
                                                              PATVIRTINTA 

                                                              Lietuvos švietimo istoriojs muziejaus 

                                                              direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. 

                                                               įsakymu Nr. VK-36 

          

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje teikiamų mokamų paslaugų kainos, paslaugų suteikimo ir atsiskaitymo tvarka 

          

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas Mato vnt. 

Kaina 

(Eur) 
Paslaugos suteikimo ir atsiskaitymo už paslaugą tvarka 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Muziejaus lankymas įsigyjant bilietą:     

Paslauga suteikiama įsigijus bilietą Muziejaus informaciniame 

centre. Už paslaugą atsiskaitoma grynais informaciniame centre 

arba bankiniu pavedimu. Mokant bankiniu pavedimu juridiniams 

asmenims būtina pateikti Garantinį raštą nurodant įsipareigojimo 

įvykdymo terminą ir Kliento banko atsiskaitomąją sąskaitą.  

1.1 
Mokiniams, studentams, senjorams ir kitiems 

asmenims* 
1 asmeniui 2,00 

1.2 Suaugusiems 1 asmeniui 4,00 

1.3 
Šeimos bilietas (1 arba 2 suaugę + nuo 1 iki 3 

mokyklinio amžiaus vaikai)** 
1 bilietas 8,00 

2. 
Ekskursijos vadovo paslauga (ne mažiau 

kaip 8 asmenys)***: 
    

2.1 
Mokiniams, studentams, senjorams ir kitiems 

asmenims* 1 asmeniui 2,00 

2.2 Suaugusiems 1 asmeniui 4,00 

2.3 
Ekskursija užsienio kalba (anglų, rusų 

kalbomis) 
1 asmeniui 5,00 

3. 
Edukacinis užsiėmimas grupėms (ne mažiau 

kaip 8 asmenys)***: 
    

3.1 
Mokiniams, studentams, senjorams ir kitiems 

asmenims* 
1 asmeniui 2,00 

3.2 Suaugusiems 1 asmeniui 4,00 

3.3 
Edukacinis užsiėmimas užsienio kalba (anglų, 

rusų kalbomis) 
1 asmeniui 5,00 



4.  Renginių salės nuomos kaina:     Paslaugą galima užsisakyti tel. 8 650 41018, el.pašto adresu 

infocentras@lsim.lt arba atvykus į Muziejų adresu Vytauto pr. 52, 

Kaunas. Už paslaugą atsiskaitoma grynais Kasoje arba bankiniu 

pavedimu. 

4.1 Darbo dienomis nuo 8 iki 17 val 1 val. 20,00 

4.2 Savaitgaliais ir darbo dienomis po 17 val. 1 val. 30,00 

5. Kopijavimo paslauga 1 puslapis 0,15 Kreiptis į Informacinio centro darbuotoją. Atsiskaitoma grynais 

informaciniame centre. 6. Projektoriaus nuomos kaina 1 val. 5,00 

7. EDUKACINĖ PROGRAMA:     

Paslauga suteikiama įsigijus bilietą Muziejaus kasoje, užsisakius 

tel.865041018, el.pašto adresu infocentras@lsim.lt arba atvykus į 

Muziejų adresu Vytauto pr.52, Kaunas . Už paslaugą atsiskaitoma 

grynais informaciniame centre arba bankiniu pavedimu. Mokant 

bankiniu pavedimu juridiniams asmenims būtina pateikti 

Garantinį raštą nurodant įsipareigojimo įvykdymo terminą ir 

Kliento banko atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.1 Aš simbolis 1 asmeniui 4/2 *** 

7.2 Augalų portretai 1 asmeniui 4/2 *** 

7.3 Ponas Varnas nupiešė paveikslą 1 asmeniui 4/2 *** 

7.4 Mama, ką man veikti? 1 asmeniui 4/2 *** 

7.5 Dailyraštis tarpukario mokykloje 1 asmeniui 4/2 *** 

7.6 Kaip skaito tėtis 1 asmeniui 4/2 *** 

7.7 Knygnešio kelias 1 asmeniui 4/2 *** 

7.8 Legendos gamtoje 1 asmeniui 4/2 *** 

7.9 Matematikos galia 1 asmeniui 4/2 *** 

7.10 Mokykla vakar ir šiandien 1 asmeniui 4/2 *** 

7.11 
Pasiklydusio pelėdžiuko kelionė: iš praeities į 

dabartį 
1 asmeniui 4/2 *** 

7.12 Daraktorinė (slaptoji) mokykla 1 asmeniui 4/2 *** 

7.13 Viena diena tarpukario mokykloje 1 asmeniui 4/2 *** 

7.14 Vaikų darbeliai vaikų nameliuose 1 asmeniui 4/2 *** 

7.15 Bausti negalima pasigailėti: pažink ir patirk 1 asmeniui 4/2 *** 

7.16 Mažųjų raganių mokyklėlė 1 asmeniui 6/3 *** 

7.17 Rašto kelias 1 asmeniui 6/3 *** 

7.18 Nuo piktogramos iki permutacijos 1 asmeniui 6/3 *** 

7.19 Padėk man padaryti pačiam 1 asmeniui 6/3 *** 

7.20 
Pramoginė edukacija ,,Švęsk savo šventę 

muziejuje" 
1 asmeniui 6/3 *** 

8. Vaikų vasaros programa:     Vaikų vasaros programa paslaugą galima užsisakyti tel. 8 650 

41018, el.pašto adresu infocentras@lsim.lt arba atvykus į Muziejų 

adresu Vytauto pr.52, Kaunas. Už paslaugą atsiskaitoma bankiniu 
8,1 

Vaikų vasaros programa (5 dienos, 12.00 - 

17.00 val.) 
1 asmeniui 80,00 



8,2 
Vaikų vasaros programa (5 dienos, 8.00  - 

17.00 val.) 
1 asmeniui 100,00 

pavedimu arba grynais informaciniame centre. Į kainą yra 

įskaičiuota maitinimo paslauga, kurią teiks maitinimo paslaugas 

teikianti įmonė. 

