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KAUNO MIESTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
 

 Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Trukmė / 

kiekis / 

matas 

Paslaugos 

įkainis, 

eurais 

1 2 3 4 

 Bilietų kainos 

1. Muziejaus skyrių lankymas 

1.1. Kauno rotušė / Kauno pilis 

1.1.1. suaugusiems asmenims 1 asmeniui 2,50 

1.1.2 
studentams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio 

draudimo senatvės pensijos amžius 
1 asmeniui 1,20 

1.1.3. 
šeimai (3–4 asmenų grupė, kurioje yra bent vienas vaikas iki 

18 metų) 
Iki 4 asmenų 4,00 

1.2. 

Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyrius /  

 M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius /  

J. Gruodžio memorialinis skyrius 

1.2.1. suaugusiems asmenims 1 asmeniui 2,00 

1.2.2. 
studentams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio 

draudimo senatvės pensijos amžius 

1 asmeniui 
1,20 

1.2.3. 
šeimai (3–4 asmenų grupė, kurioje yra bent vienas vaikas iki 

18 metų) 
Iki 4 asmenų 3,50 

1.3. 

Bendras penkių Kauno miesto muziejaus skyrių  

lankymo bilietas (galioja 30 dienų nuo pirmojo  

skyriaus aplankymo datos spaudo) 

1.3.1. suaugusiems asmenims 1 asmeniui 8,00 

1.3.2. 
studentams, asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio 

draudimo senatvės pensijos amžius 
1 asmeniui 4,00 

1.3.3. 
šeimai (3–4 asmenų grupė, kurioje yra bent vienas vaikas iki 

18 metų) 
Iki 4 asmenų 14,00 

2. Muziejaus renginių lankymas 

2.1. Bilietas į profesionaliojo meno atlikėjo ar kolektyvo koncertą1 1 asmeniui 5,00 

2.2. Bilietas į mėgėjų meno atlikėjo ar kolektyvo koncertą1 1 asmeniui 3,00 

2.3. Vienkartinis bilietas į tradicinių šokių vakaronę1 1 asmeniui 1,00 

2.4. Tradicinių šokių vakaronių metinis abonementas1 1 asmeniui 6,00 

3. Ekskursijų vadovo paslauga 

3.1. Ekskursija suaugusių asmenų grupei  (lietuvių kalba)2 
Iki 10 

asmenų 
6,00 

3.2. 

Ekskursija Kauno pilyje / Kauno rotušėje / 

Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje / 

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje2 

3.2.1. suaugusių asmenų grupei (lietuvių kalba) 

Iki 30 

asmenų, 

45 min. 

10,00 
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1 2 3 4 

3.2.2. 

mokinių, studentų, asmenų, kuriems sukako valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, neįgaliųjų 

grupei (lietuvių kalba) 

Iki 30 

asmenų, 

45 min. 

6,00 

3.2.3. grupei užsienio kalba (anglų arba rusų kalba) 15,00 

3.3. Ekskursija J. Gruodžio memorialiniame skyriuje2  

3.3.1. suaugusių asmenų grupei (lietuvių kalba) 

Iki 20 

asmenų, 

45 min. 

10,00 

3.3.2. 

mokinių, studentų, asmenų, kuriems sukako valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, neįgalių asmenų 

grupei (lietuvių kalba) 

6,00 

3.3.3. grupei užsienio kalba (anglų arba rusų kalba) 12,00 

3.4. Teminė ekskursija3 Kauno mieste 

3.4.1. suaugusių asmenų grupei (lietuvių kalba) 

Iki 20 

asmenų, 

1,5 val. 

20,00 

3.4.2. 

mokinių, studentų, asmenų, kuriems sukako valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, neįgalių asmenų 

grupei (lietuvių kalba) 

15,00 

3.4.3. grupei užsienio kalba (anglų arba rusų kalba) 40,00 

4. Edukaciniai užsiėmimai 

4.1. Edukacinio užsiėmimo bilietas (trukmė 45 – 60 min.)  

4.1.1. suaugusiems asmenims 

1 asmeniui 

4,00 

4.1.2. 

mokiniams, studentams, asmenims, kuriems sukako 

valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, 

neįgaliesiems 

2,00 

4.1.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams 1,00 

4.2. Edukacinio užsiėmimo bilietas (trukmė 1,5 – 2 val.) 

4.2.1. suaugusiems asmenims 

1 asmeniui 

8,00 

4.2.2. 

