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Štikoną antrosios pakopos studijų programos 
Matematika komiteto pirmininku.

2. Atidėti klausimo dėl Kauno humanitarinio fakulteto 
pirmosios pakopos studijų programos Programų sis-
temos komiteto pirmininko tvirtinimo svarstymą.

9. SVARSTYTA. Dėl studijų programos pavadinimo 
keitimo.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2015-10-9). Atsižvelgiant į 
Komunikacijos fakulteto tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. nu-
tarimą (protokolo išrašas Nr. 160000-10-12) ir Studijų komi-
teto 2015 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimą (protokolas 
Nr. 15/16-6) bei vadovaujantis Statuto 32 straipsnio 1 dalimi 
bei 33 straipsnio 1 dalies 10 punktu, pritarti Komunikacijos 
fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Informologi-
ja pavadinimo pakeitimui į Žinių ir inovacijų vadyba.

10. SVARSTYTA. Dėl mokslo žurnalų „Nonlinear Ana-
lysis: Modelling and Control“ ir „Respectus Philologicus“ 
redaktorių kolegijų sudėties atnaujinimo.

N u t a r t a.
1. (Nutarimas Nr. S-2015-10-6). Vadovaujantis Statu-

to 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu  ir atsižvelgiant 
į Matematikos ir informatikos fakulteto tarybos 
2015 m. lapkričio 24 d. nutarimą (protokolo išrašas 
Nr. 13) bei Mokslo komiteto 2015 m. gruodžio 8 d. 
posėdžio nutarimą (protokolas Nr. MK-2015/2016-
4), patvirtinti Matematikos ir informatikos fakulteto 
mokslo darbų leidinio „Nonlinear Analysis: Model-
ling and Control“ redaktorių kolegijos sudėtį:

Prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas – vyriausiasis re-
daktorius,
Prof. habil. dr. Mifodijus Sapagovas – garbės redak-
torius,
Prof. dr. Romas Baronas – vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas,
Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – vyriausiojo re-
daktoriaus pavaduotojas,
Prof. dr. Artūras Štikonas – vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas,
Prof. habil. dr. Aleksander Barashkov,

Prof. dr. Jinde Cao,
Prof. dr. Manuel De La Sen,
Prof. habil. dr. Aleksandr Dementjev,
Prof. habil. dr. Gennaro Infante,
Prof. dr. Paolo Di Trapani,
Prof. habil. dr. Robert Filipek,
Prof. dr. Celso Grebogi,
Prof. dr. Roman Grigoriev,
Prof. dr. Algimantas Juozapavičius,
Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys,
Prof. dr. Vytautas Kleiza,
Prof. dr. Victor Klemas,
Prof. habil. dr. Juozas Kulys,
Doc. dr. Olga Kurasova,
Prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius,
Prof. dr. Juan Jose Nieto,
Prof. habil. dr. Algis Piskarskas,
Prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas,
Prof. dr. Tautgirdas Ruzgas,
Prof. dr. Gediminas Stepanauskas,
Prof. habil. dr. Irina Svir,
Dalia Šukvietienė – redaktorė.

2. (Nutarimas Nr. S-2015-10-7). Vadovaujantis Statu-
to 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir atsižvelgiant 
į Kauno humanitarinio fakulteto tarybos 2015 m. 
lapkričio 27 d. nutarimą (protokolo išrašas Nr. 18) 
bei Mokslo komiteto 2015 m. gruodžio 8 d. posėdžio 
nutarimą (protokolas Nr. MK-2015/2016-4), patvir-
tinti prof. dr. Gabiją Bankauskaitę-Sereikienę filolo-
gijos krypties periodinio mokslo žurnalo „Respectus 
Philologicus“ vyriausiąja redaktore.

