KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS
TARYBA
SPRENDIMAS
DöL KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS KELMöS KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ
MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR JŲ TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2013 m. kovo 29 d. Nr. T-76
Kelm÷

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo
(Žin., 2003, Nr.59-2638) 13 straipsnio 9 punktu ir į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.
birželio 20 d. įsakymu Nr. ĮV -256 ,,D÷l Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 79-2872 ), atsižvelgdama į Kelm÷s krašto muziejaus
direktoriaus 2013 m. kovo 4 d. raštą Nr. S-23, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba
nusprendžia:
1.Patvirtinti Kelm÷s krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainas ir jų teikimo tvarką
(pridedama).
2.Laikyti netekusiais galios Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m. balandžio 30 d.
sprendimą Nr. T-146 ,,D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s krašto muziejaus teikiamų mokamų
paslaugų kainoraščio ir jų teikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2009 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T-433 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 m.
balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-146 ,,D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s krašto muziejaus teikiamų
mokamų paslaugų kainoraščio ir jų teikimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldyb÷s meras

Vaclovas Andrulis

Mokama paslauga

Muziejaus
lankymas
( vieno bilieto
kaina)

Gido paslaugos
( vienai lankytojų
grupei)

Fotografavimas/fil

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Paslaugos teikimo tvarka

Nemokamai

2 Lt

5 Lt/10 Lt

20 Lt

20 Lt

20 Lt

30 Lt
20 Lt

– Už leidimą fotografuoti ir filmuoti

– Ekskursijos gali būti užsakomos iš anksto.
– Už paslaugą galima susimok÷ti įsigyjant
nustatytos vert÷s bilietą arba banko
mok÷jimo pavedimu.

Paslaugos ekspozicijose ir parodose
– Lankytojas įsigyja nustatytos vert÷s bilietą
4 Lt
2 Lt

Įkainiai

kraštotyros Nemokamai

Kelm÷s krašto muziejus
P.Višinskio memorialinis
muziejus
kraštotyros
Šauk÷nų
muziejus
Žalpių
kraštotyros
muziejus
Užvenčio
kraštotyros
muziejus
Kelm÷s krašto muziejus

Žalpių
muziejus

Kelm÷s krašto muziejus
P.Višinskio memorialinis
muziejus
Užvenčio
kraštotyros
muziejus
Šauk÷nų
kraštotyros
muziejus

Paslaugos teikimo vieta

Nuolaidos netaikomos

– Moksleiviams, studentams,
būtinosios tarnybos kariams,
pensininkams bilietui taikoma 50 %
nuolaida.
– Ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų
namų aukl÷tiniai, socialiai remtinų
moksleivių grup÷s (pateikę sąrašą), I ir
II grup÷s neįgalieji, Lietuvos
Respublikos muziejininkai,
Tarptautin÷s muziejų tarybos (ICOM)
nariai, Kelm÷s krašto muziejaus
Bičiulių klubo nariai, mokytojai,
lydintys mokinių grupes, muziejų
lanko nemokamai.
– Moksleiviams, studentams,
būtinosios tarnybos kariams,
pensininkams gido paslaugoms
taikoma 50 % nuolaida.

Pastabos

PATVIRTINTA
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-76
KELMöS KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

4.

Edukaciniai
užsi÷mimai:
„Kal÷diniai burtai
Kelm÷s
dvaro
rūsių prietemoje“
(2 val.)
„Ind÷niški
žaidimai“
(1,5
val.)
„Užgav÷nių
vaidinimai“
(1,5
val.)
„Kaip
lietuviai
prieš šimtą metų
gyveno“
(1
val.)
„Piemen÷lių buitis
ir žaidimai“ (1,5
val.)
„Duonos kelias“ (
1 val.)
„Baudžiavinis dva-

mavimas
ekspozicijose ir
parodose
(ekspozicijos
lankymo metu)

