
1. LANKYMAS

1.1. Lankymo bilietai

1.1.1. Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui 1 vnt. 4 4

1. 1.2. Vienkartinis lankymo bilietas šeimai (1-2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) 1 vnt. 8 8

1. 1.3. Vienkartinis lankymo bilietas moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės

studentų organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam

asmeniui, lydinčiam vieną neigalų lankytoją, kuriam nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis

1 vnt. 2 2

1.1.4. Vienkartinis lankymo bilietas VU alumnui* 1 vnt. 3 3

1.1.5. Mėnesinis lankymo bilietas asmeniui 1 vnt. 12 12

1.1.6. Mėnesinis lankymo bilietas šeimai (1-2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims 1 vnt. 24 24

1.1.7. Mėnesinis lankymo bilietas moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės studentų

organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam asmeniui,

lydinčiam vieną neigalų lankytoją, kuriam nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis

1 vnt. 6 6

1.1.8. Mėnesinis lankymo bilietas VU alumnui* 1 vnt. 9 9

1.1.9. Vardinis metinis lankymo bilietas asmeniui, galiojantis 365 d. nuo išrašymo datos 1 vnt. 50 50

1.1.10. Vardinis metinis lankymo bilietas šeimai (1-2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 

asmenims, galiojantis 365 d. nuo išrašymo datos

1 vnt. 80 80

1.1.11. Vardinis metinis lankymo bilietas moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems tarptautinės

studentų organizacijos (ISIC) pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vienam

asmeniui, lydinčiam vieną neigalų lankytoją, kuriam nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis,

galiojantis 365 d. nuo išrašymo datos

1 vnt. 25 25

1.1.12. Vardinis metinis lankymo bilietas VU alumnui*, galiojantis 365 d. nuo išrašymo datos 1 vnt. 40 40

1.2. Nemokamas lankymas ir nuolaidos:

1.2.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas 0-55 proc.

darbingumo lygis; 1 mokytojas, lydintis mokinių grupę, kurioje ne mažiau kaip 10 asmenų; turizmo

įmonių ir gidų gildijos ir sąjungos nariai, kurie lydi ne mažiau kaip 10 asmenų grupę; VU

darbuotojai ir jų nepilnamečiai vaikai; VU studentai; organizacijų ar istaigų, su kuriomis Vilniaus

universitetas yra sudaręs sutartis, numatančias tokią privilegiją, moksleiviai, studentai ar darbuotojai

(nariai), nemokamų viešų renginių (skelbiama VU botanikos sodo direktoriaus įsakymu) dalyviai

0 0

1.14. Dalyvio bilietas trumpalaikiam renginiui, kai renginys vyksta nuomojamose VU botanikos sodo

patalpose

1 vnt. 2 2

1.15. Dalyvio bilietas komerciniui renginiui, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys nuomojantys VU

botanikos sodo infrastruktūrą komerciniams renginiams Kairėnų g. 43, Vilnius (mokestis mokamas

už kiekvieną koncerto ar šventės dalyvį)

1 vnt. 3 3

1.16. Dalyvio bilietas, kurį moka fiziniai ar juridiniai asmenys nuomojantys VU botanikos sodo

infrastruktūrą komerciniams renginiams Vingio sk. (mokestis mokamas už kiekvieną koncerto ar

šventės dalyvį)

1 vnt. 2 2

2. PASALAUGOS

2.1. Edukacinės paslaugos (ekskurija - 1.5 val., užsiėmimas - 0.45 val.) lankytojams, įsigijusiems

lankytojo bilietą: 

2.1.1. Ekskursija ar edukacinis užsiėmimas lietuvių klb. 15 asmenų ar mažesnei grupei (+ mokestis už 

kiekvieną papildomą asmenį grupėje, kai ji didesnė nei 15 asmenų)

1 vnt. 25 (+2) 25 (+2)
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Mato vnt.
Eil. 

