
 

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
   

DĖL VALSTYBINIŲ PARKŲ, VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ DIREKCIJŲ IR 
ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ 

ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio        d. Nr. V-

Vadovaudamasis Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 15 punktu, Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 10.1.6 papunkčiu:  

1. T v i r t i n u šių direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainius:
1.1. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko (pagal 1 priedą);
1.2. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato (pagal 2 priedą);
1.3. Kuršių nerijos nacionalinio parko (pagal 3 priedą); 
1.4. Žemaitijos nacionalinio parko (pagal 4 priedą); 
1.5. Anykščių regioninio parko (pagal 5 priedą);
1.6. Asvejos regioninio parko (pagal 6 priedą); 
1.7. Aukštadvario regioninio parko (pagal 7 priedą); 
1.8. Biržų regioninio parko (pagal 8 priedą); 
1.9. Dieveniškių istorinio regioninio parko (pagal 9 priedą); 
1.10. Dubysos regioninio parko (pagal 10 priedą); 
1.11. Kauno marių regioninio parko (pagal 11 priedą); 
1.12. Krekenavos regioninio parko (pagal 12 priedą); 
1.13. Kurtuvėnų regioninio parko (pagal 13 priedą); 
1.14. Metelių regioninio parko (pagal 14 priedą); 
1.15. Nemuno deltos regioninio parko (pagal 15 priedą); 
1.16. Nemuno kilpų regioninio parko (pagal 16 priedą); 
1.17. Neries regioninio parko (pagal 17 priedą); 
1.18. Pagramančio regioninio parko (pagal 18 priedą); 
1.19. Pajūrio regioninio parko (pagal 19 priedą); 
1.20. Panemunių regioninio parko (pagal 20 priedą); 
1.21. Rambyno regioninio parko (pagal 21 priedą); 
1.22. Salantų regioninio parko (pagal 22 priedą); 
1.23. Sartų ir Gražutės regioninių parkų (pagal 23 priedą); 
1.24. Sirvėtos regioninio parko (pagal 24 priedą); 
1.25. Tytuvėnų regioninio parko (pagal 25 priedą); 
1.26. Varnių regioninio parko (pagal 26 priedą); 
1.27. Veisiejų regioninio parko (pagal 27 priedą); 
1.28. Ventos regioninio parko (pagal 28 priedą); 
1.29. Vištyčio regioninio parko (pagal 29 priedą); 
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1.30. Žagarės regioninio parko (pagal 30 priedą); 
1.31. Kamanų valstybinio gamtinio rezervato (pagal 31 priedą); 
1.32. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato (pagal 32 priedą);
1.33. Žuvinto biosferos rezervato (pagal 33 priedą).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. savarankiškas ekspozicijų lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems yra nemokamas.
2.2. paslaugos, prieduose pažymėtos*, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės 

pensininkams teikiamos su 50 procentų nuolaida;
2.3. paslaugos, prieduose pažymėtos**, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį 

saugomos teritorijos lankytojo bilietą, teikiamos su 50 procentų nuolaida;
2.4. vienam mokytojui ar grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem mokytojams 

ar grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai;
2.5. direkcijoms priklausančių patalpų ir kito materialinio turto trumpalaikės nuomos 

paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. 

3. Į p a r e i g o j u direkcijas:
3.1. suteikus paslaugą, pateikti paslaugų gavėjams atsiskaitymo dokumentus;
3.2. iš biudžetinių įstaigų gautas paslaugų pajamų įplaukas priskirti kitoms biudžetinių įstaigų 

lėšoms;
3.3. iš ne biudžetinių įstaigų ir fizinių asmenų gautas paslaugų pajamų įplaukas pervesti į Iždo 

sąskaitą Nr. LT261010000002132402. 
4. P a v e d u direkcijoms, atsižvelgiant į žmogiškųjų ir piniginių išteklių kaštus, direkcijų 

direktoriaus įsakymu patvirtinti pagamintų suvenyrų ir informacinių leidinių įkainius. Esant didesniam 
nei 200 procentų gaminio savikainos antkainiui, įkainį suderinti su Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriumi.

