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ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ARCHITEKTŪRINIO ANSAMBLIO IR ADOMO 

MICKEVIČIAUS MUZIEJAUS LANKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. T-2017-8-1 

„Dėl bendro studijų vietų skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų, 

įgyvendinimu, dydžių ir kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 2 punktu, 

Vilniaus universiteto rektoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. R-252 „Dėl rektoriaus įgaliojimų 

perdavimo ir sprendimų pagal priskirtas veiklos ir administravimo sritis įforminimo“ (Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. R-161 redakcija) 1.5.2 papunkčiu: 

1. T v i r t i n u  pridedamus Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio ir Adomo 

Mickevičiaus muziejaus lankymo įkainius. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. rugpjūčio 12 d. 

įsakymą Nr. R-344 „Dėl Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio lankymo įkainių 

patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. 

  



 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto kanclerio 

2021 m.                   d. įsakymu Nr. R- 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO ARCHITEKTŪRINIO ANSAMBLIO IR ADOMO 

MICKEVIČIAUS MUZIEJAUS LANKYMO ĮKAINIAI 

 

1. Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio, išskyrus Šv. Jonų bažnyčios varpinę, 

lankymo įkainiai gidų, turizmo agentūrų ir kitų įmonių organizuotiems lankytojams, išskyrus 

nurodytus 2 punkte: 

1.1. suaugusiajam – 2 Eur; 

1.2. studentui ir moksleiviui – 1 Eur; šis įkainis taikomas lankytojui pateikus dokumentą, 

suteikiantį teisę į šiame papunktyje nurodytą lankymo įkainį. 

2. Vilniaus universiteto architektūrinį ansamblį, išskyrus Šv. Jonų bažnyčios varpinę, lanko 

nemokamai: 

2.1. visi savarankiškai Vilniaus universiteto architektūrinį ansamblį, išskyrus Šv. Jonų 

bažnyčios varpinę, lankantys svečiai; 

2.2. visi organizuotų lankytojų vadovai, grupes po ansamblį lydintys gidai, Lietuvos 

Respublikos muziejų darbuotojai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, vaikai iki 7 metų, 

neįgalieji lankytojai ir visos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir Lietuvos mokyklų moksleivių 

grupės (pateikę dokumentą, suteikiantį teisę į šiame papunktyje nurodytą nemokamą lankymą). 

3. Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymo įkainiai: 

3.1. suaugusiajam – 5 Eur; 

3.2. senjorui, studentui ir moksleiviui – 3 Eur; šis įkainis taikomas lankytojui pateikus 

dokumentą, suteikiantį teisę į šiame papunktyje nurodytą lankymo įkainį. 

4. Šv. Jonų bažnyčios varpinę lankančių turistų grupių vadovams, grupes į varpinę 

lydintiesiems gidams, Vilniaus universiteto darbuotojams, Lietuvos Respublikos muziejų 

darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems 

lankytojams Šv. Jonų bažnyčios varpinės lankymas nemokamas (pateikus dokumentą, suteikiantį 

teisę į šiame punkte nurodytą nemokamą lankymą). 

5. Adomo Mickevičiaus muziejaus lankymo įkainiai: 

5.1. suaugusiajam – 2 Eur; 

5.2. senjorui, studentui ir moksleiviui – 1 Eur; šis įkainis taikomas lankytojui pateikus 

dokumentą, suteikiantį teisę į šiame papunktyje nurodytą lankymo įkainį; 

5.3. ekskursijos kaina – 1 Eur kiekvienam ekskursijos grupės asmeniui. Minimali ekskursijos 

grupė – 4 asmenys. 

6. Adomo Mickevičiaus muziejų lankančių turistų grupių vadovams, grupes į muziejų 

lydintiesiems gidams, Vilniaus universiteto darbuotojams, Lietuvos Respublikos muziejų 

darbuotojams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, vaikams iki 7 metų ir neįgaliesiems 

lankytojams Adomo Mickevičiaus muziejaus lankymas nemokamas (pateikus dokumentą, suteikiantį 

teisę į šiame punkte nurodytą nemokamą lankymą). 

__________________ 


