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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 

ĮV-985 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 

„Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ pakeitimo“:  

1. nuo 2021 m.  birželio 21 d.  l e i d ž i u  visų Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių 

ekspozicijas ir parodas nemokamai lankyti:  

1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;  

1.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;  

1.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis 

darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – 

vienas lydintysis);  

1.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;  

1.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;  

1.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;  

1.7. visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;  

1.8. socialiai remtiniems vaikams;  

1.9. mokytojams, vadovaujantiems mokinių grupėms;  

1.10. asmenims su Vilnius Pass kortelėmis (Naujojo arsenalo, Senojo arsenalo, Signatarų namų, 

Gedimino pilies bokšto, Vilniaus gynybinės sienos bastėjos, Kazio Varnelio namų-muziejaus, Istorijų 

namų ekspozicijose);  

1.11. Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės ir meno mokyklų mokiniams;  

1.12. Lietuvos dailės istorikų draugijos nariams;  

1.13. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos nariams; 

1.14. Lietuvos archeologų draugijos nariams;  

1.15. gidams, su galiojančiu gido pažymėjimu; 

1.16. turistus lydintiems kelionių vadovams; 

1.17. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių 

darbuotojams;  

1.18. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams (pagal bendradarbiavimo sutartį); 



 

1.19. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariams (pagal bendradarbiavimo 

sutartį); 

1.20. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams; 

1.21. AB Lietuvos paštas darbuotojams; 

1.22. žurnalistams;  

1.23. Šeimos kortelės savininkams;  

1.24. Vilniaus dailės akademijos studentams (pagal bendradarbiavimo sutartį); 

1.25. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentams (pagal bendradarbiavimo sutartį); 

2. Regioniniai Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniai (Vinco Kudirkos muziejus, Jono 

Basanavičiaus gimtinė, Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus) turi teisę nemokamai priimti kitas 

lankytojų grupes, jei yra sudarytos atskiros bendradarbiavimo sutartys. 

3. Nuo 2021 m.  birželio 21 d.  l e i d ž i u  visų Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių  

edukacinius užsiėmimus nemokamai lankyti:  

3.1. vaikams iki 3 metų; 

3.2. vaikų globos namų auklėtiniams; 

3.3. socialiai remtiniems vaikams; 

3.4. mokytojams, lydintiems mokinių grupes. 

4. Lengvatą taikyti lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.  

5. P r i p a ž į s t u netekusiais galios 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus 

direktoriaus įsakymą Nr. 363 „Dėl nemokamo Naujojo arsenalo, Senojo arsenalo, Signatarų namų, 

Vilniaus gynybinės sienos bastėjos, Vinco Kudirkos muziejaus, Jono Basanavičiaus  gimtinės, Jono 

Šliūpo memorialinės sodybos lankymo“, 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus 

direktoriaus įsakymą Nr. 366 „Dėl nemokamo Kazio Varnelio namų-muziejaus lankymo“, 2019 m. 

gruodžio 31 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus įsakymą Nr. 372 „Dėl nemokamo 

Gedimino pilies bokšto lankymo“, 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus 

direktoriaus įsakymą Nr. 374 „Dėl nemokamo laikinosios ekspozicijos-parodos, skirtos 1863-1864 m. 

sukilimui paminėti, atidarytos buv. Areštinės pastate, T. Kosciuškos g. 1 lankymo“, 2021 m. gegužės 

31 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus įsakymą Nr. 153 „Dėl nemokamo Naujosios 

istorijos ekspozicijų skyriaus LNM Parodų erdvės „Istorijų namai“ lankymo“.  

 

Muziejaus direktorė    Rūta Kačkutė 

 