11. SVARSTYTA. Dėl mokymosi visą gyvenimą ir pa-
pildomųjų studijų programų kainų tvirtinimo.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2015-10-8). Atsižvelgiant 
į Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. 
teikimą ir į Kokybės ir plėtros komiteto 2015 m. gruodžio 
10 d. nutarimą (protokolas Nr. KPK-2015-7), vadovaujantis 
Statuto 33 straipsnio 1 dalies 30 punktu, pritarti mokymosi 
visą gyvenimą ir papildomųjų studijų programų kainoms ir 
jų teikimui Vilniaus universiteto tarybai svarstyti ir tvirtinti.

1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto 2015–2017 
metų strateginio veiklos plano.

N u t a r t a.
1. Tarybos nariai teikia Rektoriui turimas konkrečias 

pastabas dėl Strateginio plano tobulinimo iki savai-
tės pabaigos.

2. Pavesti Rektoriui artimiausiu metu pateikti Tarybai 
atsižvelgiant į Tarybos narių pastabas pakoreguotą 
Universiteto strateginio veiklos plano projektą.

3. Kitą Tarybos posėdį, skirtą Strateginio veiklos plano 
tolesniam svarstymui, rengti kaip įmanoma anksčiau 
sausio mėnesį, atsižvelgiant į pakoreguoto projekto 
pateikimo Tarybai laiką.  

Tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. posėdyje
(protokolas Nr. T-2015-12)

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto bibliotekos 
mokamų paslaugų įkainių tvirtinimo.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. T-2015-12-3). Atsižvelgiant 
į Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. tei-
kimą, įvertinus Senato nuomonę (Senato 2015 m. lapkričio 
24 d. nutarimas Nr. S-2015-9-3) ir vadovaujantis Statuto 
38 straipsnio 1 dalies 15 punktu:

1. Patvirtinti Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų 
paslaugų įkainius (toliau – Paslaugų įkainiai, pride-
dami), kurie įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

2. Nurodyti, jog Paslaugų įkainių 3 dalyje nurodyti 
įkainiai galioja iki 2016 m. liepos 1 d.
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3. Nustatyti, kad Vilniaus universiteto bibliotekos mo-
kamų paslaugų įkainių 13, 14, 15 ir 19 punktuose nu-
rodyti minimalūs įkainiai konkretizuojami sudarant 
sandorius su paslaugos gavėjais. Kiekvienu atskiru 
atveju kaina nustatoma atsižvelgiant į:
3.1. įkainių 13 punkte:

a) filmavimo ir fotografavimo sudėtingumą 
(filmavimo komandos dydis, dekoracijų ir 
aparatūros skaičius, naudojamas bibliotekos 
patalpų plotas, įranga);

b) administravimo, filmavimo priežiūros sudė-
tingumą;

3.2. įkainių 14 punkte:
a) parodos vietos (salės) ir stendų nuomą;
b) parodos koncepciją; 
c) laiko sąnaudas medžiagos paieškai;
d) bibliotekos įrangos panaudojimą;
e) parodos organizavimo terminus, kurie nega-

li būti trumpesni nei 2 savaitės;
3.3. įkainių 15 punkte:

a) stažuotės metu naudojamų medžiagų kainą;
b) stažuotojo vadovo darbo valandų įkainius; 

3.4. įkainių 19 punkte:
a) reklamos formą, pobūdį ir kiekį;
b) administravimo sudėtingumą.

3. SVARSTYTA. Dėl Botanikos sodo teikiamų pas-
laugų įkainių, lankymo bilietų ir realizacijai skirtų augalų  
kainų.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. T-2015-12-2). Atsižvelgiant į 
Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. teiki-
mą, įvertinus Senato nuomonę (2015 m. lapkričio 24 d. nu-
tarimas Nr. S-2015-9-7), vadovaujantis Statuto 38 straips-
nio 1 dalies 15 punktu, patvirtinti Botanikos sodo teikiamų 
paslaugų įkainių, lankymo bilietų ir realizacijai skirtų auga-
lų kainas (pridedamos).

4. SVARSTYTA. Dėl Filosofijos fakulteto studijų pro-
gramų pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendini-
mo kaštų apskaičiavimo.  

