
 
 

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 
 

Eilės nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 
1. Lankytojo bilieto kaina muziejuje:   
1.1. suaugusiesiems 2,00  
1.2. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams; 
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių 
studentams; 
profesinio mokymo įstaigų dieninių 
skyrių mokiniams; 
nuolatinės privalomosios karo tarnybos 
kariams, kariams savanoriams; 
asmenims, kuriems sukako valstybinio 
socialinio draudimo senatvės pensijos 
amžius (iki 80 metų) 
nuo 1939–1990 metų okupacijų 
nukentėjusiems asmenims – politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, buvusiems 
getų, koncentracijos ar kitokio tipo 
prievartinių stovyklų kaliniams; 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjams, 
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–
13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 
pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyviams – kariams 
savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams 

1,00 Lengvatas taikoma tik 
lankytojui pateikus teisę į 
lengvatą patvirtinantį 
dokumentą 

1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams; 
vaikų globos namų auklėtiniams; 
asmenims, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis ir juos lydintiems 
asmenims (vienam asmeniui – vienas 
lydintysis); 
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir 
vyresniems; 
Lietuvos muziejų darbuotojams; 
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
nariams; 
Grupės vadovui, lydinčiam į renginį 
(temines edukacines programas, 
ekskursija po muziejų ir kt.) 10 ir 
daugiau asmenų 

Nemokamai Lengvatas taikoma tik 
lankytojui pateikus teisę į 
lengvatą patvirtinantį 
dokumentą 

1.4. Ekskursijos gido paslaugos muziejuje:   
1.4.1. iki 20-ies žmonių grupei 5,00  
1.4.2. daugiau kaip 20-ies žmonių grupei 7,00  
1.4.3.  Ekskursija su gidu lengvatą turintiems 

lankytojams 
50%  

2. Lankytojo bilieto kaina muziejaus 
rinkinių saugyklose 

7,00 Lengvatos netaikomos 
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3. Edukaciniai užsiėmimai:   
3.1. Edukaciniuose užsiėmimuose 

diskutuojama, žaidžiama, klausomasi 
įrašų ir kt. 
 
Edukacinių užsiėmimų vedimas 
Mažeikių rajone (ne muziejuje) 

1,00 
 
 
 

1,50 

1 asmeniui 

3.2. Edukaciniuose užsiėmimuose 
naudojami įrankiai, įvairios medžiagos, 
atliekamos praktinės užduotys  
 
Edukacinių užsiėmimų vedimas 
Mažeikių rajone (ne muziejuje) 

2,00 
 
 
 
 

2,50 

1 asmeniui 

3.3.    
4. Kitos paslaugos:   
4.1. Eksponatų kopijų darymas:  1 puslapis 
4.1.1. A4 ir mažesnio formato:   
 XX-XXI a. 0,50 1 lapas 
 XIX a. 1,00 1 lapas 
 Iki XVIII a. 1,50 1 lapas 
4.1.2. A3 formato:   
 XX-XXI a. 1,00 1 lapas 
 XIX a. 1,50 1 lapas 
 Iki XVIII a. 2,00 1 lapas 
 Fotonuotraukų gaminimas iš negatyvo 2,00 1 vnt. 
 Eksponatų profesionalus fotografavimas 2,00 1 vnt. 
 Eksponatų nuskaitymas (skenavimas) 1,00 1 vnt. 
4.2. Filmavimas, fotografavimas muziejaus 

ekspozicijose 
6,00 Komerciniais tikslais 

4.3. Filmavimas, fotografavimas muziejaus 
rinkinių saugyklose 

6,00 Komerciniais tikslais 

4.4. Eksponatų paieška 0,20  
4.5. Eksponatų deponavimas fiziniams ir 

juridiniams asmenims 
0,50-1,50 Pagal eksponatų kainą 

4.6. Leidimas prekiauti suvenyrais, 
knygomis ir kitomis jiems 
prilygstančiomis prekėmis 

10,00 1 mėn. 

4.7. Muziejaus salės nuoma trumpalaikiams 
renginiams 

20,00 1 val. 

