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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ 

AMATŲ CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 
 

 

Eil. 

Nr.  
Paslaugos pavadinimas  Trukmė Kaina, Eur Pastabos 

1. Edukaciniai užsiėmimai (bilieto kaina vienam asmeniui) 

1.1. Lipdymas iš molio  

suaugusiam 

grupėje 

1,5 val. 

4,00  

vaikui  

grupėje 
2,00 

10 vaikų grupę 

lydinčiam 1 

suaugusiajam – 

nemokamai 

1.2. 
Individualus žiedimo iš molio 

užsiėmimas 

 
2 val. 10,00  

1.3. Sausos vilnos vėlimas  

suaugusiam 

grupėje 

1,5 val. 

4,00  

vaikui  

grupėje 
2,00 

10 vaikų grupę 

lydinčiam 1 

suaugusiajam – 

nemokamai 

1.4. Kiaušinių marginimas vašku 

suaugusiam 

grupėje 

1,5 val. 

4,00  

vaikui 

grupėje 
2,00 

10 vaikų grupę 

lydinčiam 1 

suaugusiajam – 

nemokamai 

1.5. Juostų pynimas  

suaugusiam 

grupėje 

1,5 val. 

4,00  

vaikui 

grupėje 
2,00 

10 vaikų grupę 

lydinčiam 1 

suaugusiajam – 

nemokamai 

1.6. 
Keramikos ruošinių iki 0,5 l 

dekoravimas dažais 
vaikams 1 val. 2,00  

1.7. 
Keramikos ruošinių iki 0,5 l 

dekoravimas glazūra 
suaugusiems 1 val. 5,00  

1.8. 
Keramikos ruošinių iki 2 l 

dekoravimas glazūra 
suaugusiems 1 val. 8,00  
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1.9. 
Kalėdinių žaislų varstymas iš 

šiaudų  

vaikui  

grupėje 
1,5 val. 

2,00  

suaugusiam 

grupėje 
4,00  

1.10. Mezgimo-nėrimo užsiėmimai  
suaugusiems 

1,5 val. 4,00  

1.11. 
Edukacinė programa „Molio 

meistro dirbtuvėje“  

1–12 klasių 

mokiniams 
2 val. 3,00 

10 mokinių 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.12. 
Edukacinė programa „Nusivelsim 

sau veltinį“  

4–12 klasių 

mokiniams 
2 val. 3,00 

10 mokinių, 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.13. 
Edukacinė programa „Margi siūlai 

– pinam, audžiam“  

1–12 klasių 

mokiniams 
2 val. 3,00 

10 mokinių, 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.14. 
Edukacinė programa „Velykinio 

margučio ornamentai“  

2–12 klasių 

mokiniams 
1,5 val. 2,00 

10 mokinių, 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.15. 
Edukacinė programa „Lietuviško 

šiaudo paslaptys“  

1–12 klasių 

mokiniams 
1,5 val. 2,00 

10 mokinių, 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.16. 
Edukacinė programa „Pažinties 

takais – tradiciniai amatai“  

1–12 klasių 

mokiniams 
1,5 val. 2,00 

10 mokinių, 

grupę lydinčiam 

1 suaugusiajam 

– nemokamai 

1.17. 
Edukacinė programa „Medžio 

drožybos paslaptys“ 

vaikui  

grupėje 
1,5 val. 3,00 6 mokinių grupė 

1.18. 
Edukaciniai užsiėmimai „Medžio 

drožybos paslaptys“ 

suaugusiam 

grupėje 
1,5 val. 5,00 

5 suaugusiųjų 

grupė 

1.19. 
Edukacinė programa „Svajonių 

kalendorius“   

vaikui  

grupėje 
1,5 val. 2,00  

suaugusiam 

grupėje 
1,5 val. 4,00  

1.20. 
Edukacija-degustacija „Arbatgėris 

su tikruoju Kuršėnų vyniotiniu“ 

 
1 val. 

