
 

 

 

           

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M AS 

 

DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. TS-191 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Rokiškio krašto muziejaus teikiamų paslaugų sąrašą ir įkainius: 

 

Paslaugos pavadinimas Kaina (Eur) Pastabos 

Muziejaus ekspozicijų (Rokiškyje) lankymas:   

 suaugusiems 3,00  

 moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos 

kariams, pensininkams 

1,00  

Muziejaus ekspozicijų (Obeliuose ir Kriaunose) 

lankymas: 

  

 suaugusiems 1,00  

 moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos 

kariams, pensininkams 

0,60  

Parodų lankymas 1,00  

Muziejaus  ekspozicijų ir parodų lankymas: nemokamas  

 ikimokyklinio amžiaus vaikams   

 vaikų globos namų auklėtiniams   

 socialiai remtinų moksleivių grupėms, pateikus 

sąrašą 

  

 neįgaliesiems   

 Lietuvos Respublikos muziejininkams   

 Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM ) nariams   

 Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) 

nariams 

  

 Ekskursijos vadovo paslauga 1,5 val.:    

 muziejuje 10,00  

 senamiestyje ir Šv. Mato bažnyčioje 10,00  

 Liongino Šepkos parke   4,00  

 Laisvės kovų istorijos ekspozicijoje Obeliuose 4,00  

 Kriaunų krašto istorijos ir etnografijos 

ekspozicijoje 

4,00  

Edukacinių programų vedimas (1 asmeniui) 1,00–10,00 Pagal reikalingų 

medžiagų sąnaudas 

kiekvienam 
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edukaciniam 

užsiėmimui kaina 

nustatoma, 

vadovaujantis 

muziejaus 

direktoriaus 

patvirtinta tvarka. 

Audiogidų paslauga Nemokama  

Fotografavimas ir filmavimas muziejaus ekspozicijose ir 

saugyklose: 
  

 fotografavimas (fotosesijos) 20,00  

 filmavimas (grupės asmenų) 30,00  

 fotografavimas asmeniniam naudojimui 

(fotografuojant be blykstės ir stovo) 

Nemokama  

Dokumentų, fotografijų, spaudinių kopijavimas, 

skenavimas, spausdinimas 

0,30  

Eksponatų skaitmeninių kopijų darymas (1 vnt.):   

 fotografijos ir negatyvai iki 1940 m.  6,00  

 fotografijos ir negatyvai nuo 1940 m.  3,00  

 dokumentai, spaudiniai iki 1940 m.  3,00  

 dokumentai, spaudiniai nuo 1940 m.  2,00  

 dailės kūriniai  10,00  

 istoriniai daiktai   8,00  

 archyvinės medžiagos (1 lapas) 1,00  

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas 2,00  

Muziejaus reprezentacinių salių ir kiemų nuoma 1 val.:   

 didžioji menė  46,00  

 židinio salė (buv. kumetyne)  46,00  

 medžioklės trofėjų salė 20,00  

 parodų salė 20,00  

 pasiruošimas nuomojamose salėse  10,00  

 muziejaus vidinis kiemelis    10,00  

 muziejaus didžioji aikštė komerciniams 

renginiams 

Kaina 

sutartinė 

 

 muziejaus didžiojoje aikštėje prekybos vieta 

(20m²). 

12,00  

 civilinės santuokos registravimui 46,00  

Muziejaus didžiojoje aikštėje prekybos vieta rajono 

tautodailininkams, amatininkams   

Nemokama  

Savivaldybės reprezentavimo renginiams: 

konferencijoms, seminarams, priėmimams, 

susitikimams, dalykiniams pietums, vakaronėms ir pan. 

Nemokama  

Demonstravimo įrangos nuoma (organizuojant renginį 

muziejuje) 1 val. 

10,00  

Kompiuterio nuoma (organizuojant renginį muziejuje) 1 

val. 

2,00  

Leidinių, suvenyrų, atributikos ir kitos produkcijos, 

reprezentuojančios Rokiškio kraštą, pardavimas 

 20 proc. nuo leidinio 

ar suvenyrų 
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produkcijos 

įsigijimo (pirminės) 

kainos 

Kitų paslaugų teikimas    Pagal muziejaus 

nuostatuose 

patvirtintas veiklos 

rūšis – 20 proc. 

pirminės paslaugos 

kainos 

 

2. Pripažinti netekusiais galios Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 30 

d. sprendimą Nr. TS-13.226 ,,Dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų ir 

įkainių“, 2014 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-129 ,,Dėl Rokiškio krašto muziejaus teikiamų 

mokamų paslaugų ir įkainių patvirtinimo“.  

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras       Antanas Vagonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petras Blaževičius 
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