PATVIRTINTA
Trakų istorijos muziejaus direktoriaus
2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 53-VĮ
TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA
Eil.
Nr.
1

Mokama paslauga

Paslaugos teikimo vieta

2

3

1.

Muziejaus lankymas

Trakų salos pilis
suaugusiems
moksleiviams, studentams, senjorams
Medininkų pilis
suaugusiems
moksleiviams, studentams, senjorams
S.Šapšalo karaimų tautos muziejus
suaugusiems
moksleiviams, studentams, senjorams
Sakralinio meno ekspozicija
suaugusiems
moksleiviams, studentams, senjorams

Įkainiai

Paslaugos teikimo tvarka

4
5
Paslaugos ekspozicijose ir parodose
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais,
7.00 Eur
atsiskaitant banko mokėjimo kortele (tik
3.50 Eur
Trakų salos pilis) arba banko mokėjimo
pavedimu.
1.74 Eur
0.87 Eur
2.00 Eur
1.00 Eur
1.16 Eur
0.58 Eur

1

Pastabos
6
Nemokamai muziejuje gali lankytis:
• ikimokyklinio amžiaus vaikai;
• vaikų globos namų auklėtiniai (dešimties
vaikų grupei – vienas lydintysis);
• asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo
lygis ir juos lydintys asmenys (vienam
asmeniui – vienas lydintysis);
• asmenys, kuriems sukako 80 metų ir
vyresni;
•
Lietuvos
Respublikos
muziejų
darbuotojai;
• Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM)
nariai;
• mokytojas lydintis iki 11 (imtinai)
moksleivių grupę;
• du mokytojai lydintys 12-30 moksleivių
grupę.;
• asmenys, apdovanoti Trakų istorijos
muziejaus 60-mečio ženklu.
Muziejaus ekspozicijų lankymui taikoma
50 procentų nuolaida:
• nuolatinės privalomosios karo tarnybos
kariams, kariams savanoriams;
• nuo 1939-1990 metų okupacijos
nukentėjusiems asmenims – politiniams
kariams ir tremtiniams, buvusiems getų,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių
stovyklų kaliniams;
• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m.
sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos;
•
pasipriešintino
1940-1990
metų
okupacijos
dalyviams
–
kariams
savanoriams ir laisvės kovų dalyviams

2.

Gido paslaugos

Trakų salos pilis
lietuvių kalba
lietuvių kalba moksleiviams
užsienio kalba
Medininkų pilis
lietuvių kalba
lietuvių kalba moksleiviams
užsienio kalba
S.Šapšalo karaimų tautos muziejus
lietuvių kalba
lietuvių kalba moksleiviams
užsienio kalba
Sakralinio meno ekspozicija
lietuvių kalba
lietuvių kalba moksleiviams
užsienio kalba
Trakų pusiasalio pilis - Sakralinio
meno ekspozicija
Trakų salos pilis
Medininkų pilis
S.Šapšalo karaimų tautos muziejus
Sakralinio meno ekspozicija

Ekskursijos užsakomos iš anksto, grupė iki 30 Gido paslaugoms nuolaidos netaikomos
asmenų.
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais,
atsiskaitant banko mokėjimo kortele (tik
Trakų salos pilis) arba banko mokėjimo
pavedimu.

12.00 Eur
6.00 Eur
15.00 Eur
9.00 Eur
6.00 Eur
12.00 Eur
6.00 Eur
3.00 Eur
9.00 Eur
6.00 Eur
3.00 Eur
9.00 Eur
Nemokama paslauga

3.

Audiogidas

4.

Fotografavimas /
filmavimas ekspozicijose
ir parodose (1 asmeniui)

5.

