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LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 

LANKYMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos liaudies buities muziejus (toliau -  Muziejus) yra respublikinis muziejus, valstybės 

biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti 

muziejines vertybes, kurios atskleidžia materialinį ir dvasinį tautos kultūros paveldą. Muziejaus 

ekspoziciją sudaro natūrali gamtinė aplinka, įrengti eksterjerai, interjerai, eksponuojama buitis, amatai, 

verslai, agrotechnika, etnobotanika.

2. Muziejaus lankymo taisyklės (toliau -  taisyklės) nustato lankymosi muziejuje pažintiniais, poilsio 

ir kitais tikslais tvarką.

3. Asmenys, besilankantys muziejuje, privalo laikytis Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugos, Muziejų įstatymu, kitų teisės aktų bei šių muziejaus lankymo taisyklių reikalavimų.

II. MUZIEJAUS LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. Muziejaus lankytojai turi teisę:

4.1, lankytis muziejuje, sumokėjus muziejaus įėjimo mokestį (įėjimo bilietas, metinis bilietas -  

abonementas , sąskaita faktūra). Informacija apie muziejaus darbo laiką, paslaugas ir įkainius teikiama 

telefonu: +370 346 47392 arba muziejaus interneto svetainėje www.llbm.lt.

4.2. važinėti transporto priemonėmis sumokėjus transporto priemonės mokestį arba pateikus specialų 

muziejaus administracijos išduotą leidimą, laikantis kelių eismo taisyklių, pirmenybę suteikiant 

pėstiesiems;

5. Muziejaus lankytojai privalo:

5.1. saugoti įėjimo/įvažiavimo bilietą visą muziejuje lankymosi laiką;

5.2. saugoti, tausoti aplinką, gamtą bei muziejaus materialines vertybes;

5.3. gerbti kitų muziejaus lankytojų teises bei interesus;

5.4. atsakyti už vaikų ir moksleivių saugumą (tėvai ir mokytojai);

5.5. lankantis muziejuje su šunimis, šuns savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti kitų 

lankytojų saugumą ir muziejaus tvarką (pavadėlis, antsnukis, maišelis);

5.6. statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose ir pažymėtose vietose, aikštelėse;

5.7. muziejaus teritorijoje važiuoti ne didesniu negu 10-20 km/h greičiu;

5.8. statyti palapines, kurti laužus tik specialiai tam įrengtose vietose, ir tik gavus rašytinį leidimą iš
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muziejaus administracijos;

5.9. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą laužavietę, poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą 

vietą muziejuje, lauže esančias žarijas užgesinti, išsivežti buitines atliekas;

5.10. rūkyti tik specialiai tam skirtose ir pažymėtose vietose;

5.11. laikytis saugumo reikalavimų savo ir kitų asmenų atžvilgiu;

5.12. masinių renginių metu saugoti savo turtą, nepalikti be priežiūros;

5.13. nepalikti vaikų ir gyvūnų be priežiūros;

5.14. pastebėję gaisrą, jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma - apie gaisrą nedelsiant pranešti 

priešgaisrinės apsaugos tarnyboms (tel. 112), muziejaus apsaugai ir administracijai (tel. +370 68220449 

ir +370 346 47233);

5.15. apie pastebėtus gamtos ar muziejaus objektų niokojimo atvejus muziejuje, pranešti muziejaus 

apsaugos tarnybai, muziejaus administracijai (tel. +370 682 20449 ir +370 346 47233).

III. MUZIEJAUS LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA

6. Į muziejaus teritoriją draudžiama įeiti:

6.1. asm enim s, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių m edžiagų;

6.2. asm enim s, kurie su savim i turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogm enų, psichotropinių 

m edžiagų, degių m edžiagų ar alkoholinių gėrimų;

6.3. asm enim s, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsm ę kitiem s lankytojam s;

7. Į muziejaus teritoriją renginių metu draudžiama įeiti;

7.1. asm enim s, kuriem s teism o sprendim u yra uždrausta dalyvauti m asiniuose renginiuose;

7.2. su šunim is (gyvūnais).

8. Į muziejaus teritoriją draudžiama įsinešti:

8.1. ginklų;

8.2. bet kokių alkoholinių gėrimų;

8.3. narkotinių m edžiagų ir su jom is susijusių prietaisų;

8.4. pirotechnikos ir kitų degių bei sprogstam ųjų m edžiagų;

8.5. nesuderintų su organizatorium i reklam inių priem onių;

9. Muziejaus lankytojams draudžiama:

9.1.rūkyti, kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose;

9.2.naikinti ir žaloti muziejaus eksponatus ir kitus ekspozicijų objektus;

9.3. naikinti ir žaloti gamtos objektus:

9.3.1. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius, krūmus, gėlynus;

9.3.2. naikinti ar žaloti skruzdėlynus, paukščių lizdus;

9.4. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, 

riboženklius, priešgaisrinius įrenginius, kabinti vestuvininkų spynas;



9.5. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų muziejaus lankytojų poilsį;

9.6. naudoti fejerverkus, konfeti bei kitus aplinką teršiančius ir jai pavojų keliančius gaminius;

9.7. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

9.8. leisti bėgioti palaidiems šunims ir kitiems augintiniams;

9.9. erzinti ir šerti muziejuje auginamus gyvūnus (arklius, ožkas, avis, antis ir kt.)

9.10. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;

9.11. važinėti keturračiais motociklais muziejaus teritorijoje;

9.12. Vaikščioti draudžiamais ženklais paženklintose vietose.

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

10. Lankymosi muziejuje tvarkos kontrolę vykdo Lietuvos liaudies buities muziejaus administracija, 

apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolierės, ekspozicijų prižiūrėtojos ir kiekvienas sąmoningas pilietis;

11. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, privalo palikti muziejaus teritoriją, pinigai už bilietus 

jiems negrąžinami, ir už padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka.