4,00 

 

grupėms nuo 10 

asmenų 

2. Kitos paslaugos 

2.1. Renginių organizavimas  

vaikui  

grupėje 
1 val. 4,00 

ne mažiau 5 

vaikų 

suaugusiam 

grupėje 
1 val. 5,00 

ne mažiau 5 

suaugusiųjų 
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2.2. 
Pasigamintų iš molio dirbinių 

degimas  

 
 20,00  

2.3. 
Pasigamintų  iš molio dirbinių 

glazūravimo paslauga  

 
 10,00  

2.4. Žiedimo staklių nuoma  
 

24 val. 20,00  

2.5. Degimo krosnies nuoma  
 

24 val. 20,00  

2.6. 
Edukacinės patalpos 

užsiėmimams nuoma  
 8 val. 10,00  

2.7. Konferencijų salės nuoma   24 val. 20,00  

2.8. Torso nuoma   24 val. 0,50  

2.9. 
Palapinės (impregnuota, 6x4) 

nuoma  

 1 val. 10,00  

 
24 val. 50,00  

3. Kuršėnų dvaro rūmų patalpų nuoma filmavimui, fotografavimui 

3.1. Patalpų nuoma fotosesijai  
 

1 val. 30,00  

3.2. 

Filmavimas, fotografavimas 

komerciniais tikslais (kino 

filmams, įmonių, firmų 

reprezentacijoms, reklaminiams 

klipams, leidiniams, pan.) 

 

1 val. 100,00  

4. 
Kuršėnų dvaro rūmų patalpų nuoma santuokos 

registravimo ceremonijai  
1 val. 30,00 

ceremonijos 

metu leidžiama 

fotografuoti 

  
 

   

5. Kuršėnų dvaro rūmų Baltosios salės nuoma trumpalaikiams renginiams 

5.1. Be techninės įrangos 
 

1 val. 35,00  

5.2. Su technine įranga* 
 

1 val. 40,00  

6. 
Kuršėnų dvaro rūmų II aukšto svetainės  su balkonu ir židiniu nuoma trumpalaikiams 

renginiams 

6.1. Be techninės įrangos 
 

1 val. 30,00  

6.2. Su technine įranga* 
 

1 val. 35,00  
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7. Gidų paslaugos 
 

   

7.1. 
Ekskursija po Kuršėnų dvaro 

rūmų ekspozicijas lietuvių kalba 

grupėms iki 10 

asmenų 
1 val. 15,00  

grupėms iki 30 

asmenų 
1 val. 25,00  

7.2. 

Ekskursija po Kuršėnų dvaro 

rūmų ekspozicijas užsienio kalba 

(anglų, rusų ) 

grupėms iki 10 

asmenų 
1 val. 35,00  

grupėms iki 30 

asmenų 
1 val. 45,00  

8. Ekskursijų didieji ir mažieji paketai su gido paslauga (bilieto kaina vienam asmeniui) 

8.1. 

 

Ekskursija „Kuršėnų istorijos 

lobynai“ – didysis paketas  

Ekskursijos paketą sudaro: 

Kuršėnų miesto istorija, Kuršėnų 

dvaro sodybos istorija, Kuršėnų 

dvaro rūmų ekspozicijų lankymas 

ir pasirinkta edukacija („Molio 

meistro dirbtuvėje“ arba 

„Arbatgėris su tikruoju Kuršėnų 

vyniotiniu“) 

suaugusių 

grupėms iki 25 

asmenų 

3 val. 8,00   

vaikų grupėms 

iki 25 asmenų 

 

3 val. 6,00  

8.2. 

Ekskursija „Kuršėnų dvaro ir 

miesto paslaptys“ – mažasis 

paketas 

Ekskursijos paketą sudaro: 

Trumpa Kuršėnų miesto istorija, 

Kuršėnų dvaro sodybos istorija, 

Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijų 

lankymas 

suaugusių 

grupėms iki 25 

asmenų 

1,5 val. 4,00 

 

vaikų grupėms 

iki 25 asmenų 
1,5 val. 3,00  

9. Kuršėnų dvaro rūmų ekspozicijų lankymas be gido (vieno bilieto kaina) 

9.1. Suaugusiesiems   2,00  

9.2. 

Vaikams, studentams, 

pensininkams, moksleiviams, 

neįgaliesiems  

  1,00 

Studentai, 

pensininkai, 

moksleiviai, 

neįgalieji turi 

pateikti 

pažymėjimą. 

Vaikus iki 12 

metų privalo 

lydėti suaugęs 

asmuo. 
 

* Techninė įranga – kompiuteriai, konferencinė įranga, televizoriai, ekranai. 
______________________ 


