
PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Tarybos  

2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. T-2015-12-2 

 

Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų kainos 

(įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.) 

 

Eilės 

Nr. 

Prekės, paslaugos Mato vnt. Įkainis, 

EUR 

(su 

PVM) 

Įkainis, 

EUR 

(be 

PVM) 

1 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui 

šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki 

spalio 31 d.)* 

1 vnt. 3,00 3,00 

2 Vardinis mėnesinis lankymo bilietas 

asmeniui šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 

20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 7,00 7,00 

3 Vardinis metinis lankymo bilietas asmeniui, 

galiojantis 365 dienas nuo išrašymo datos 

1 vnt. 28,00 28,00 

4 Vienkartinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų 

nepilnamečiai vaikai) šiltuoju metų laiku 

(nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 7,00 7,00 

5 Vardinis mėnesinis šeimai (1–2 suaugusieji 

ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims 

šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki 

spalio 31 d.)* 

1 vnt. 15,00 15,00 

6 Vardinis metinis šeimai (1–2 suaugusieji ir 

jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims, 

galiojantis 365 dienas nuo išrašymo datos 

1 vnt. 60,00 60,00 

7 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir 

asmenims, turintiems tarptautinės studentų 

organizacijos (ISIC) pažymėjimą, 

būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 

vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų 

lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. 

darbingumo lygis; asmenims, kuriems 

nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis 

šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki 

spalio 31 d.)* 

1 vnt. 1,50 1,50 



8 Vardinis mėnesinis moksleiviams, 

studentams ir asmenims, turintiems 

tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) 

pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, 

pensininkams, vienam asmeniui, lydinčiam 

vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 

0–40 proc. darbingumo lygis; asmenims, 

kuriems nustatytas 45–55 procentų 

darbingumo lygis šiltuoju metų laiku (nuo 

balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 3,50 3,50 

9 Vardinis metinis moksleiviams, studentams 

ir asmenims, turintiems tarptautinės 

studentų organizacijos (ISIC) pažymėjimą, 

būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 

vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų 

lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. 

darbingumo lygis; asmenims, kuriems 

nustatytas 45–55 procentų darbingumo 

lygis, galiojantis 365 dienas nuo išrašymo 

datos 

1 vnt. 14,00 14,00 

10 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui 

šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki 

balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 1,50 1,50 

11 Vardinis mėnesinis lankymo bilietas 

asmeniui šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 

1 d. iki balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 3,50 3,50 

12 Vienkartinis šeimai (1–2 suaugusieji ir jų 

nepilnamečiai vaikai) šaltuoju metu laiku 

(nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 4,00 4,00 

13 Vardinis mėnesinis šeimai (1–2 suaugusieji 

ir jų nepilnamečiai vaikai) arba 2 asmenims 

šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki 

balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 8,00 8,00 

14 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir 

asmenims, turintiems tarptautinės studentų 

organizacijos (ISIC) pažymėjimą, 

būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 

vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų 

lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. 

darbingumo lygis; asmenims, kuriems 

nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis 

šaltuoju metu laiku (nuo lapkričio 1 d. iki 

balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 1,00 1,00 



15  Vardinis mėnesinis moksleiviams, 

studentams ir asmenims, turintiems 

tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) 

pažymėjimą, būtinosios tarnybos kariams, 

pensininkams, vienam asmeniui, lydinčiam 

vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 

0–40 proc. darbingumo lygis; asmenims, 

kuriems nustatytas 45–55 procentų 

darbingumo lygis šaltuoju metu laiku (nuo 

lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 2,00 2,00 

16 Fiziniams ar juridiniams asmenims, 

nuomojantiems sodo patalpas 

trumpalaikiams renginiams (renginio metu), 

kiekvienam dalyviui šiltuoju metų laiku 

(nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 1,50 1,50 

17 Fiziniams ar juridiniams asmenims, 

nuomojantiems sodo patalpas 

trumpalaikiams renginiams (renginio metu), 

kiekvienam dalyviui šaltuoju metu laiku 

(nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d.)* 

1 vnt. 1,00 1,00 

18 Vienkartinis lankymo bilietas asmeniui, 

galiojantis tik Vingio skyriuje šiltuoju metų 

laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 1,50 1,50 

19 Vienkartinis lankymo bilietas šeimai (1–2 

suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai), 

galiojantis tik Vingio skyriuje šiltuoju metų 

laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 31 d.)* 

1 vnt. 3,50 3,50 

20 Vienkartinis moksleiviams, studentams ir 

asmenims, turintiems tarptautinės studentų 

organizacijos (ISIC) pažymėjimą, 

būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 

vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų 

lankytoją, kuriam nustatytas 0–40 proc. 