kraštotyros 2 Lt

Užvenčio
muziejus

3 Lt

Kelm÷s dvaro rūmai ir 3 Lt
svirnas
Kelm÷s dvaro antvartinis 3 Lt

Kelm÷s dvaro svirnas ir 5 Lt
parkas

Kelm÷s dvaro rūmai

Kelm÷s dvaro rūmų rūsys, 5 Lt
svirnas ir parkas

Kelm÷s dvaro rūmai ir 7 Lt
parkas

rūmai, 15 Lt

kraštotyros 2 Lt

Žalpių
muziejus

Kelm÷s dvaro
rūsys ir parkas

kraštotyros 2 Lt

Šauk÷nų
muziejus

P.Višinskio memorialinis 2 Lt
muziejus

– Edukaciniai užsi÷mimai užsakomi iš
anksto.
– Už paslaugą galima susimok÷ti įsigyjant
nustatytos vert÷s bilietą arba banko
mok÷jimo pavedimu.

ekspozicijose ir parodose lankytojas įsigyja
nustatytos vert÷s bilietą
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Nuolaidos netaikomos

6.

5.

Eksponatų
fotografavimas ir
filmavimas (1
eksp.)

ro kal÷jimas“ (1
val.)
„Tradicinis
audimas“ (1 val.)
Ekskursijaviktorina
„
„Įdomiausios
Kelm÷s
miesto
vietos“ (2 val.)
„ Kelm÷s dvaro
istorijos“
„Gruževskiai
pasakoja apie dvarą
ir jo papročius“
(2 val.)
„Pasigamink pats
muilą“ (2 val.)
„Nusikalk litą“ (1
val.)
Fotografavimas ir
filmavimas
ekspozicijose ir
parodose
komerciniais
tikslais ir
asmenin÷ms
švent÷ms (vestuvių
foto sesijos)
3 Lt

Muziejaus fondai,
ekspozicijos

Užvenčio, Šauk÷nų,
Žalpių kraštotyros ir
P.Višinskio
memorialiniame muziejuje

Paslaugos muziejaus fonduose
– Vadovaujamasi LR Kultūros ministro
10Lt –
2005-12-16
įsakymu
Nr.
ĮV–716
mokslo
„Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,
tikslams
apskaitos ir saugojimo instrukcija“.
50 Lt –
– Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
leidybai

1 žmogui5 Lt

Užvenčio
kraštotyros 3 Lt
muziejus
1 žmogui - – Paslaugą užsisakyti iš anksto.
Kelm÷s dvaro ansamblio
– Už paslaugą galima susimok÷ti įsigyjant
20 Lt
pastatuose
nustatytos vert÷s bilietą arba banko
mok÷jimo pavedimu.

kraštotyros 12 Lt

10 Lt

Kelm÷s dvaro rūmai

Užvenčio
muziejus

3 Lt

Kelm÷s dvaro rūmai

Kelm÷s dvaro rūmai ir 3 Lt
Kelm÷s miestas

Kelm÷s dvaro rūmai

pastatas ir parkas
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prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
– Eksponatai teikiami Lietuvos aukštųjų
mokyklų ir universitetų studentams,
rašantiems
bakalaurinius,
magistrinius
darbus. Jie pateikia prašymą ant aukštosios
mokyklos ar universiteto firminio blanko,
kuriame nurodo darbo temos pavadinimą,
darbo vadovą ir kokią informaciją
pageidauja gauti iš muziejaus.
– Muziejaus direktor÷
paveda rinkinio
saugotojui ar muziejininkui aptarnauti
interesantą. Interesantas aptarnaujamas per
20 darbo dienų nuo prašymo registravimo
datos.
– Interesantas, gavęs eksponato kopiją,
pasirašo sutartį d÷l muziejinio eksponato
kopijos naudojimo (muziejaus patvirtinta
forma).
–– Eksponatų kopijas naudojant leidyboje,
nurodoma priklausomyb÷ muziejui.
– Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato kopijos naudojimo autorin÷mis ir
gretutin÷mis teis÷mis, eksponato kopija
neišduodama, išskyrus atvejus, kada
naudotojas gauna autoriaus ar autorinių
teisių tur÷tojo raštišką sutikimą.
– Už teikiamas paslaugas galima susimok÷ti
banko mok÷jimo pavedimu arba už grynus
pinigus, įsigyjant bilietų už nustatytą kainą.
– Mokestį už atliktą paslaugą nustato
direktor÷
suderinusi
su
interesantą
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Muziejaus
specialistų
konsultacijos,
informacijos
paieška

Eksponatų
skolinimas ne
muziejin÷ms
institucijoms (1
eksp. 1 para)

7.

