VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO LANKYTOJAMS
TEIKIAMŲ MUZIEJINIŲ PASLAUGŲ SĄLYGOS IR ĮKAINIAI
(galioja nuo 2018-05-02)

KERNAVĖS ARCHEOLOGINĖS VIETOVĖS MUZIEJINIŲ EKSPOZICIJŲ LANKYMAS
Eil.
Nr.
1.

Mokama paslauga
Archeologinės
vietovės muziejaus
lankymas

Įkainiai, Eur
(1 asmeniui)
2,00
(visa kaina)
suaugusiems

1,00
(lengvatinis)
50 % nuolaida

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Kernavės priešistorės ir ankstyvųjų viduramžių archeologinės ekspozicijos ir
Kultūrinio rezervato vertybių komplekso lankymas.
Ekspozicijų darbo laikas:
balandžio – spalio mėn. trečiadieniais – sekmadieniais 10 – 18 val.
lapkričio – kovo mėn. antradieniais – šeštadieniais 10 – 16 val.
Paskutiniai lankytojų bilietai parduodami likus 30 min. iki ekspozicijų
uždarymo.
- Lietuvos ir ES šalių moksleiviams (iki 2018-09-30 nemokamai),
- Lietuvos studentams ir ES šalių studentų organizacijos ISIC nariams,
- Lietuvos ir ES šalių senjorams.

- ikimokyklinio amžiaus vaikams,
- Lietuvos vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams
0,00
(nemokama) (pateikus mokinių sąrašą),
100% nuolaida - mokytojams,
- neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims
- Lietuvos muziejų darbuotojams,
- Lietuvos archeologijos draugijos nariams,
- tarptautinių organizacijų (ICOM, EXARC) nariams.

Papildoma informacija
Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu.

Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu. Privaloma pateikti
pažymėjimą.
Lengvatos taikomos
lankytojui pateikus jo
priklausymą nurodytoms
asmenų grupėms įrodantį
pažymėjimą

2.

3.

Muziejinės
ekspozicijos po
atviru dangumi
lankymas

0,00
(nemokama)

Ekskursijų vadovo
paslaugos

Pagal archeologinių tyrimų duomenis atkurto XIII–XIV a. Kernavės
viduramžių miesto fragmento muziejinės ekspozicijos ir Kultūrinio rezervato
vertybių komplekso lankymas.
Ekspozicijos darbo laikas:
balandžio – spalio mėn. trečiadieniais – sekmadieniais 10 – 18 val.

15,00
(LT)

Grupėms iki 30 žmonių, lietuvių kalba.
Ekskursija po Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspoziciją,
(trukmė nuo 30 min. iki 60 min.).

20,00
(EN, PL, RU)

Grupėms iki 30 žmonių, užsienio kalba.
Ekskursija po Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspoziciją,
(trukmė nuo 30 min. iki 60 min.).

Ekskursijos užsakomos iš
anksto (tel.: 8 382 47385).
Paslaugos apmokėjimas
kasoje arba banko mokėjimo
pavedimu

MUZIEJINĖ EDUKACINĖ PROGRAMA „GYVOJI ARCHEOLOGIJA – KELIONĖ Į PRAEITĮ“
Eil. Mokama paslauga
Nr.
1. Edukaciniai
užsiėmimai
moksleivių arba
suaugusių
grupėms (grupės
iki 25 asmenų)
(kartu su Kultūrinio
rezervato
muziejinių
ekspozicijų
lankymu)

Įkainiai, Eur
(1 asmeniui)
2,00
(moksleiviui)
5,00
(suaugusiam)

Paslaugos aprašas, teikimo sąlygos
Temos:
„Archeologija – nuo tyrimo iki eksperimento ir rekonstrukcijos“
„Archajiški indai arba indų gamyba ir juose slypinčių paslapčių
istorija“,
„Apranga ir jos raida nuo priešistorės iki viduramžių arba rūbai ne vien
tik šildo...“,
skirta vidutinio ir vyresniojo amžiaus organizuotoms moksleivių (IV – XI
klasių) grupėms, atvykusioms su lydinčiu mokytoju, taip pat ir suaugusių
asmenų grupėms:
(užsiėmimo trukmė – 1,5 val.).

