
 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ 

PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 

 

2018 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1-277 

Marijampolė 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamu mokamų paslaugų 

sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ministro 2005 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-256 „Dėl 

Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, ir 

atsižvelgdama į Marijampolės kraštotyros muziejaus 2018-07-20 raštą Nr. 1-129 „Dėl muziejaus 

teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1 . Nustatyti Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainas 

(priedas). 

2.Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. 

sprendimo Nr. 1-217 „Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus mokamų paslaugų kainų 

nustatymo“ 1 punktą. 

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. spalio 1 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai 

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 

36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės merė  Irena Lunskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Zakaravičienė 

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR  
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Marijampolės savivaldybės tarybos   

2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimo  Nr. 1-277 

priedas  

 

MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 

KAINOS 

 
Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kaina, Eur Pastabos 

1. Muziejaus lankymas vienam asmeniui:    

 1.1.  suaugusiems  1,00  

 1.2. vaikams, moksleiviams ir studentams  0,50  

 1.3. kariams, buvusiems partizanams, tremtiniams  0,50  

 1.4. pensininkams ir neįgaliesiems  0,50  

 1.5 Marijampolės savivaldybės vaikams ir 

moksleiviams; asmenims, lydintiems grupes 
 - 

nemokamai 

2. Ekskursijų vadovo paslaugos: 1 ak. 

val. 
 

 

 2.1. muziejuje    

  2.1.1. lietuvių kalba  5,00  

  2.1.2. užsienio kalba  9,00  

 2.2. mieste iki 2 

val. 
 

 

  2.2.1. lietuvių kalba    

   2.2.1.1. grupei iki 10 žmonių  15,00  

   2.2.1.2. grupei 11-30 žmonių  25,00  

  2.2.2. užsienio kalba    

   2.2.2.1. grupei iki 10 žmonių  25,00  

   2.2.2.2. grupei 11-30 žmonių  40,00  

 2.3. ekskursija su degustacija vienam asmeniui 
 3,00 

grupei nuo 

10 asmenų 

3. Leidimas fotografuoti ir filmuoti:    

 3.1. pavienius eksponatus mokslo tikslais vnt. - nemokamai 

 3.2. pavienius eksponatus komerciniais tikslais vnt. 10,00  

 3.3. leidimas filmuoti, fotografuoti ekspozicijose 

komerciniais tikslais ir asmeninių švenčių 

progomis 

val. 15,00 

 

4. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma:    

 4.1. salės nuoma val. 10,00  

 4.2. demonstracinės technikos nuoma val. 10,00  

5. Konsultacijos:    

 5.1. muziejaus veiklos sričių klausimais iki 

1 val.  
10,00 

 

 5.2. eksponatų pateikimas ir konsultavimas 

mokslo tikslais 
 - nemokamai 

 5.3. eksponato pateikimas ir konsultavimas 

komerciniais tikslais 

iki 

1 val.  
10,00 

 

6. Suvenyrų gamyba ir platinimas:    

 6.1. vario proginė moneta vnt. 2,00  

 6.2. aliuminio proginė moneta vnt. 1,00  

 6.3. naujas suvenyras vnt. savikaina arba atsižvelgiant 
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grynoji 

realizavimo 

vertė 

į tai, kuri iš 

jų mažesnė 

7.  Muziejaus išleistas leidinys 

vnt. 

savikaina arba 

grynoji 

realizavimo 

vertė 

atsižvelgiant 

į tai, kuri iš 

jų mažesnė 

8. Edukaciniai užsiėmimai:    

 8.1. vienam asmeniui 
  

grupei nuo 

10 asmenų 

 8.1.1. be papildomų medžiagų   1,00  

 8.1.2. su papildomomis medžiagomis  2,00  

 8.1.3. su keramikos gaminio degimu  3,00  

 8.1.4. išvykstamasis  3,00  

 8.2. edukacinis užsiėmimas šeimai  5,00  

 

 

 

 

 

_________________________ 