mokiniams, studentams, asmenims, kuriems sukako 

valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, 

neįgaliesiems 

4,00 

4.2.3. ikimokyklinio amžiaus vaikams 2,00 

4.3. 
Išvykstamasis edukacinis užsiėmimas (trukmė 1–2 val.)  

Kauno mieste (transportu rūpinasi užsakovas) 

4.3.1. suaugusių asmenų grupei 

Iki 25 

asmenų 

50,00 

4.3.2. 

mokinių, studentų, asmenų, kuriems sukako valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, neįgalių asmenų 

grupei (lietuvių kalba)  

35,00 

4.3.3. ikimokyklinio amžiaus vaikų grupei 25,00 

 Kitos paslaugos   

5. Muziejaus specialisto paskaita 45 min. 20,00 

6. Muziejaus specialisto konsultacija, informacijos suradimas4 1 val. 10,00 

7. Fotografavimas ir filmavimas 

7.1. 
Fotografavimas ir filmavimas nekomerciniais tikslais, 

nenaudojant blykstės ir trikojo, skirtas asmeniniam naudojimui 
 Nemokamai 

7.2. 

Fotografavimas ir filmavimas komerciniais tikslais, naudojant 

profesionalią įrangą (norint viešinti nuotraukas ar filmuotą 

medžiagą, būtina gauti raštišką muziejaus administracijos 

leidimą) 

1 val. 30,00 

8. 
Eksponatų, istorinės-archyvinės medžiagos skaitmeninių  

vaizdų panaudojimas5 
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8.1. Publikavimas kultūros, švietimo tikslais 

1 eksponatas, 

1000 egz. 

tiražas 

3,00 

8.2. Publikavimas komerciniais tikslais 

1 eksponatas, 

1000 egz. 

tiražas 

10,00 

9. Trumpalaikės nuomos paslaugos6 

9.1. Kauno rotušės didžiosios salės nuoma 1 val. 300,00 

9.2. Kauno rotušės mažosios salės nuoma  1 val. 200,00 

9.3. Kauno rotušės rūsio menės nuoma  1 val. 70,00 

9.4. 
Kauno rotušės didžiosios salės nuoma ketvirtadieniais 

santuokai registruoti 
1 ceremonija 

20,00 

9.5. 
Koncertų salės Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje 

 ar M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriuje nuoma 

9.5.1. 
nekomerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant 2 val. 

pasiruošti ir susitvarkyti) 
1 val. 40,00 

9.5.2. nekomerciniam7 renginiui organizuoti 1 diena 120,00 

9.5.3. 
komerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant 2 val. pasiruošti 

ir susitvarkyti) 
1 val. 100,00 

9.5.4. komerciniam7 renginiui organizuoti 1 diena 300,00 

9.5.5. 
prioritetiniam komerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant          

2 val. pasiruošti ir susitvarkyti)  
1 val. 10,00 

9.5.6. prioritetiniam komerciniam7 renginiui organizuoti  1 diena 30,00 

9.5.7. prioritetiniam nekomerciniam7 renginiui organizuoti  Nemokamai 

9.5.8. 
nuoma nedarbo metu (nuo 18 val.), švenčių ir poilsio 

dienomis (įskaitant 2 val. pasiruošti ir susitvarkyti) 
1 val. 

150 proc. 

nustatyto 

nuomos 

įkainio 

9.6. 

Patalpų nuoma parodai, kurią rengia menininkas ar jų grupė, 

pagal iš anksto suderintą grafiką ir pasirašius 

bendradarbiavimo sutartį 

1 paroda Nemokamai 

9.7. 
Kiemo J. Gruodžio memorialiniame skyriuje ar Lietuvių 

tautinės muzikos istorijos skyriuje nuoma 

9.7.1. 
nekomerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant 2 val. 

pasiruošti ir susitvarkyti) 
1 val. 40,00 

9.7.2. 
nekomerciniam7 renginiui organizuoti (dienos įkainis, 

įskaitant pasiruošimą ir susitvarkymą) 
1 diena 120,00 

9.7.3. 
komerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant 2 val. pasiruošti 

ir susitvarkyti) 
1 val. 100,00 

9.7.4. 
komerciniam7 renginiui organizuoti (dienos įkainis, įskaitant 

pasiruošimą ir susitvarkymą) 
1 diena 300,00 

9.7.5. 
prioritetiniam komerciniam7 renginiui organizuoti (įskaitant 2 

val. pasiruošti ir susitvarkyti) 
1 val. 10,00 

9.7.6. 
prioritetiniam komerciniam7 renginiui organizuoti (dienos 

įkainis, įskaitant pasiruošimą ir susitvarkymą) 
1 diena 30,00 

9.7.7. prioritetiniam nekomerciniam7 renginiui organizuoti 1 renginys Nemokamai 
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1 Mokiniams, studentams ir asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo 

senatvės pensijos amžius, taikoma 50 proc. nuolaida. 

