III.
Nr.
1.

Patalpų
nuoma
renginiams

PATALPŲ NUOMA RENGINIAMS IR KITOS PASLAUGOS
Paslaugos teikimo vieta

Įkainiai

Tvarka

M. K. Čiurlionio
galerijos muzikos salė
(90 vietų)

40, 0 € (1 val.)
Muziejaus darbo
metu be techninio
aptarnavimo

• juridinis
asmuo užpildo
pavirtintą
renginio
paraišką
• paraiška
svarstoma
Muziejaus
strateginio
planavimo
grupės
posėdyje
• patvirtinus
renginį
sudaroma
sutartis
• mokama
pavedimu pagal
sąskaitą faktūrą

50,0 € (1 val.)
Muziejaus darbo
metu su techniniu
aptarnavimu

M. Žilinsko dailės
galerijos
auditorija
(140 vietų)

M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus
(50 vietų)

Po darbo valandų –
kaina dviguba
40,0 € (1 val.)
Muziejaus darbo
metu be techninio
aptarnavimo
50,0 € (1 val.)
Muziejaus darbo
metu su techniniu
aptarnavimu
50,0 € (1 val.)
Muziejaus darbo
metu

•po darbo valandų – kaina dviguba
M. Žilinsko galerijos
holas

40,0 € (1 val.)

M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus auditorija
(251vieta)
M. K.Čiurlionio dailės
muziejaus parodų salės

40,0 € (1 val.)
200,0–300,0 € (1
val.)

• juridinis
asmuo užpildo
pavirtintą
renginio
paraišką
• paraiška
svarstoma
Muziejaus

M. Žilinsko galerijos
parodų salė (100-200
žmonių)

200,0 – 300,0 €
(1 val.)

Kauno paveikslų
galerijos parodų salė
(200-300 žmonių)

150,0 – 200,0 €
(1 val.)

Istorinės prezidentūros
salė (100 žmonių)

150,0 – 200,0 €
(1 val.)

strateginio
planavimo
grupės
posėdyje
• patvirtinus
renginį
sudaroma
sutartis
• mokama
pavedimu pagal
sąskaitą faktūrą

• nemokamai muziejuje rengiami kultūros institucijų renginiai, atitinkantys muziejaus
prioritetus, valstybinių institucijų reprezentaciniai renginiai
•nemokamai muziejuje rengiami institucijų, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo
sutartys, renginiai, jeigu tai numatyta sutartyje
• fiziniams asmenims patalpos nenuomojamos
2.

3.

Muzikos
mokyklų,
aukštesniųjų,
aukštųjų
muzikos
mokyklų
koncertai
Suvenyrų,
leidinių,
reprodukcijų, muzikos
įrašų
platinimas

M. Žilinsko dailės
galerija

50,0 €

A. ir P. Galaunių namai

10,0 €

Muziejaus parduotuvėse

Kaina sutartinė

Sumokama
muziejaus
kasoje

Pagal
konsignacijos
sutartis

* Kainininkas parengtas, vadovaujantis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus įsakymu Nr.108,
2016-12-20 „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.

