PATVIRTINTA
Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriaus 2017-03-22
įsakymu Nr. 76
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINORAŠTIS
IR JŲ TEIKIMO TVARKA
Eil.
nr.

Mokama paslauga

Paslaugos teikimo
vieta

1.

Muziejaus lankymas

Chaimo Frenkelio vila
Fotografijos muziejus

Fotografijos
muziejaus terasa
Žaliūkų malūno
sodyba
Dviračių muziejus

Įkainiai (Eur)

Paslaugos teikimo tvarka

Paslaugos ekspozicijose ir parodose
3 Eur (su nuolaida 1,50 Eur)
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą kasoje arba atsiskaitoma
banko mokėjimo pavedimu
2 Eur (su nuolaida 1 Eur),
grupėms (nuo 15 asmenų) – 1,50
Nemokamai naudojantis paslauga,
Eur (su nuolaida 0,75 Eur)
muziejaus kasoje išduodamas nemokamas
0,50 Eur (su nuolaida 0,25 Eur)
bilietas
1 Eur (su nuolaida 0,50 Eur)
2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

Radijo ir televizijos
muziejus
ŠAM Edukacijos
centras
Poeto Jovaro namas

0,50 Eur (su nuolaida 0,25 Eur)

Venclauskių namai

–

1 Eur (su nuolaida 0,50 Eur)
0,50 Eur (su nuolaida 0,25 Eur)

Poeto Jovaro namą galima aplankyti tik iš
anksto užsisakius

Nuolaidos

1. Remiantis LR kultūros ministro 201508-31 įsakymu Nr. ĮV-556, ekspozicijų
lankymo bilietui taikoma 50 proc.
nuolaida:
1.1. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams, konservatorijų mokiniams,
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;
1.2. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų
Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams, studijuojantiems Europos
Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio
mokymo įstaigų dieninių skyrių
mokiniams;
1.3. nuolatinės privalomosios karo tarnybos
kariams, kariams savanoriams;
1.4. asmenims, kuriems sukako valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensijos
amžius (iki 80 metų);
1.5. nuo 1939–1990 metų okupacijų
nukentėjusiems asmenims – politiniams
kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių
stovyklų kaliniams;

1.6. Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės gynėjams,
nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13
d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
1.7. pasipriešinimo 1940–1990 metų
okupacijoms dalyviams – kariams
savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.
2. Remiantis ŠAM direktoriaus 2016-1102 įsakymu Nr. 213, ekspozicijų lankymo
bilietui taikoma 50 proc. nuolaida:
2.1. kinematografininkų, dailininkų,
fotomenininkų sąjungų nariams;
2.2. Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių
klubo nariams.
3. Remiantis LR kultūros ministro 201508-31 įsakymu Nr. ĮV-556, leidžiama
muziejaus ekspozicijas lankyti
nemokamai:
3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
3.2. vaikų globos namų auklėtiniams
(pateikus mokinių sąrašą);
3.3. socialiai remtinų šeimų mokinių
grupėms (pateikus mokinių sąrašą);
3.4. mokytojams, lydintiems mokinių
grupes;
3.5. neįgaliesiems;
3.6. neįgalusis, kuriam nustatytas 0–25
proc. darbingumo lygis, turi teisę į lydintį
asmenį;
3.7. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir
vyresniems;
3.8. Lietuvos muziejų darbuotojams;
3.9. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM)
nariams.
4. Remiantis ŠAM direktoriaus 2016-1102 įsakymu Nr. 213, leidžiama
ekspozicijas lankyti nemokamai:
4.1. Kultūros paveldo departamento prie LR
kultūros ministerijos darbuotojams;
4.2. Šiaulių universiteto Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakulteto

2.

Gido paslaugos

Chaimo Frenkelio vila

11 Eur (su nuolaida 5,50 Eur)

Fotografijos muziejus

10 Eur (su nuolaida 5 Eur)

Žaliūkių malūnininko
sodyba

8 Eur (su nuolaida 4 Eur)

Dviračių muziejus

11 Eur (su nuolaida 5,50 Eur)

Radijo ir televizijos
muziejus

8 Eur (su nuolaida 4 Eur)

ŠAM Edukacijos
centras

8 Eur (su nuolaida 4 Eur)

Poeto Jovaro namas

8 Eur (su nuolaida 4 Eur)

Venclauskių namai

–

Ekskursijos užsakomos iš anksto.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą kasoje arba atsiskaitoma
banko mokėjimo pavedimu