2 Neįskaičiuota muziejaus lankymo bilietų kaina. 

3 Ekskursijos iš patvirtinto muziejaus teminių ekskursijų sąrašo. 

4 Studentams, muziejininkams, mokslo darbuotojams, pateikusiems mokslo įstaigos ar 

muziejaus raštą, ši paslauga teikiama nemokamai. 

5 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, taip pat 

Lietuvos muziejams, bibliotekoms, archyvams, mokslo įstaigoms ir kitoms valstybinėms 

institucijoms, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, fiziniams asmenims, 

naudojantiems tik asmeniniais tikslais, paslauga teikiama nemokamai. 

Prioritetinis komercinis renginys – renginys, kurio pobūdis atitinka muziejaus misiją, renginio 

organizatorius gauna pajamų ir siekia pelno. Apie renginio pobūdžio atitiktį muziejaus misijai 

sprendžia muziejaus direktorius. 

Nekomercinis renginys – renginys, kurio pobūdis neatitinka muziejaus misijos, renginio 

organizatorius nesiekia pelno ir už renginį negauna pajamų. Apie renginio pobūdžio atitiktį 

muziejaus misijai sprendžia muziejaus direktorius. 

Komercinis renginys – viešas arba uždaras renginys, už kurį renginio organizatorius gauna 

pajamas ir siekia pelno. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos. 

prekėms, kurių savikaina yra nuo 15,01 Eur, taikomas 15 procentų antkainis. 

9 Nemokamai ekspozicijas lanko:  

ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

mokiniai ir jų grupes lydintys asmenys; 

1 2 3 4 

9.7.8. 
nuoma nedarbo metu (nuo 18 val.), švenčių ir poilsio 

dienomis (įskaitant 2 val. pasiruošti ir susitvarkyti) 
1 val. 

150 proc. 

nuo 

nustatyto 

nuomos 

įkainio 

9.8. Muzikos instrumento nuoma 1 val. 30,00 

9.9. Multimedijos įrangos nuoma 1 val. 20,00 

10. Prekyba muziejaus leidiniais, suvenyrais, atributika 1 vnt. 
15–50 proc. 

antkainis8 

11. Lengvatos9 (taikomos tik pateikus tai įrodančius dokumentus)  Nemokamai 

12. Nemokamas lankymas visiems lankytojams10  Nemokamai 

6 Minimali nuomos trukmė – 1 valanda. Mokestis už kitas valandas skaičiuojamas kas 

pusvalandį. 

 
7 Prioritetinis nekomercinis renginys – renginys, kurio pobūdis atitinka muziejaus misiją, 

renginio organizatorius nesiekia pelno ir už renginį negauna pajamų. Apie renginio pobūdžio atitiktį 

muziejaus misijai sprendžia muziejaus direktorius. 

8 Antkainis nustatomas pagal prekės savikainą: 

prekėms, kurių savikaina yra nuo 0,01 iki 2 Eur, taikomas 50 procentų antkainis; 

prekėms, kurių savikaina yra nuo 2,01 iki 5 Eur, taikomas 30 procentų antkainis; 

prekėms, kurių savikaina yra nuo 5,01 iki 15 Eur, taikomas 20 procentų antkainis; 
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vaikų namų auklėtiniai; 

asmenys – socialinės paramos gavėjai; 

neįgalūs ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); 

asmenys, kuriems sukako 80 metų, ir vyresni; 

nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai; 

kariai savanoriai; 

nuo 1939–1990 m. okupacijų nukentėję asmenys; 

Lietuvos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos 

SSRS agresijos; 

pasipriešinimo 1940–1990 m. okupacijoms dalyviai; 

Lietuvos muziejų darbuotojai; 

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; 

turizmo agentūros, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, gidai, lydintys turistų 

grupes. 

renginių ir parodų atidarymo metu, taip pat vykdant Kauno miesto savivaldybės projektus, 

programas, sutartis, raštu suderinus su muziejaus direktoriumi. 

 

___________________________________________ 

10 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną (vasario 16 d.), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 

(kovo 11 d.), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (liepos 6 d.); 

Tarptautinės muziejų nakties (gegužės mėn.) renginių metu; 


