
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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 1  d. Nr. V-88 

 

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 ir Gražutės regioninių parkų grupės (10 priedas); 

1.5.7. Sirvėtos regioninio parko grupės (11 priedas); 

1.6. Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų: 

1.6.1. Aukštadvario regioninio parko grupės (12 priedas);  

1.6.2. Dieveniškių istorinio regioninio parko grupės (13 priedas); 

1.6.3. Metelių regioninio parko grupės (14 priedas); 

1.6.4. Nemuno kilpų regioninio parko grupės (15 priedas); 

1.6.5. Neries regioninio parko grupės (16 priedas); 

1.6.6. Panemunių regioninio parko grupės (17 priedas); 

1.6.7. Veisiejų regioninio parko grupės (18 priedas); 

1.6.8. Vištyčio regioninio parko grupės (19 priedas); 

1.6.9. Žuvinto biosferos rezervato grupės (20 priedas); 

1.7. Žemaitijos saugomų teritorijų: 

1.7.1. Dubysos regioninio parko grupės (21 priedas); 

1.7.2. Kurtuvėnų regioninio parko grupės (22 priedas); 

1.7.3. Salantų regioninio parko grupės (23 priedas); 

1.7.4. Tytuvėnų regioninio parko grupės (24 priedas); 

1.7.5. Varnių regioninio parko grupės (25 priedas); 

1.7.6. Ventos regioninio parko grupės (26 priedas); 

1.7.7. Žagarės regioninio parko grupės (27 priedas); 



1.7.8. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato grupės (28 priedas); 

1.8. Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų:  

1.8.1. Nemuno deltos regioninio parko grupės (29 priedas); 

1.8.2. Pagramančio regioninio parko grupės (30 priedas); 

1.8.3. Pajūrio regioninio parko grupės (31 priedas); 

1.8.4. Rambyno regioninio parko grupės (32 priedas); 

1.8.5. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato grupės (33 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, išskyrus rezervatus; 

2.3. paslaugos, prieduose pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį 

saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida, išskyrus rezervatus; 

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 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-210 „Dėl Valstybinių parkų, 

valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų ir Žuvinto biosferos rezervato direkcijos teikiamų mokamų 

paslaugų įkainių patvirtinimo“.  

 

Direktorius Albertas Stanislovaitis 

 

 

 

 

 

Parengė D. Urbonė 



PATVIRTINTA 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-88  

 

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 

specialistu (1 valanda) 

100,00 - 

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 kvitu galima 

aplankyti abi ekspozicijas) 

 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 

3.2.2. 
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  

 
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) 1,10 - 

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

10. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para) 

10.1. 1 palapinė 4,00 - 

10.2. 1 namelis 25,00 - 

10.3. 1 lova ( be patalynės) 4,00 - 

10.4. 1 lova su patalyne 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). 

 
 