Viduramžių karyba

Trakų salos pilis

Nuo Saulės iki Oršos –
karinių pergalių paslaptis

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur
Šaudymas iš lankų ir arbaletų
terasoje – 50.00 Eur
(nepriklausomai nuo asmenų
skaičiaus)

Skirta 8-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 25 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė 1-2 valandos

Trakų pilys kovose su
kryžiuočiais

Trakų pusiasalio ir salos pilis

Moksleiviui, studentui – 4.00 Eur
Suaugusiajam – 8.00 Eur

Užsiėmimai vyksta Trakų salos ir pusiasalio
pilyse. Lankomas aukščiausias Trakų salos
pilies bokštas – donžonas (33 m.) bei
gynybinės pastogės. Užsiėmimai vyksta
grupėmis iki 30 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė 1,5 valandos

1.50 Eur

Už leidimą fotografuoti ir filmuoti
ekspozicijose ir parodose mokama
grynaisiais pinigais, atsiskaitant banko
mokėjimo kortele (tik Trakų salos pilis)
arba banko mokėjimo pavedimu

Edukaciniai užsiėmimai
Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš
Suaugusiajam – 3.00 Eur
anksto.
Šaudymas iš lankų ir arbaletų
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais,
terasoje – 50.00 Eur
atsiskaitant banko mokėjimo kortele (tik
(nepriklausomai nuo asmenų
Trakų salos pilis) arba banko mokėjimo
skaičiaus)
pavedimu
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Nuolaidos netaikomos
Fotografuoti naudojant blykstes ir stovą
draudžiama

Skirta moksleiviams nuo 7 metų amžiaus ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 20 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė 1-2 valandos (priklausomai nuo
grupės dydžio ir pasirinktos praktinės
dalies)

Ką byloja herbai

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta 5-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 20 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė 1 valanda

Viduramžių inkvizicija

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.50 Eur

Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.
Aplankomas
pilies
kalėjimas. Užsiėmimai vyksta grupėmis iki
30 asmenų Vieno užsiėmimo trukmė - 1
valanda

Pasivaikščiojimas su
Vytautu Didžiuoju

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta vidutinio mokyklinio amžiaus
moksleiviams.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 30 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė – 1 valanda

Riterystė viduramžių
laikotarpyje

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta moksleiviams nuo 7 metų amžiaus ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 25 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė - 1 valanda

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta
1-12
klasių
moksleiviams.
Užsiėmimai vyksta grupėmis iki 25
asmenų. Vieno užsiėmimo trukmė - 1
valanda

Pasaka Trakų pilyje

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta
1-12
klasių
moksleiviams.
Užsiėmimai vyksta grupėmis iki 25
asmenų. Vieno užsiėmimo trukmė - 1
valanda

Įvairūs gotikos veidai

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta 5-12 klasių moksleiviams ir
studentams. Užsiėmimai vyksta grupėmis
iki 25 asmenų.Vieno užsiėmimo trukmė –
1 -1,5 valandos.

Viduramžių
technika

Trakų salos pilis

Moksleiviui, studentui – 1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta 5-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 25 asmenų. Vieno užsiėmimo
trukmė – 1-1,5 valandos.

Trakų pusiasalio pilis – Sakralinio
meno ekspozicija

Moksleiviui, studentui –1.50 Eur
Suaugusiajam – 3.00 Eur

Skirta 8-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.
Užsiėmimai
vyksta
grupėmis
iki
25
asmenų.
Vieno užsiėmimo trukmė – 1 valanda

Galvės
ežero
paslaptys

salų

karinė

Šventieji sakralinio meno
ekspozicijos kūriniuose
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Gotikinis miestelis

Medininkų pilis

Moksleiviui – 0.58 Eur
Suaugusiajam – 1.16 Eur

Skirta 8-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems.Vieno užsiėmimo trukmė:
1-2 valandos. Edukacija vyksta Medininkų
pilies konferencijų salėje

Lietuvos pinigų istorija

Medininkų pilis

Moksleiviui – 1.00 Eur
Suaugusiajam – 2.00 Eur

Skirta 6-12 klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems. Vieno užsiėmimo trukmė –
1-2
valandos.
Užsiėmimai
vyksta
Medininkų pilies konferencijų salėje

