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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo 

Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ aktualia redakcija:  

1. 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. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos 

ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas 

(išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas; 

1.2. profesinio mokymo įstaigų mokiniams; 

1.3. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę 

studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos 

ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar 

Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę 

studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas 

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi 

forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu; 

1.4. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos 

amžius (iki 80 metų); 

1.5. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams 

ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; 



1.6. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. 

sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; 

1.6. pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir 

laisvės kovų dalyviams; 

1.7. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos 

Šaulių sąjungos nariams; 

1.8. Lietuvos meno galerininkų asociacijos nariams; 

1.9. POLA kortelės turėtojams; 

1.10. mokytojams. 

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

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

ekspozicijų lankymo lengvatas kitoms lankytojų grupėms, jei yra sudarytos atskiros 

bendradarbiavimo sutartys. 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nurodytos lengvatos taikomos tik 

lankytojui pateikus teisę į minėtas lengvatas patvirtinantį dokumentą. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus 2022 

m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-254 „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“. 

 

 

Muziejaus direktorė     Rūta Kačkutė 

 


