
VU Botanikos sode Kairėnuose nuomojamos patalpos.  

Paslaugos (taip pat ir nuomos) VU Botanikos sode teikiamos tik įsigijusiems lankytojo bilietą. Nuomos paslaugos ir datos 

derinamos, registruojamos ir rezervuojamos iš anksto: 

el. paštu hbu@bs.vu.lt; tel. (+370 5) 219 3139 (darbo dienomis 8–17 val.).   
 

Į civilinių santuokų sudarymo ceremonijos mokestį patalpų nuoma įskaičiuota. Visos kainos pateiktos jau su įskaičiuotu PVM.  

 

1.  Pavadinimas ir 
galima paskirtis 

Adresas ir kaina Patalpa 

2.  Muziejaus I aukšto 
salė (rytinė pusė) 
 
Gali vykti filmavimai, 
parodos, 
konferencijos, 
darbas grupėse (balti 
stalai, 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 iki 7 val.:  
1 val. – 50,82 Eur; 

- nuomojant 8 val. ir daugiau:  
1 val. – 42,35 Eur. 
 
P.S. 52 kv. – vidurinė salė su 
dvivėrėmis durimis 
 

 
3.  Muziejaus I aukšto 

salė (vakarinė 
pusė) 
 
Gali vykti filmavimai, 
parodos, 
konferencijos, 
darbas grupėse (balti 
stalai, kėdės), 
kameriniai koncertai. 
 

Kairėnų g. 45  
 
Muziejaus I a. (121+52 kv. m) 
 

- nuomojant iki 7 val.:  
1 val. – 50,82 Eur; 

- nuomojant 8 val. ir daugiau:  
1 val. – 42,35 Eur. 
 
P.S. 52 kv. – vidurinė salė su 
dvivėrėmis durimis 
 

 



4.  Muziejaus I aukšto 
abi pusės + 
vidurinė salė 
 
Gali būti nuomojama 
konferencijai + darbų 
parodai, darbui 
grupėse ir pan.  

Kairėnų g. 45  
 
Muziejaus I a. (121+52+121 kv. m),  
 

- nuomojant iki 7 val.:  
1 val. – 72,60 Eur; 

- nuomojant 8 val. ir daugiau: 
 1 val. – 66,55 Eur. 
 
P.S. 52 kv. – vidurinė salė su 
dvivėrėmis durimis 
 

 
5.  Muziejaus II aukšto 

edukacinė klasė 
 
Tinka komandinio 
darbo seminarams, 
pasitarimams, 
kūrybinėms 
dirbtuvėms.  
 

Kairėnų g. 45 
 
Muziejaus II a. (88 kv. m) 
 

- nuomojant 1–3 val.:  
1 val. – 30,25 Eur; 

- nuomojant 4–7 val.:  
1 val. –  25,41 Eur; 

- nuomojant 8 val. ir daugiau: 
1 val. – 21,78 Eur.  

 



6.  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. – 30,25 Eur; 

- nuomojant 4–7 val.:  
1 val. – 25,41 Eur; 

- nuomojant 8 val. ir daugiau:  
1 val. – 21,78 Eur. 

 
7.  Žaliojo pastato 

stogo terasa 
(apžvalgos aikštelė) 
 
Tinka filmavimams, 
trumpiems 
renginiams iki 40 
dalyvių.  
 
Yra metalinės kėdės 
ir stalai.  

Kairėnų g. 43 
 
Apžvalgos aikštelės (terasos) 
nuoma: 1 val. – 84,70 Eur 

 
 



8.  Didysis šiltnamis 
 
Tinka filmavimams, 
fotosesijoms.  

Neturi adreso 
 
Leidimas asmeninei (kai vaizdo 
medžiaga skirta asmeniniam 
naudojimui) fotosesijai, filmavimui 
šiltnamyje: 1 val. – 48,40 Eur. 

 
 