Istorijos ir filosofijos katedros bei Menų
katedros studentams ir dėstytojams,
vedantiems paskaitas Šiaulių „Aušros“
muziejaus padaliniuose (Chaimo Frenkelio
viloje, Žaliūkių malūnininko sodyboje,
Fotografijos, Dviračių, Radijo ir televizijos
muziejuose, ŠAM Edukacijos centre);
4.3. edukacinių muziejaus būrelių nariams
(tame padalinyje, kuriame lanko būrelį).
Pastaba: lengvatos taikomos tik
lankytojui, pateikusiam teisę į lengvatą
patvirtinantį dokumentą, išskyrus 3.1
punkte nurodytą lankytojų grupę.
50 proc. nuolaida taikoma:
1. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams, konservatorijų mokiniams,
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;
2. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų
Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams, studijuojantiems Europos
Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio
mokymo įstaigų dieninių skyrių
mokiniams;
3. nuolatinės privalomosios karo tarnybos
kariams, kariams savanoriams;
4. asmenims, kuriems sukako valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensijos
amžius (iki 80 metų);
5. nuo 1939–1990 metų okupacijų
nukentėjusiems asmenims – politiniams
kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių
stovyklų kaliniams;
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos;
7. pasipriešinimo 1940–1990 metų

okupacijoms dalyviams – kariams
savanoriams ir laisvės kovų dalyviams;
8. kinematografininkų, dailininkų sąjungų
nariams;
9. Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių
klubo nariams.
Pastabos:
1. asmenims, nemokamai lankantiems
muziejų, gido paslaugoms taikoma 50
proc. nuolaida;
2. grupėms, kurias sudaro daugiau nei 30
asmenų, ekskursijas veda du gidai.
3.

Audiogidas

Chaimo Frenkelio vila

Paslauga nemokama

Dviračių muziejus
4.

Mobilioji programėlė
„E. gidas“

Chaimo Frenkelio vila

Paslauga nemokama

Dviračių muziejus
Žaliūkių malūnininko
sodyba
5.

Fotografavimas ir
filmavimas
ekspozicijose ir
parodose.

Visuose Šiaulių
„Aušros“ muziejaus
padaliniuose

Ekspozicijų ir parodų
fotografavimas nenaudojant
specialios įrangos (be blykstės ar
kitų šviesos šaltinių) –
nemokamai
Asmeninė fotosesija – 5,50 Eur
vienam asmeniui
Komercinė fotosesija – nuo 28,50
Eur

6.

Edukaciniai
užsiėmimai:
„Košerinio maisto
paslaptys“

Chaimo Frenkelio vila

Muziejaus darbo valandomis –
10 Eur,
po muziejus darbo valandų – 12
Eur
Nuolaidos netaikomos

Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš
anksto.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą kasoje arba atsiskaitoma
banko mokėjimo pavedimu.
Parodų edukacinių užsiėmimų kainos
nustatomos atskirais muziejaus direktoriaus
įsakymais

50 proc. nuolaida taikoma:
1. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams, konservatorijų mokiniams,
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;
2. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų
Europos Sąjungos valstybių narių

„Dvaro istorijos. Dvaro
mada ir gyvensena“

Chaimo Frenkelio vila

4 Eur (su nuolaida 2 Eur),
po muziejaus darbo valandų
papildomas mokestis grupei –
28,50 Eur

Filmų rodymas

Chaimo Frenkelio vila

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Chaimo Frenkelio
vilos odos dirbtuvėlės“

Chaimo Frenkelio vila

6 Eur (su nuolaida 3 Eur)

„Batai mano...“

Chaimo Frenkelio vila

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Fotografijų
dailininkai“

Fotografijos muziejus

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Fotograma – šešėlinio
vaizdo drama“

Fotografijos muziejus

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

Būrelis „Fotografijos
muziejaus studija“

Fotografijos muziejus

15 Eur (1 mėnuo)

„Šviesos laboratorija“

Fotografijos muziejus

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Fotografo asistentas“

Fotografijos muziejus

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Kaip atsiranda
fotografija?“

Fotografijos muziejus

4 Eur (su nuolaida 2 Eur)

„Mėlyni saulės
atvirukai“

Fotografijos muziejus

3 Eur (su nuolaida – 1,5 Eur)

Edukacinė programa
„Tarpukario Lietuvos
pradžios mokykla“
(3 pamokos ir 2

ŠAM Edukacijos
centras

5,50 Eur (su nuolaida 2,75 Eur)

piliečiams, studijuojantiems Europos
Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio
mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams

pertraukos)

„Dailyraščio pamoka“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Istorijos pamoka“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Lietuvių kalbos
pamoka“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Rankų darbo pamoka“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Archeologinis
kostiumas ir virvučių
vijimas su akmenukais“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Puodų lipdymas
senoviniais būdais“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Archeologiniai
kasinėjimai“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Monetų istorija,
kolekcionavimas,
kaldinimas“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Daraktorinė mokykla“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Molinukai“

ŠAM Edukacijos
centras

3 Eur (su nuolaida 1,50 Eur)

„Žvakių liejimas“

ŠAM Edukacijos
centras

3 Eur (su nuolaida 1,50 Eur)

„Kalėdiniai žaislai iš
šiaudų“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Senolių kaimo
gryčioj...“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Archeologiniai
papuošalai“

ŠAM Edukacijos
centras

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Važiuok dviračiu
saugiai“

Dviračių muziejus

3 Eur (su nuolaida 1,50 Eur)

„Duonos kepimas“

Žaliūkių malūnininko
sodyba

Ekskursija su
malūnininku ir duonos
degustacija

Žaliūkių malūnininko
sodyba

Edukacinio ciklo „Metų
ratas“ užsiėmimas
„Adventas – tikėjimai,
spėjimai, burtai...“