N u t a r t a  (nutarimas Nr. T-2015-12-1). Atsižvelgiant 
į Vilniaus universiteto rektoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. tei-
kimą, įvertinus Senato nuomonę (Senato 2015 m. lapkričio 
24 d. nutarimas Nr. S-2015-9-6) ir vadovaujantis Statuto 
38 straipsnio 1 dalies 15 punktu, patvirtinti Vilniaus uni-
versiteto Filosofijos fakulteto gretutinių studijų Dalyko 
pedagogika ir laipsnio nesuteikiančių studijų Mokyklos pe-
dagogika programų pedagoginės praktikos organizavimo ir 
įgyvendinimo kaštų dydžius ir apskaičiavimą:

Praktinio pasirengimo kaštai (PPK), Eur

Studijų kryptis (Studijų 
programos grupė)

Studijų kredito kaina (K),  
Eur (po atskaitymų)

Iš viso PPK (VU) = 
kredito kaina (K) × 27 
kreditų × 56,8/100

Iš viso PPK (praktikos 
institucijoms) = kredito kaina 
(K) × 27 kreditų × 43,2/100

Dalyko pedagogika 
(gretutinės studijos, 
valstybinis kodas 
X130G01)

24,15 Eur
(Studijų kaina (60 kreditų) 2225 Eur, po atskaitymų 
1449 Eur, tada vieno kredito kaina – 24,15 Eur. 
Praktikai skirta 27 kreditai, 652,05 Eur.

370,36 Eur
(suapvalinus 370,00 Eur)

281,69 Eur
(suapvalinus 282,00 Eur)

Mokyklos pedagogika 
(laipsnio nesuteikiančios 
studijos, valstybinis 
kodas 631X10010)

24,15 Eur
(Studijų kaina (60 kreditų) 2225 Eur, po atskaitymų 
1449 Eur, tada vieno kredito kaina – 24,15 Eur. 
Praktikai skirta 27 kreditai, 652,05 Eur.

370,36 Eur
(suapvalinus 370,00 Eur)

281,69 Eur
(suapvalinus 282,00 Eur)

1. Studijų kaina vieno studento, įstojusio į Dalyko pedagogikos gretutinių studijų programą, – 2225 Eur. Studijų kaina 
vieno studento, įstojusio į Mokyklos pedagogikos gretutinių studijų programą, – 2225 Eur.

2. Pedagoginės praktikos organizavimo ir įgyvendinimo kaštai yra apskaičiuoti taip:
a) Studijų kaina vienam studentui – 2225 Eur;
b) Studijų kaina vienam studentui po atskaitymų – 1449 Eur ((2225 – 94,13) × 0,68);
c) Vieno kredito kaina – 24,15 Eur (1449/60);
d) Mokomajai asistento ir profesinei savarankiškai praktikai yra skirta 27 kreditai;
e) Praktinio pasirengimo kaštai (PPK) Filosofijos fakulteto tarybos sprendimu (Filosofijos fakulteto tarybos posė-

dis, 2015 m. spalio 29 d. Nr. 7) paskirstomi taip: 43,2 proc. priimančiajai institucijai ir 56,8 proc. Universitetui.
3. Vilniaus universitetas su priimančiąja institucija gali susitarti dėl studentų praktikos kainos už vadovavimą vienam 

studentui nustatytam periodui. Sutarta kaina, skirta priimančiajai institucijai, turi būti ne didesnė kaip 282 Eur už 
27 kreditų praktiką.
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto tarybos 

2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. T-2015-12-2

Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo  
bilietų ir teikiamų paslaugų kainos

(įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.)

Eil. 
nr.

Prekės, paslaugos Mato vnt.
Įkainis, Eur 
(su PVM)

Įkainis, Eur 
(be PVM)

1 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 1 vnt. 3,00 3,00
2 Vardinis mėnesinis lankymo bilietas asmeniui šiltuoju metų laiku  

(nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)*
1 vnt. 7,00 7,00

3 Vardinis metinis lankymo bilietas asmeniui, galiojantis 365 dienas nuo išrašymo datos 1 vnt. 28,00 28,00
4 Vienkartinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) šiltuoju metų laiku (nuo ba-

landžio 20 d. iki spalio 31 d.)*
1 vnt. 7,00 7,00

5 Vardinis mėnesinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims šil-
tuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 15,00 15,00

