
 

 

 

 Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Trukmė / 

kiekis / 

matas 

Paslaugos 

įkainis, 

eurais 

1 2 3 4 

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 

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 
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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. 

___________________________________________ 

nuomos 

įkainio 

9.8. Muzikos instrumento nuoma 1 val. 30,00 

9.9. Multimedijos įrangos nuoma 1 val. 20,00 

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. 


