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PRIENŲ  KRAŠTO MUZIEJAUS IR JO PADALINIŲ LANKYMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Prienų krašto muziejaus (toliau – Muziejus) lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja
lankytojų aptarnavimo, elgesio ir paslaugų teikimo tvarką, muziejaus darbuotojų ir lankytojų teises,
pareigas  bei  jų  atsakomybės  ribas  toliau  išvardintų  Muziejaus  ir  jo  padalinių  patalpose  ir
teritorijose: Prienų krašto muziejuje,  Skriaudžių buities muziejuje, Šilavoto „Davatkyne“, rašytojo
Vinco Mykolaičio - Putino gimtojoje sodyboje – muziejuje, Veiveirių krašto istorijos muziejuje.
2. Muziejus  –  Prienų  rajono  savivaldybės  biudžetinė  įstaiga,  kaupianti,  sauganti,  tirianti,
konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti muziejines vertybes, kurios atskleidžia materialinį ir
dvasinį mūsų krašto kultūrinį paveldą.
3. Taisyklės  parengtos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  muziejų  įstatymu,  Prienų  krašto
muziejaus  nuostatais  ir  kitais  galiojančiais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais  ir  Muziejaus
direktoriaus įsakymais. 

II. MUZIEJAUS LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4. Muziejaus lankytojai turi teisę:
4.1. gauti informaciją apie Muziejaus darbo laiką, siūlomas paslaugas ir jų įkainius;
4.2. naudotis Muziejuje esančia rūbine bei sanitariniais mazgais;
4.3. lankytis Muziejaus rengiamose laikinosiose parodose;
4.4. fotografuoti  ekspozicijoje  nekomerciniais  tikslais,  nenaudodami  foto  blykstės  ir  (arba)
profesionalios foto įrangos.
5. Muziejaus lankytojas įsipareigoja:
5.1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu;
5.2. šaltuoju metų  laiku  viršutinius  drabužius  palikti  rūbinėje  (už daiktus,  paliktus  drabužiuose,
Muziejaus administracija neatsako);
5.3. saugoti ir tausoti Muziejaus ekspozicinę įrangą ir kitas Muziejaus materialines vertybes;
5.4. gerbti kitų Muziejaus lankytojų teises bei interesus;
5.5. atsakyti už vaikų ir moksleivių saugumą ir elgesį (atsakingi asmenys - tėvai, mokytojai, gidai,
kiti lydintys asmenys);
5.6. laikytis kitų Muziejaus administracijos reikalavimų dėl Muziejaus ir jo padalinių lankymo.
6. Muziejaus lankytojams draudžiama:
6.1. triukšmauti ar kitais būdais trukdyti kitiems Muziejaus lankytojams;
6.2. be  Muziejaus  darbuotojų  leidimo  filmuoti  ir  fotografuoti  naudojant  profesionalią  įrangą
komerciniais ir (arba) kitais tikslais; 
6.3. patekti į Muziejų apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir (arba) psichotropinių medžiagų;
6.4. rūkyti ar valgyti Muziejaus patalpose;
6.5. lankytis su augintiniais. 



III. MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

7. Muziejus įsipareigoja:
7.1. suteikti  Muziejaus  lankytojui  būtiną  ir  aiškią  informaciją,  susijusią  su  teikiamomis
paslaugomis,  jų  teikimo  sąlygomis,  paslaugų  įkainiais,  lengvatinėmis  lankymo  sąlygomis  bei
kitokią informaciją, turinčią įtakos Muziejaus lankytojo apsisprendimui gauti paslaugą. Muziejaus
lankytojai  su  teikiamomis  paslaugomis  gali  susipažinti  atvykę  į  Muziejų,  paskambinę  telefonu
(8 319)  60379,  8 652  99077,  elektroniniu  paštu:  prienumuziejus@gmail.com,  internetinėje
svetainėje www.prienumuziejus.lt.
8. Muziejus turi teisę:
8.1. neįleisti  asmenų, kurių elgesys gali  sutrikdyti  Muziejaus  tvarką,  kelti  pavojų kitų lankytojų
saugumui ir sveikatai;
8.2. pašalinti iš Muziejaus lankytojus, kurie pažeidžia viešosios tvarkos taisykles, nevykdo teisėtų
personalo nurodymų;
8.3. jei,  esant  išankstiniam  paslaugų  užsakymui,  užsakovas  nepraneša  apie  vėlavimą,  laukti
lankytojų  20  min.  nuo  sutarto  atvykimo  laiko.  Lankytojams  neatvykus  iki  to  laiko,  paslaugos
nebesuteikti;
8.4. jeigu  kyla  grėsmė lankytojų  ir  darbuotojų  gyvybei  ar  sveikatai,  Muziejus  turi  teisę  taikyti
priemones,  numatytas  Lietuvos  Respublikos  įstatymuose  ir  kituose  teisės  aktuose  bei
rekomendacijose užtikrinančiose darbuotojų ir lankytojų saugumą.
9. Lankymosi  muziejuje  tvarkos  kontrolę  vykdo  Muziejaus  darbuotojai  ir  saugos  tarnybos
darbuotojai. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami tik su tėvais arba lydinčiais asmenimis.
11. Muziejaus  lankytojų  pamesti  daiktai  perduodami  Muziejaus  darbuotojams.  Lankytojų
Muziejuje  pamesti  ir  vėliau  kitų  lankytojų  ar  Muziejaus  darbuotojų  surasti  daiktai  saugomi
Muziejuje arba perduodami policijai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Pastebėjus gaisrą, būtina nedelsiant pranešti muziejaus darbuotojams ir (arba) gaisrinės saugos
tarnyboms (tel. 112).
13. Taisyklės taikomos visiems Muziejaus lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Muziejaus
lankytojai turi turėti galimybę laisvai susipažinti su Taisyklėmis.
14. Muziejaus  lankytojas  pats  atsako  už  pasekmes,  atsiradusias  dėl  Taisyklių  nežinojimo  ar
nesilaikymo. 
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