Priedas Nr. 1.

PATVIRTINTA
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
direktoriaus 2018-11-30 įsakymu Nr.142
NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS MOKAMŲ PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA IR KAINOS

I.
1.

PASLAUGOS LANKYTOJAMS EKSPOZICIJOSE IR PARODOSE

Muziejaus
lankymas

Paslaugos teikimo vieta

Įkainiai

M. K. Čiurlionio dailės
galerija

5,0 €

M. Žilinsko dailės galerija

4,0 €

A. Žmuidzinavičiaus
kūrinių ir rinkinių muziejus
(„Velnių“ muziejus)

4,0 €

Kauno paveikslų galerija

3,0 €

J. Zikaro memorialinis
muziejus

2,0 €

L. Truikio memorialinis
muziejus

2,0 €

Paslaugos
teikimo tvarka
Lankytojas
įsigyja nustatytos
vertės bilietą
kasoje

A. ir P. Galaunių namai
2,0 €
M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus
Druskininkuose

3,0 €

V. K. Jonyno galerija
Druskininkuose

3,0 €

LR Istorinė Prezidentūra
Kaune

3,0 €

• Nemokamai muziejų lankyti gali ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų
auklėtiniai, socialiai remtinų moksleivių grupės, pateiktus raštišką mokyklos
direktoriaus prašymą, asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems
nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir
juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), respublikos

muziejininkai, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, dailininkai, dailės
mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto Menų
fakulteto studentai, dėstytojai, lydintys studentus, žurnalistai, tarptautinės dailės
kritikų asociacijos (AICA) nariai, Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai,
turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes, lankytojai parodų atidarymo
metu, išskyrus specialius renginius, lankomus tik su pakvietimu, Kultūros paveldo
departamento prie KM valstybės tarnautojams ir jo teritorinių padalinių
darbuotojams, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir meno mokyklų mokiniams
Mokslo ir žinių dieną (rugsëjo 1-ąją), asmenims, kuriems sukako 80 metų ir
vyresniems, visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį,
• 50% nuolaida taikoma dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams,
studentams ir asmenims, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams,
asmenims, kuriems nustatytas 30 – 55 proc. darbingumo lygis, nuolatinės
privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, pensininkams (iki 80
metų), nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams
kaliniams 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,
pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviams – kariams – savanoriams ir
laisvės kovų dalyviams,
• Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. trečiadieniais muziejaus lankymas be ekskursinio
aptarnavimo nemokamas. Ši lengvata netaikoma turistinių agentūrų organizuoto
turizmo grupėms.
2. Gido
M. K.Čiurlionio dailės
10,0 €
• Gido paslaugos
paslaugos
galerija
lietuvių
užsakomos iš
kalba
anksto
M.Žilinsko dailės galerija
• Už paslaugą
15,0 €
susimokama
Kauno paveikslų galerija
užsienio
įsigyjant
kalba –
nustatytos vertės
A.Žmuidzinavičiaus kūrinių
bilietą kasoje
ir rinkinių muziejus
arba atvykus į
muziejų,
J.Zikaro memorialinis
pateikiamas
muziejus
garantinis raštas,
už suteiktą
L.Truikio memorialinis
paslaugą
muziejus
atsiskaitoma
pavedimu pagal
A.ir P.Galaunių namai
muziejaus kasoje
išrašytą sąskaitąLR Istorinė Prezidentūra
faktūrą.
Kaune
M. K.Čiurlionio memorialinis
muziejus Druskininkuose
V. K.Jonyno galerija
Druskininkuose

• Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba gidu, turinčiu
Valstybinės vartotojų tesisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus
suteiktą sertifikatą.
• Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas
dvigubai.
3. Audiogidas
M. K. Čiurlionio dailės
4,0 €
• Už paslaugą
lietuvių, anglų,
galerija
susimokama
rusų, lenkų
įsigyjant
kalba
nustatytos vertės
bilietą kasoje
4. FotografaviM. K.Čiurlionio dailės
Nemokamai
mas,
galerija
filmavimas
ekspozicijose ir M. Žilinsko dailės
parodose
galerija
asmeniniam
naudojimui
A.Žmuidzinavičiaus
kūrinių ir rinkinių
muziejus
J. Zikaro memorialinis
muziejus
A.ir P.Galaunių namai
LR Istorinė Prezidentūra
Kaune
M. K. Čiurlionio
memorialinis muziejus
Druskininkuose
V. K. Jonyno galerija
Druskininkuose
Kauno paveikslų galerija
L. Truikio ir
M. Rakauskaitės
memorialinis muziejus
• Leidžiama filmuoti, fotografuoti, muziejaus ekspozicijose be papildomo
apšvietimo, blykstės ir stovo.
• Neleidžiama fotografuoti, filmuoti eksponatų arba parodų, kurios yra pažymėtos
draudžiančiu ženklu.
 asmeninių švenčių, specializuotų fotosesijų fotografavimas yra derinamas su
administracija. Kaina sutartinė 1 val. 30–50 €

5.

Edukacinės
programos

Visuose muziejaus
padaliniuose

Ikimokyklinio
ir mokyklinio
amžiaus
vaikams
2,0 €
Suaugusiems
4,0 €

Edukacinės
programos
trumpalaikėse
parodose

• Programos
užsakomos iš
anksto
• Už paslaugą
susimokama
įsigyjant
nustatytos
vertės bilietą
kasoje arba
atvykus į
muziejų,
pateikiamas
garantinis
raštas, už
suteiktą
paslaugą
atsiskaitoma
pavedimu pagal
muziejaus
kasoje išrašytą
sąskaitą faktūrą.

Visuose muziejaus
padaliniuose

Kaina
kiekvienu
atveju
nustatoma
direktoriaus
įsakymu
• Mokytojai dalyvauja edukaciniame užsiėmime nemokamai
* 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.

