PATVIRTINTA
2015-05-29 direktoriaus
įsakymu Nr. ĮV-9
VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
SĄRAŠAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA
(galioja nuo 2015-06-01)
KERNAVĖS ARCHEOLOGINĖS VIETOVĖS MUZIEJAUS LANKYMAS
Eilės
nr.
1.

Mokama paslauga

Įkainiai

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos

Muziejaus lankymas

2,00 €

Suaugusiems

50 % nuolaida

1,00 €

- Lietuvos ir ES šalių studentams/moksleiviams,
- Lietuvos ir ES šalių senjorams,
- tarptautinės studentų organizacijos ISIC nariams.

Nemokamai

-

- ikimokyklinio amžiaus vaikams,
- Lietuvos vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtinų vaikų
grupėms,
- neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims,
- Lietuvos muziejų darbuotojams,
- mokytojams, lydintiems moksleivių grupes (2 mokytojai 30
moksleivių grupei),
- Lietuvos archeologijos draugijos nariams,
- tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams,
- tarptautinės muziejų po atviru dangumi ir eksperimentinės
archeologijos organizacijos (EXARC) nariams.

Papildoma informacija
Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu.
Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu. Privaloma pateikti
pažymėjimą.
Lengvatos taikomos
lankytojui pateikus jo
priklausymą nurodytoms
asmenų grupėms įrodantį
pažymėjimą

2.

Gido paslaugos

15,00 €

Grupėms iki 30 žmonių, lietuvių kalba.
Ekskursija po muziejaus ekspoziciją
trukmė iki 1 val.

20,00 €

Grupėms iki 30 žmonių, užsienio kalba.
Ekskursija po muziejaus ekspoziciją
trukmė iki 1 val.

Ekskursijos užsakomos iš
anksto.
Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu

EDUKACINĖ PROGRAMA „GYVOJI ARCHEOLOGIJA – KELIONĖ Į PRAEITĮ“
Eilės
nr.
3.

Mokama paslauga
Apžvalginiai
užsiėmimai
organizuotoms
mokyklinėms ar
darželinėms grupėms
(grupės iki 20 asmenų)

Įkainiai

1,50 €
2,10 €

0.85 €
1,45 €

0.85 €

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Tema „Archeologija - nuo tyrimo iki eksperimento ir
rekonstrukcijos“ vidutinio ir vyresniojo amžiaus organizuotoms
moksleivių grupėms, atvykusioms su grupę lydinčiu mokytoju:
– kaina vienam moksleiviui (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1,5 val.),
– kaina vienam moksleiviui (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 2 val.).
Tema „Viru viru košę arba vieno seno puodo istorija“ I-III klasių
organizuotoms moksleivių grupėms, atvykusioms su lydinčiu
mokytoju:
– kaina vienam moksleiviui (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1 val.),
– kaina vienam moksleiviui (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 1,5 val.).
Tema „Kaip žmonės senovėje gyveno“, organizuotoms 5-6 metų
vaikų grupėms, atvykusioms su lydinčiu auklėtoju:
– kaina vienam dalyviui (be muziejinės ekspozicijos lankymo, trukmė
– 1 val.),

Papildoma informacija
Edukaciniai užsiėmimai
užsakomi iš anksto.
Už paslaugą galima
susimokėti įsigyjant
nustatytos paslaugos vertės
bilietą kasoje arba mokėjimo
pavedimu.
Edukacinių užsiėmimų temos
ir kainos gali keistis.
Informacija skelbiama
www.kernave.org .

1,45 €

4.

Apžvalginiai
užsiėmimai
organizuotoms
mokyklinėms grupėms
(grupės iki 20 asmenų)
1,50 €
2,10 €

5.

Apžvalginiai ir
specializuoti
užsiėmimai
nemokyklinėms
grupėms, vaikams ir
suaugusiems (grupės
nuo 6 iki 20 asmenų)

1,70 €
2,30 €
2,30 €
3,40 €
0.85 €
1,45 €

– kaina vienam dalyviui (su muziejinės ekspozicijos lankymu, trukmė
– 1,5 val.).
Temos:
„Archajiški indai arba indų gamyba ir juose slypinčių paslapčių
istorija“,
„Apranga ir jos raida nuo priešistorės iki viduramžių arba rūbai
ne vien tik šildo...“,
rekomenduojamos IV-VIII ir XI klasių organizuotoms moksleivių
grupėms (atvykusioms su lydinčiu mokytoju):
– kaina vienam moksleiviui (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1,5 val.),
– kaina vienam moksleiviui (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 2 val.).
Temos
„Archeologija - nuo tyrimo iki eksperimento ir rekonstrukcijos“,
„Archajiški indai arba indų gamyba ir juose slypinčių paslapčių
istorija“,
„Apranga ir jos raida nuo priešistorės iki viduramžių arba rūbai
ne vien tik šildo...“:
– kaina vienam vaikui iki 16 m. (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1,5 val.),
– kaina vienam vaikui iki 16 m. (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 2 val.),
– kaina vienam suaugusiajam (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1,5 val.),
– kaina vienam suaugusiajam (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 2 val.).
Tema „Viru viru košę“:
– kaina vienam vaikui iki 16 m. (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1 val.),
– kaina vienam vaikui iki 16 m. (su muziejinės ekspozicijos lankymu,

1,50 €
2,60 €

0.85 €
1,45 €
6.

trukmė – 1,5 val.),
– kaina vienam suaugusiajam (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1 val.),
– kaina vienam suaugusiajam (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 1,5 val.).
Tema „Kaip žmonės senovėje gyveno“:
– kaina vienam moksleiviui (be muziejinės ekspozicijos lankymo,
trukmė – 1 val.),
– kaina vienam moksleiviui (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 1,5 val.).