Žaliūkių malūnininko
sodyba

Muziejaus darbo valandomis –
43 Eur,
po muziejaus darbo valandų – 86
Eur ir 1 Eur (su nuolaida 0,50
Eur) ekspozicijos lankymo kaina
vienam asmeniui.
Papildoma 1 val. po edukacinio
užsiėmimo – 43 Eur, po
muziejaus darbo valandų – 86
Eur
Muziejaus darbo valandomis – 20
Eur,
po muziejaus darbo valandų – 40
Eur ir 1 Eur (su nuolaida 0,50
Eur) ekspozicijos lankymo kaina
vienam asmeniui
Muziejaus darbo valandomis – 43
Eur,
po muziejaus darbo valandų – 86
Eur ir 1 Eur (su nuolaida 0,50
Eur) ekspozicijos lankymo kaina
vienam asmeniui. Papildoma 1
val. po edukacinio užsiėmimo –
43 Eur, po muziejaus darbo
valandų – 86 Eur.
Šventinių personažų (Kalėdų
Senelio, Velykų Bobutės ir kt.)
pasirodymas – 20 Eur

Edukacinį ciklą sudaro
šešių pagrindinių
lietuvių kalendorinių
švenčių – Užgavėnių,
Velykų, Joninių,
Žolinių, Vėlinių ir
advento laikotarpio –
užsiėmimai, kurių
kainos nustatomos
atskirais muziejaus
direktoriaus įsakymais
„Užgavėnių kaukių
darymas“

Žaliūkių malūnininko
sodyba

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

7.

„Margučių raštai“

Žaliūkių malūnininko
sodyba

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

„Piemenukų vargai ir
džiaugsmai“

Žaliūkių malūnininko
sodyba

2 Eur (su nuolaida 1 Eur)

Muziejaus specialistų
skaitomos paskaitos:

ŠAM Edukacijos
centras

Kaina vienam asmeniui – 3 Eur
(su nuolaida 1,50 Eur), paskaitos
vedėjo paslaugos – 28,50 Eur

Etnografijos (tradicinė
liaudies kultūra)

ŠAM Edukacijos
centras

Kaina vienam asmeniui – 1 Eur
(su nuolaida 0,50 Eur), paskaitos
vedėjo paslaugos – 28,50 Eur

Kilnojamojo kultūros
paveldo skaitmeninimo
ir skaitmeninio turinio
sklaidos

Žaliūkių malūnininko
sodyba

Kaina vienam asmeniui – 1 Eur
(su nuolaida 0,50 Eur), paskaitos
vedėjo paslaugos – 28,50 Eur

Fotografijos istorijos ir
meno

Fotografijos muziejus

Kaina vienam asmeniui – 2 Eur
(su nuolaida 1 Eur), paskaitos
vedėjo paslaugos – 28,50 Eur

Istorijos (svarbūs
Lietuvos, Šiaulių
istorijos įvykiai), meno
Archeologijos (Šiaulių
krašto ir visos Lietuvos
archeologinė medžiaga)

Šiaulių regiono
muziejinių vertybių
skaitmeninimo centras
Literatūros

Poeto Jovaro namas

Kaina vienam asmeniui – 0,50
Eur (su nuolaida 0,25 Eur),
paskaitos vedėjo paslaugos –
28,50 Eur

Paskaita užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą kasoje arba atsiskaitoma
banko mokėjimo pavedimu

50 proc. nuolaida taikoma:
1. dieninių bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams, konservatorijų mokiniams,
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklos mokiniams;
2. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
studentams, Lietuvos Respublikos ir kitų
Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams, studijuojantiems Europos
Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų
dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio
mokymo įstaigų dieninių skyrių
mokiniams;
3. nuolatinės privalomosios karo tarnybos
kariams, kariams savanoriams;
4. asmenims, kuriems sukako valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensijos
amžius (iki 80 metų);
5. nuo 1939–1990 metų okupacijų
nukentėjusiems asmenims – politiniams
kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų,
koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių
stovyklų kaliniams;
6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės
gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS
agresijos;
7. pasipriešinimo 1940–1990 metų
okupacijoms dalyviams – kariams
savanoriams ir laisvės kovų dalyviams;
8. kinematografininkų, dailininkų sąjungų
nariams.
Pastabos:
1. paskaitos vedėjo paslaugai nuolaida
netaikoma;
2. jei paskaita skaitoma užsienio kalba,

mokamas papildomas vertimo paslaugos
mokestis

8.

9.

