
1. LANKYMAS

1.1. Lankymo bilietai

1.17. Dalyvio bilietas trumpalaikiam viešam nekomerciniam renginiui 1 vnt. 1 1

2. PASALAUGOS

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

inventoriaus nuoma:

2.3.26. Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 4-7 

val.

1 val. 665,5 550

2.3.27. Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 8 ir 

daugiau val.

1 val. 484 400

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

nuoma:

2.4.7.1. Piknikų aikštelės nuoma Vingio skyriuje 1 val. 30,25 25

2.4.7.2. Infrastruktūros atskiros zonos nuoma Vingio skyriuje** 1 zonos 

infrastruktūr

a

121 100

2.4.7.3. Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 1-3 

val.

1 val. 121 100

2.4.7.4. Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 4-7 

val.

1 val. 108,9 90

2.4.7.5. Infrastruktūros nuoma renginiams uždarant skyrių lankymui, nuomojant 8 ir 

daugiau val.

1 val. 96,8 80

2.4.8. Kiti mokesčiai VU botanikos sode:

2.4.16. Civilinių santuokų sudarymo ceremonijos, organizuojamos Botanikos sode, 

mokestis VU bendruomenės nariams

1 vnt. 121 100

2.4.17. Leidimas asmeninei fotosesijai (kai vaizdo medžiaga skirta  asmeniniam 

naudojimui) ar filmavimui šiltnamyje

1 val. 42,35 35

2.4.18. Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 10 cm skersmens) sukūrimą 1 vnt. 8.68 7

2.4.19. Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 10-20 cm skersmens) sukūrimą 1 vnt. 12,1 10

2.4.20. Paslaugos mokestis už floristikos darbo (iki 20-40 cm skersmens) sukūrimą 1 vnt. 30.25 25

2.4.21. Paslaugos mokestis už floristikos darbo (daugiau nei 40 cm skersmens) 

sukūrimą

1 vnt. 54.45 45

2.4.22. Mokestis už floristikos darbo sukūrimo praktinius mokymus 1 val. 42,35 35

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 

Pastaba**: Infrastruktūros atskirų zonų Vingio skyriuje ir Kairėnuose schemos skelbiamos: https://www.botanikos-

sodas.vu.lt/lankymas/papildomos-paslaugos/patalp%C5%B3-nuoma-konferencijoms
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