8.

Muziejaus fondai

Kelm÷s krašto muziejus,
Šauk÷nų kraštotyros
muziejus,
Užvenčio kraštotyros
muziejus

10 Lt –
mokslo ir
švietimo
tikslams
Kaina
sutartin÷
komer-

1 val. – 20
Lt

aptarnavusiu darbuotoju, pagal patvirtintą
muziejaus mokamų paslaugų kainoraštį,
atsižvelgdamas į eksponato vertę, dydį,
kopijų skaičių, laiką per kurį interesantas
pageidauja gauti paslaugą (už per 10 darbo
dienų atliktą paslaugą kaina kyla 50%) .
Muziejininkams,
mokslo
– Interesantas (fizinis asmuo) užpildo –
prašymą (muziejaus patvirtinta forma); darbuotojams konsultacijos teikiamos
interesantas (juridinis asmuo) pateikia nemokamai.
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
– Konsultacija teikiama Lietuvos aukštųjų
mokyklų ir universitetų studentams,
rašantiems
bakalaurinius,
magistrinius
darbus. Jie pateikia prašymą ant aukštosios
mokyklos ar universiteto firminio blanko,
kuriame nurodo darbo temos pavadinimą,
darbo vadovą ir kokią informaciją
pageidauja gauti iš muziejaus.
– Muziejaus direktor÷
paveda rinkinio
saugotojui ar muziejininkui
aptarnauti
interesantą. Interesantas aptarnaujamas per
20 darbo dienų nuo prašymo registravimo
datos.
– Už teikiamas paslaugas galima susimok÷ti
banko mok÷jimo pavedimu arba už grynus
pinigus, įsigyjant bilietų už nustatytą kainą.
– Vadovaujamasi „Muziejuose esančių
rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo
instrukcijos“ (patvirtinta LR Kultūros
ministro 2005-12-16 įsakymu Nr. ĮV–716)
punktais 183–188.
– Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato naudojimo autorin÷mis ir
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11.

10.

9.

Kelm÷s dvaro rūmų
renginių sal÷

Kelm÷s dvaro rūmų
renginių sal÷

Konferencija,
seminaras ir kt.
*Nekomercinis
renginys

*Komercinis
renginys

Muziejaus
Renginio vietoje
specialistų
skaitoma paskaita
Prekybasuvenyrais, Kelm÷s dvaro rūmai
leidiniais ir meno
dirbiniais
reprezentuojančiais Kelm÷s krašto
kultūrą ir istoriją
Kelm÷s dvaro
salių nuoma
renginiams:

gretutin÷mis
teis÷mis,
eksponatas
neišduodamas, išskyrus atvejus, kada
naudotojas gauna autoriaus ar autorinių
teisių tur÷tojo raštišką sutikimą.
– Už paslaugą susimokama banko mok÷jimo
pavedimu.
Kitos paslaugos
Paslauga užsakoma iš anksto.Interesantas
pateikia prašymą raštu.Už paslaugą
susimokama banko mok÷jimo pavedimu
Taikant 20 proc. antkainį iš tiek÷jų gaunamiems leidiniams
Savo gamybos suveny-rų ir leidinių kaina
nustatoma pagal atskirus direktoriaus
įsakymą