Papildoma informacija
Edukaciniai užsiėmimai
užsakomi iš anksto
(tel.:+ 370 61636291)
arba tel. 8 382 47438
Su edukacinių užsiėmimų
temų aprašymais galite
susipažinti mūsų svetainėje
www.kernave.org
Už paslaugą galima
susimokėti įsigyjant
nustatytos paslaugos vertės
bilietą kasoje arba mokėjimo
pavedimu.

3.

4.

Edukaciniai
užsiėmimai
ikimokyklinėms ir
pradinių klasių
moksleivių
grupėms (grupės
iki 25 asmenų)
(kartu su
Kultūrinio
rezervato
muziejinių
ekspozicijų
lankymu)
Edukacinis
užsiėmimas
moksleivių arba
suaugusių
grupėms
muziejinėje
ekspozicijoje po
atviru dangumi
Kultūrinio
rezervato
teritorijoje (kartu
su Archeologinės
vietovės muziejaus
lankymu)
Edukaciniai
užsiėmimai
vaikams ir
suaugusiems su
negalia ir VGN
auklėtiniams

1,00
(moksleiviui)

2,50
(moksleiviui)
5,00
(suaugusiam)

Temos:
„Viru viru košę arba vieno seno puodo istorija“ organizuotoms I–III klasių
moksleivių grupėms, atvykusioms su lydinčiu mokytoju (užsiėmimo trukmė –
1,0 val.).
„Kaip žmonės senovėje gyveno“, organizuotoms 5–6 metų vaikų grupėms,
atvykusioms su lydinčiu auklėtoju (užsiėmimo trukmė – 1,0 val.).

Edukaciniai užsiėmimai
užsakomi iš anksto
(tel.:+ 370 61636291)
arba tel. 8 382 47438
Su edukacinių užsiėmimų
temų aprašymais galite
susipažinti mūsų svetainėje
www.kernave.org
Už paslaugą galima
susimokėti įsigyjant
nustatytos paslaugos vertės
bilietą kasoje arba pavedimu.

Tema „Nuo tyrimų iki rekonstrukcijos/viduramžių Kernavės miestas“
(užsiėmimo trukmė – 2,0 val.).
Išsiaiškinsime, kaip buvo paieškomas, atrastas ir tiriamas viduramžių
Kernavės miestas. Sužinosime, kaip nuo archeologų aptiktų radinių ir jų
mokslinės analizės, pagal archeologinių tyrimų duomenis buvo atkurtas XIII
– XIV a. viduramžių Kernavės miesto fragmentas ir sukurta muziejinė
ekspozicija. Lankysimės viduramžių sodybų ekspozicijoje, pažinsime
miestiečių kasdienį gyvenimą ir jų amatus - ornamentuosime beržo tošį,
apdorosim linus, verpsime, ausime, malsime, atskleisime aprangos ir maisto
gaminimo paslaptis.

Edukaciniai užsiėmimai
užsakomi iš anksto
(tel.:+ 370 68890885)
arba tel. 8 382 47438
Su edukacinių užsiėmimų
temų aprašymais galite
susipažinti mūsų svetainėje
www.kernave.org
Už paslaugą galima
susimokėti įsigyjant
nustatytos paslaugos vertės
bilietą kasoje arba mokėjimo
pavedimu.

Temos:
0,00
„Kelionė į Kernavės priešistorę arba kartu palieskime praeitį“,
(nemokama) specializuotas užsiėmimas asmenims su regėjimo negalia:
100% nuolaida (užsiėmimo trukmė – 1,0 val.),
„Kaip žmonės senovėje gyveno“, organizuotoms vaikų grupėms,
atvykusioms su lydinčiais asmenimis (užsiėmimo trukmė – 1,0 val.)

Edukaciniai užsiėmimai
užsakomi iš anksto
(tel.:+ 370 61636291)
Su edukacinių užsiėmimų
temų aprašymais galite
susipažinti mūsų svetainėje
www.kernave.org

