PATVIRTINTA
Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus
2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. VĮ-70
1 priedas
LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR RENGINIŲ SĄRAŠAS
LAIKOTARPIU NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. IKI 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D.
I SKYRIUS
EKSPOZICIJŲ IR RENGINIŲ LANKYMAS
Paslaugos pavadinimas
Jūrų muziejaus ir akvariumo ekspozicija
Suaugusiems lankytojams
Vaikams nuo 6 m., moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, nuolatinės
privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams (ES piliečiams)
Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir
tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų LR
kaliniams, LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–
13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–
1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams,
šeimos kortelė – suaugę
Šeimos kortelė– vaikai, mokiniai
Grupėms (daugiau nei 15 asmenų)
Suaugusiems lankytojams
Vaikams nuo 6 m., moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, nuolatinės
privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savano-riams (ES piliečiams)
Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir
tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų LR
kaliniams, LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–
13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–
1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams
Delfinų pasirodymai
Suaugusiems lankytojams
Vaikams iki 3 m. (imtinai)
Vaikams nuo 4 m., moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (ES piliečiams)
Šeimos kortelė – suaugę
Šeimos kortelė – vaikai, mokiniai
Grupėms (daugiau nei 15 asmenų)
Suaugusiems lankytojams
Vaikams nuo 4 m., moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (ES piliečiams)
Jūrų liūtų pasirodymai Saulės įlankoje
Vienam asmeniui
Etnografinė pajūrio žvejo sodyba, Senųjų žvejybos laivų aikštelė,
ekspozicija „Ilgas reisas“ vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai“
Pastaba. Visiems internetu parduodamiems bilietams taikoma 5 proc. nuolaida.
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II SKYRIUS
PASLAUGOS
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
Delfinariume, delfinų terapijos centre (40 min.), kai grupėje ne daugiau kaip 25
asmenys

50,00

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

70,00

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
Bendravimo su delfinais užsiėmimas „Delfinas – mano draugas“
Bendravimas su delfinais prie baseino (ne vandenyje) vienam asmeniui, 30 min.
trukmės
Bendravimas su delfinais prie baseino (ne vandenyje) grupei nuo 2 iki 4 asmenų, 30
min. trukmės
Pažintinės programos
„Vandens šalyje“ – gido paslaugų ekskursinis paketas Jūrų muziejuje grupei iki 25
asmenų
„Vandens šalyje LJM “ – gido paslaugų ekskursinis paketas Jūrų muziejuje ir
delfinariume grupei iki 25 asmenų
Užsakomasis delfinų pasirodymas
Liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. laikotarpiu grupei iki 150 asmenų
Grupei daugiau nei 150 asmenų – kiekvienam asmeniui taikoma bilietų kaina, skirta
grupėms
Informacija tel. 8 46 492250, 8 698 37299
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Pastaba. Paslaugoms Lietuvos jūrų muziejaus ne darbo metu ir šventinėmis dienomis taikomas 100 proc.
antkainis.

III SKYRIUS
EDUKACINĖS PROGRAMOS, RENGINIAI, UŽSIĖMIMAI
Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

Edukacinis užsiėmimas
Iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau kaip 30 asmenų
Iki 90 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau kaip 30 asmenų

30,00
50,00

Kultūros paso edukacinė programa
Iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau 30 asmenų, kaina 1 asmeniui

5,00

Gimtadienio programa
Iki 45 min. trukmės, kai grupėje ne daugiau 20 asmenų

100,00

Edukacinė stovykla
Tik vasaros sezono metu, kaina vienam asmeniui

100,00

Informacija tel. 8 659 21932
Pastaba. Lietuvos jūrų muziejaus administracija turi teisę keisti bilietų kainas bei darbo laiką.

