
                                                                                            PATVIRTINTA 
                                                                                      Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  

                                                                                 2015- 10-30 sprendimu Nr. T1-283 

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos  
teikiamų paslaugų įkainiai 

 
 

Paslaugos pavadinimas  Teikiamas naujas įkainis  (€) 
Renavo dvaro sodybos 
ekspozicijų ir parodų lankymas 
suaugusiems (1 žmogus) 

 2,00 

Renavo dvaro sodybos 
ekspozicijų ir parodų lankymas 
moksleiviams, studentams, 
pensininkams, ne Mažeikių 
rajono neįgaliesiems (1 
žmogus) 

 1,00 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus 
suaugusiems lietuvių kalba (iki 
35 žmonių) 

 10,00 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus 
suaugusiems užsienio kalba (iki 
35 žmonių) 

 15,00 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus 
studentams, moksleiviams, 
moksleivių grupėms lydimoms 
mokytojo lietuvių kalba (iki 35 
žmonių) 
 

 7,00 
 
 
 
 
 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus 
studentams, moksleiviams, 
moksleivių grupėms lydimoms 
mokytojo užsienio kalba (iki 35 
žmonių) 

 10,00 
 
 
 
 
 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus ir dvaro 
parką suaugusiems lietuvių 
kalba (iki 35 žmonių) 

 15,00 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus ir dvaro 
parką suaugusiems užsienio 
kalba (iki 35 žmonių) 

 20,00 

Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus ir dvaro 
parką studentams, 

 10,00 



moksleiviams, moksleivių 
grupėms lydimoms mokytojo 
lietuvių kalba (iki 35 žmonių) 
Apžvalginė ekskursija po 
Renavo dvaro rūmus ir dvaro 
parką studentams, 
moksleiviams, moksleivių 
grupėms lydimoms mokytojo 
užsienio kalba (iki 35 žmonių) 
 

 15,00 

Filmavimas, fotografavimas 
Renavo dvaro sodybos 
pastatuose, ekspozicijose  
 

 30,00 

Filmavimas, fotografavimas 
Renavo dvaro sodybos 
teritorijoje (išskyrus pastatuose, 
ekspozicijose)  
 

 25,00 

Kompleksinis filmavimas, 
fotografavimas Renavo dvaro 
sodybos pastatuose ir dvaro 
teritorijoje 

 50,00 

Renavo rūmų salės nuoma  
reprezentaciniams renginiams  
(1 val.)* 

 60,00 

Renavo dvaro svirno nuoma 
reprezentaciniams 
renginiams** 

 40,00 

Renavo dvaro lauko teritorijos 
nuoma renginiams*** 

 40,00 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams 
ir Mažeikių rajono 
neįgaliesiems – lankymas 
nemokamas 

  

 
* Renavo rūmų salės nuoma  reprezentaciniams renginiams nuomojantis daugiau nei 2 val. trečiajai 
ir kitoms valandoms taikomas 50 eurų įkainis 
 
** Renavo dvaro svirno nuoma reprezentaciniams renginiams nuomojantis daugiau nei 2 val. 
trečiajai ir kitoms valandoms taikomas 35 eurų įkainis 
 
*** Renavo dvaro lauko teritorijos nuoma renginiams daugiau nei 2 val. trečiajai ir kitoms 
valandoms taikomas 35 eurų įkainis 
 


