Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr.V-210
29 priedas
VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Grupei (3 – 15
asmenų)
Eur
4

1 asmeniui

Grupei (16 –
25 asmenys)
Eur
5

1
2
3
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga (1 valanda)
1.1
Pažintinės kelionės po Vištyčio regioninį parką vadovo paslauga
lietuvių kalba
20,00

užsienio kalba

30,00 + 2,00
Eur už
kiekvieną
papildomą
asmenį
40,0 + 3,00
Eur už
kiekvieną
papildomą
asmenį

30,00

nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu)
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
pravedimas1
1.2

2.1.

2.2.

2.3.

su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir
su direkcijos inventoriumi (1 valanda) 1,*

5,00

tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
(1 valanda) 1

3,00

mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus
poveikiui jautriose teritorijose
organizavimas, vedimas su direkcijos
specialistu (1 valanda)

Dauginama iš
asmenų
skaičiaus
Dauginama iš
asmenų
skaičiaus
100,00

3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas
3.1.
Savarankiškas Lankytojų centro
2,00
ekspozicijos lankymas *, ***
3.2.
Lankytojų centro ekspozicijos lankymas su
2,00
direkcijos specialistu (1 valanda) 1,*,***

-

neteikiama

20,00

30,00 + 2,00
Eur už
kiekvieną
papildomą
asmenį

Vištyčio vėjo malūno lankymas su
15,00
30,00
direkcijos specialistu (0,5 val.)
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda)
4.1.
Edukacinių programų („Susipažinkime su
mūsų krašte žiemojančiais paukščiais“,
„Atpažink kiekvieną medį“, „Kur gyvena
bebras?“, „Atpažink, suskaičiuok, išmatuok
20,00
30,00
Vištyčio regioninio parko turtus“, „Ką mums
pasakoja Vištyčio vėjo malūnas?“, „Vištyčio
regioninio
parko
išskirtinė
vertė“)
organizavimas
4.2.
nuotolinės edukacijos (elektroninio prisijungimo būdu) pravedimas
lietuvių kalba
2,00
20,00
užsienio kalba
3,00
30,00
4.3.
išvažiuojamosios edukacinės programos
40,00
organizavimas grupei (iki 50 km atstumu
nuo direkcijos)
5.
Filmų apie saugomas teritorijas
gamtosauginio švietimo temomis rodymas
1,00
15,00
25,00
***
III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1.
žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su
20,00
direkcijos specialistu (1 valanda)
6.2.
direkcijai priklausančiuose objektuose
50,00
(1 valanda)
7.
Seminarų ir konferencijų organizavimas
30,00
(1 valanda)
8.
Suvenyrų su saugomos teritorijos,
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
ekspozicijos, muziejaus, kito objekto
simbolika platinimas
9.
Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
knygų platinimas
10.
Pažintinių, mokomųjų takų schemų /
antkainis iki 200 proc. gaminio savikainos
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas
3.3.

Pastabos:
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 10ties).
1

1. Savarankiškas ekspozicijos lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems yra nemokamas.
2. Paslaugos, pažymėtos *, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės pensininkams teikiamos
su 50 % nuolaida;
3. Paslaugos, pažymėtos ***, 1 mokytojui ar 1 grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, 2
mokytojams ar 2 grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos
nemokamai.