Vestuvių ceremonija

Eksponatų
fotografavimas
(1 eksponatas)

Chaimo Frenkelio vila

144 Eur

Chaimo Frenkelio
vilos parkas

100 Eur

Žaliūkių malūnininko
troba

144 Eur

Žaliūkių malūnininko
sodyba

50 Eur

Eksponatų saugyklos,
ekspozicijos

Paslauga užsakoma iš anksto.
Už paslaugą sumokama kasoje arba
atsiskaitoma banko mokėjimo pavedimu

Paslaugos eksponatų saugyklose
1,50 Eur – nesuskaitmeninto
Vadovaujamasi LR kultūros ministro 2005eksponato fotografavimas
12-16 įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta
ekspozicijoje be blykstės ir
„Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,
specialaus apšvietimo ir vaizdo
apskaitos ir saugojimo instrukcija“.
naudojimas be teisės jį
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
publikuoti. Fotografuoja pats
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
Nemokamai – suskaitmeninto
blanko.
eksponato, paskelbto Lietuvos
Eksponatai ir jų kopijos teikiami Lietuvos
integralioje muziejų
aukštųjų mokyklų ir universitetų
informacinėje sistemoje
studentams, rašantiems bakalauro, magistro
(toliau – LIMIS), vaizdo (mažos
darbus. Prašymas pateikiamas ant
skiriamosios gebos (iki 100 dpi)
aukštosios mokyklos ar universiteto
ir mažų parametrų (iki 800
firminio blanko, nurodomas darbo temos
pikselių) naudojimas, be teisės
pavadinimas, darbo vadovas ir kokios
publikuoti (interesantui
informacijos pageidaujama.
pateikiama nuoroda į LIMIS
Muziejaus direktoriaus pavaduotojo
interneto puslapį)
muziejininkystei nurodymu skyriaus
vedėjas paveda rinkinio saugotojui ar
1,50 Eur – išduodamas
skyriaus darbuotojui aptarnauti interesantą.
suskaitmeninto eksponato,
Interesantas aptarnaujamas per 5–20 darbo
nepaskelbto LIMIS, vaizdas
dienų nuo prašymo užregistravimo datos.
naudoti nekomerciniais tikslais ir
Interesantas, gavęs eksponato kopiją,
publikuoti, neatsižvelgiant į
pasirašo sutartį dėl muziejaus eksponato
skiriamąją gebą ir parametrus
kopijos naudojimo (muziejaus patvirtinta

Nuolaidos netaikomos

Išimties tvarka galima nemokamai išduoti
suskaitmeninto eksponato vaizdą arba leisti
fotografuoti. Sprendimus dėl nemokamos
paslaugos suteikimo priima direktoriaus
pavaduotojas muziejininkystei

14 Eur – nesuskaitmeninto
eksponato (trimačio objekto)
fotografavimas ir skaitmeninio
vaizdo išdavimas. Skirta naudoti
nekomerciniais tikslais ir
publikuoti, neatsižvelgiant į
skiriamąją gebą ir parametrus

10.

Eksponatų skenavimas
ir vaizdų naudojimas
(1 eksponatas)

Eksponatų saugyklos

Nuo 5,50 Eur – nesuskaitmeninto
eksponato (dvimačio objekto,
kurio formatas nuo 30 x 40 cm)
fotografavimas ir skaitmeninio
vaizdo išdavimas. Skirta naudoti
nekomerciniais tikslais ir
publikuoti, neatsižvelgiant į
skiriamąją gebą ir parametrus.
Kaina kyla pagal formato dydį
(kiekvienos kraštinės papildomas
10 cm – 1,50 Eur).
Kaina sutartinė komerciniam
publikavimui ar kt. komerciniais
tikslais (didelės skiriamosios
gebos (300 ir daugiau dpi) ir
didelių parametrų (daugiau kaip
800 pikselių) eksponatų
skaitmeninės kopijos), bet ne
mažesnė nei ankščiau nurodytos
vertės
Nemokamai – suskaitmeninto
eksponato, paskelbto LIMIS,
vaizdo (mažos skiriamosios
gebos (iki 100 dpi) ir mažų
parametrų (iki 800 pikselių)
naudojimas, be teisės publikuoti
(interesantui pateikiama nuoroda
į LIMIS interneto puslapį)
1,50 Eur – išduodamas
suskaitmeninto eksponato,
nepaskelbto LIMIS, vaizdas
(mažos skiriamosios gebos (iki
100 dpi) ir mažų parametrų (iki
800 pikselių), skirtas naudoti
nekomerciniais tikslais, be teisės
publikuoti

forma).
Eksponatų kopijas naudojant leidybai,
nurodoma priklausomybė muziejui.
Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato kopijos naudojimo autorių ir
gretutinėmis teisėmis, eksponato kopija
neišduodama, išskyrus atvejus, kada
interesantas gauna autoriaus ar autorių
teisių turėtojo raštišką sutikimą.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą arba atsiskaitoma banko
mokėjimo pavedimu.
Mokestį už suteiktą paslaugą nustato
skyriaus vedėjas, kilus neaiškumui,
suderinęs su direktoriaus pavaduotoju
muziejininkystei, pagal patvirtintą
muziejaus mokamų paslaugų kainoraštį,
atsižvelgdamas į eksponato vertę, dydį,
kopijų skaičių, laiką, per kurį interesantas
pageidauja gauti paslaugą (interesantui
pageidaujant gauti paslaugą per 5 darbo
dienas ar greičiau, paslaugos kaina gali kilti
iki 50 proc.)

