VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUTARTINIAIS PAGRINDAIS TVARKA

DIREKCIJOS SALIŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA RENGINIAMS

Eil.
Mokama paslauga
Nr.
1. 184 vietų Muziejaus
salės nuoma
konferencijoms,
mokslinei-pažintinei
ir koncertinei
veiklai
2.

30 vietų
Konferencijų salės
nuoma mokslineipažintinei veiklai

Įkainiai, Eur

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos

50,00

- 1 val. oficialaus salės nuomos laiko. Salė nuomojama
su technine įranga (multimedia, įgarsinimas,
apšvietimas);

30,00

- salės ir įrangos paruošimo prieš renginį mokestis

30,00

- 1 val. oficialaus salės nuomos laiko. Salė nuomojama
su technine įranga

10,00

- salės ir įrangos paruošimo prieš renginį mokestis.

Papildoma informacija
Kaina paskaičiuota vadovaujantis
2014-09-30 Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu Nr.1K-306
patvirtintomis „Nuompinigių už valstybės
ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto nuomą skaičiavimo taisyklėmis“
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto,
pateikdamas paraišką (direkcijos
patvirtinta forma) trumpalaikei patalpų
nuomai. Interesantas ir direkcija pasirašo
valstybės materialiojo turto trumpalaikės
nuomos sutartį bei valstybės materialiojo
turto perdavimo ir priėmimo aktą. Už
paslaugą Interesantas sumoka banko
mokėjimo pavedimu iki datos, nurodytos
sutartyje.

FILMAVIMAS/FOTOGRAFAVIMAS
Eil.
Mokama paslauga
Nr.
3. Leidimas
fotografuoti/filmuoti
muziejaus
ekspozicijoje,
rezervato teritorijoje
asmeniniais ir
komerciniais tikslais

Įkainiai, Eur

Sudarius sutartį su direkcija leidžiama:
atsiskaitoma
leidiniais
kaina
sutartinė
atsiskaitoma
filmuota
medžiaga
kaina
sutartinė

4.

Skaitmeninių vaizdų
iš Direkcijos
muziejinių rinkinių
suteikimas

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos

fotografuoti su publikavimo galimybe mokslo, švietimo
tikslams;
fotografuoti su publikavimo galimybe ekspozicijoje ir
rezervato teritorijoje komerciniais tikslais;
filmuoti mokslo, švietimo tikslams;

filmuoti ekspozicijoje ir rezervato teritorijoje
komerciniais tikslais.

atsiskaitoma
leidiniais

skaitmeninių vaizdų (eksponatų, ekspozicijos, renginių,
rezervato teritorijos) suteikimas su publikavimo
galimybe mokslo, švietimo tikslams.

10,00

skaitmeninio vaizdo (eksponatų, ekspozicijos, renginių,
rezervato teritorijos) suteikimas su publikavimo
galimybe komerciniams tikslams

15,00

nesuskaitmeninto eksponato fotografavimo paslauga ir
skaitmeninio vaizdo išdavimas komerciniams tikslams

Papildoma informacija
Interesantas paslaugą užsisako iš anksto,
pateikdamas paraišką (direkcijos
patvirtinta forma). Prašymai gali būti
siunčiami paštu direkcijos adresu, faksu
arba el. paštu.
Suderinus sąlygas, sudaroma sutartis. Jei
paslauga mokama atsiskaitoma banko
mokėjimo pavedimu iki datos, nurodytos
sutartyje.

RESTAURAVIMAS/KONSERVAVIMAS
Eil.
Mokama paslauga
Nr.
5. Archeologinių
radinių
konservavimas ir
restauravimas

Įkainiai, Eur
Kaina
sutartinė

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Direkcijos konservavimo ir restauravimo laboratorijoje
teikiamos šios sutartinės paslaugos:
- archeologinių radinių konservavimas ir
restauravimas (geležis, spalvoti metalai, oda, medis,
kaulas);
- archeologinio radinio būklės įvertinimas,
restauravimo metodikos parinkimas;
- konsultavimas archeologinių radinių prevencinio
konservavimo, eksponatų saugojimo ir priežiūros
klausimais;
- restauratorių stažavimas.

Papildoma informacija
Interesantas kreipiasi su prašymu į
direkcijos administraciją.
Suderinus sąlygas, sudaroma sutartis.
Atsiskaitoma banko mokėjimo pavedimu
iki datos, nurodytos sutartyje.

