
Nuomojamos VU Botanikos sodo patalpos Kairėnų dalyje; kainyną ir kontaktus rasite mūsų svetainėje (santuokų atveju atskirai nemokama) 

Atkreipkite dėmesį, ar nurodytas valandos įkainis, ar visa kaina. Visos kainos pateiktos jau su įskaičiuotu PVM.  

 

Dėl visų patalpų, išskyrus šiltnamį, sudaromos trumpalaikės nuomos sutartys, todėl prašome kreiptis bent prieš savaitę: hbu@bs.vu, (8 5) 219 3139 

(darbo dienomis 8-17 val.). Jei planuojamas koncertas, paroda ar pan. projektas, kreipkitės aida.dobkeviciute@bs.vu.lt.  

 

1.  Pavadinimas ir 

galima paskirtis 

Adresas ir kaina  

2.  Muziejaus I aukšto 

salė (rytinė pusė) 

 

Gali vykti 

filmavimai, parodos, 

konferencijos, 

darbas grupėse (yra 

balti stalai, tokio pat 

stiliaus, kaip kėdės), 

kameriniai koncertai. 

 

Išvažiuojamųjų 

santuokų ceremonijų 

metu ši pusė 

Muziejaus gali būti 

skiriama lietaus 

atveju. 

Kairėnų g. 45  

 

Muziejaus I a. 

(121+52 kv. m), 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. – 

39,93 Eur; 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 36,30 Eur 

 

P.S. 52 kv. – 

vidurys su 

dvivėrėmis 

durimis 

 

 

https://www.botanikos-sodas.vu.lt/lankymas/papildomos-paslaugos/patalp%C5%B3-nuoma-konferencijoms
mailto:hbu@bs.vu
mailto:aida.dobkeviciute@bs.vu.lt


3.  Muziejaus I aukšto 

salė (vakarinė pusė) 

 

Gali vykti 

filmavimai, parodos, 

konferencijos, 

darbas grupėse (yra 

balti stalai, tokio pat 

stiliaus, kaip kėdės), 

kameriniai koncertai. 

 

Kairėnų g. 45  

 

Muziejaus I a. 

(121+52 kv. m), 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. – 

39,93 Eur; 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 36,30 Eur 

 

P.S. 52 kv. – 

vidurys su 

dvivėrėmis 

durimis 

 

 
4.  Muziejaus I aukšto 

abi pusės + vidurys 

 

Gali būti nuomojama 

konferencijai + 

darbų parodai, 

darbui grupėse ir 

pan.  

Kairėnų g. 45  

 

Muziejaus I a. 

(121+52+121 kv. 

m), nuomojant 4-

7 val.: 1 val. – 

65,34 Eur, 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 60,50 Eur 

 

P.S. 52 kv. – 

vidurys su 

dvivėrėmis 

durimis 

 

 



5.  Muziejaus II 

aukšto I edukacinė 

klasė 

 

Tinka komandinio 

darbo seminarams, 

pasitarimams, 

kūrybinėms 

dirbtuvėms. Baldų 

atgabename pagal 

pageidavimą. 

 

Darbo dienomis 

darbo metu  

patogiausia kelių 

valandų renginiai, 

savaitgaliais – bet 

kokio ilgio iki sodo 

darbo pabaigos. 

Kairėnų g. 45 

 

Muziejaus II a. 

(88 kv. m), 

nuomojant 1-3 

val.: 1 val. –

25,41; 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. –  

21,18 Eur; 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 18,15 Eur 

 
6.  Muziejaus II 

aukšto II edukacinė 

klasė 

 

Tinka komandinio 

darbo seminarams, 

pasitarimams, 

kūrybinėms 

dirbtuvėms. Baldus 

sustatome pagal 

pageidavimą. 

 

Darbo dienomis 

darbo metu  

patogiausia kelių 

valandų renginiai, 

savaitgaliais – bet 

kokio ilgio iki sodo 

darbo pabaigos (20 

val.) 

Kairėnų g. 45 

 

Muziejaus II a. 

(88 kv. m), 

nuomojant 1-3 

val.: 1 val. –

25,41; 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. –  

21,18 Eur; 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 18,15 Eur 

 



7.  Abi Muziejaus II 

aukšto II 

edukacinės salės  

(jas per vidurį skiria 

darbuotojų patalpos, 

todėl patogiausia 

nuomoti savaitgaliais 

arba po 17 val.  

Kairėnų g. 45 

 

Muziejaus II a. 

(88+88 kv. m), 

nuomojant 1-3 

val.: 1 val. – 

48,40 Eur; 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. – 

39,93 Eur; 

Nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 36,3 Eur. 

 

8.  Informacinio 

centro II aukšto 

salė 

 

Tinka komandinio 

darbo seminarams, 

pasitarimams, 

kūrybinėms 

dirbtuvėms. Baldus 

sustatome pagal 

pageidavimą. 

 

Išvažiuojamųjų 

santuokų ceremonijų 

metu gali būti 

skiriama lietaus 

atveju. 

 

Kairėnų g. 53 

 

Informacinio 

centro II a. salė, 

nuomojant 1-3 

val.: 1 val. – 

25,41 Eur; 

nuomojant 4-7 

val.: 1 val. – 

19,36 Eur; 

nuomojant 8 ir 

daugiau val.: 1 

val. – 18,15 Eur 

 



9.  Žaliojo pastato 

stogo terasa 

(Apžvalgos aikštelė) 

 

Tinka filmavimams, 

trumpiems 

renginiams su 

nedideliu skaičiumi 

žmonių, skirtiems, 

pvz., meditacijai, 

jogai, pažintiniams.  

 

Yra metalinės kėdės 

ir stalai.  

Kairėnų g. 43 

 

Apžvalgos 

aikštelės nuoma: 

1 val. – 84,70 Eur 

 
 

10.  Didysis šiltnamis 

 

Tinka filmavimams, 

fotosesijoms.  

Neturi adreso 

 

Leidimas 

asmeninei 

fotosesijai (kai 

vaizdo medžiaga 

skirta 

asmeniniam 

naudojimui) ar 

filmavimui 

šiltnamyje: 1 val. 

– 42,35 Eur. 

 
 