Senovės lietuvių religija

Medininkų pilis

Moksleiviui, studentui – 0,58 Eur

Skirta 6-12 klasių moksleiviams. Vieno
užsiėmimo trukmė – 1-2 valandos.
Užsiėmimai vyksta Medininkų pilies
konferencijų salėje

Lankai ir jų naudojimas

Medininkų pilis

Moksleiviui, studentui – 2.00 Eur
Suaugusiajam – 4.00 Eur

6.

Gidų mokymai /
seminaras

Trakų pusiasalio pilis
S.Šapšalo karaimų tautos muziejus
Trakų salos pilis
Medininkų pilis

Kaina vienam asmeniui – 50.00 Eur

Skirta moksleiviams nuo 7 metų amžiaus ir
suaugusiesiems. Užsiėmimai
vyksta
grupėmis iki 25 asmenų. Užsiėmimai
vyksta Medininkų pilies konferencijų salėje
ir Medininkų pilies teritorijoje
Nuolaidos netaikomos.
Mokymus / seminarą gali lankyti asmenys,
turintys Lietuvos valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos
išduotus kvalifikacinius gido pažymėjimus

7.

Fotografavimas ir
filmavimas ekspozicijose
ir parodose, teritorijoje
komerciniais tikslais

Visuose muziejaus padaliniuose

8.

Gido leidimo vesti
ekskursijas muziejaus
padaliniuose pratęsimo /
praradimo mokestis

Muziejaus administracija (Kęstučio
g. 4. Trakai)

9.

Eksponatų
fotografavimas (1 eksp.)
arba dokumento, rašto,
knygos ir pan. 1 lapas

Muziejaus fondai, ekspozicijos

Paslauga užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais
arba banko mokėjimo pavedimu.
Paslauga teikiama vadovaujantis
direktoriaus įsakymu patvirtintu gidų
akreditacijos tvarkos aprašu.
Kaina sutartinė
Paslauga užsakoma iš anksto.
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais,
atsiskaitant banko mokėjimo kortele (tik
Trakų salos pilis) arba banko mokėjimo
pavedimu.
Kaina – 10.00 Eur
Paslauga užsakoma iš anksto.
Už paslaugą mokama grynaisiais pinigais
arba banko mokėjimo pavedimu.
Paslauga teikiama vadovaujantis
direktoriaus įsakymu patvirtintu gidų
akreditacijos tvarkos aprašu.
Paslaugos muziejaus fonduose
5.00 Eur – mokslo tikslams
Vadovaujamasi LR Kultūros ministro 200512-16 įsakymu Nr. ĮV–716 „Muziejuose
20.00 Eur – leidybai
esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcija“.
Kaina sutartinė – kitiems tikslams
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
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Nuolaidos netaikomos

Nuolaidos netaikomos

10.

Eksponatų filmavimas
(1 eksp.)

Muziejaus fondai, ekspozicijos

5.00 Eur – mokslo tikslams
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

11.

Eksponatų kopijų
darymas:
Fotografijos ir negatyvai
(1 eksp.):
Skaitmeninės kopijos
Iki 1940 m.
Formatas iki 20X30

Muziejaus fondai

7.00 Eur – mokslo tikslams
15.00 Eur – leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Iki 1940 m.
Formatas didesnis nei
20X30

20.00 Eur (kaina kyla nuo formato
dydžio) – mokslo tikslams, leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Nuo 1940 m.
Formatas iki 20X30

5.00 Eur – mokslo tikslams
10.00 Eur – leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Nuo 1940 m.,
Formatas didesnis nei
20X30

15.00 Eur (kaina kyla nuo formato
dydžio) – mokslo tikslams, leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Reprodukcijos
Iki 1940 m.

Nuo 1940 m.