Paslauga yra užsisakoma iš anksto.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo prašymą
(muziejaus patvirtinta forma); interesantas
(juridinis asmuo) pateikia prašymą ant
1 val.
atstovaujamos įstaigos firminio blanko.
pasiruošimu Interesantas ir muziejus pasirašo Patalpų,
i – 50 Lt
nuomojamų trumpalaikiams renginiams
1 val.
organizuoti, nuomos sutartį.
faktiškai
Už paslaugą Interesantas susimoka banko
nuomoto
mok÷jimo pavedimu iki datos nurodytos
laiko – 100 sutartyje.
Lt
Nuomojant patalpas ilgiau 2 val., už
kiekvieną papildomą valandą taikoma 50
1 val. paproc. nuolaida.
siruošimui– Interesantas,
suderinęs
su
Kelm÷s
100 Lt
savivaldyb÷s
archyvo ir civilin÷s
1 val.
metrikacijos skyriumi užsako sal÷s nuomą iš
faktiškai
anksto.

20 proc.
antkainis ir
faktines
išlaidos

Kaina
sutartin÷

cinių
struktū-rų
užsakymui
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*Nekomercinis renginys – nepelno
siekiančių organizacijų (Savivaldyb÷s,
LR valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų, viešųjų
įstaigų bei kitų organizacijų
organizuojami renginiai) viešas arba
uždaras renginys.
*Komercinis renginys – pelno
siekiančių organizacijų reklaminio
pobūdžio renginys, reklamin÷ akcija
(kai numatomi veiksmai, kuriais garsu
ar vaizdu reklamuojama prek÷ ar

*Renginys – organizuotas viešas arba
uždaras žmonių susibūrimas, veiksmas
– seminaras, konferencija, min÷jimas,
pri÷mimas, prezentacija, furšetas,
koncertas, festivalis, spektaklis ir kt.

13.

12.

Nekomercinis
renginys
Komercinis
renginys
Kitų Kelm÷s
dvaro ansamblio
ir Užvenčio
kraštotyros,
P.Višinskio
memorialinio,
Šauk÷nų
kraštotyros muziejų
patalpų nuoma
renginiams

Kelm÷s dvaro
rūmų rūsių ir
svirno renginių
sal÷s nuoma
renginiams

Santuokos
registravimui

Kelm÷s dvaro rūmų
rūsiai,
Kelm÷s dvaro svirno
renginių sal÷

Kelm÷s dvaro istorijos ir
Gruževskių šeimos
ekspozicijos sal÷

1 val. 25 Lt

1 val. 50 Lt

Paslauga yra užsisakoma iš anksto.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo prašymą
(muziejaus patvirtinta forma); interesantas
(juridinis asmuo) pateikia prašymą ant
atstovaujamos įstaigos firminio blanko.
Interesantas ir muziejus pasirašo Patalpų,
nuomojamų trumpalaikiams renginiams
organizuoti, nuomos sutartį. Už paslaugą
Interesantas susimoka banko mok÷jimo
pavedimu iki datos nurodytos sutartyje.
Paslauga yra užsisakoma iš anksto.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo prašymą
(muziejaus patvirtinta forma); interesantas
(juridinis asmuo) pateikia prašymą ant
atstovaujamos įstaigos firminio blanko.
Interesantas ir muziejus pasirašo Patalpų,
nuomojamų trumpalaikiams renginiams
organizuoti, nuomos sutartį. Už paslaugą
Interesantas susimoka banko mok÷jimo
pavedimu iki datos nurodytos sutartyje.

Interesantas ir muziejaus direktor÷ pasirašo
trumpalaik÷s nuomos sutartį
Užsal÷s nuomą susimoka iš anksto Kelm÷s
krašto muziejaus kasoje arba
banko
mok÷jimo pavedimu

_____________________

nuomoto
laiko 250 Lt
250 Lt
vienai
santuokos
registracija
1val. 25 Lt
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gamintojas), mokamas renginys (į kurį
organizatoriai parduoda bilietus ir /
arba teikia mokamas paslaugas). Taip
pat visi kiti verslo struktūrų
organizuojami vieši arba uždari
renginiai.

