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LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR RENGINIŲ SĄRAŠAS  

 

 

Paslaugos pavadinimas Kaina, 

Eur 
Mokestis už internetinio bilieto spausdinimą 0,30 

 

Apžvalginės ekskursijos lietuvių kalba 
Jūrų muziejuje (60 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 50,00 

 Delfinariume, delfinų terapijos centre (40 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 

 

Apžvalginės ekskursijos anglų, rusų kalbomis 
Jūrų muziejuje (60 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 70,00 
Delfinariume, delfinų terapijos centre (40 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 

 

Teminės ekskursijos muziejuje, vedamos istorijos arba biologijos specialistų 
Lietuvių kalba – (60 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 100,00 
Anglų, rusų  – (60 min), kai grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys 130,00 

 

Proginis fotografavimas, filmavimas 
Jūrų muziejuje arba etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje (60 min.), fotografuojant arba filmuojant 

muziejuje būtina įsigyti lankytojo bilietus 
100,00 

 

Bendravimo su delfinais užsiėmimas „Delfinas – mano draugas“ 
30 min. trukmės bendravimas su delfinais prie baseino (ne vandenyje) vienam asmeniui 120,00 
30 min. trukmės bendravimas su delfinais prie baseino (ne vandenyje)  grupei nuo 2 iki 4 asmenų 200,00 

 

Pažintinės programos 
„Vandens šalyje“  – gido paslaugų ekskursinis paketas Jūrų muziejuje grupei iki 25 asmenų  50,00 
„Vandens šalyje LJM “ – gido paslaugų ekskursinis paketas Jūrų muziejuje ir delfinariume grupei iki 

25 asmenų 
100,00 

 

Užsakomasis delfinų pasirodymas 
Sausį – gegužę, rugsėjį - gruodį grupei iki 150 asmenų 700,00 
Birželį – rugpjūtį  grupei iki 150 asmenų 1000,00 
Grupei daugiau nei 150 asmenų – kiekvienam asmeniui taikoma bilietų kaina, skirta grupėms     
Informacija tel. 8 46 492250, 8 698 37299  
Pastaba. Paslaugoms Lietuvos jūrų muziejaus ne darbo metu ir šventinėmis dienomis taikomas 100% antkainis. 

 

Edukacinės programos, renginiai ir užsiėmimai  

 

           Edukacinis užsiėmimas  Kaina, 

Eur 
Iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau kaip 30 asmenų 30,00 
Iki 90 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau kaip 30 asmenų  50,00 

 

Kultūros paso edukacinė programa 

Iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau 30 asmenų, kaina 1 asmeniui 5,00 

 

Gimtadienio programos iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau kaip 20 asmenų 100,00 

 

Edukacinė stovykla vienam asmeniui (tik vasaros sezono metu).  100,00 



Informacija tel. 8 659 21932 

 

Pastaba. Lietuvos jūrų muziejaus administracija turi teisę keisti bilietų kainas bei darbo laiką.    

 


