
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 

 

Ekspozicijų lankymas 

Eil. 

Nr. 
Nemokama Paslaugos teikimo vieta ir tvarka Laikotarpis Pastabos 

1. Ekspozicijų 

lankymas 

Etnografinė pajūrio žvejo sodyba Gegužė – rugsėjis - 

2. Senųjų žvejybos laivų aikštelė - 

3. Ekspozicija „Ilgas reisas“  

Vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai“ 

- 

 

Bilietai į muziejų ir pasirodymus 

Eil. 

Nr. 
Mokama Laikotarpis Įkainiai Pastabos 

1. Bilietai į 

Lietuvos jūrų 

muziejų 

Sausis – gegužė, 

rugsėjis – gruodis 

1. Suaugusiajam – 5 € 

2. Vaikui (nuo 6 m.) – 2,5 € 

3. Mokiniui – 2,5 € 

4. Studentui – 2,5 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 2,5 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 
Grupėms (daugiau nei 15 asm.): 

1. Suaugusiajam – 4 € 

2. Vaikui (nuo 6 m.) – 2 € 

3. Mokiniui – 2 € 

4. Studentui – 2 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 2 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 

 

 

 

 

Bilietą su 50 proc. nuolaida gali įsigyti: 

1. Mokiniai; 

2. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos 

Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių 

aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių 

skyrių mokiniai;  

3. Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės 

valstybių asmenys; 

4. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai; 

5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, 

buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai. Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po 

to vykdytos SSRS agresijos. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – 

kariai savanoriai, ir Laisvės kovų dalyviai; 

 

Bilietą su nuolaida (t.y. organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina) gali įsigyti: 

6. Organizuotos lankytojų grupės, kai grupėje daugiau nei 15 asmenų. 

 

Nemokamai įleidžiami: 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai (vaikai iki 6 metų amžiaus); 

2. Asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni; 

3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus 

administracijos išduotus leidimus/kvietimus; 

4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai bei Tarptautinės muziejų tarybos 

(ICOM) nariai, pateikę darbo pažymėjimus; 

5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt 

vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant 

Birželis – rugpjūtis 1. Suaugusiajam – 6 € 

2. Vaikui (nuo 6 m.) – 3 € 

3. Mokiniui – 3 € 

4. Studentui – 3 € 

5. Senjorui (iki 80 metų) – 3 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 



 
Grupėms (daugiau nei 15 asm.): 

1.Suaugusiajam – 5 € 

2.Vaikui (nuo 6m.) – 2,5 € 

3.Mokiniui – 2,5 € 

4.Studentui – 2,5 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 2,5 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 

bilietus vaikų grupei; 

6. Vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik perkant 

bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui; 

7. Gidas, pateikęs galiojantį gido pažymėjimą; Nemokamas bilietas gidui išduodamas 

kasoje be teisės perduoti kitam asmeniui. 

8. Asmenys, kuriems nustatytas vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis; 

9. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems 

nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas 

lydintysis); 

10. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas 

suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius 

dokumentus. 

2. Bilietai į 

delfinų 

pasirodymą 

Sausis – gegužė,  

rugsėjis – gruodis 

 

 

1. Suaugusiajam – 7 € 

2. Vaikui (nuo 4m.) – 3,50 € 

3. Mokiniui – 3,50 € 

4. Studentui – 3,50 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 3,50€ 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 
Grupėms (daugiau nei 15 asm.): 

1. Suaugusiajam – 6 € 

2. Vaikui (nuo 4 m.) – 3 € 

3. Mokiniui – 3 € 

4. Studentui – 3 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 3 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

Bilietą su 50 proc. nuolaida gali įsigyti: 

1. Vaikai nuo 4metų amžiaus; 

2. Mokiniai; 

3. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos 

Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių 

aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių 

skyrių mokiniai;  

4. Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės 

valstybių asmenys; 

5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis 

 

Bilietą su nuolaida (t.y. organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina) gali įsigyti: 

6. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas  

lengvas neįgalumo lygis; 

7. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės. 

 

Nemokamai įleidžiami: 

1. Vaikai iki 4 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti); 

2. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems 

nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas 

lydintysis); 

3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus 

administracijos išduotus leidimus/kvietimus; 

4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus; 

5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt 

vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant 

bilietus vaikų grupei; 

6. Vienas gidas, vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik 

perkant bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui; 

7. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas 

suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius 

dokumentus. 