Nr.
Lankymo bilietų kategorijų, jų taikymo taikymo sąlygų ir paslaugų sudėties aprašymai

įkainis, 

Eur (su 

PVM

įkainis, Eur 

(be PVM)

Taikoma 

10 proc. 

nuolaida

Taikoma 10 

proc. 

nuolaida

1.2.3. Kai perkamas 1 bilietas ne mažiau nei 30 žmonių grupei
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Mato vnt.
Eil. 

Nr.
Lankymo bilietų kategorijų, jų taikymo taikymo sąlygų ir paslaugų sudėties aprašymai

įkainis, 

Eur (su 

PVM

įkainis, Eur 

(be PVM)

2.1.2. Edukacinis užsiėmimas su papildomomis priemonėmis lietuvių klb. 15 asmenų ar mažesnei grupei 

(+ mokestis už kiekvieną papildomą asmenį grupėje, kai ji didesnė nei 15 asmenų)

1 vnt. 45  (+2) 45  (+2)

2.1.3. Ekskursija ar edukacinis užsiėmimas užsieno klb. 15 asmenų ar mažesnei grupei (+ mokestis už 

kiekvieną papildomą asmenį grupėje, kai ji didesnė nei 15 asmenų)

1 vnt. 45 (+2) 45 (+2)

2.1.4. Edukacinis užsiėmimas su papildomomis priemonėmis užsienio klb. 15 asmenų ar mažesnei grupei 

(+ mokestis už kiekvieną papildomą asmenį grupėje, kai ji didesnė nei 15 asmenų)

1 vnt. 70  (+2) 70  (+2)

2.2. VU botanikos sodo žirgyno (Kairėnų g. 75, Vilnius) teikiamos paslaugos:

2.2.1. Žirgo gardo trumpalaikė nuoma 1 mėn. 121 100

2.2.3. Trumpalaikė ponio ar žirgo nuoma (galintiems savarankiškai joti) 1 val. 18.15 15

2.2.4. Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba (ant kordo ar be jo) 1 val. 24.2 20

2.2.5. Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 1 mėnuo, 4 kartai 84.7 70

2.2.6. Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 1 mėnuo, 8 kartai 157.3 130

2.2.7. Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto pagalba: 1 mėnuo, 12 kartų 205.7 170

2.2.8. Žirgo nuoma fotosesijai  prižiūrint specialistui 1 val. 24.2 20

2.2.9. Pasivažinėjimas brikele, vežimaičiu, rogėmis ar mažu vežimaičiu (su poniu) 1 val. 36.3 30

2.2.10 Pasivažinėjimas karieta pirma valanda 1 val. 72.6 60 (+25)

2.2.11. Pasivažinėjimas karieta už antrą ir kitas valandas 1 val. 30.25 25

2.2.12. Pasivažinėjimas brikele, vežimaičiu, rogėmis nustatytu maršrutu (vienas ratas), jodinėjimas poniu ar 

žirgu su specialisto pagalba renginio metu (ant kordo ar be jo, 10 min.)

1 vnt. 5 4.13

2.3. VU botanikos sodo (Kairėnų g. 43, Vilnius) patalpų, infrastruktūros ir inventoriaus nuoma:

2.3.1. Pavėsinės nuoma 1 val. 18.15 15

2.3.2. Iškylų aikštelės nuoma 1 val. 48.4 40

2.3.3. Kėdės nuoma lauke 1 vnt. 1.21 1

2.3.4. Stalo nuoma lauke 1 vnt. 2.42 2

2.3.5. Infrastruktūros nuomos mokestis scenai iki 50 kv/m 1 vnt. 605 500

2.3.6. Infrastruktūros nuomos mokestis scenai didesnei nei 50 kv/m 1 vnt. 968 800

2.3.7. Infrastruktūros atskirose zonose nuoma renginiams, pramogoms 1 zonos 

infrastrukt

ūra

121 100

2.3.8. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: apžvalgos aikštelės nuoma 1 val. 84.7 70

2.3.9. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Informacinio centro 2 a., nuomojant 1-3 val. 1 val. 25.41 21

2.3.10. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Informacinio centro 2 a., nuomojant 4-7 val. 1 val. 19.36 16

2.3.11. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Informacinio centro 2 a., nuomojant 8 ir daugiau val. 1 val. 18.15 15

2.3.12. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 4-7 val. 1 val. 39.93 33

2.3.13. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 8 ir 

daugiau val.