6 Vardinis metinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims, galio-
jantis 365 dienas nuo išrašymo datos

1 vnt. 60,00 60,00

7 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų orga-
nizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asmeniui, 
lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; asme-
nims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 
20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 1,50 1,50

8 Vardinis mėnesinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų 
organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asme-
niui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; as-
menims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 
20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 3,50 3,50

9 Vardinis metinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų 
organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam as-
meniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; 
asmenims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, galiojantis 365 dienas nuo iš-
rašymo datos

1 vnt. 14,00 14,00

10 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 
19 d.)*

1 vnt. 1,50 1,50

11 Vardinis mėnesinis lankymo bilietas asmeniui šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki ba-
landžio 19 d.)*

1 vnt. 3,50 3,50

12 Vienkartinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) šaltuoju metu laiku (nuo lap-
kričio 1 d. iki balandžio 19 d.)*

1 vnt. 4,00 4,00

13 Vardinis mėnesinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims šal-
tuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d.)*

1 vnt. 8,00 8,00

14 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų organi-
zacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asmeniui, ly-
dinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; asmenims, 
kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 19 d.)*

1 vnt. 1,00 1,00

15 Vardinis mėnesinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų 
organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asme-
niui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; as-
menims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 
1 d. iki balandžio 19 d.)*

1 vnt. 2,00 2,00

16 Fiziniams ar juridiniams asmenims, nuomojantiems sodo patalpas trumpalaikiams rengi-
niams (renginio metu), kiekvienam dalyviui šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spa-
lio 31 d.)*

1 vnt. 1,50 1,50

17 Fiziniams ar juridiniams asmenims, nuomojantiems sodo patalpas trumpalaikiams renginiams 
(renginio metu), kiekvienam dalyviui šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d.)*

1 vnt. 1,00 1,00

18 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui, galiojantis tik Vingio skyriuje šiltuoju metų laiku 
(nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 1,50 1,50
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Eil. 
nr.

Prekės, paslaugos Mato vnt.
Įkainis, Eur 
(su PVM)

Įkainis, Eur 
(be PVM)

19 Vienkartinis lankymo bilietas šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai), galiojantis 
tik Vingio skyriuje šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 3,50 3,50

20 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų organi-
zacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asmeniui, ly-
dinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; asmenims, 
kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, galiojantis tik Vingio skyriuje šiltuoju 
metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)*

1 vnt. 0,75 0,75

21 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val.) lietuvių kalba, jei grupėje 
15 ar daugiau žmonių

1 asm. 1,00 1,00

22 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val.) lietuvių kalba, jei grupėje 
iki 15 žmonių

1 vnt. 15,00 15,00

23 Apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val. lietuvių kalba 1 vnt. 35,00 35,00
24 Specializuota ekskursija su gidu botaniku (išskyrus, jei: užtrunka ilgiau nei iki 17 val., šven-

čių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais) lietuvių kalba
1 vnt. 20,00 20,00

25 Specializuota ekskursija su gidu botaniku, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba švenčių 
dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais lietuvių kalba

1 vnt. 70,00 70,00

26 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei: užtrunka ilgiau nei iki 17 val., švenčių dienomis, šešta-
dieniais ir sekmadieniais) užsienio kalba

1 vnt. 30,00 30,00

27 Apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val., darbo dienomis užsienio kalba 1 vnt. 60,00 60,00
28 Apžvalginė ekskursija švenčių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais užsienio kalba 1 vnt. 80,00 80,00
29 Specializuota ekskursija su gidu botaniku (išskyrus, jei: užtrunka ilgiau nei iki 17 val., šven-

čių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais) užsienio kalba
1 vnt. 30,00 30,00

30 Specializuota ekskursija su gidu botaniku, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba švenčių 
dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais užsienio kalba