5. L e i d ž i u direkcijoms:
5.1. taikyti iki 20 procentų nuolaidą Saugomų teritorijų produkto ženklu pažymėtų produktų ir 

/ ar paslaugų teikėjų, su kuriais direkcijos yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis, suburtoms 
lankytojų grupėms (10 ir daugiau asmenų);

5.2. mokamų paslaugų teikimo įkainius pagal šiuo metu galiojančias bendradarbiavimo sutartis 
taikyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. sausio 1 d.

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-59 „Dėl Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų teikiamų 
mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ (kartu su vėlesniais pakeitimais).

7. Šiuo įsakymu patvirtinti įkainiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Direktorius Albertas Stanislovaitis



Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio    d. įsakymu Nr. V-
13 priedas

KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas 1 asmeniui
Eur

Grupei (3–
15 asmenų)

Eur

Grupei 
(16–25 

asmenys)
Eur

1 2 3 4 5
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) po Kurtuvėnų regioninį parką vadovo paslauga (1 valanda) 1

1.1. lietuvių, užsienio kalbomis 30,00
2. Žygio pėsčiomis ir žirgais organizavimas ir/ar pravedimas 
2.1. Žygis pėsčiomis su žygio vadovu (direkcijos 

specialistu) (1 valanda) 1
30,00

2.2. Žygis žirgais su žygio vadovu (direkcijos 
specialistu) (1 valanda) 2

25,00 Dauginama 
iš asmenų 
skaičiaus

-

II. Edukacijos paslaugos
3. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas 

3.1. Gamtos pamokos, gamtosauginės mokomosios programos (edukacijos) organizavimas, 
pravedimas lietuvių kalba

3.1.1. Edukacinių programų „Laimės pasaga“,  
„Žirgo draugystė“ organizavimas 1

5,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

3.1.2. Edukacinė programa „Gyvojo žirgo 
muziejus“ (30 min.) 3, 4

3,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

3.1.3. Dalyvio mokestis viešai skelbiamuose 
direkcijos renginiuose 1

3,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

4. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas 1

4.1 1 diena (8 val.) be laikino apgyvendinimo 15,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

4.2 1 para su laikinu apgyvendinimu 25,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

III. Kitos paslaugos
5. Naudojimasis direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis ir kt.
5.1. Naudojimasis dvaro sodybos ar Jautmalkės 

gamtos mokyklos teritorija renginiams (1 
diena 8 val.)*

5,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

5.2 Naudojimasis kroketo aikšte ir žaidimo 
įranga (1 valanda)

5,00

5.3 Naudojimasis svirno patalpomis (1 valanda) 60,00
5.4 Naudojimasis ratinės patalpomis (1 valanda) 85,00
5.5 Naudojimasis konferencijų sale Gyvojo 

žirgo muziejuje (1 valanda)
                20,00

5.6 Naudojimasis dvaro rūmų terasa (1 valanda)                 30,00
6. Laikina apgyvendinimo paslauga (1 para)
6.1. Jautmalkės gamtos mokykloje

1 lova * (su patalyne) 20,00 -



1 lova * (be patalynės) 14,00 -
6.2. Kempinge „Kurtuvėnai“
6.2.1. Asmens mokestis (virtuvė, dušas, tualetas)

vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems4 5,00 Dauginama iš asmenų 
skaičiaus

6.2.2. Vieta kemperiui arba automobiliui su 
priekaba (asmens mokestis, elektra, vanduo, 
kanalizacija)

10,00 -

6.2.3. Vieta palapinei (be vietos automobiliui) 4,00
6.2.4. Vieta automobiliui (1 vnt.) 3,00
6.2.5. Vieta motociklui (1 vnt.) 2,00
6.2.6. Papildomos paslaugos asmeniui (dušas, virtuvėlė, tualetas, elektra, nuotekos, naminio 

gyvūno mokestis ir kt.):
6.2.6.1. prisijungimas prie elektros (1 lizdas) 3,00
6.2.6.2. prisijungimas prie vandens, kanalizacijos 

