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Eil. 

Nr. 

Paslauga Prašoma 

patvirtinti 

kaina, € 

Pastabos, ankstesnė kaina Įkainio analizė 

   

1. Jungtinio gyvybės mokslų centro (JGMC) salių nuomos kainos (pateikiamos be PVM)  

Salių nuomas siūlo viešbučiai. Jie jas nuomoja 

siūlydami papildomas paslaugas, pavyzdžiui, kartu su 

konferencijos dalyvių apgyvendinimu bei maitinimu. 

Nuomos kainos apima ir kitas pajamas, tad kainų 

tiesiogiai lyginti negalima. 

Konferencijų paslaugas teikiantys centrai neskelbia 

viešai kainų. Siūloma pildyti el. užklausos formą ir 

tada privačiai bendraujant yra pasiūloma konkreti 

kaina.  

Artimiausias pagal įkainius yra „Karolinos 

konferencijų centras“, bet reikia papildomai nuomotis 

įrangą, kuri kainuoja nepigiai. JGMC nuomojamose 

patalpose yra visa multimedijos įranga, kurios nuoma 

įskaičiuota į patalpų nuomą. JGMC kainos nėra 

didelės, jos pirmiausia lyginamos su MKIC nuomos 

kainomis: konferencijų salė su standartine įranga iki 3 

val. VU bendruomenei 35,50 € ir išorės užsakovams 

58,00 €; ilgiau nei 3 val. -  28,50 € ir 43,50 € 

atitinkamai. Seminarų kamb. kaina 29,00 €. 

Patalpose vykstantiems renginiams taikomi 

reikalavimai, kad jų pobūdis netrukdytų studijų ir 

mokslinių tyrimų darbams. JGMC pasižymi kitokia 

aplinka su išskirtine architektūra. 

Prioritetas skiriamas VU bendruomenės renginiams, 

kainos bendruomenei yra ženkliai mažesnės (siekiant 

padengti tik žmonių srauto kaštus pastate) arba 

nemokamai 10 val. padaliniui. 

1.1. Didžioji auditorija R106 su standartine 

įranga iki 3 val. VU bendruomenės 

nariams 

30,00  

 

VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama po 10 nemokamų valandų, jei 

salė nuomojama nekomerciniais tikslais 

1.2. Didžioji auditorija R106 su standartine 

įranga iki 3 val. ne VU bendruomenės 

nariams 

45,00  

 

 

1.3. Didžioji auditorija R106 su standartine 

įranga nuo 3 iki 8 val. VU 

bendruomenės nariams 

50,00  VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama 10 nemokamų valandų, jei salė 

nuomojama nekomerciniais tikslais 

1.4. Didžioji auditorija R106 su standartine 

įranga nuo 3 iki 8 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

75,00  

 

 

1.5 Auditorijos R101-105, 107, 108, R401, 

R402 su standartine įranga iki 3 val. VU 

bendruomenės nariams 

35,00  

 

VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama po 10 nemokamų valandų, jei 

salė nuomojama nekomerciniais tikslais 

1.6 Auditorijos R101-105, 107, 108, R401, 

R402 su standartine įranga iki 3 val. ne 

VU bendruomenės nariams 

52,00  

 

 

1.7 Auditorijos R101-105, 107, 108, R401, 

R402 su standartine įranga nuo 3 iki 8 

val.. VU bendruomenės nariams 

45,00  VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama 10 nemokamų valandų, jei salė 

nuomojama nekomerciniais tikslais 

1.8 Auditorijos R101-105, 107, 108, R401, 

R402 su standartine įranga nuo 3 iki 8 

val. ne VU bendruomenės nariams 

70,00  

 

 

  



2. Renginių aptarnavimo mokestis Jungtinio gyvybės mokslų centro (JGMC)  (kainos pateikiamos be PVM) 

2.1. 29,00 € už pirmą valandą, už kiekvieną 

paskesnę valandą papildomai po 14,50 €  

29,00 € / 

14,50 € 

 Už renginio aptarnavimą darbo valandomis 

2.2. Po darbo valandų I-V 17-21 val. ir  

savaitgaliais 9-18 val. – 58,00 € už 

pirmą valandą, už kiekvieną paskesnę 

valandą papildomai po 14,50 €. 

58,00 € / 

14,50 € 

 Už renginio aptarnavimą po darbo valandų 

3. Ekskursijos JGMC su gidu (kainos pateikiamos su PVM)  

3.1. JGMC ir zoologijos muziejus 3,00 € 

 

Grupės iki 20 žmonių. Kaina asmeniui. 

VU bendruomenės nariams nemokamai. 

 

Pateikiama išsami informacija apie JGMC su gidu 

(lietuvių, anglų k.). Gidai pristato JGMC ir muziejaus 

ekspoziciją.  

Palyginimui pateikiamos kainos suaugusiems + gido 

paslauga kitose institucijose: 

VU biblioteka ir architektūrinis ansamblis – 5 € 

Valdovų rūmai 2,9 + 14,48 € 

3.2. JGMC ir zoologijos muziejus: 

moksleiviams ir studentams 

1,00 € 

 

Grupės iki 20 žmonių. Kaina asmeniui. Moksleiviams ir kitų mokyklų studentams nedidele 

kaina siekiame prisidėti prie Lietuvos jaunimo 

švietimo, potencialaus būsimo studento supažindinimo 

su JGMC.   

Palyginimui bilieto ir gido paslaugų kainos: 

VU biblioteka ir architektūrinis ansamblis– 1.2€. 

Valdovų rūmai 1,45 + 14,48 € 

4. Fotografavimas ir filmavimas (kainos pateikiamos su PVM)  

4.1. Fotografavimas ir filmavimas JGMC 

patalpose už 1 val. 

14,50 – 

50,00 € 

 

 

Kiekvienu atveju sudaroma paslaugos 

sąmata ir suderinama su Finansų ir 

ekonomikos direkcija (FED) 

 

 

Vertinama, kiek komercinis yra tikslas, ar filmuojama 

medžiaga neprieštarauja VU vertybėms, ar filmavimo, 

fotografavimo pasiruošimo darbai ir veiksmai 

netrukdys vykdyti tiesiogines JGMC veiklas. 

Palyginamos kainos: 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: 

kino ir TV filmavimo darbai bibliotekos patalpose 1 

val. 6,00 –60,00 € 
5. Parodos (kainos pateikiamos su PVM)  

5.1. Parodos vietos ir stendų, įrangos nuoma. 

Parodos koncepcijos rengimas. Parodos 

atidarymo organizavimas ir kt. 

nuo  

70,00 € 

 

Kiekvienu atveju sudaroma paslaugos 

sąmata ir suderinama su FED  

 

Parodos kaina nustatoma atsižvelgiant į parodos 

koncepciją, vietą, trukmę, medžiagų sąnaudas, 

eksponatų atrinkimo laiko sąnaudas. 

 