Birželis – rugpjūtis 

 

1. Suaugusiajam – 10 € 

2. Vaikui (nuo 4 m.) – 5 € 

3. Mokiniui – 5 € 

4. Studentui – 5 € 

5. Senjorui (iki 80 metų) – 5 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 
Grupėms (daugiau nei 15 asm.): 

1. Suaugusiajam – 9 € 

2. Vaikui (nuo 4 m.) – 4,5 € 

3. Mokiniui – 4,5 € 

4. Studentui – 4,5 € 

5. Senjorui (iki 80 m.) – 4,5 € 

6. Senjorui (nuo 80 m.) – 0 € 

 



3. Bilietai į 

kaliforninių 

jūrų liūtų 

pasirodymą 

Gegužė, rugsėjis – 

spalis 

Visiems lankytojams – 2 € 

 

Nemokamai įleidžiami: 

1. Vaikai iki 4 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti); 

2. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems 

nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas 

lydintysis); 

3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus 

administracijos išduotus leidimus/kvietimus; 

4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus; 

5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt 

vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant 

bilietus vaikų grupei; 

6. Vienas gidas, vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik 

perkant bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui; 

7. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas 

suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius 

dokumentus. 

Birželis – rugpjūtis Visiems lankytojams – 3 € 

Kitos paslaugos 

5. Gido 

paslaugos 

delfinariume 

Visus metus 1. Lietuvių k. – 29 € (iki 40 min) 

2. Anglų, rusų, vokiečių k. –50€ 

(iki 40 min) 

Grupės dydis – ne daugiau kaip 30 asmenų. 

6. Gido 

paslaugos jūrų 

muziejuje 

1. Lietuvių k. – 29 € (iki 1 val.) 

2. Anglų, rusų, vokiečių k. – 50€ 

(iki 1 val.) 

7. Proginis 

fotografavimas 

Visus metus 29 € (1 val.) - 

8. Bendravimo su 

delfinais -

užsiėmimas 

„Delfinas – 

mano draugas“ 

Sausis – gegužė, 

rugsėjis – gruodis 

1. Individualus (1 asm.) – 120 € 

2. Grupei (maks. 4 asm.) – 200 € 

Užsiėmimas vyksta visomis savaitės dienomis, išskyrus pirmadienį, 10:30 -11:00 val.. 

9. Užsakomasis 

specialus 

delfinų 

pasirodymas 

Sausis – gegužė, 

rugsėjis – gruodis 

Grupei (iki 150 asm.) – 700 € 

 

Dėl pasirodymo būtina susisieti iš anksto; 

Grupėms (nuo 150 asm.) taikoma grupinio bilieto kaina. 

Birželis – rugpjūtis Grupei (iki 150 asm.) – 1000 € 

10. Pažintinė 

programa 

„Vandens 

šalyje“ 

Visus metus Grupei (iki 30 asm.) – 50 € - 

11. Kultūrinis 

edukacinis 

renginys 

Visus metus Kaina nustatoma atskiru 

susitarimu. 

- 



delfinariume 

12. Gimtadienio 

programos 

Sausis – gegužė, 

rugsėjis – gruodis 

Grupei (iki 10 asm.) – 55 € 

 

Dalyvių amžius:  4-12 metų. 

Grupei (10-20 asm) – 80 € - 

13. Edukacinis 

užsiėmimas 

Visus metus 26 € (iki 45 min) - 

14. Edukacinis 

plaukimas 

Gegužė – rugsėjis 

 

Plaukimas grupei (iki 10 asm.) – 

80 € (iki 1 val.) 

Plaukiama burvalte Kurėnu arba motorine valtimi Dore. 

 

Specialūs edukaciniai užsiėmimai delfinų terapijos centre (su netradicinėmis edukacinėmis priemonėmis) 

Eil. nr. Mokama Laikotarpis Įkainiai Pastabos 

1. Meninio ugdymo užsiėmimas 

 

30 min. 

 

20 € 
Vaikai ir suaugę, kurie turi negalią, ar spec. poreikių, vaikai ir 

suaugę, esantys sudėtingoje psichosocialinėje situacijoje. 

