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SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ 

ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T2-180 

Jurbarkas 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Jurbarko krašto muziejaus 2021 m. gegužės 

10 d. raštą Nr. 1-27 „Dėl padalinio V. Grybo memorialinio muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų 

kainų patvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašą 

(pridedama). 

2. Nustatyti kad: 

2.1. nuo mokėjimo už Jurbarko krašto muziejaus teikiamas atlygintinas paslaugas 

atleidžiamos: 

2.1.1. neįgaliųjų organizacijos, organizuojančios renginius Jurbarko krašto muziejaus ir jo 

padalinių patalpose; 

2.1.2.  viešosios, biudžetinės įstaigos, kurių vienas iš steigėjų ar savininkų (dalininkų) yra 

valstybė ar savivaldybė, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko krašto muziejumi 

organizuoti renginius, susijusius su muziejaus nuostatuose apibrėžta veikla; 

2.1.3. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, Jurbarko rajono jaunimo 

organizacijos, organizuojančios Jurbarko krašto muziejaus ir jo padalinių patalpose kultūros ir 

švietimo renginius; 

2.2. pajamos, gautos už teikiamas atlygintinas paslaugas, naudojamos Jurbarko krašto 

muziejaus nuostatuose nurodytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti. 

3. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 

sprendimą Nr. T2-277 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

  



  

 

PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-180 

 

 

JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 

SĄRAŠAS 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 
Kaina 

Eur 

1. Bilietų kaina ir gido paslaugos 

Jurbarko krašto muziejaus  

1.1. Suaugusiems vnt. 2,00 

1.2. Moksleiviams, studentams vnt. 1,00 

1.3. Pensininkams vnt. 1,00 

1.4. Parodos bilieto kaina vnt. 1,00 

1.5. Gido paslaugos ekskursija 10,00 

padalinio – Veliuonos krašto istorijos muziejaus ir Petro Cvirkos memorialinio muziejaus 

(sodybos) 

1.6. Suaugusiems vnt. 2,00 

1.7. Moksleiviams ir studentams vnt. 1,00 

1.8. Pensininkams vnt. 1,00 

1.9. Gido paslauga vnt. 10,00 

padalinio – Vinco Grybo memorialinio muziejaus 

1.10. Suaugusiems vnt. 2,00 

1.11. Moksleiviams, studentams vnt. 1,00 

1.12. Pensininkams vnt. 1,00 

1.13. Parodos bilieto kaina vnt. 1,00 

1.14. Gido paslaugos   

1.14.1 grupė iki 10 žmonių  ekskursija 10,00 

1.14.2 grupė daugiau kaip 10 žmonių ekskursija 15,00 

1.15. Audiogidas ekskursija 3,00 

1.16. Ekskursija su gidu ir viktorina   

1.16.1 grupė iki 10 žmonių ekskursija 15,00 

1.16.2 grupė daugiau kaip 10 žmonių ekskursija 20,00 

1.17. Ekskursija „Nuo Antikos iki Vinco Grybo“ su gidu ekskursija 15,00 

1.18. Ekskursija „Nuo Antikos iki Vinco Grybo“ su gidu ir 

viktorina 

ekskursija 20,00 

 padalinio – Vinco Grybo memorialinio muziejaus 

teminės ekskursijos 

  

1.19. „Vinco Grybo laiškai ir puodelis kavos muziejuje“, nuo 4 iki 

12 dalyvių, trukmė – 1 val. 

1 asmuo 5,00 

1.20. „Ant sparnų. Biografinė Vinco Grybo kelionė“.  

Šešėlių teatro spektaklis (videofilmas) vaikams / 

moksleiviams / studentams, ne mažiau 10 dalyvių, trukmė – 

1 val. 

1 asmuo 1,00 

1.21. „Ant sparnų. Biografinė Vinco Grybo kelionė“.  

Šešėlių teatro spektaklis (videofilmas) suaugusiems, ne 

mažiau 10 dalyvių, trukmė – 1 val. 

1 asmuo 2,00 



  

1.22. „Vitražo raidos istorija nuo XI a. iki XX a“, trukmė – 1 val. 