(1 prisijungimas)
3,00

6.2.6.3. dušas negyvenantiems kempinge (1 kartas) 3,00
6.2.6.4. tualetas negyvenantiems kempinge 

(1 kartas)
0,50

6.2.6.5. naminio gyvūno mokestis (1 gyvūnas) 2,00
6.2.6.6. skalbimo mašina, džiovyklė (1 žetonas) 3,00

Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu 
traktoriumi ir kita technika, pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, 
rūšių išsaugojimu, geros būklės palaikymu

7.

1 valanda su vairuotoju 50,00 -
8. Suvenyrų su saugomos teritorijos, 

ekspozicijos, muziejaus, kito objekto 
simbolika platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio 
savikainos

9. Informacinių, pažintinių leidinių ir/ar 
knygų platinimas

antkainis iki 200 proc. gaminio 
savikainos

10. Pažintinių, mokomųjų takų schemų / 
žemėlapių platinimas / atsisiuntimas

antkainis iki 200 proc. gaminio 
savikainos

11. Gyvojo žirgo muziejuje teikiamos paslaugos
11.1. Jojimas savarankiškai aikštėje (manieže) 

15 min. 10,00 -
30 min. 15,00 -
1 valanda 20,00 -

11.2. Jojimas ratu aikštėje/manieže
1 mažas ratas 2,00 -
1 didelis ratas 5,00 -

11.3. Individuali jojimo pamoka
45 min. 25,00 -
jojimo mokyklos mokiniams 45 min. 15,00 -

11.4. Fotosesija su 1 žirgu dvaro teritorijoje 
(1 valanda)

30,00

11.5. Pasivažinėjimas brička (iki 6 asmenų)
15 min. 10,00
30 min. 20,00 -
1 valanda 40,00 -

11.6. Pasivažinėjimas autentiška karieta (iki 4 asmenų)
30 min. 50,00 -
1 valanda 80,00 -



11.7. Jojimo mokykla 
4 kartai per mėnesį 50,00 -
8 kartai per mėnesį 90,00 -
20 kartų per 3 mėnesį 150,00 -

11.8. Žirgo laikymas ir kitos paslaugos privatiems asmenims
11.8.1. Žirgo laikymas (gardas, kraikas, pašarai, šėrimas, valymas, vieta žirgo inventoriui)

1 para (nuolatiniams naudotojams) nuo 6,46 -
1 para (vienkartiniams naudotojams) 13,00 -
1 mėn. nuo 200,30 -

11.8.2 Žirgo laikymas (gardas, kraikas, pašarai ir 
vieta žirgo inventoriui), 1 para (nuolatiniams 
naudotojams)

4,36

11.8.3. Naudojimasis maniežu 1 mėn. 20,00 -
11.8.4. Spintelė raitelio daiktams, 1 para 

(vienkartiniams naudotojams)
3,00 -

11.8.5. Dušas žirgui (1 mėn.) 6,00 -
11.8.6. Išvedimas į levadas (1 kartas)

žiemą 2,00 -
vasarą 1,00 -

11.8.7. Soliariumas žirgui 1 žetonas (5 min.) 2,00 -
11.8.8. Dalyvavimas bendroje pamokoje su privačiu 

žirgu (1 valanda)
6,00 -

Pastabos: 

1 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 10-ties).

2 Paslauga teikiama grupei iki 8 asmenų. 
3 Paslauga teikiama, kai susidaro 5 asmenų grupė. Paslaugą galima teikti ir 1–2 asmenims 

ar grupei iki 5 asmenų, jei jie sutinka mokėti 5 asmenų grupei taikomą kainą (kaina 1 asmeniui 
dauginama iš 5-ių).

4 Paslauga vaikams iki 7 metų amžiaus teikiama nemokamai.