1 vnt. 100,00 100,00

31 Edukacinė programa lietuvių kalba, jei grupėje 15 ar daugiau žmonių 1 asm. 1,00 1,00
32 Edukacinė programa lietuvių kalba, jei grupėje iki 15 žmonių 1 vnt. 15,00 15,00
33 Edukacinė programa laboratorijoje, lietuvių kalba, jei grupėje 15 ar daugiau žmonių 1 asm. 2,00 2,00
34 Edukacinė programa laboratorijoje, lietuvių kalba, jei grupėje iki 15 žmonių 1 vnt. 30,00 30,00
35 Trumpalaikė ponio ar žirgo nuoma 1 val. 9,68 8,00
36 Jodinėjimas poniu ar žirgu su arklininko pagalba arba ant kordo 1 val. 12,10 10,00
37 Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba 1 val. 14,52 12,00
38 Fotosesijos su žirgu (ne kinkinyje; fotografas užsakovo) paslauga 1 val. 20,57 17,00
39 Pasivažinėjimas brikele 1 val. 30,25 25,00
40 Pasivažinėjimas vežimaičiu 1 val. 30,25 25,00
41 Pasivažinėjimas rogėmis 1 val. 30,25 25,00
42 Pasivažinėjimas karieta pirma valanda 1 val. 72,60 60,00
43 Pasivažinėjimas karieta už antrą ir kitas valandas 1 val. 30,25 25,00
44 Pasivažinėjimas mažu vežimaičiu (su poniu) 1 val. 30,25 25,00
45 Važiuojant vežimaičiui ar rogėmis nustatytu maršrutu vienas ratas suaugusiam ir vaikams 

nuo 14 iki 18 metų
1 vnt. 3,00 2,48

46 Važiuojant vežimaičiui ar rogėmis nustatytu maršrutu vienas ratas vaikams iki 14 metų 1 vnt. 1,50 1,24
47 Pavėsinės rezervavimas ir nuoma 1 val. 18,15 15,00
48 Iškylų stalo rezervavimas ir nuoma 1 val. 6,05 5,00
49 Visos iškylų aikštelės nuoma 1 val. 16,94 14,00
50 Civilinių santuokų sudarymo VU Botanikos sode ceremonijos kaina 1 vnt. 290,40 240,00
51 Už papildomos kėdės pateikimą ceremonijai ar jų transportavimą iki ceremonijos vietos sodo 

teritorijoje aptarnavimo įmoka
1 vnt. 0,50 0,41

52 Už papildomo stalo pateikimą ceremonijai ar jų transportavimą iki ceremonijos vietos sodo 
teritorijoje aptarnavimo įmoka

1 vnt. 1,50 1,24

53 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti iki 50 
šventės dalyvių

1 vnt. 350,90 290,00

54 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti 51–100 
šventės dalyvių

1 vnt. 605,00 500,00

55 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti iki 101–
200 šventės dalyvių

1 vnt. 1210,00 1000,00

56 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti 201–400 
šventės dalyvių

1 vnt. 2420,00 2000,00

57 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti iki 401–
600 šventės dalyvių

1 vnt. 3630,00 3000,00



10 Informacinis biuletenis

Eil. 
nr.

Prekės, paslaugos Mato vnt.
Įkainis, Eur 
(su PVM)

Įkainis, Eur 
(be PVM)

58 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti iki 601–
1000 šventės dalyvių arba kai sodas lankytojams 1 dieną uždaromas

1 vnt. 4356,00 3600,00

59 VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimas šventėms organizuoti daugiau 
nei 1000 šventės dalyvių

1 vnt. 4840,00 4000,00

60 Mokestis už kiekvieną papildomą pasiruošimo šventei ir šventei skirtos įrangos atvežimo, 
montavimo, taip pat jos išmontavimo ir išsivežimo dieną

1 vnt. 290,40 240,00

61 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Informacinio centro 2 a., nuomojant 1–3 val. 1 val. 25,41 21,00
62 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Informacinio centro 2 a., nuomojant 4–7 val. 1 val. 19,36 16,00
63 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Informacinio centro 2 a., nuomojant 8 ir daugiau 

val.
1 val. 18,15 15,00

64 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant  
4–7 val.