Kiti užsiėmimai
vaikams ir
suaugusiems

(grupės nuo 3 iki 10
asmenų)

(grupės nuo 6 iki 20
asmenų)

0.85 €

1,50 €
2,00 €

Tema „Kelionė į Kernavės priešistorę arba kartu palieskime
praeitį“, specializuotas užsiėmimas dalyviams su regėjimo negalia:
– kaina vienam dalyviui (trukmė – 1,5 val.),
Tema „Senovės laidojimo papročiai arba kelionė po mirusiųjų
pasaulį“, rekomenduojama IX - XII klasių moksleiviams.
Užsiėmimai vyksta muziejaus ekspozicijoje gruodžio – vasario mėn.:
– kaina vienam vaikui iki 16 m. (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 1 val.),
– kaina vienam suaugusiajam (su muziejinės ekspozicijos lankymu,
trukmė – 1 val.).

DIREKCIJOS REPREZENTACINIŲ SALIŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA RENGINIAMS

Eilės
nr.
7.

8.

Mokama paslauga

Įkainiai

184 vietų Muziejaus
salės nuoma
konferencijoms,
mokslinei-pažintinei ir
koncertinei veiklai

50,00 €

- 1 val. oficialaus salės nuomos laiko. Salė nuomojama su technine
įranga (multimedia, įgarsinimas, apšvietimas);

30,00 €

- salės ir įrangos paruošimo prieš renginį mokestis

30,00 €

- 1 val. oficialaus salės nuomos laiko. Salė nuomojama su technine
įranga

10,00 €

- salės ir įrangos paruošimo prieš renginį mokestis.

30 vietų Konferencijų
salės nuoma
mokslinei-pažintinei
veiklai

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos

Papildoma informacija
Kaina yra ne mažesnė nei
paskaičiuota atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos finansų ministro
2009-04-10 įsakymu Nr.DI159/1K-097 reglamentuotą
valstybės materialiojo turto
nuompinigių dydžio
nustatymo tvarką.
Interesantas paslaugą
užsisako iš anksto,
pateikdamas paraišką
(direkcijos patvirtinta forma)
trumpalaikei patalpų nuomai.
Interesantas ir direkcija
pasirašo valstybės
materialiojo turto
trumpalaikės nuomos sutartį
bei valstybės materialiojo
turto perdavimo ir priėmimo
aktą. Už paslaugą
Interesantas sumoka banko
mokėjimo pavedimu iki
datos, nurodytos sutartyje.

FILMAVIMAS/FOTOGRAFAVIMAS
Eilės
nr.
9.

10.

Mokama paslauga
Leidimas
fotografuoti/filmuoti
muziejaus
ekspozicijoje,
rezervato teritorijoje
asmeniniais ir
komerciniais tikslais

Įkainiai
nemokamai,
be sutarties

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Lankytojams leidžiama fotografuoti ekspozicijoje (nenaudojant
blykstės, papildomų šviesos šaltinių, fotostovų) ir rezervato
teritorijoje asmeniniams tikslams be publikavimo galimybės
Sudarius sutartį su direkcija leidžiama:

atsiskaitoma
leidiniais

fotografuoti su publikavimo galimybe mokslo, švietimo tikslams;

atsiskaitoma
filmuota
medžiaga

filmuoti mokslo, švietimo tikslams;

kaina
sutartinė

fotografuoti su publikavimo galimybe ekspozicijoje ir rezervato
teritorijoje komerciniais tikslais;

kaina
sutartinė

filmuoti ekspozicijoje ir rezervato teritorijoje komerciniais tikslais.

Skaitmeninių vaizdų iš atsiskaitoma
Direkcijos muziejinių
leidiniais
rinkinių suteikimas
10,00 €

Papildoma informacija

skaitmeninių vaizdų (eksponatų, ekspozicijos, renginių, rezervato
teritorijos) suteikimas su publikavimo galimybe mokslo, švietimo
tikslams.
skaitmeninio vaizdo (eksponatų, ekspozicijos, renginių, rezervato
teritorijos) suteikimas su publikavimo galimybe komerciniams
tikslams

Interesantas paslaugą
užsisako iš anksto,
pateikdamas paraišką
(direkcijos patvirtinta forma).
Prašymai gali būti siunčiami
paštu direkcijos adresu, faksu
arba el. paštu.
Suderinus sąlygas, sudaroma
sutartis. Jei paslauga mokama
atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu iki datos,
nurodytos sutartyje.
Išimties tvarka galimas
nemokamas
filmavimas/fotografavimas su
publikavimo galimybe.

15,00 €

nesuskaitmeninto eksponato fotografavimo paslauga ir skaitmeninio
vaizdo išdavimas komerciniams tikslams

KITOS PASLAUGOS
Eilės
nr.
11.

Mokama paslauga

Įkainiai

Archeologinių radinių
konservavimas ir
restauravimas

Kaina
sutartinė

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Direkcijos konservavimo ir restauravimo laboratorijoje teikiamos
šios paslaugos:
- archeologinių radinių konservavimas ir restauravimas (geležis,
spalvoti metalai, oda, medis, kaulas);
- archeologinio radinio būklės įvertinimas, restauravimo metodikos
parinkimas;
- konsultavimas archeologinių radinių prevencinio konservavimo,
eksponatų saugojimo ir priežiūros klausimais;
- restauratorių stažavimas.

Papildoma informacija
Interesantas kreipiasi su
prašymu į direkcijos
administraciją.
Suderinus sąlygas, sudaroma
sutartis. Jei paslauga mokama
atsiskaitoma banko mokėjimo
pavedimu iki datos,
nurodytos sutartyje.

