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LANKYMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau – Rezervatas) direkcijos Archeologijos
ir istorijos muziejaus (toliau – Muziejus) lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Muziejaus
lankymo, aptarnavimo tvarką, muziejaus darbuotojų ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės
ribas.
2. Muziejus – respublikinis muziejus, kaupiantis, saugantis, tiriantis, konservuojantis,
restauruojantis ir populiarinantis muziejines vertybes, kurios atskleidžia materialinį ir dvasinį mūsų
tautos kultūros paveldą. Rezervatas – saugoma teritorija (į UNESCO saugomų pasaulio paveldo
objektų sąrašą įtraukta archeologinė vietovė) su joje esančiais kultūros paveldo objektais
(vertybėmis) ir muziejaus ekspozicija.
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Valstybinio
Kernavės kultūrinio rezervato nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
II. MUZIEJAUS LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4. Muziejaus lankytojai turi teisę:
4.1. gauti informaciją apie Muziejaus darbo laiką, siūlomas paslaugas ir jų įkainius;
4.2. naudotis Muziejuje esančia rūbine bei sanitariniais mazgais. Ne Muziejaus lankytojai
sanitariniais mazgais gali naudotis už direkcijos nustatytą papildomą mokestį;
4.3. lankytis Muziejaus rengiamose laikinosiose parodose;
4.4. fotografuoti ekspozicijoje ne komerciniais tikslais, nenaudodami foto blykstės ir (arba)
profesionalios foto įrangos.
5. Muziejaus lankytojas įsipareigoja:
5.1. įsigyti bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Muziejų ir saugoti jį visą
Muziejaus lankymo laiką;
5.2. šaltuoju metų laiku viršutinius drabužius palikti rūbinėje (už daiktus, paliktus
drabužiuose, Muziejaus administracija neatsako);
5.3. saugoti ir tausoti Muziejaus ekspozicinę įrangą ir kitas Muziejaus materialines vertybes;
5.4. gerbti kitų Muziejaus lankytojų teises bei interesus;
5.5. atsakyti už vaikų ir moksleivių saugumą ir elgesį (atsakingi asmenys - tėvai, mokytojai,
gidai, kiti lydintys asmenys).
6. Muziejaus lankytojams draudžiama:
6.1. triukšmauti ar kitais būdais trukdyti kitiems Muziejaus lankytojams;
6.2. be Muziejaus darbuotojų leidimo filmuoti ir fotografuoti naudojant profesionalią įrangą
komerciniais ir (arba) kitais tikslais;
6.3. patekti į Muziejų apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir (arba) psichotropinių
medžiagų;
6.4. rūkyti ar valgyti Muziejaus patalpose.
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III. MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS
7. Muziejus įsipareigoja:
7.1. suteikti Muziejaus lankytojui būtiną ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamomis
paslaugomis, jų teikimo sąlygomis, paslaugų įkainiais, lengvatinėmis lankymo sąlygomis bei
kitokią informaciją, turinčią įtakos Muziejaus lankytojo apsisprendimui gauti paslaugą. Muziejaus
lankytojai su teikiamomis paslaugomis gali susipažinti atvykę į Muziejų, paskambinę telefonu
(8 382) 47 385, elektroniniu paštu: ekskursijos@kernave.org, muziejus@kernave.org,
edukacija@kernave.org ir direkcijos svetainėje www.kernave.org;
7.2. bendradarbiauti ir suteikti galimybę vesti ekskursijas gidams, turintiems Kernavės
archeologinės vietovės gido leidimą.
8. Muziejus turi teisę:
8.1. neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Muziejaus tvarką, kelti pavojų kitų
lankytojų saugumui;
8.2. pašalinti iš Muziejaus lankytojus, kurie pažeidžia viešosios tvarkos taisykles, nevykdo
teisėtų personalo nurodymų (tokiu atveju pinigai už bilietus Muziejaus lankytojams negrąžinami).
9. Lankymosi muziejuje tvarkos kontrolę vykdo Muziejaus darbuotojai ir nežinybinės
saugos tarnybos darbuotojai. Saugumui užtikrinti, muziejaus ekspozicija, bendrojo naudojimo
erdvės, direkcijos kontūras stebimi vaizdo kameromis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami tik su tėvais arba lydinčiais asmenimis.
11. Muziejaus lankytojų pamesti daiktai perduodami į Muziejaus kasą. Lankytojų Muziejuje
pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar Muziejaus darbuotojų surasti daiktai saugomi Muziejuje arba
perduodami policijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Pastebėjus gaisrą, būtina nedelsiant pranešti muziejaus darbuotojams ir (arba) gaisrinės
saugos tarnyboms (tel. 112).
13. Taisyklės taikomos visiems Muziejaus lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Muziejaus lankytojai turi turėti galimybę laisvai susipažinti su Taisyklėmis.
14. Muziejaus lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl Taisyklių nežinojimo ar
nesilaikymo.
_______________________