1 val. 39,93 33,00

65 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 8 ir 
daugiau val.

1 val. 36,30 30,00

66 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  Muziejaus 1 a. (121 + 52  +121 kv. m), nuomo-
jant 4–7 val.

1 val. 65,34 54,00

67 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  Muziejaus 1 a. (121 + 52 + 121 kv. m), nuomo-
jant  8 ir daugiau val.

1 val. 60,50 50,00

68 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 1–3 val. 1 val. 25,41 21,00
69 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 4–7 val. 1 val. 21,18 17,50
70 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 kv. m) 8 ir daugiau val. 1 val. 18,15 15,00
71 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 1–3 val. 1 val. 48,40 40,00
72 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m)  4–7 val. 1 val. 39,93 33,00
73 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 8 ir 

daugiau val.
1 val. 36,30 30,00

74 Demonstracinės įrangos – vaizdo projektoriaus – nuoma sodo patalpose, nuomojant  1–7 val. 1 val. 9,08 7,50
75 Demonstracinės įrangos – vaizdo projektoriaus – nuoma sodo patalpose, nuomojant  8 ir 

daugiau val.
1 val. 7,26 6,00

76 Demonstracinės įrangos – kompiuterio – nuoma sodo patalpose, nuomojant 1–7 val. 1 val. 9,08 7,50
77 Demonstracinės įrangos – kompiuterio – nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir daugiau val. 1 val./1asm. 7,26 6,00
78 Mokestis už mokomojo švietėjiško pobūdžio paskaitas, seminarus bei praktinius mokymus 1 val. 3,63 3,00
79 Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) lengvojo automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m ilgio) 

įvažiavimas į sodo teritoriją
1 vnt. 12,10 10,00

80 Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) sunkvežimio ir kitų autotransporto priemonių (ilgesnių kaip 
6,5 m) įvažiavimas į sodo teritoriją

1 vnt. 24,20 20,00

81 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) fotosesijai ar 
filmavimui vienoje vietoje iki 2 val.

1 vnt. 84,70 70,00

82 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) fotosesijai ar 
filmavimui vienoje vietoje nuo 3 iki 4 val.

1 vnt. 157,30 130,00

83 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) fotosesijai ar 
filmavimui vienoje vietoje nuo 5 iki 8 val.

1 vnt. 302,50 250,00

84 Ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. 
darbingumo lygis; 1 mokytojas, lydintis mokinių grupę, kurioje ne mažiau kaip 10 asmenų; tu-
rizmo firmų, gidų gildijos ir sąjungos nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos 
piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę; VU darbuotojai ir jų nepilname-
čiai vaikai; VU GMF studentai; organizacijų ar įstaigų, su kuriomis Vilniaus universitetas yra 
sudaręs sutartis, numatančias tokią privilegiją, moksleiviai, studentai ar darbuotojai (nariai), 
nemokamų renginių (skelbiama VU botanikos sodo direktoriaus įsakymu) metu.

 0,00 0,00

85
Kai perkamas 1 bilietas ne mažiau 30 žmonių grupei  

Taikoma 
10 proc. 
nuolaida

Taikoma 
10 proc. 
nuolaida

86 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Vingio skyriuje, „Baltoji salė“, nuomojant 1–3 val. 1 val. 8,47 7,00
87 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Vingio skyriuje, „Baltoji salė“, nuomojant 4–7 val. 1 val. 7,26 6,00
88 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams Vingio skyriuje, „Baltoji salė“, nuomojant 8 ir 

daugiau val.
1 val. 6,05 5,00

89 Scenos nuoma Vingio skyriuje 1 val. 24,20 20

Pastabos*:
1. Lankymo sezono datos (pradžia, pabaiga) gali būti keičiamos priklausomai nuo atskirų metų gamtinių sąlygų VU Botanikos sodo 

direktoriaus įsakymais.
2. VU bendruomenės nariai (pateikę tai įrodantį dokumentą) Botanikos sode turi teisę lankytis nemokamai.