 

1 asmuo 2,00 

1.23. „Nuo plastilino iki bronzos. Vieno kūrinio istorija“ 

(edukacinis videofilmas), trukmė – 15 min. 

 

1 asmuo 1,00 

1.24. „Skulptūros atliejimas bronzoje. Aišku kaip 2x2“ 

(edukacinis videofilmas, viktorina, žaidimas), ne mažiau 10 

dalyvių, trukmė – 1 val. 

1 asmuo 2,00 

2. Patalpų nuoma 

2.1. 
Židinio salės nuoma (kai prekiaujama ne muziejaus 

bilietais, nuo parduotų bilietų sumos) 
proc. 15 proc. 

2.2. Židinio salės nuoma renginiui 2 val. 90,00 

2.3. Židinio salės su vaizdo, garso įranga nuoma renginiui 2 val. 100,00 

2.4. 
Židinio salės nuoma renginiui (Jurbarko rajono viešosioms 

įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms)  
2 val. 60,00 

2.5. 

Židinio salės su vaizdo, garso įranga nuoma renginiui 

(Jurbarko rajono viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms 

organizacijoms)  

2 val. 75,00 

2.6. 
Židinio salės nuoma renginiui daugiau nei 2 val. (už 

kiekvieną papildomą valandą) 
1 val. 15,00 

2.7. Židinio salės nuoma renginiui (komercinėms įstaigoms)  renginys 150,00 

2.8. Muziejaus rūsio patalpos nuoma nekomerciniam renginiui 2 val. 30,00 

2.9. 

Muziejaus rūsio patalpos nuoma nekomerciniam 

renginiui  daugiau nei 2 val. (už kiekvieną papildomą 

valandą) 

1 val. 15,00 

2.10. 
Muziejaus rūsio patalpos nuoma komerciniam renginiui 

(komercinėms įstaigoms)  
renginys 120,00 

2.11. 

Parodų ir koncertų salės (cerkvės) nuoma (kai prekiaujama 

ne muziejaus bilietais, nuo parduotų bilietų sumos) 

pardavus ne daugiau kaip 50 bilietų 

proc. 10 proc. 

2.12. 

Parodų ir koncertų salės (cerkvės) nuoma (kai prekiaujama 

ne muziejaus bilietais, nuo parduotų bilietų sumos) pardavus 

daugiau nei 50 bilietų 

proc. 15 proc. 

2.13. 

Parodų ir koncertų salės (cerkvės) nuoma renginiui 

(Jurbarko rajono viešosioms įstaigoms, nevyriausybinėms 

organizacijoms)   

renginys 30,00 

2.14. Parodų ir koncertų salės (cerkvės) nuoma  renginiui renginys 60,00 

2.15. 
Parodų ir koncertų salės nuoma komerciniam renginiui 

(komercinėms įstaigoms)  
renginys 150,00 

2.16. 
Parodų ir koncertų salės (cerkvės) nuoma renginiui daugiau 

nei 2 val. (už kiekvieną papildomą valandą) 
1 val. 15,00 

2.17. 
Vinco Grybo memorialinio muziejaus dirbtuvių (skulptūrų 

salės) nuoma renginiui iki 3 val. 
1 val. 50,00 

2.18. 
Vinco Grybo memorialinio muziejaus pagrindinio pastato 

salės nuoma renginiui iki 3 val. 
renginys 20,00 

2.19. 
Vinco Grybo memorialinio muziejaus kiemo nuoma 

renginiui iki 5 val. 
renginys 30,00 

2.20. 

Vinco Grybo memorialinio muziejaus kiemo nuoma 

komerciniam renginiui (renginio dalyvių skaičius – iki 50) 

iki 5 val. 

renginys 60,00 



  

2.21. 

Vinco Grybo memorialinio muziejaus kiemo nuoma 

komerciniam renginiui (renginio dalyvių skaičius – nuo 50 

iki 300) iki 5 val. 

renginys 100,00 

2.22. 