Vadovaujamasi LR kultūros ministro 200512-16 įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta
„Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo instrukcija“.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Eksponatai ir jų kopijos teikiami Lietuvos
aukštųjų mokyklų ir universitetų
studentams, rašantiems bakalauro, magistro
darbus. Prašymas pateikiamas ant
aukštosios mokyklos ar universiteto
firminio blanko, nurodomas darbo temos
pavadinimas, darbo vadovas ir kokios
informacijos pageidaujama.
Muziejaus direktoriaus pavaduotojo

Išimties tvarka galima suskaitmeninto
eksponato vaizdą išduoti nemokamai.
Sprendimą, ar nemokamai išduoti vaizdą,
priima direktoriaus pavaduotojas
muziejininkystei

3 Eur – išduodamas
suskaitmeninto eksponato vaizdas
(didelės skiriamosios gebos (300
ir daugiau dpi) ir didelių
parametrų (daugiau kaip 800
pikselių), skirtas naudoti
nekomerciniais tikslais ir
publikuoti
5,50 Eur – nesuskaitmeninto
eksponato (iki 30 x 40 cm
formato) skenavimas ir
skaitmeninio vaizdo išdavimas.
Skirta naudoti nekomerciniais
tikslais ir publikuoti,
neatsižvelgiant į skiriamąją gebą
ir parametrus.
Kaina sutartinė komerciniam
publikavimui ar kt. komerciniais
tikslais (didelės skiriamosios
gebos (300 ir daugiau dpi) ir
didelių parametrų (daugiau kaip
800 pikselių) eksponatų
skaitmeninės kopijos), bet ne
mažesnė nei ankščiau nurodytos
vertės
1,50 Eur – skenavimas be vaizdo
redagavimo

Skenavimo paslaugos
(1 eksponatas,
formatas iki 30 x 40
cm)

3 Eur – skenavimas ir vaizdo
redagavimas
14 Eur – tūrinio objekto
fotografavimas (iki 7 vaizdų) ir
vaizdų redagavimas

Fotografavimo
paslaugos

muziejininkystei nurodymu skyriaus
vedėjas paveda rinkinio saugotojui ar
skyriaus darbuotojui aptarnauti interesantą.
Interesantas aptarnaujamas per 5–20 darbo
dienų nuo prašymo užregistravimo datos.
Interesantas, gavęs eksponato kopiją,
pasirašo sutartį dėl muziejaus eksponato
kopijos naudojimo (muziejaus patvirtinta
forma).
Eksponatų kopijos (skaitmeninėje
laikmenoje), naudojamos ne leidybai,
pažymimos specialiu vandens ženklu su
užrašu „Šiaulių „Aušros“ muziejus“.
Eksponatų kopijas naudojant leidybai,
nurodoma priklausomybė muziejui.
Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato kopijos naudojimo autorių ir
gretutinėmis teisėmis, eksponato kopija
neišduodama, išskyrus atvejus, kada
interesantas gauna autoriaus ar autorių
teisių turėtojo raštišką sutikimą.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą arba atsiskaitoma banko
mokėjimo pavedimu.
Mokestį už suteiktą paslaugą nustato
skyriaus vedėjas, kilus neaiškumui,
suderinęs su direktoriaus pavaduotoju
muziejininkystei, pagal patvirtintą
muziejaus mokamų paslaugų kainoraštį,
atsižvelgdamas į eksponato vertę, dydį,
kopijų skaičių, laiką, per kurį interesantas
pageidauja gauti paslaugą (interesantui
pageidaujant gauti paslaugą per 5 darbo
dienas ar greičiau, paslaugos kaina gali kilti
iki 50 proc.)

2 Eur – už kiekvieną papildomą
to paties objekto redaguotą vaizdą

11.

Eksponatų filmavimas
(1 eksponatas)

Eksponatų saugyklos,
ekspozicijos

Nuo 5,50 Eur – dvimačio objekto,
kurio formatas nuo
30 x 40 cm fotografavimas. Kaina
kyla pagal formato dydį
(kiekvienos kraštinės papildomas
10 cm – 1,50 Eur)
3 Eur – eksponato filmavimas.
Galima publikuoti mokslo,
švietimo ir kt. nekomerciniais

Vadovaujamasi LR kultūros ministro 200512-16 įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtinta
„Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,

Išimties tvarka galima nemokamai filmuoti.
Sprendimus dėl nemokamos paslaugos
suteikimo priima direktoriaus pavaduotojas

tikslais
28,50 Eur – 1 val. muziejinės
erdvės filmavimas. Galima
publikuoti mokslo, švietimo ir kt.
nekomerciniais tikslais
Kaina sutartinė, jei filmuojama
komerciniam publikavimui ar kt.
komerciniais tikslais, bet ne
mažesnė nei ankščiau nurodytos
vertės

12.

