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Eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo
2019-04-29 protokolas Nr.1

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTANO MONČIO NAMAI-MUZIEJUS MOKAMŲ PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA IR KAINOS
1. PASLAUGOS LANKYTOJAMS ESKPOZICIJOSE IR PARODOSE
Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

1.
1.1.
1.2.

Muziejaus lankymas
Bilietas suaugusiems
Šeimos bilietas

1.3.

Šeimos bilietas

Mato vnt.

Kaina
(Eur)

1 asm.
2 suaug. + 2-4 vaikai (mokykl.
amžaus)
1 suaug. + 2 vaikai (mokykl.
amžiaus)
1 asm.

2,00
6,00
4,00

Pensininkams (iki 80 metų)*
1,50
Palangiškio kortelės turėtojams *
• 50% nuolaida taikoma dieninių bendrojo lavinimo, meno mokyklų moksleiviams, studentams ir
pedagogams, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams, nuolatinės privalomosios karo
tarnybos kariams, kariams savanoriams, nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims politiniams asmenims ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar gynėjams, nukentėjuseims
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, neįgaliems mokyklinio
amžiaus vaikams, vaikų globos auklėtiniams, socialiai remtiniems moksleiviams, , asmenys, kuriems
nustatytas darbingumo lygio netekimas 35 ir daugiau procentų bei turintiems I ir II grupių
invalidumą ir vienam lydinčiam asmeniui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariams.
*BŪTINA PATEIKTI NUOLAIDĄ SUTEIKIANTĮ PAŽYMĖJIMĄ, MOKYKLOMS SOCIALIAI REMTINŲ VAIKŲ SĄRAŠĄ, PALANGIŠKIO KORTELĘ
1.4.

• Nemokamai muziejų lankyti gali ikimokyklinio amžiaus vaikai, Lietuvos Respublikos
muziejininkai, tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, Vilniaus dailės akademijos, Vytauto
Didžiojo universiteto Menų fakulteto studentai ir dėstytojai, lydintys studentus, žurnalistai,
tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai, Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID)
nariai, turizmo firmų, gidų gildijų nariai, kurie lydi grupes, parodų atidarymo (galerijoje) ir su jų
pristatymais susijusių edukacinio pobūdžio renginių dalyviai, išskyrus specialius renginius,
lankomus tik su pakvietimais, Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojams ir jo
teritorinių padalinių darbuotojams, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir meno mokyklų
mokiniams Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją), asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems,
Palangos miesto Garbės piliečiams.
BŪTINA PATEIKTI NUOLAIDĄ SUTEIKIANTĮ PAŽYMĖJIMĄ.

2

2.

Gido paslaugos

2.1.

1 asm./1 grupei lietuvių kalba

10,00

2.2.

1 asm./1 grupei užsienio kalba

15,00

• Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu,
turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą
• Muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai
• Gido paslaugos užsakomos iš anksto
• Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos vertės bilietą kasoje arba atvykus į muziejų,
pateikiamas garantinis raštas, už suteiktą paslaugą atsiskaitoma pavedimu pagal muziejaus kasoje
išrašytą sąskaitą-faktūrą.
3.
Fotografavimas / filmavimas
3.1.

Fotografavimas
ekspozicijoje
ir
Nemokamai
parodose asmeniniam naudojimui
Eksponato / ekspozicijos filmavimas 1 vaizdo kamera
1,50
3.2.
nekomerciniams
tikslams
su
publikavimo galimybe
3.3.
Muziejinės
erdvės
filmavimas 1 val.
komerciniams
tikslams
su
15,00
publikavimo galimybe
3.4.
Nesuskaitmeninto
eksponato 1 eksponatas
fotografavimas ir skaitmeninio vaizdo
1,50
išdavimas nekomerciniam naudojimui
ir publikavimui, nepriklausomai nuo
skiriamosios gebos ir parametrų
3.5.
Nesuskaitmeninto eksponato (trimačio 1 eksponatas
objekto)
fotografavimas
ir
14,00
skaitmeninio
vaizdo
išdavimas
nekomerciniam
naudojimui
ir
publikavimui, nepriklausomai nuo
skiriamosios gebos ir parametrų
• Leidžiama fotografuoti be blykstės ir stovo, jeigu šios fotografijos nebus reprodukuojamos ir
publikuojamos
• Žurnalistai gali naudoti specialią įrangą muziejaus administracijai leidus
• Muziejaus administracija pasilieka teisę drausti fotografuoti ir filmuoti tam tikrose ekspozicijų
salėse arba laikinose parodose
• Lankytojas yra atsakingas už autorių teisių pažeidimus
• Nemokamai paslaugos teikiamos Lietuvos muziejams ir kitoms institucijoms, įmonėms ir
organizacijoms, rengiančioms švietėjiško pobūdžio leidinius, propaguojančius muziejaus
rinkinį ir veiklą, informaciniams rėmėjams, kultūros žinisklaidai ir pan., su kuriais muziejus
bendradarbiauja
4.
4.1.