9. Eksponato skenavimo paslauga:       

9.1 
Moksliniam tiriamajam darbui nepublikuojant 

(išvestinis vaizdas) 

1 

eksponatas 
2,00 

Fizinis/juridinis asmuo (toliau - Klientas) užpildo Muziejaus 

patvirtintą Prašymo formą. Prašymas gali būti siunčiamas paštu 

Muziejaus adresu Vytauto pr.52, Kaunas, Muziejaus el.paštu 

administracija@lsim.lt arba atvykstant į Muziejų fondų skyrių. 

Paslauga įvykdoma suderinus su Klientu galutinę paslaugos kainą 

ir Klientui pateikus apmokėjimą įrodantį dokumentą (Kasos 

pajamų kvitą arba banko mokėjimo pavedimą/banko išrašą). 

9.2 

Publikuojant informaciniame leidinyje, 

knygoje, kai tiražas nesiekia 1500 egzempliorių 

(archyvinis vaizdas) 

1 

eksponatas 

2,00-

15,00 

Eur 
Paslaugos teikimo ir atsiskaitymo tvarka - šio Priedo 1.eilutės 5 

stulpelis. Galutinė paslaugos kaina paskaičiuojama pagal šio 

Priedo Pastabas Nr.3,5,6,7,8 ir 9. Galutinė paslaugos kaina su 

Klientu suderinama raštu (raštu suprantama ir el.paštu). 9.3 
Publikuojant leidinyje, knygoje, kurio tiražas 

1500 ir daugiau egzempliorių 

1 

eksponatas 

30,00-

70,00 

Eur 

10. Suvenyrų, reprezentuojančių muziejų,  platinimas:   

10.1 Dėžutė vnt 1   

10.2 Bloknotas vnt 1   

10.3 Kepurėlė vnt 1,80   

10.4 Katalogas ,,Laiko ženklai" vnt 2   

10.5 Knyga ,,Lietuvos inteligentai" vnt 20   

10.6 Drobinis maišelis vnt 3   

10.7 Naujas suvenyras vnt 10-50 proc. antkainis nuo įsigijimo kainos. 

          

          

* ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-08-28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 ,,Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo" 1.1 

punkto 1.1.1-1.1.8 papunkčiais ir 1.3 punktu - pateikus teisę į lengvatą įrodantį dokumentą (išskyrus 1.2.1 ir 1.2.7 papunkčiuose nurodytoms 

lankytojų grupėms) . 

** Šeimos bilieto kaina taikoma šeimoms, kurių sudėtyje yra mokyklinio amžiaus vaikai ir studentams iki 24 m. amžiaus. 

*** 
Ekskursija/edukacinis užsiėmimas trunka  45 min. Grupėje gali būti ne mažiau 8 asmenys. Pramoginio edukacinio užsiėmimo trukmė 1 val. 

Užsakant pramoginę edukaciją ilgesniam laikui skaičiuojama Renginių salės nuoma (kainoraščio Eil. Nr.4). 



**** 

Muziejininkams; ICOM nariams; ikimokyklinio amžiaus vaikams; našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams; asmenims, kuriems 

sukako 80 metų ir vyresniems; neįgaliesiems, kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis neįgalumas ir juos lydintiems asmenims (vienam 

asmeniui - vienas lydintysis) įėjimas nemokamas.  

          

Eksponato skenavimo paslaugų pastabos:       

          

1) Skaitmeniniai vaizdai Klientui išduodami pagal Muziejaus patvirtintą prašymo formą.  

2) Skaitmeniniai vaizdai Klientui siunčiami elektroniniu paštu nurodytu prašyme. 

3) Skenavimo vaizdai Klientui siunčiami registruotu paštu, pašto išlaidas apmokant Klientui. 

4) 
Skaitmeniniai vaizdai skenuojami ne didesni kaip A3 

formato.     

5) 
Skaitmeniniai vaizdai Klientui prašant gali būti įrašomi į CD/DVD. Vaizdo įrašymas į CD (700 MB, 80 min. trukmės) - 1,00 Eur; į DVD 

(4,7 GB, 120 min. trukmės) - 1,50 Eur. 

6) 

Skenavimo paslauga teikiama tik tų eksponatų, kurių autorių turtinių teisių saugotojas yra Lietuvos švietimo istorijos muziejus (toliau - 

Muziejus). Jeigu Muziejus nėra autorinių teisių saugotojas, Klientas Muziejui privalo pateikti autoriaus ar autorinių teisių turėtojo raštišką 

sutikimo kopiją. 

7) 
Klientai aptarnaujami per 15 darbo dienų nuo prašymo registravimo arba galutinės kainos suderinimo datos. Klientui pageidaujant gauti 

paslaugą per 5 darbo dienas ir greičiau, paslaugos suderinta kaina didinama 50 procentų. 

8) 
Kartojant leidinio tiražą eksponato skaitmeninio vaizdo užsakymo kaina gali būti mažinama 20 procentų nuo Pirminės prašyme patvirtintos 

kainos. 

9) 

Nemokamai paslaugos teikiamos: LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, Lietuvos muziejams, bibliotekoms, archyvams ir kitoms 

valstybinėms institucijoms, įmonėms ir organizacijoms su kuriomis Muziejus sudaręsbandradarbiavimo sutartis ir šiose sutartyse 

įsipareigojęs teikti skaitmeninius vaizdus nemokamai. 

          

          

 