Muziejaus specialistų
konsultacijos,
informacijos paieška

Specializuoti
muziejaus padaliniai

1 val. – 5,50 Eur

apskaitos ir saugojimo instrukcija“.
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Eksponatai ir jų kopijos Lietuvos aukštųjų
mokyklų ir universitetų studentams,
rašantiems bakalauro, magistro darbus.
Prašymas pateikiamas ant aukštosios
mokyklos ar universiteto firminio blanko,
nurodomas darbo temos pavadinimas, darbo
vadovas ir kokios informacijos
pageidaujama.
Muziejaus direktoriaus pavaduotojo
muziejininkystei nurodymu skyriaus
vedėjas paveda rinkinio saugotojui ar
skyriaus darbuotojui aptarnauti interesantą.
Interesantas aptarnaujamas per 5–20 darbo
dienų nuo prašymo užregistravimo datos.
Interesantas, gavęs eksponato kopiją,
pasirašo sutartį dėl muziejinio eksponato
kopijos naudojimo (muziejaus patvirtinta
forma).
Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato kopijos naudojimo autorių ir
gretutinėmis teisėmis, eksponato kopija
neišduodama, išskyrus atvejus, kada
naudotojas gauna autoriaus ar autorių teisių
turėtojo raštišką sutikimą.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą arba atsiskaitoma banko
mokėjimo pavedimu.
Mokestį už suteiktą paslaugą nustato
skyriaus vedėjas, kilus neaiškumui,
suderinęs su direktoriaus pavaduotoju
muziejininkystei, pagal patvirtintą
muziejaus mokamų paslaugų kainoraštį,
atsižvelgdamas į eksponato vertę, dydį,
kopijų skaičių, laiką, per kurį interesantas
pageidauja gauti paslaugą (interesantui
pageidaujant gauti paslaugą per 5 darbo
dienas ar greičiau, paslaugos kaina gali kilti
iki 50 proc.)
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia

muziejininkystei

Muziejininkams, mokslo darbuotojams
konsultacijos ir informacijos paieška yra
nemokamos

13.

Eksponatų skolinimas
ne muziejinėms
institucijoms (1
eksponatas 1 parai)

Eksponatų saugyklos

14.

Muziejaus specialistų
skaitoma paskaita

Renginio vietoje

15.

Seminarų,
konferencijų

Renginio vietoje

prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Konsultacija teikiama Lietuvos aukštųjų
mokyklų ir universitetų studentams,
rašantiems bakalauro, magistro darbus.
Prašymas pateikiamas ant aukštosios
mokyklos ar universiteto firminio blanko,
nurodomas darbo temos pavadinimas, darbo
vadovas ir kokios informacijos
pageidaujama. Muziejaus direktoriaus
pavaduotojo muziejininkystei nurodymu
skyriaus vedėjas paveda rinkinio saugotojui
ar skyriaus darbuotojui aptarnauti
interesantą. Interesantas aptarnaujamas per
20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo
datos.
Už paslaugą sumokama įsigyjant nustatytos
vertės bilietą arba atsiskaitoma banko
mokėjimo pavedimu.
Mokestį už atliktą paslaugą nustato skyriaus
vedėjas, kilus neaiškumui, suderinęs su
direktoriaus pavaduotoju muziejininkystei,
pagal patvirtintą muziejaus mokamų
paslaugų kainoraštį, atsižvelgdamas į laiką,
per kurį interesantas pageidauja gauti
paslaugą (už paslaugą, suteiktą per 10 darbo
dienų, kaina kyla 50 proc.)
1,50–7 Eur – mokslo ir / ar
Vadovaujamasi LR kultūros ministro 2005švietimo tikslams
12-16 patvirtinto įsakymo
Nr. ĮV-716 „Muziejuose esančių rinkinių
Kaina sutartinė – komercinių
apsaugos, apskaitos ir saugojimo
struktūrų užsakymams
instrukcijos“ 183–188 punktais.
Tais atvejais, kai muziejus nedisponuoja
eksponato naudojimo autorių ir
gretutinėmis teisėmis, eksponatas
neišduodamas, išskyrus atvejus, kada
interesantas gauna autoriaus ar autorių
teisių turėtojo raštišką sutikimą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu
Kitos paslaugos
Nuo 28,50 Eur
Paslauga užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu
Nuo 28,50 Eur
Paslauga užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.

organizavimas
16.

Konsultacija (vykstant
į konsultacijos vietą, 1
diena)

Konsultacijos teikimo
vietoje

1 MGL ir kelionės išlaidos

17.

Muziejaus ekspertų
paslaugos

Konsultacijos teikimo
vietoje

Kaina sutartinė

18.

Istoriniai,
archeologiniai tyrimai

Konsultacijos teikimo
vietoje

Kaina sutartinė

19.

Eksponatų
konservavimas ir
restauravimas

Restauravimo centras

Archeologinių tyrimų kaina –
pagal „Archeologijos tyrimų
sąnaudų normatyvų rinkinį“,
patvirtintą LR kultūros vertybių
apsaugos departamento 1998-1222
Kaina sutartinė

20.

Leidybos paslaugos

Leidykla

Kaina sutartinė

21.

Suvenyrų, reklaminės
ir informacinės
medžiagos platinimas
Parodų salių nuoma
parodoms

Muziejaus kasos

Kainos nustatomos muziejaus
direktoriaus įsakymu

Chaimo Frenkelio vila
(parodų salė – 112,05
m2)

Kaina sutartinė ir ne mažesnė nei
apskaičiuota vadovaujantis LR
aplinkos ministro ir LR finansų
ministro 2007-06-07 įsakymu Nr.
D1-322/1K-206 „Nuompinigių už
valstybės materialiojo turto
nuomą skaičiavimo taisyklės“ ir
Komisijos privalomam registruoti
turtui įvertinti nutarimais

22.