1 val. 36.3 30

2.3.14. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 1 a. (121 + 52 +121 kv. m), nuomojant 4-7 

val.

1 val. 65.34 54

2.3.15. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 1 a. (121 + 52 + 121 kv. m), nuomojant 8 ir 

daugiau val.

1 val. 60.5 50

2.3.16. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 1-3 val. 1 val. 25.41 21

2.3.17. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 4-7 val. 1 val. 21.18 17.5

2.3.18. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 kv. m) 8 ir daugiau val. 1 val. 18.15 15

2.3.19. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 1-3 val. 1 val. 48.4 40

2.3.20. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m) 4-7 val. 1 val. 39.93 33

2.3.21. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams: Muziejaus 2 a. (88 + 88 kv. m), nuomojant 8 ir daugiau 

val.

1 val. 36.3 30

2.3.22. Demonstracinės įrangos - nešiojamo vaizdo projektoriaus - nuoma sodo patalpose, nuomojant 1-7 

val.

1 val. 9.08 7.5
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Mato vnt.
Eil. 

Nr.
Lankymo bilietų kategorijų, jų taikymo taikymo sąlygų ir paslaugų sudėties aprašymai

įkainis, 

Eur (su 

PVM

įkainis, Eur 

(be PVM)

2.3.23. Demonstracinės įrangos - nešiojamo vaizdo projektoriaus - nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir 

daugiau val.

1 val. 7.26 6

2.3.24. Demonstracinės įrangos - nešiojamo kompiuterio - nuoma sodo patalpose, nuomojant 1-7 val. 1 val. 9.08 7.5

2.3.25. Demonstracinės įrangos - nešiojamo kompiuterio - nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir daugiau 

val.

1 

val./lasm.

7.26 6

2.4. VU botanikos sodo (Vingio sk.) patalpų, infrastruktūros ir inventoriaus nuoma:

2.4.1. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 1-3 val. 1 val. 12.1 10

2.4.2. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 4-7 val. 1 val. 9.68 8

2.4.3. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams, nuomojant 8 ir daugiau val. 1 val. 7.26 6

2.4.5. Scenos nuoma Vingio skyriuje,  nuomojant 1-3 val. 1 val. 48.4 40

2.4.6. Scenos nuoma Vingio skyriuje,  nuomojant 4-7 val. 1 val. 36.3 30

2.4.7. Scenos nuoma Vingio skyriuje,  nuomojant 8 ir daugiau val. 1 val. 24.2 20

2.4.8. Kiti mokesčiai VU botanikos sode:

2.4.9. Mokestis už mokomojo švietėjiško pobūdžio paskaitas, seminarus bei praktinius mokymus 1 val. 3.63 3

2.4.10 Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) lengvojo automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m ilgio) 

įvažiavimas į sodo teritoriją

1 vnt. 12.1 10

2.4.11. Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) sunkvežimio ir kitų autotransporto priemonių (ilgesnių kaip 6,5 m) 

įvažiavimas į sodo teritoriją

1 vnt. 24.2 20

2.4.12. Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar 

filmavimui vienoje vietoje iki 2 val.

1 vnt. 84.7 70

2.4.13. Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar 

filmavimui vienoje vietoje nuo 3 iki 4 val.

1 vnt. 157.3 130

2.4.14. Leidimas komercinei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam naudojimui) ar 

filmavimui vienoje vietoje nuo 5 iki 8 val.

1 vnt. 302.5 250

2.4.15. Civilinių santuokų sudarymo ceremonijos mokestis VU botanikos sode 1 vnt. 290.4 240

Pastaba*: VU alumnas turi teisę įsigyti trijų kategorijų (nurodytų šių įkainių 1.1.4., 1.1.8., 1.1.12 punktuose)  Botanikos sodo lankytojo bilietą  

tik įrodęs šį savo statusą VU nustatyta tvarka 
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