10.00 Eur ((kaina kyla nuo formato
dydžio) + paslaugų teikėjo kaina –
mokslo tikslams, leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams
5.00 Eur (kaina kyla nuo formato
dydžio) + paslaugų teikėjo kaina –
mokslo tikslams, leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams
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Interesantas aptarnaujamas per 20 darbo
dienų nuo prašymo registravimo datos.
Už paslaugą atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu.
Vadovaujamasi LR Kultūros ministro 200512-16 įsakymu Nr. ĮV–716 „Muziejuose
esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcija“.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
Interesantas aptarnaujamas per 20 darbo
dienų nuo prašymo registravimo datos.
Už paslaugą atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu.
Vadovaujamasi LR Kultūros ministro 200512-16 įsakymu Nr. ĮV–716 „Muziejuose
esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcija“.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
Interesantas aptarnaujamas per 20 darbo
dienų nuo prašymo registravimo datos.
Už paslaugą atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu.

Skaitmeninių kopijų
spausdinimas
A4 formatas
A3 formatas

1.00 Eur
1.00 Eur

Dokumentai, spaudiniai
(1 eksp.):
Skaitmeninės kopijos (iki
A4 formato)
Iki XX a.

3.00 Eur – mokslo tikslams
7.00 Eur – leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

1900–1990 m.

12.

2.00 Eur – mokslo tikslams
7.00 Eur – leidybai
Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Skaitmeninių kopijų
spausdinimas
A4 formatas
A3 formatas

1.00 Eur – mokslo tikslams
3.00 Eur – leidybai

Dailės kūriniai (1 eksp.)

Kaina sutartinė – kitiems tikslams

Skaitmeninės kopijos
Daiktai (1 eksp.)
Archyvinė medžiaga (1
vnt.)
Muziejaus specialistų
konsultacijos,
informacijos paieška

13.

Istoriniai, archeologiniai
tyrinėjimai

14.

Eksponatų
konservavimas ir
restauravimas

1.00 Eur
2.00 Eur
Specializuoti muziejaus padaliniai

1 val. – 7.00 Eur

Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
Interesantas aptarnaujamas per 20 darbo
dienų nuo prašymo registravimo datos.
Už paslaugą atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu.

Restauravimo skyrius

Kitos paslaugos
Pagal sutartis, archeologiniai –
pagal „Archeologijos tyrimų
sąnaudų normatyvų rinkinį“
(patvirtintas LR Kultūros vertybių
apsaugos departamento
199812-22)
Pagal sutartis
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Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
Interesantas ir Muziejus pasirašo darbų
sutartį.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.
Interesantas ir Muziejus pasirašo darbų
sutartį.

Muziejininkams, mokslo darbuotojams
konsultacijos teikiamos nemokamai

15.

Suvenyrų, reklaminės–
informacinės medžiagos
platinimas

Trakų salos pilis
Filatelijos ir suvenyrų kasa
Suvenyrų kasa
Medininkų pilis
Bilietų kasa
S.Šapšalo karaimų tautos muziejus
Bilietų kasa
Sakralinio meno ekspozicija
Bilietų kasa

16.

Konferencija, seminaras,
koncertas, festivalis,
minėjimas, priėmimas,
prezentacija
*Nekomercinis renginys

Trakų salos pilies Didžioji menė

Konferencija, seminaras,
koncertas, festivalis,
minėjimas, priėmimas,
prezentacija
*Komercinis renginys

Pagal atskirus direktoriaus
įsakymus

Reprezentacinių erdvių, teritorijos nuoma
Iki 120 žmonių
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
1 val. oficialaus laiko – 120.00 Eur pateikdamas paraišką trumpalaikei patalpų
(įskaitant pasiruošimo darbus ir nuomai.
darbus po renginio ir patalpose Interesantas ir Muziejus pasirašo valstybės
esančio
kilnojamojo
turto materialiojo turto trumpalaikės nuomos
nusidėvėjimą)
sutartį bei valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą Interesantas susimoka banko
mokėjimo pavedimu iki datos nurodytos
sutartyje.
Iki 120 žmonių
1 val. oficialaus laiko – 1000.00
Eur (įskaitant pasiruošimo darbus
ir darbus po renginio ir patalpose
esančio kilnojamojo turto
nusidėvėjimą)