4.8. Parodų rengimas:   
 Mažos apimties paroda (stendų dydis – 

iki 1 kv. m) 
30,00  

 Vidutinės apimties paroda (stendų dydis 
– iki 5 kv. m) 

80,00  

 Didelės apimties paroda (stendų dydis – 
iki 10 kv. m) 

160,00  

4.9. Ekskursija po Mažeikius:   
4.9.1. Grupei iki 15 asmenų 20,00  
4.9.2. Grupei iki 50 asmenų  30,00  

_______________________  



 
RAŠYTOJOS ŠATRIJOS RAGANOS MEMORIALINIS MUZIEJUS 

 
Eilės nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 
1. Lankytojo bilieto kaina muziejuje:   
1.1. suaugusiesiems 1,00  
1.2. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams; 
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių 
studentams; 
profesinio mokymo įstaigų dieninių 
skyrių mokiniams; 
nuolatinės privalomosios karo 
tarnybos kariams, kariams 
savanoriams; 
asmenims, kuriems sukako 
valstybinio socialinio draudimo 
senatvės pensijos amžius (iki 80 
metų) 
nuo 1939–1990 metų okupacijų 
nukentėjusiems asmenims – 
politiniams kaliniams ir tremtiniams, 
buvusiems getų, koncentracijos ar 
kitokio tipo prievartinių stovyklų 
kaliniams; 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjams, 
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS 
agresijos; 
pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyviams – kariams 
savanoriams, ir laisvės kovų 
dalyviams 

0,50 Lengvatas taikoma 
tik lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams; 
vaikų globos namų auklėtiniams; 
asmenims, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis ir juos lydintiems 
asmenims (vienam asmeniui – vienas 
lydintysis); 
asmenims, kuriems sukako 80 metų 
ir vyresniems; 
Lietuvos muziejų darbuotojams; 
Tarptautinės muziejų tarybos 
(ICOM) nariams; 
Grupės vadovui, lydinčiam į renginį 
(temines edukacines programas, 
ekskursija po muziejų ir kt.) 10 ir 
daugiau asmenų 
 

Nemokamai Lengvatas taikoma 
tik lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

1.4. Ekskursijos gido paslaugos 
muziejuje: 

  

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  
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2 priedas 



1.4.1. iki 20-ies žmonių grupei 3,00  
1.4.2. daugiau kaip 20-ies žmonių grupei 5,00  
1.5.  Ekskursija su gidu lengvatą 

turintiems lankytojams 
50%  

2. Kitos paslaugos:   
2.1. Filmavimas, fotografavimas 

muziejaus ekspozicijose 
6,00 Komerciniais 

tikslais 
_______________________ 



  
 

LIETUVOS AVIACIJOS PRADININKO ALEKSANDRO GRIŠKEVIČIAUS 
MEMORIALINIS MUZIEJUS 

 
Eilės nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 
1. Lankytojo bilieto kaina muziejuje:   
1.1. suaugusiesiems 1,00  
1.2. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokiniams; 
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių 
studentams; 
profesinio mokymo įstaigų dieninių 
skyrių mokiniams; 
nuolatinės privalomosios karo 
tarnybos kariams, kariams 
savanoriams; 
asmenims, kuriems sukako valstybinio 
socialinio draudimo senatvės pensijos 
amžius (iki 80 metų) 
nuo 1939–1990 metų okupacijų 
nukentėjusiems asmenims – 
politiniams kaliniams ir tremtiniams, 
buvusiems getų, koncentracijos ar 
kitokio tipo prievartinių stovyklų 
kaliniams; 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjams, 
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS 
agresijos; 
pasipriešinimo 1940–1990 metų 
okupacijoms dalyviams – kariams 
savanoriams, ir laisvės kovų 
dalyviams 

0,50 Lengvatas taikoma 
tik lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams; 
vaikų globos namų auklėtiniams; 
asmenims, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis ir juos lydintiems 
asmenims (vienam asmeniui – vienas 
lydintysis); 
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir 
vyresniems; 
Lietuvos muziejų darbuotojams; 
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
nariams; 
Grupės vadovui, lydinčiam į renginį 
(temines edukacines programas, 
ekskursija po muziejų ir kt.) 10 ir 
daugiau asmenų 
 

Nemokamai Lengvatas taikoma 
tik lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

1.4. Ekskursijos gido paslaugos muziejuje:   

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  
2015-10-30 sprendimo Nr. T1-280 
3 priedas 



1.4.1. iki 20-ies žmonių grupei 2,00  
1.4.2. daugiau kaip 20-ies žmonių grupei 4,00  
1.5.  Ekskursija su gidu lengvatą turintiems 

lankytojams 
50%  

2. Kitos paslaugos:   
2.1. Filmavimas, fotografavimas 

muziejaus ekspozicijose 
6,00 Komerciniais 

tikslais 
_______________________ 

  



