Kitos paslaugos

9.1. Audiogido paslauga 3.00 Ekspozicijų (muziejų) lankytojai už 1 audiogido įrenginį

9.2. Plokštinės gamtos lobių tako lankymas su direkcijos 

inventoriumi

1.50 - už 1 inventoriaus komplektą

9.3. Naudojimosi aikštelės infrastruktūra paslauga (1 m
2
) 1.10 - už 1 parą
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10. Pažintinės kelionės dviračiais organizavimas su 

vadovu (direkcijos specialistu) ir direkcijos 

inventoriumi

10.1. Paslauga skirtingomis kalbomis lietuvių/užsienio 16.00/20.00 Grupei iki 10 žmonių už 1 valandą

10.2. Paslauga skirtingomis kalbomis lietuvių/užsienio 20.00/22.00 Grupei nuo 11 iki 20 žmonių už 1 valandą