Fotografijos muziejus
(studija – 56,24 m2,
galerija – 136,65 m2,
mažoji parodų salė –
44,53 m2)
Žaliūkių malūnininko
troba

Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu
Paslauga užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu
Paslauga užsakoma iš anksto.
Interesantas pateikia prašymą raštu.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Interesantas ir muziejus pasirašo paslaugų
teikimo sutartį
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Interesantas ir muziejus pasirašo paslaugų
teikimo sutartį
Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Interesantas ir muziejus pasirašo paslaugų
teikimo sutartį

Interesantas (fizinis asmuo) užpildo
prašymą (muziejaus patvirtinta forma);
interesantas (juridinis asmuo) pateikia
prašymą ant atstovaujamos įstaigos firminio
blanko.
Prašymą apsvarsto muziejaus parodų ir
renginių rengimo komisija.
Interesantas ir muziejus pasirašo sutartį.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje

(„geroji“ troba – 39
m2)
23.

Reprezentacinių
erdvių nuoma
renginiams:

Konferencija,
seminaras,
koncertas, festivalis,
spektaklis, minėjimas,
priėmimas, prezentacija,
furšetas

Chaimo Frenkelio vila

Kaina yra ne mažesnė nei
apskaičiuota vadovaujantis LR
aplinkos ministro ir LR finansų
ministro 2007-06-07 įsakymu Nr.
D1-322/1K-206 „Nuompinigių už
valstybės materialiojo turto
nuomą skaičiavimo taisyklės“ ir
Komisijos privalomam registruoti
turtui įvertinti nutarimais

Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
pateikdamas trumpalaikės patalpų nuomos
paraišką.
Interesantas ir muziejus pasirašo valstybės
materialiojo turto trumpalaikės nuomos
sutartį ir valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje

Iki 100 žmonių:
1 val. pasiruošti – 14 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 30–100
Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 43–100 Eur

Prie nuompinigių priskaičiuojami
papildomi, tiesiogiai su nuoma susiję,
mokesčiai – 25 proc. (15 proc. už elektros
energiją, 7 proc. už vandenį, 3 proc. už
komunalinių atliekų tvarkymą) – nuo
valstybės materialiojo turto nuomos
sutartyje numatytų nuompinigių sumos

Iki 150 žmonių:
1 val. pasiruošti – 28,50 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 57–100
Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 72–100 Eur
Koncertas, festivalis,
spektaklis, priėmimas,
furšetas

Chaimo Frenkelio
vilos parkas

Iki 200 žmonių:
1 val. pasiruošti – 28,50 Eur
1 val. oficialaus laiko – 150 Eur
Iki 100 žmonių:
1 val. pasiruošti – 28,50 Eur
1 val. oficialaus laiko – 30-100
Eur
Dėl apšvietimo įrangos,
įgarsinimo aparatūros nuomos žr.
25 p.
Nuomininkas turi teisę naudotis
lauko scena, jei ji yra sumontuota
sezoniniams renginiams ir tuo
metu nenumatytas muziejaus

renginys. Dėl papildomų scenos
nuomos sąlygų žr. 25 p.
Konferencija,
seminaras, minėjimas,
priėmimas, prezentacija,
furšetas

Žaliūkių malūnininko
troba

Iki 40 žmonių:
1 val. pasiruošti – 14 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 30–60
Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 43 Eur

Koncertas, festivalis,
spektaklis

Žaliūkių malūnininko
sodyba

1 val. pasiruošti – 28,50 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 30–60
Eur,
lauko scena, apšvietimo įranga,
įgarsinimo aparatūra (žr. 24 ir 25
punktus)

Konferencija, seminaras

Fotografijos
muziejaus galerija

Iki 120 žmonių:
1 val. pasiruošti – 5–20 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 10–70
Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 15–90 Eur,
1 val. oficialaus laiko su terasos
nuoma – papildomai 2,50–10 Eur

Fotografijos
muziejaus studija:
Edukacinė klasė
Mažoji parodų salė

Iki 60 žmonių:
1 val. pasiruošti – 3–10 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 5–30 Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 7–40 Eur,
1 val. oficialaus laiko su terasos
nuoma – papildomai 2,50–10 Eur

Minėjimas, priėmimas,
prezentacija, furšetas

24.

