
 PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-163 

 

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI 

 

Paslaugos pavadinimas ir lengvatos 

apibūdinimas 

Kaina, Eur Pastabos 

1. Ekspozicijų ir parodų lankymas: 

1.1. Rokiškio krašto muziejuje: 1. Teisę ekspozicijas ir parodas 

lankyti  nemokamai, pateikus 

patvirtinantį dokumentą, turi: 

ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

našlaičiai ir tėvų globos netekę 

vaikai; neįgalieji, kuriems nustatytas 

25 proc. ir mažesnis darbingumo 

lygis ir juos lydintys asmenys (1 

asmuo); asmenys, kuriems sukako 

80 m. ir vyresni; Lietuvos muziejų 

darbuotojai; Tarptautinės muziejų 

tarybos (ICOM ) nariai.  

2. 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.2 

papunkčiuose nurodyta kaina su 

lengvata taikoma moksleiviams, 

studentams, nuolatinės 

privalomosios karo tarnybos 

kariams, pensininkams (iki 80 m.). 

3. 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.2.3, 1.2.3.1, 

1.2.3.2 papunkčiuose nurodyta kaina 

su nuolaida netaikoma šeimoms, 

atvykusioms ekskursinių grupių 

sudėtyje. 

4. Kaina 1.1.5 ir 1.1.6 papunkčiuose 

nurodytoms paslaugoms nustatoma 

kiekvienai skirtingai parodai, 

vadovaujantis muziejaus direktoriaus 

2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 

V-31 patvirtintomis Rokiškio krašto 

muziejaus laikinų parodų kainų 

nustatymo taisyklėmis. 

5. Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 

1.1.1. visų ekspozicijų ir laikinų parodų 

(išskyrus parodas dvaro oficinoje) 

lankymas suaugusiems  

5,00 

1.1.2. visų ekspozicijų ir laikinų parodų 

(išskyrus parodas dvaro oficinoje) 

lankymas asmenims, kuriems taikoma 

lengvata 

2,50  

1.1.3. tik L. Šepkos drožinių ekspozicijos 

lankymas suaugusiems 

3,00 

1.1.4. tik L. Šepkos drožinių ekspozicijos 

lankymas asmenims, kuriems taikoma 

lengvata 

1,50  

1.1.5. tik parodų dvaro oficinoje lankymas 

suaugusiems  

1,00, 2,00, 

3,00, 4,00, 

5,00, 6,00, 

7,00, 8,00, 

9,00, 10,00, 

11,00, 12,00, 

13,00, 14,00, 

15,00 

1.1.6. tik parodų dvaro oficinoje lankymas 

suaugusiems 

0,50, 1,00, 

1,50, 2,00, 

2,50, 3,00, 

3,50, 4,00, 

4,50, 5,00, 

5,50, 6,00, 

6,50, 7,00, 

7,50  

1.1.7. visų ekspozicijų ir laikinų parodų (išskyrus parodas 

dvaro oficinoje) lankymas šeimoms: 

1.1.7.1. vienam suaugusiam asmeniui ir 1–

3 vaikams 

7,00 

1.1.7.2. dviem suaugusiems asmenims ir 

1–3 vaikams
 

12,00 

1.2. Kriaunų muziejuje: 

1.2.1. suaugusiems 2,00 

1.2.2. asmenims, kuriems taikoma lengvata
 

1,00  

1.2.3. šeimoms: 



1.2.3.1. vienam suaugusiam asmeniui ir 1–

3 vaikams 

2,50 

1.2.3.2. dviem suaugusiems asmenims ir 

1–3 vaikams 

4,00 

2. Ekskursijos vadovo paslaugos: 

2.1. Apžvalginė arba teminė ekskursija Rokiškio krašto 

muziejuje (iki 1,5 val., grupei iki 30 asmenų, visoms 

asmenų kategorijoms): 

1. Audiogidų paslauga Rokiškio 

krašto muziejaus ekspozicijų 

lankytojams teikiama nemokamai. 

2. Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 
2.1.1. lietuvių kalba (anglų, rusų) 15,00 

2.1.2. užsienio kalba 20,00 

2.2. Senamiestyje, bažnyčioje  (iki 1,5 val., 

grupei iki 30 asmenų, visoms asmenų 

kategorijoms): 

 

2.2.1. lietuvių kalba 15,00 

2.2.2. užsienio kalba (anglų, rusų) 20,00 

2.3. Laisvės kovų istorijos muziejuje 

Obeliuose ir Kriaunų muziejuje (iki 1 val., 

grupei iki 30 asmenų, visoms asmenų 

kategorijoms): 

 

2.3.1. lietuvių kalba 10,00 

2.3.2. užsienio kalba (rusų) 15,00 

2.4. J. ir S. Smalinskų medžioklės trofėjų 

parodoje (Laisvės g. 19, Rokiškis) 

10,00 

3. Edukacinių programų vedimas:
 

3.1. Edukacinė programa 1 asmeniui 1,00, 2,00, 

3,00, 4,00, 

5,00, 6,00, 

7,00, 8,00, 

9,00, 10,00
 

1. Kaina nustatoma pagal reikalingų 

medžiagų sąnaudas kiekvienam 

edukaciniam užsiėmimui, 

vadovaujantis muziejaus direktoriaus 

2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-

05 „Dėl Edukacinių programų 

rengimo tvarkos tvirtinimo“. 

2. Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 

4. Profesionali fotosesija ir / arba filmavimas muziejaus 

ekspozicijose ir saugyklose: 

1. Fotografavimas asmeniniam 

naudojimui (fotografuojant be 

blykstės ir stovo) – nemokamai.
 

Kiekvienas asmuo, dalyvaujantis 

fotosesijoje, turi būti įsigijęs 

muziejaus lankytojo bilietą. 

2. Fotosesijos paslauga, kai 

rezultatas skirtas nekomerciniam 

naudojimui, nemokamai teikiama 

rajono biudžetinėms įstaigoms ir 

nevyriausybinėms organizacijoms, 

išskyrus politines partijas. 

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 

savaites iki fotosesijos teikia 

prašymą Rokiškio krašto muziejaus 

direktoriui, nurodydamas 

4.1. 1 val. trukmės fotosesija 20,00 

4.2. Už kiekvieną papildomą valandą 10.00 



pageidaujamos fotosesijos datą, laiką 

ir trukmę, patalpas, objektus. 

Prašymas tenkinamas atsižvelgiant į 

Rokiškio krašto muziejaus 

organizacines galimybes aptarnauti 

fotosesiją. 

3. Už paslaugas atsiskaitoma 

bankiniu pavedimu. 

5. Dokumentų, fotografijų, spaudinių 

kopijavimas, skenavimas, spausdinimas 

(1 lapas, A4 formatu) 

0,30 Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 

6. Eksponatų skaitmeninių kopijų 

darymas, parengimas ir pateikimas 

popieriuje ir / arba skaitmeninėje 

laikmenoje, už 1 eksponatą 

6,00 1. Muziejams, švietimo ir mokslo 

institucijoms  – nemokamai, 

išskyrus,  kai kopija skirta 

komerciniam tikslui. 

2. Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 

7. Renginio aptarnavimo paslauga (1 val.): 

7.1. didžiojoje menėje  46,00 1. Į renginio aptarnavimo paslaugą 

įeina naudojimasis demonstravimo 

įrangos komplektu (ekranas, 

projektorius), rūbine, 2 techninėmis 

patalpomis (kambariais), standartinis 

patalpų ir (arba) lauko erdvės 

paruošimas ir valymas prieš renginį, 

per renginį ir 1 val. po renginio, 

užsakovo pateiktos viešinimo 

informacijos sklaida Rokiškio krašto 

muziejaus skelbimų lentose ir 

interneto svetainėje. 

2. Renginio aptarnavimo paslauga 

nemokamai teikiama rajono 

savivaldybės, rajono biudžetinių 

įstaigų ir nevyriausybinių 

organizacijų organizuojamiems 

nekomerciniams renginiams, 

išskyrus politines partijas; 

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 

savaites iki renginio dienos teikia 

prašymą Rokiškio krašto muziejaus 

direktoriui, nurodydamas renginio 

datą, laiką ir trukmę, techninio ir 

ūkinio aptarnavimo poreikį. 

Prašymas tenkinamas atsižvelgiant į 

Rokiškio krašto muziejaus technines 

ir organizacines galimybes 

aptarnauti renginį. 

3. Už paslaugas atsiskaitoma 

bankiniu pavedimu. 

7.2. židinio salėje (buvusiame kumetyne)  46,00 

7.3. medžioklės trofėjų salėje 20,00 

7.4. parodų salėje 20,00 

7.5. muziejaus vidiniame kiemelyje    10,00 

7.6. muziejaus didžiojoje aikštėje 80,00 



8. Leidinių, suvenyrų, atributikos ir 

kitos produkcijos,   reprezentuojančios 

Rokiškio kraštą, pardavimas 

 1. 20 proc. nuo leidinio ar suvenyrų 

produkcijos įsigijimo (pirminės) 

kainos. 

2. Už paslaugas atsiskaitoma kasoje 

arba bankiniu pavedimu. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