Vinco Grybo memorialinio muziejaus kiemo nuoma 

komerciniam renginiui (renginio dalyvių skaičius – daugiau 

kaip 300) iki 5 val. 

renginys 200,00 

2.23. 
Vinco Grybo memorialinio muziejaus dailės dirbtuvių II 

aukšto nuoma renginiui iki 3 val. 
renginys 20,00 

3. Paskaitų organizavimas 

3.1. 
Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita, kai trukmė  yra 

1– 2 val., o klausytojų skaičius – ne mažesnis kaip 50 
1 asmuo 2,00 

3.2. 
Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita, kai trukmė yra 

1–2 val., o klausytojų skaičius – nuo 30 iki 50 
1 asmuo 3,00 

3.3. 
Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita, kai trukmė yra 

1–2 val., o klausytojų skaičius – nuo 10 iki 30 
1 asmuo 5,00 

3.4. 

Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita, kai trukmė yra 

1–2 val.,  lektorius turi profesoriaus, daktaro arba 

habilituoto daktaro laipsnį, o klausytojų skaičius – ne 

mažesnis nei 50 

1 asmuo 3,00 

3.5. 

Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita, kai trukmė yra 

1–2 val., kai lektorius turi profesoriaus, daktaro arba 

habilituoto daktaro laipsnį, o klausytojų skaičius – nuo 20 

iki 50 

1 asmuo 4,00 

3.6. 

Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita ir vedamas 

praktinis edukacinis užsiėmimas su padalomąja medžiaga, 

kai trukmė yra 1–2 val. 

1 asmuo 15,00 

3.7. 

Atvykstančių specialistų skaitoma paskaita ir vedamas 

praktinis edukacinis užsiėmimas su padalomąja medžiaga, 

kai trukmė viršija  4–5 val. 

1 asmuo 30,00 

3.8. 

Muziejaus specialistų parengtos teorinės paskaitos, kai 

trukmė yra 1,5–3 val., o klausytojų skaičius – ne mažesnis 

kaip 15 

1 asmuo 2,00 

3.9. 

Specialiai užsakomų teminių vizualizuotų paskaitų 

parengimas įstaigoms arba organizacijoms, kai paskaitos 

trukmė – iki 2 val. 

paskaita 80,00 

3.10. 

Specialiai užsakomų teminių videopaskaitų parengimas 

įstaigoms arba organizacijoms, kai paskaitos trukmė yra 2–4 

val. 

paskaita 120,00 

4. Edukaciniai užsiėmimai 

4.1. 

Mokomasis-gamybinis keramikos seminaras, kai gaminiai 

nedegami (dalyvių skaičius – nuo 5 iki 10) 

 

1 asmuo  

(1 val.) 
3,00 

4.2. 

Mokomasis-gamybinis stiklo juvelyrikos 2 val. seminaras 

(dalyvių skaičius grupėje – nuo 4 iki 10) 

 

1 asmuo  

(2 val.) 
12,00 

4.3. 

Mokomasis-gamybinis vitražo seminaras, kai naudojami 

įrankiai, padalomoji medžiaga, o stiklo kompozicijos dydis 

A4 formato, naudojamos glazūros, detalės kepamos 

krosnyje (dalyvių skaičius grupėje – nuo 2 iki 6) 

 

1 asmuo  

 
70,00 



  

4.4. 

Mokomasis-gamybinis vitražo seminaras, kai naudojami 

įrankiai, padalomoji medžiaga, o stiklo kompozicijos dydis 

ne didesnis kaip A3 formato, naudojamos glazūros, detalės 

kepamos krosnyje (dalyvių skaičius grupėje – nuo 1 iki 5) 

1 asmuo  

 
100,00 

4.5. 

Mokomasis-gamybinis šilko tapybos 2–3 val. seminaras su 

padalomąja medžiaga, kai šilkas rėmeliuose (dalyvių 

skaičius – nuo 5 iki 10) 

1 asmuo 12,00 

Individualizuoti užsiėmimai, kai užsakovo lūkesčiai ir galimybės, būsimo gaminio dizainas ir 

kaina suderinami užsakymo metu: 

4.6. 