Fotografijos
muziejaus galerija

Iki 150 žmonių:
1 val. pasiruošti – 30 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 80 Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 100 Eur,
1 val. oficialaus laiko su terasos
nuoma – papildomai 10 Eur

Fotografijos
muziejaus studija:
Edukacinė klasė
Mažoji parodų salė

Iki 60 žmonių:
1 val. pasiruošti – 15 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 40 Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 50 Eur,
1 val. oficialaus laiko su terasos
nuoma – papildomai 10 Eur

Fotografijos
muziejaus terasa

Iki 100 žmonių:
1 val. pasiruošti – 20 Eur,
1 val. oficialaus laiko – 50 Eur,
1 val. oficialaus laiko ir techninė
įranga (vaizdo projektorius,
įgarsinimo aparatūra bei renginiui
reikalinga materialinė bazė ir kt.)
– 60 Eur

Asmeninės šventės
(vestuvės, krikštynos,
gimtadieniai)

Chaimo Frenkelio vila

1 dienos nuomos kaina –
1158 Eur

Lauko scenos nuoma

Užsakovo renginio
vietoje

Žaliūkių malūnininko
sodyba
1 dienos nuomos kaina –
1048 Eur
Kaina yra ne mažesnė nei
apskaičiuota vadovaujantis LR
aplinkos ministro ir LR finansų
ministro 2007-06-07 įsakymu Nr.
D1-322/1K-206 „Nuompinigių už
valstybės materialiojo turto
nuomą skaičiavimo taisyklės“

Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
pateikdamas trumpalaikės patalpų nuomos
paraišką.
Interesantas ir muziejus pasirašo valstybės
materialiojo turto trumpalaikės nuomos
sutartį ir valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje

Jei įrangos nereikia permontuoti ir paslauga
suteikiama toje pačioje vietoje, antrą dieną
taikoma 20 proc., trečią – 50 proc. nuolaida

25.

Apšvietimo įrangos,
įgarsinimo aparatūros
ir kitos įrangos nuoma

Užsakovo renginio
vietoje

1 dienos nuomos kaina – 521 Eur

Apšvietimo įrangos
nuoma

Užsakovo renginio
vietoje

1 dienos nuomos kaina – 373,50
Eur

Įgarsinimo aparatūros
nuoma

Užsakovo renginio
vietoje

1 dienos nuomos kaina – 373,50
Eur

Kaina yra ne mažesnė nei
apskaičiuota vadovaujantis LR
aplinkos ministro ir LR finansų
ministro 2007-06-07 įsakymu Nr.
D1-322/1K-206 „Nuompinigių už
valstybės materialiojo turto
nuomą skaičiavimo taisyklės“

Fotolaboratorijos
įrangos nuoma (su
patalpų kaina, be
medžiagų kainos)

1 val. – 20 Eur

Fotostudijos įrangos
nuoma

1 val. – 20 Eur

Fotostudijos įrangos
nuoma su patalpų kaina

1 val. – 25 Eur

Fotostudijos įrangos
nuoma su patalpų kaina
ir fotografo
paslaugomis

1 val. – 100 Eur

Prie nuompinigių priskaičiuojami
papildomi, tiesiogiai su nuoma susiję,
mokesčiai – 25 proc. (15 proc. už elektros
energiją, 7 proc. už vandenį, 3 proc. už
komunalinių atliekų tvarkymą) – nuo
valstybės materialiojo turto nuomos
sutartyje numatytų nuompinigių sumos
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
pateikdamas trumpalaikės nuomos paraišką.
Interesantas ir muziejus pasirašo valstybės
materialiojo turto trumpalaikės nuomos
sutartį ir valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
pateikdamas trumpalaikės nuomos paraišką.
Interesantas ir muziejus pasirašo valstybės
materialiojo turto trumpalaikės nuomos
sutartį ir valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje

Jei įrangos nereikia permontuoti ir paslauga
suteikiama toje pačioje vietoje, antrą dieną
taikoma 20 proc., trečią – 50 proc. nuolaida

Medžiagos – nuomininko

26.

Sulankstomų kėdžių
nuoma

Dviračių nuoma

Renginio vietoje

Chaimo Frenkelio vila
Dviračių muziejus
Fotografijos muziejus

1 kėdės nuoma 24 val. – 3 Eur, 48
val. – 4 Eur

1 val. – nemokama,
nuo 2 val. už kiekvieną valandą –
po 1 Eur,
para – 12 Eur

Interesantas paslaugą užsisako iš anksto
pateikdamas trumpalaikės nuomos paraišką.
Interesantas ir muziejus pasirašo valstybės
materialiojo turto trumpalaikės nuomos
sutartį ir valstybės materialiojo turto
perdavimo ir priėmimo aktą.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos sutartyje
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto.
Interesantas ir muziejus pasirašo priėmimo
ir perdavimo bei grąžinimo aktus.
Už paslaugą sumokama banko mokėjimo
pavedimu iki datos, nurodytos akte
Nuomojama ne mažiau kaip 30 vnt.
sulankstomų kėdžių
Interesantas ir muziejus pasirašo sutartį.
Už paslaugą sumokama kasoje.
Dviračiai nuomojami vadovaujantis
Dviračių nuomos taisyklėmis,
patvirtintomis Šiaulių „Aušros“ muziejaus
direktoriaus 2015-04-08 įsakymu Nr. 84

Įsigijus muziejaus lankymo bilietą,
papildoma 1 val. – nemokama

*PASTABA. Kainoraštis gali būti tikslinamas arba pildomas naujomis paslaugomis, kurių kainos nustatomos pagal atskirus muziejaus direktoriaus įsakymus.

