Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-20
1 priedas
ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
(įsigalioja nuo 2022 sausio 1 d.)
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1 asmeniui
Eur

1
2
3
I. Pažintinio turizmo paslaugos
1. Pažintinės kelionės (ekskursijos) paslauga1 (1 valanda)*, **
1.1.
Pažintinės kelionės vadovo paslauga
lietuvių kalba

užsienio kalba

1.2.

Grupei (3 – 15
asmenų)
Eur
4

40,00

50,00

Nuotolinės ekskursijos (elektroninio prisijungimo būdu) paslauga
lietuvių kalba
2,0

Grupei (16 –
25 asmenys)
Eur
5

40,00 + 2,00
Eur už
kiekvieną
papildomą
asmenį
50,00 + 2,50
Eur už
kiekvieną
papildomą
asmenį

Dauginama iš asmenų
skaičiaus
užsienio kalba
3,0
Dauginama iš asmenų
skaičiaus
2. Žygio pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas ir/ar
pravedimas (1 valanda) 1, *,**
2.1.
Su žygio vadovu (direkcijos specialistu) ir
5,00
45,00
su direkcijos inventoriumi
2.2.
Tik su žygio vadovu (direkcijos specialistu)
4,00
40,00
2.3.
Mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus
7,00
100
poveikiui jautriose teritorijose
organizavimas, vedimas su direkcijos
specialistu
3. Lankytojų centro, muziejų ar kitų ekspozicijų bei objektų lankymas *, **
3.1.
Savarankiškai
3.1.1. Lankytojų centro lankymas
1,00
3.1.2. Medžių lajų tako lankymas
4,00
3.1.3. šeimos bilietas Medžių lajų tako lankymui
10,00
(3-6 asmenų grupė, kurioje 1-2 suaugę
asmenys ir bent vienas iki 18 metų vaikas)
3.2.
Su direkcijos specialistu lankytojų centre (1
45,00
75,00 + 2,00
valanda)
Eur už

kiekvieną
papildomą
asmenį
3.3.
Audiogido paslauga
3,00
II. Edukacijos paslaugos
4. Teminių mokomųjų programų organizavimas, pravedimas (1 valanda) 1 *
4.1.
Edukacinių programų („Pažink Anykščių regioninį parką“, „Rudeninės paukščių palydos“,
„Paukščių sugrįžimo ir inkilų kėlimo ypatumai“, „Ten, kur ošia Anykščių šilelis“, „Pažintis su
mažai pastebimais organizmais – kerpėmis“, „Pasivaikščiojimai drąsiausiems: Pažintis su
pelke“, „Baltųjų smėlynų kraštas pažintis su kvarciniu smėliu“, „Pažintis su Anykščių
regioninio parko gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis“, „Variaus upelio perlai“, Pėsčiųjų
žygis „Šventosios pažintinis takas”, Pėsčiųjų žygis „Kasagorais“, „Voverės trasa“, žaidimai:
„Super protas“, „Pažink Anykščių regioninį parką“, Edukacinės dėlionės“ organizavimas
lietuvių kalba
4,00
80,00
užsienio kalba organizavimas
5,00
90,00
5. Mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas, vedimas (1 para) 1, *
5.1.
Mokomųjų ir pažintinių stovyklų
8,00
organizavimas, vedimas
III. Kitos paslaugos
6. Fotografavimas, filmavimas komerciniais tikslais
6.1.
Žmogaus poveikiui jautriose teritorijose su direkcijos specialistu
1 valanda
15,00
1 para
150,00
6.2.
Direkcijai priklausančiuose objektuose (1
25,00
valanda)
7. Naudojimasis Direkcijos sukurta infrastruktūra, patalpomis
7.1.
Naudojimasis poilsiaviete, stovyklaviete,
5,00
30,00
60,00
aikštele, kt. (1 para)
8.
Gamtotvarkos ar kitų priemonių įgyvendinimas saugomose teritorijose ratiniu traktoriumi
ir kita technika pasirašius apsaugos sutartį, susijusią su atvirų buveinių, rūšių išsaugojimu,
geros būklės palaikymu
(1 valanda su vairuotoju)
50,00
Pastabos:
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
padauginta iš 10-ties).
1

1. Savarankiškas ekspozicijų lankymas vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems nemokamas.
2. Paslaugos, pažymėtos *, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senatvės pensininkams
teikiamos su 50 % nuolaida.
3. Paslaugos, pažymėtos **, šeimoms, įsigijusioms savanorišką šeimos metinį saugomos teritorijos
lankytojo bilietą, teikiamos su 50 proc. nuolaida.
4. vienam mokytojui ar vienam grupės vadovui, lydinčiam grupę iki 15 asmenų, dviem mokytojams
ar dviem grupės vadovams, lydintiems didesnę kaip 15 asmenų grupę, paslaugos teikiamos nemokamai.

