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LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL NAUJOJO ARSENALO, SENOJO ARSENALO, GEDIMINO PILIES BOKŠTO, 

ISTORIJŲ NAMŲ, VILNIAUS GYNYBINĖS SIENOS BASTĖJOS, SIGNATARŲ NAMŲ, 

KAZIO VARNELIO NAMŲ-MUZIEJAUS, VINCO KUDIRKOS MUZIEJAUS, JONO 

BASANAVIČIAUS GIMTINĖS IR PALANGOS BURMISTRO JONO ŠLIŪPO 

MUZIEJAUS EKSPOZICIJŲ LANKYMO LENGVATŲ NUSTATYMO 
 

2021 m. gruodžio 13 d. Nr. 320 

Vilnius 

 

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 2022 m. sausio 1 d. n u s t a t a u Naujojo arsenalo, Senojo arsenalo, Gedimino pilies bokšto, 

Istorijų namų, Vilniaus gynybinės sienos bastėjos, Signatarų namų, Kazio Varnelio namų-muziejaus, Vinco 

Kudirkos muziejaus, Jono Basanavičiaus gimtinės, Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus lankymo kainą, 

taikant 50 procentų nuolaidą bilietui:  

1.1. bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams;  

1.2. profesinio mokymo įstaigų mokiniams;  

1.3. aukštųjų mokyklų studentams;  

1.4. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;  

1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);  

1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams,  

buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;  

1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to 

vykdytos SSRS agresijos;  

1.8. pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams; 

1.9. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; 

1.10. Lietuvos meno galerininkų asociacijos nariams; 

1.11. POLA kortelės turėtojams. 

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

Basanavičiaus gimtinė, Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus) turi teisę taikyti lankymo lengvatas kitoms 

lankytojų grupėms, jei yra sudarytos atskiros bendradarbiavimo sutartys. 

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

4. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus 2019 m. gruodžio 

31 d. įsakymą Nr. 362 „Naujojo arsenalo, Senojo arsenalo, Signatarų namų, Vilniaus gynybinės sienos 



bastėjos, Vinco Kudirkos muziejaus, Jono Basanavičiaus gimtinės, Jono Šliūpo memorialinės sodybos 

ekspozicijų lankymo lengvatų nustatymo“, 2021 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 129 „Dėl lankymo lengvatų 

nustatymo Naujosios istorijos ekspozicijų skyriaus LNM Parodų erdvėje „Istorijų namai“, 2019 m. gruodžio 

31 d. įsakymą Nr. „Kazio Varnelio namų-muziejaus ekspozicijos lankymo nuolaidų nustatymo“, 2019 m. 

gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 371 „Dėl Gedimino pilies bokšto lankymo lengvatų nustatymo“.  

 

 

Muziejaus direktorė    Rūta Kačkutė 

 