Šviečiamieji edukaciniai renginiai,
užsiėmimai
Edukacinis renginys/ užsiėmimas 1
asmeniui
nuolatinėje
ekspozicijoje
(1 įskaičiuota)
akademinė valanda)

(bilieto

kaina 3,00

3

Edukacinis
renginys/užsiėmimas 1
asmeniui
(bilieto
kaina 2,00
galerijoje (1 akademinė
valanda)
įskaičiuota)
• 50% nuolaida taikoma dieninių bendrojo lavinimo, meno mokyklų moksleiviams, studentams ir
pedagogams, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams, nuolatinės privalomosios karo
tarnybos kariams, kariams savanoriams, nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims politiniams asmenims ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar gynėjams, nukentėjuseims
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, neįgaliems mokyklinio
amžiaus vaikams, vaikų globos auklėtiniams, socialiai remtiniems moksleiviams, , asmenys, kuriems
nustatytas darbingumo lygio netekimas 35 ir daugiau procentų bei turintiems I ir II grupių
invalidumą ir lydinčiam asmeniui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariams.
BŪTINA PATEIKTI NUOLAIDĄ SUTEIKIANTĮ PAŽYMĖJIMĄ, MOKYKLOMS - SOCIALIAI
REMTINŲ VAIKŲ SĄRAŠĄ, PALANGIŠKIO KORTELĘ
4.2.

Salių nuoma
Nekomerciniai renginiai
1 val.
30,00
Komerciniai renginiai
1 val.
60,00
Labdaros renginiai
Nemokamai
Komercinės meno parodos (galerijoje) 2 savaitės
200,00
Kopijavimas, skenavimas (skenuoja,
kopijuoja muziejaus darbuotojai)
6.1.
Skenavimas
(priklausomai
nuo 1
2,00 - 10,00
parametrų ir skiriamosios gebos)
6.2.
Kopijavimas nespalvotas (kopijavimo 1
0,10
aparatu) A4 formatu
6.3.
Kopijavimas spalvotas (kopijavimo 1
0,50
aparatu) A4 formatu
6.4.
Skaitmeninio vaizdo įrašymas į 1 eksponatas
1,00 - 5,00
laikmeną/ siuntimas elektroniniu paštu
ne
komerciniams
tikslams
(priklausomai nuo dydžio)
6.5.
Skaitmeninio vaizdo įrašymas į 1 eksponatas
25,00-50,00
laikmeną/ siuntimas elektroniniu paštu
komerciniams tikslams (priklausomai
nuo dydžio)
• Paslaugos gavėjas atsakingas už autorinių teisių pažeidimus
• interesantas užpildo prašymą raštu dėl skaitmeninio vaizdo įrašymo
• Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja eksponato kopijos naudojimo autorių ir gretutinėmis
teisėmis, eksponato kopija neišduodama, išskyrus atvejus, kada naudotojas turi ir pateikia autoriaus
ar autorių teisių turėtojo raštišką sutikimą.
7.
Prekyba
suvenyrais,
leidiniais, 1 vnt.
30 %
meno kūriniais (ne muziejaus)
antkainis
7.1.
Didysis žaidimas-labirintas
1 vnt.
7.2.
Mažasis žaidimas-labirintas
1 vnt.
8.
Inventoriaus nuoma
8.1.
Demonstravimo kompiuterio liečiamu 1 para
10,00
ekranu nuoma
8.2.
Televizoriaus nuoma
1 para
10,00
8.3.
Projektoriaus nuoma
1 para
10,00
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
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