
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

2022 m. rugpjūčio 29  d. Nr. 1-232

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 krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus 2022-08-01 raštą Nr. 1-

212 „Dėl muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“, Marijampolės savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Nustatyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus teikiamų mokamų

paslaugų kainas (priedas).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 1-276 „Dėl

Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų

nustatymo“;

2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 1-277 „Dėl

Marijampolės kraštotyros muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

Savivaldybės meras Povilas Isoda

Vilija Dulskė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR 
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Marijampolės savivaldybės tarybos

2022 m. rugpjūčio 29  d.

sprendimo Nr. 1-232

priedas

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil.

Nr.
Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur

1. Padalinio lankymo bilietas (vienam asmeniui):

1.1. suaugusiems asm. 1,00

1.2. moksleiviams, studentams, tremtiniams, kariams, senjorams 

iki 80 m.
asm. 0,50

1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams, Marijampolės savivaldybės 

moksleiviams, asmenims, lydintiems grupes, muziejų 

darbuotojams, senjorams virš 80 m., neįgaliesiems ir juos 

lydintiems asmenims.

asm. nemokamai

1.4. paskutinį mėnesio sekmadienį Visiems

lankytojams

nemokamai

2. Ekskursijų vadovo paslaugos:

2.1. muziejuje: 1 ak. val.

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 asmenų 15,00

2.2.1.2. grupei 11-30 asmenų 25,00

2.2.2. užsienio kalba

2.2.2.1. grupei iki 10 asmenų 25,00

2.2.2.2. grupei 11-30 asmenų 40,00

2.3. ekskursija su degustacija vienam asmeniui (grupei nuo 10 

asmenų)
asm. 3,00

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
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6.3. naujas suvenyras

vnt.

Savikaina arba

grynoji realizavimo

vertė (atsižvelgiant

į tai, kuri iš jų

mažesnė)

7. Leidiniai:

7.1. „Interjero tekstilė“ vnt. 15,00

7.2. „Rankšluosčiai“ vnt. 15,00

7.3. „Irenos Rutkauskaitės keramika“ vnt. 8,00

7.4. „Tradiciniai drabužiai ir jų detalės“ vnt. 10,00

7.5. „Suvalkiečių galvos ir pečių dangalai“ vnt. 7,00

7.6. „Atsiminimai ir mintys“ (I tomas) vnt. 7,00

7.7. „Atsiminimai ir mintys“ (II tomas) vnt. 7,00

7.8. „Atsiminimai ir mintys“ (III-IV tomas) vnt. 15,00

7.9. „Niekada nepalikę savo miesto“ vnt. 13,00

7.10. „Suvalkiečių prijuostės“ vnt. 7,00

7.11. „Suvalkiečių marškiniai“ vnt. 7,00

8. Edukaciniai užsiėmimai:

8.1. vienam asmeniui (grupei nuo 10 asmenų)

8.1.1. „Suvalkietiškas tautinis kostiumas“ asm. 5,00

8.1.2. „Komedijos Amerika pirtyje repeticijos Grinių namuose“ asm. 5,00

8.1.3. „Šv. Velykų tradicijos“ (su margučio apgaviko 

dekoravimu)
asm. 5,00

8.1.4. „Arbatėlė Bulotų namuose: mokėk kepti“ asm. 5,00

8.1.5. „Kūčių tradicijos ir burtai“ asm. 2,00

8.1.6. „Žvakę liesiu, ugnį įžiebsiu“ asm. 2,00

8.1.7. „Molinukas – mano žaisliukas“ asm. 2,00

8.1.8. „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ asm. 2,00

8.1.9. „Margučio magija“ asm. 2,00

8.1.10. „Popieriaus paslaptį atskleidus“ asm. 2,00

8.1.11. „Ką aš žinau apie savo šalį Lietuvą“ asm. 1,00

8.1.12. „Lankysime muziejų kitaip“ asm. 1,00

8.1.13. „Surask eksponatus“ asm. 1,00

8.1.14. „Tavo mėnuo“ asm. 2,00

8.1.15. „Darbščios rankelės – margos juostelės“ asm. 2,00

8.1.16. „Kas yra muziejus“ asm. 2,00

8.1.17. „Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos raida“ asm. 1,00

8.1.18. „Arbatėlė Bulotų namuose“ (su rekonstruotų tarpukario 

patiekalų degustacija)
asm. 18,00

8.1.19. „Saldi arbatėlė Bulotų namuose“ (su rekonstruotų 

tarpukario saldumynų degustacija)
asm. 10,00

8.1.20. „Surask Laisvės kovų eksponatą“ asm. 2,00

8.1.21. Užsiėmimas su keramikos dirbinio degimu asm. 3,00

8.1.22. Išvykstamasis užsiėmimas asm. 3,00

9. Paskaitos / pranešimo parengimas, skaitymas vnt. 50,00

______________________
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