2. Relaksacijos užsiėmimas 
30 min. 

 
20 € 

 

Vaikai ir suaugę, kurie turi negalią, ar spec. poreikių, vaikai ir suaugę, 

esantys sudėtingoje psichosocialinėje situacijoje. Klientų šeima. 

3. 

Judesio užsiėmimas: 

-Sherbornė judesio terapija (individuali 

ar grupinė veikla) 

-Kūno derinimas 

-Tradicinė kineziterapija* 

-Manualinė terapija* 

-Masažas* 

30 min. 20 € 
Vaikai ir suaugę, kurie turi negalią, ar spec. poreikių, vaikai ir suaugę, 

esantys sudėtingoje psichosocialinėje situacijoje. Klientų šeima. 

4. 
Užsiėmimas sensorinės integracijos 

kambaryje (Snoozelen) 
15 min. 20 € 

Vaikai ir suaugę, kurie turi negalią, ar spec. poreikių, vaikai ir suaugę, 

esantys sudėtingoje psichosocialinėje situacijoje. Klientų šeima. 

Delfinų terapijos skyriaus specialistų konsultacijos 

5. Metodinė paskaita/ seminaras Iki 1 val. 200 €  Specialistai 

6. Psichologo konsultacija Iki 1 val. 50 €  Vaikai / suaugę 



7. TEACCH konsultacija Iki 1 val. 50 €  Vaikai / suaugę 

8. HOP  video analizė Iki 2 val. 100 €  Suaugę 

9. OIVA metodo video analizė Iki 2 val. 100 €  Specialistai 

10. 
Sensorinės integracijos specialisto 

konsultacija 
Iki 1 val. 50 €  Specialistai vaikai / suaugę 

11. Judesio specialisto konsultacija Iki 1 val. 50 €  Vaikai / suaugę 

*vedama/ teikiama tik esant galiojančiam higienos pasui. 

Patalpų ir teritorijos nuoma 

Eil. 

Nr. 
Mokama Laikotarpis Įkainiai Pastabos 

 
Ne sezono metu 

 

Birželis, liepa, 

rugpjūtis 

 

Įkainiai galioja darbo valandomis 

 

1. 

Renginių salė 

„Jūros sala“ 

1 val. 

2 val. 

3 val. 

50 € 

90 € 

125 € 

60 € 

100 € 

135 € 

 

Tik erdvė be įrangos. 

  

   2. 
Renginių salė 

„Jūros sala“ 

1 val.  

2 val. 

 3 val..  

100 € + PVM 

180 € + PVM 

250 € + PVM 

120 € + PVM  

200 € + PVM  

270 € + PVM 

Erdvė su įranga. 

Už papildomą valandą 50 € + PVM. 

 

3. 
„Kopos“ 

konferencijų salė 
Iki 3 val.  200 € + PVM 230 € + PVM Erdvė su įranga. Už papildomą valandą 30 € + PVM. 

4. 
Delfinariumo 

žiūrovų salė 
Iki 3 val. 500 €  600  Tik erdvė be įrangos. 

 
Delfinariumo 

žiūrovų salė 
Iki 3 val. 500 € + PVM 600 € + PVM Erdvė su įranga. 

5. 
Aikštė prie 

delfinariumo 
Iki 3 val. 500 € 700 € Tik erdvė be įrangos.  

6. 
Aikštė prie 

delfinariumo 
Iki 3 val.  500 € + PVM 700 € + PVM Erdvė  su įranga. 

7. 

Etnografinė 

pajūrio žvejo 

sodyba 

1 val. 40 € 60 € Tik erdvė be įrangos. 



8. 

Etnografinė 

pajūrio žvejo 

sodyba 

1 val. 50 € + PVM 70 € + PVM Erdvė su įranga. 

9. 
Nerijos forto 

kiemas 
Iki 3 val. 500 €  600 € Tik erdvė be įrangos. Už papildomą valandą 100 €. 

10. 

Nerijos forto 

kiemas ir vidaus 

patalpos  

Iki 3 val. 700 € 1000 € Tik erdvė be įrangos. 

11. Parodų salė 1 val. 50 € 60 € Tik erdvė be įrangos. 

12. Parodų salė 

1 val. 

2 val. 

3 val. 

100 € + PVM 

180 € + PVM 

200 € + PVM 

120 € + PVM  

250 € + PVM  

270 € + PVM 

Erdvė su įranga. 

  

 