Minėjimas, priėmimas,
prezentacija
*Nekomercinis /
komercinis renginys

Trakų salos pilies mažoji menė

Mažoji menė iki 30 žmonių
1 val. oficialaus laiko – 600.00 Eur
(įskaitant pasiruošimo darbus ir
darbus po renginio ir patalpose
esančio
kilnojamojo
turto
nusidėvėjimą)

Konferencija, seminaras,
koncertas, festivalis,
spektaklis, minėjimas,
priėmimas, prezentacija
*Nekomercinis /
komercinis renginys

Trakų salos pilies Didžioji ir mažoji
menės

Didžioji menė iki 120 žmonių,
Mažoji menė iki 30 žmonių
1 val. oficialaus laiko – 1500.00
Eur (įskaitant pasiruošimo darbus ir
darbus po renginio ir patalpose
esančio
kilnojamojo
turto
nusidėvėjimą)

Koncertas, festivalis,
spektaklis
*Nekomercinis renginys

Trakų salos pilies priešpilio kiemo
teritorija

1 val. oficialaus laiko – 100.00 Eur
(įskaitant pasiruošimo darbus ir
darbus po renginio)
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*Renginys – organizuotas viešas arba
uždaras žmonių susibūrimas, veiksmas –
seminaras, konferencija, minėjimas,
priėmimas, prezentacija, koncertas,
festivalis, spektaklis ir kt.
*Nekomercinis renginys – nepelno
siekiančių organizacijų (Savivaldybės, LR
valstybinių institucijų, nevyriausybinių
organizacijų, viešųjų įstaigų bei kitų
organizacijų organizuojami renginiai)
viešas arba uždaras renginys.
*Komercinis renginys – pelno siekiančių
organizacijų reklaminio pobūdžio renginys,
reklaminė akcija (kai numatomi veiksmai,
kuriais garsu ar vaizdu reklamuojama prekė
ar gamintojas), mokamas renginys (į kurį
organizatoriai parduoda bilietus ir / arba
teikia mokamas paslaugas). Taip pat visi
kiti verslo struktūrų organizuojami vieši
arba uždari renginiai.

*Komercinis renginys

Koncertas, festivalis,
spektaklis ir kt.
*Nekomercinis renginys

1 val. oficialaus laiko – 1000.00
Eur (įskaitant pasiruošimo darbus
ir darbus po renginio)
Trakų pusiasalio pilies teritorija

*Komercinis renginys
17.

Rentgenofluorosensinės
analizės tyrimas

18.

Nuotraukų gamyba

Trakų istorijos muziejaus
administracija
Restauravimo skyrius

1 val. oficialaus laiko – 60.00 Eur
(įskaitant pasiruošimo darbus ir
darbus po renginio)
1 val. oficialaus laiko – 500.00 Eur
(įskaitant pasiruošimo darbus ir
darbus po renginio)
1 taško matavimas – 10.00 Eur

Už paslaugą atsiskaitoma grynais arba
banko mokėjimo pavedimu.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą; interesantas (juridinis asmuo)
pateikia prašymą ant atstovaujamos įstaigos
firminio blanko.

Trakų salos pilis
Formatas: 10x15 cm – 1.00 Eur.
Trakų pusiasalio pilis
Formatas: 15x20 cm – 1,50 Eur.
Medininkų pilis
*PASTABA. Paslaugų įkainiai gali būti tikslinami arba paslaugų sąrašas pildomas naujomis paslaugomis pagal atskirus muziejaus direktoriaus įsakymus.
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Paslauga teikiama ir renginių metu

