II.

PASLAUGOS INTERESANTAMS EKSPOZICIJOSE IR SKYRIUOSE

Nr.

Paslauga

1.

Eksponatų
fotografavimo ir
skenavimo paslaugos
(1 eksponatas)
•Moksliniam
tiriamajam darbui –
nepublikuojant
(išvestiniai vaizdai)

2.

Eksponatų
fotografavimo ir
skenavimo paslaugos
(1 eksponatas)
Publikavimas
informaciniuose
leidiniuose, knygose,
kurių tiražas iki 2000
egz. (archyvinis
vaizdas)

3.

1
2

Eksponatų
fotografavimo ir
skenavimo paslaugos
(1 eksponatas)

Paslaugos
teikimo vieta
• Muziejaus
fondai,
ekspozicijos1

Įkainiai

• Fototekos
eksponatai ir
dokumentai2

1,0 €

• Muziejaus
fondai,
ekspozicijos

10,0 – 30,0 €

• Fototekos
eksponatai ir
dokumentai

2,0 – 15,0 €

• Muziejaus
fondai,
ekspozicijos

30,0 – 70,0 €

Iki 2 skaitmeninių vaizdų suteikiami nemokamai.
Iki 10 skaitmeninių vaizdų suteikiami nemokamai.

2,0 €

Paslaugos teikimo
tvarka
•Fizinis/juridinis
asmuo užpildo
muziejaus patvirtintą
prašymo formą.
•Prašymas gali būti
parašytas ir laisva
forma arba ant
firminio įstaigos
blanko.
•Prašymai gali būti
siunčiami paštu
muziejaus adresu,
faksu arba el. adresu.
•Mokama į muziejaus
kasą grynais arba
banko pavedimu pagal
išrašytą sąskaitą
faktūrą.

•Mokama į muziejaus
kasą grynais arba
banko pavedimu pagal
išrašytą sąskaitą

• Leidiniuose, kurių
tiražas virš 2000 egz.

• Fototekos
eksponatai ir
dokumentai

15,0 – 30,0 €

faktūrą.

•Skaitmeniniai vaizdai išduodami pagal patvirtintas sutarties formas.
•Vaizdus siunčiant paštu, prie paslaugų kainos priskaičiuojamos pašto išlaidos.
•Vaizdo įrašymas į CD(700 MB, 80 min) – 1,0 €; į DVD (4,7 GB, 120 min.) – 1,5 €.
• Eksponatų, kurių autorių turtinių teisių saugotojas yra ČDM muziejus.
• Jeigu muziejus nėra autorinių teisių saugotojas, naudotojas privalo pateikti autoriaus
ar autorinių teisių turėtojo raštišką sutikimo kopiją.
• Interesantai aptarnaujami per 15 darbo dienų nuo prašymo registravimo formos. Jeigu
interesantas pageidauja gauti paslaugą per 5 darbo dienas ir greičiau, paslaugos kaina
padidėja 50 %.
• Kaina – vienam leidinio tiražui. Kartojant tiražą, eksponato vaizdo panaudojimo
leidimo kaina – 80% pirminės kainos.
• Nemokamai paslaugos teikiamos: LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, Lietuvos
muziejams, bibliotekoms, archyvams ir kitoms valstybinėms institucijoms, įmonėms ir
organizacijoms, su kuriomis muziejus sudaręs bendradarbiavimo sutartis ir šiose
sutartyse įsipareigojęs teikti skaitmeninius vaizdus nemokamai.3

4.

5.

Dokumentų
kopijavimas
(1 eksponatas)

Muziejaus
skyriai,
archyvas

Eksponatų
skaitmeninių kopijų
spausdinimas
( 1 kopija)

Skaitmeninimo Nespalvotai
centras
0,7 € (A4 )
1,5 € (A3)

0,1 €
(A4)
0,2 €
(A3)

Mokama į muziejaus
kasą grynais arba
pavedimu

Mokama į muziejaus
kasą grynais arba
pavedimu

Spalvotai
1,5 € (A4)
3,0 € (A3)
6.

3

Muziejaus
specialistų
konsultacijos –
darbų ekspertizė
(1 eksponatas)

Muziejaus
skyriai

Fiziniams ir
juridiniams
asmenims –
20,0 €

•Fizinis/juridinis
asmuo užpildo
muziejaus patvirtintą
prašymo formą.
•Prašymas gali būti

Mokestis už skaitmeninio vaizdo sukūrimą taip pat yra neimamas, jeigu eksponatai yra jau suskaitmeninti iš
projektinių lėšų, kurių sąlygose nurodomas nekomercinis projekto rezultatų panaudojimas.

parašytas ir laisva
forma arba ant
firminio įstaigos
blanko.
•Prašymai gali būti
siunčiami paštu
muziejaus adresu,
faksu arba el. adresu.
•Mokama į muziejaus
kasą grynais arba
pavedimu
• kūrinys ekspertizei pateikiamas be rėmo ir stiklo
• fizinis asmuo privalo turėti jo tapatybę įrodantį dokumentą
• ekspertizė iš fotonuotraukų ar skaitmeninių vaizdų neatliekama
• muziejaus specialistai neteikia meno kūrinio kainos nustatymo paslaugų
Muziejaus
Kaina
• Juridinis asmuo
7.
Eksponatų
skyriai
sutartinė
pateikia prašymą ant
skolinimas ne
savo firminio blanko.
muziejaus
insitucijoms
• skolinimo sąlygos aptariamos kūrinio perdavimo sutartyje
• kūrinių skolinimas forminamas kūrinių priėmimo-perdavimo aktais.
• fiziniams asmenims eksponatai neskolinami
•Fizinis asmuo
8.
Muziejinių vertybių Muziejaus
12,0 €
restauravimo
Vizualus
užpildo muziejaus
konservavimas,
skyrius
kūrinio
patvirtintą prašymo
restauravimas bei
būklės
formą. •Juridinis
tyrimas
įvertinimas
asmuo pateikia
Retauravimo prašymą ant savo
darbai – kaina firminio blanko.
skaičiuojama •Mokama į muziejaus
kasą arba pavedimu
pagal
restauratoriau
s 1 val. darbo
užmokestį.
• darbų trukmę nustato ir metodiką tvirtina Muziejaus Restauravimo taryba
• užsakovas atskirai moka už restauravimui sunaudotas medžiagas ir tyrimus, jeigu jie
atliekami kitose šią veiklą vykdančiose įstaigose.
* Kainininkas parengtas, vadovaujantis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. 108,
2016-10-25 „Dėl bilietų kainų, ekskursijų aptarnavimo bei lankymo lengvatų nustatymo“, LR Kultūros ministro
įsakymu Nr. ĮV-716, 2005-12-16 „Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija“ bei LR
Aplinkos ministro ir LR finansų ministro 2007-06-07 įsakymu Nr. D1-322/IK-206 „Nuompinigių už valstybės
materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklės“ ir Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimais.