Mokomasis-gamybinis keramikos seminaras, kai gaminiai 

išdegami (dalyvių skaičius grupėje – nuo 5 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

III sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

5,00  

10,00 

15,00 

4.7. 

Mokomasis-gamybinis-kūrybinis keramikos seminaras, kai 

gaminiai išdegami, užsiėmimo tema derinama su dalyviais 

(dalyvių skaičius grupėje – nuo 5 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

III sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

 

20,00 

25,00 

30,00 

4.8. 

Mokomasis-gamybinis-kūrybinis odos dailės seminaras, 

(dalyvių skaičius grupėje – nuo 5 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

III sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

10,00  

15,00 

20,00 

4.9. 

Mokomasis-gamybinis-kūrybinis odos dailės seminaras, kai 

užsiėmimo tema derinama su dalyviais (dalyvių skaičius 

grupėje – nuo 5 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

 

25,00 

30,00 

4.10. 

Mokomasis-gamybinis-kūrybinis vilnos vėlimo 2–6 val. 

seminaras, kai užsiėmimo tema derinama su dalyviais 

(dalyvių skaičius grupėje – nuo 5 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

III sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

 

5,00  

8,00 

12,00 

4.11. 

Mokomasis-gamybinis vitražo seminaras, kai naudojami 

įrankiai, padalomoji medžiaga, o užsiėmimo tema 

suderinama su dalyviais. Vitražinis stiklas nedekoruojamas 

glazūromis, detalės nekepamos krosnyje (dalyvių skaičius 

grupėje – nuo 4 iki 10) 

I sudėtingumo grupė* 

II sudėtingumo grupė* 

III sudėtingumo grupė* 

1 asmuo  

 

 

 

 

 

 

20,00  

30,00 

40,00 

4.12. 

Mokomasis-gamybinis šilko tapybos seminaras su 

padalomąja medžiaga (dalyvių skaičius grupėje – nuo 5 iki 

10). Šilko audinio formatas iš anksto suderinamas su 

dalyviais 

Nedidelio formato šilko audinys 

Vidutinio formato šilko audinys 

Didelio formato šilko audinys 

1 asmuo  

 

 

 

 

 

20,00 

25,00 

30,00 



  

4.13. 
Edukacinis užsiėmimas, kai naudojami muziejaus 

eksponatai 
grupė 5,00 

4.14. 
Edukacinis užsiėmimas, kai naudojama muziejaus 

padalomoji medžiaga 

1 asmuo  

 

2,00 

5. Kitos paslaugos 

5.1. Fotografavimas (be teisės platinti) 1 asmuo  2,00 

5.2. Fotografavimasis apsirengus XIX a. kostiumais 1 asmuo 2,00 

5.3. Filmavimas (be teisės platinti) 1 asmuo 5,00 

5.4. XIX a. kostiumų nuoma 

 

vnt. 8,00 

5.5. Eksponatų deponavimas nemuziejinėms institucijoms    50,00 

5.6. Naudojimasis internetu muziejuje 1 val. 0,50 

5.7. Keramikos dirbinių išdegimas 1 pakrova 30,00 

5.8. Keramikos dirbinių išdegimas mažojoje krosnyje 1 pakrova 15,00 

5.9. Porceliano dirbinių išdegimas 1 pakrova 60,00 

5.10. 
Stiklo kepimas, kai naudojamos 3 temperatūros režimo 

pakopos 
1 pakrova 15,00 

5.11. Dokumentų kopijavimo paslauga (formatas A4) vnt. 0,20 

5.12. Dokumentų kopijavimo paslauga (formatas A3) vnt. 0,30 
      

*sudėtingumo grupė nustatoma atsižvelgiant į būsimo gaminio dizainą ir medžiagų poreikį. 

______________ 

 

  



  

 

Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo 
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Statusas Sudarytojas Kodas Adresas 

Juridinis asmuo Jurbarko rajono 

savivaldybės taryba 

188713933 Dariaus ir Girėno g. 96, 

74187 Jurbarkas 
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