 
 

VIEKŠNIŲ I-OSIOS VAISTINĖS MUZIEJUS 
 

Eilės 
nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina Pastabos 

1. Lankytojo bilieto kaina muziejuje:   
1.1. suaugusiesiems (gegužės-spalio mėn.) 

(lapkričio-balandžio mėn.) 
1,60 
1,00 

 

1.2. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų 
mokiniams; 
aukštųjų mokyklų dieninių skyrių 
studentams; 
profesinio mokymo įstaigų dieninių 
skyrių mokiniams; 
nuolatinės privalomosios karo 
tarnybos kariams, kariams 
savanoriams; 
asmenims, kuriems sukako valstybinio 
socialinio draudimo senatvės pensijos 
amžius (iki 80 metų) 
nuo 1939-1990 metų okupacijų 
nukentėjusiems asmenims – 
politiniams kaliniams ir tremtiniams, 
buvusiems getų, koncentracijos ar 
kitokio tipo prievartinių stovyklų 
kaliniams; 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės gynėjams, 
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 
11-13 d. ir po to vykdytos SSRS 
agresijos; 
pasipriešinimo 1940-1990 metų 
okupacijoms dalyviams – kariams 
savanoriams, ir laisvės kovų 
dalyviams (gegužės – spalio mėn.) 
(lapkričio – balandžio mėn.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,80 
0,50 

Lengvatas 
taikoma tik 
lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams; 
vaikų globos namų auklėtiniams; 
asmenims, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis ir juos lydintiems 
asmenims (vienam asmeniui – vienas 
lydintysis); 
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir 
vyresniems; 
Lietuvos muziejų darbuotojams; 
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
nariams; 
Grupės vadovui, lydinčiam į renginį 
(temines edukacines programas, 
ekskursija po muziejų ir kt.) 10 ir 
daugiau asmenų 

Nemokamai Lengvatas 
taikoma tik 
lankytojui 
pateikus teisę į 
lengvatą 
patvirtinantį 
dokumentą 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  
2015-10-30 sprendimo Nr. T1-280 
4 priedas 



1.4. Ekskursijos gido paslaugos muziejuje:   
1.4.1. iki 20-ies žmonių grupei 3,00  
1.4.2. daugiau kaip 20-ies žmonių grupei 5,00  
1.5.  Ekskursija su gidu lengvatą turintiems 

lankytojams 
50%  

2. Edukaciniai užsiėmimai:   
2.1 Edukaciniuose užsiėmimuose 

naudojami įrankiai, įvairios 
medžiagos, atliekamos praktinės 
užduotys  

2,00 
 

1 asmeniui 

2.2 Edukaciniuose užsiėmimuose 
diskutuojama, žaidžiama, klausomasi 
įrašų ir kt. 

1,00 1 asmeniui 

3. Kitos paslaugos:   
3.1. Eksponatų kopijų darymas:   
3.1.1. A4 ir mažesnio formato:   
 XX-XXI a. 0,50 1 lapas 
 XIX a. 1,00 1 lapas 
 Iki XVIII a. 1,50 1 lapas 
3.1.2. A3 formato:   
 XX-XXI a. 1,00 1 lapas 
 XIX a. 1,50 1 lapas 
 Iki XVIII a. 2,00 1 lapas 
 Fotonuotraukų gaminimas iš negatyvo 2,00 1 vnt. 
 Eksponatų profesionalus 

fotografavimas 
2,00 1 vnt. 

 Eksponatų nuskaitymas (skenavimas) 1,00 1 vnt. 
3.2. Filmavimas, fotografavimas muziejaus 

ekspozicijose 
6,00 Komerciniais 

tikslais 
3.3. Pažymos išdavimas iš muziejaus 

mokslinio archyvo 
2,00  

3.4. Eksponatų deponavimas fiziniams ir 
juridiniams asmenims 

0,50–1,50  

3.5. Leidimas prekiauti suvenyrais, 
knygomis ir kitomis jiems 
prilygstančiomis prekėmis 

10,00  

4. Filmavimas, fotografavimas muziejaus 
ekspozicijose 

6,00 Komerciniais 
tikslais 

5. Ekskursija po Viekšnius:   
5.1. Grupei iki 15 asmenų 20,00  
5.2. Grupei iki 50 asmenų  30,00  

_______________________ 