darbingumo lygis; asmenims, kuriems 

nustatytas 45–55 procentų darbingumo 

lygis, galiojantis tik Vingio skyriuje šiltuoju 

metų laiku (nuo balandžio 20 d. iki spalio 

31 d.)* 

1 vnt. 0,75 0,75 

21 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei 

užtrunka ilgiau nei iki 17 val.) lietuvių 

kalba, jei grupėje 15 ar daugiau žmonių 

1 asm. 1,00 1,00 

22 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei 

užtrunka ilgiau nei iki 17 val.) lietuvių 

kalba, jei grupėje iki 15 žmonių 

1 vnt. 15,00 15,00 

23 Apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau 

nei iki 17 val. lietuvių kalba 

1 vnt. 35,00 35,00 



24 Specializuota ekskursija su gidu botaniku 

(išskyrus, jei: užtrunka ilgiau nei iki 17 val., 

švenčių dienomis, šeštadieniais ir 

sekmadieniais) lietuvių kalba 

1 vnt. 20,00 20,00 

25 Specializuota ekskursija su gidu botaniku, 

jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba 

švenčių dienomis, šeštadieniais ir 

sekmadieniais lietuvių kalba 

1 vnt. 70,00 70,00 

26 Apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei: 

užtrunka ilgiau nei iki 17 val., švenčių 

dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais) 

užsienio kalba 

1 vnt. 30,00 30,00 

27 Apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau 

nei iki 17 val., darbo dienomis užsienio 

kalba 

1 vnt. 60,00 60,00 

28 Apžvalginė ekskursija švenčių dienomis, 

šeštadieniais ir sekmadieniais užsienio kalba 

1 vnt. 80,00 80,00 

29 Specializuota ekskursija su gidu botaniku 

(išskyrus, jei: užtrunka ilgiau nei iki 17 val., 

švenčių dienomis, šeštadieniais ir 

sekmadieniais) užsienio kalba 

1 vnt. 30,00 30,00 

30 Specializuota ekskursija su gidu botaniku, 

jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba 

švenčių dienomis, šeštadieniais ir 

sekmadieniais užsienio kalba 

1 vnt. 100,00 100,00 

31 Edukacinė programa lietuvių kalba, jei 

grupėje 15 ar daugiau žmonių 

1 asm. 1,00 1,00 

32 Edukacinė programa lietuvių kalba, jei 

grupėje iki 15 žmonių 

1 vnt. 15,00 15,00 

33 Edukacinė programa laboratorijoje, lietuvių 

kalba, jei grupėje 15 ar daugiau žmonių 

1 asm. 2,00 2,00 

34 Edukacinė programa laboratorijoje, lietuvių 

kalba, jei grupėje iki 15 žmonių 

1 vnt. 30,00 30,00 

35 Trumpalaikė ponio ar žirgo nuoma 1 val. 9,68 8,00 

36 Jodinėjimas poniu ar žirgu su arklininko 

pagalba arba ant kordo 

1 val. 12,10 10,00 

37 Jodinėjimas poniu ar žirgu su specialisto 

pagalba  

1 val. 14,52 12,00 

38 Fotosesijos su žirgu (ne kinkinyje; 

fotografas užsakovo) paslauga 

1 val. 20,57 17,00 

39 Pasivažinėjimas brikele 1 val. 30,25 25,00 

40 Pasivažinėjimas vežimaičiu 1 val. 30,25 25,00 

41 Pasivažinėjimas rogėmis  1 val. 30,25 25,00 

42 Pasivažinėjimas karieta pirma valanda 1 val. 72,60 60,00 



43 Pasivažinėjimas karieta už antrą ir kitas 

valandas 

1 val. 30,25 25,00 

44 Pasivažinėjimas mažu vežimaičiu (su poniu) 1 val. 30,25 25,00 

45 Važiuojant vežimaičiui ar rogėmis nustatytu 

maršrutu vienas ratas suaugusiam ir 

vaikams nuo  14 iki 18 metų 

1 vnt. 3,00 2,48 

46 Važiuojant vežimaičiui ar rogėmis nustatytu 

maršrutu vienas ratas vaikams iki 14 metų 

1 vnt. 1,50 1,24 

47 Pavėsinės rezervavimas ir nuoma 1 val. 18,15 15,00 

48 Iškylų stalo rezervavimas ir nuoma  1 val. 6,05 5,00 

49 Visos iškylų aikštelės nuoma 1 val. 16,94 14,00 

50 Civilinių santuokų sudarymo VU Botanikos 

sode ceremonijos kaina 

1 vnt. 290,40 240,00 

51 Už papildomo kėdės pateikimą ceremonijai 

ar jų transportavimą iki ceremonijos vietos 

sodo teritorijoje aptarnavimo įmoka 

1 vnt. 0,50 0,41 

52 Už papildomo stalo pateikimą ceremonijai 

ar jų transportavimą iki ceremonijos vietos 

sodo teritorijoje aptarnavimo įmoka 

1 vnt. 1,50 1,24 

53 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti iki 50 šventės dalyvių 

1 vnt. 350,90 290,00 

54 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti 51–100 šventės dalyvių 

1 vnt. 605,00 500,00 

55 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti iki 101–200 šventės dalyvių 

1 vnt. 1210,00 1000,00 

56 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti 201–400 šventės dalyvių 

1 vnt. 2420,00 2000,00 

57 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti iki 401-600 šventės dalyvių 

1 vnt. 3630,00 3000,00 

58 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti iki 601-1000 šventės dalyvių 

arba kai sodas lankytojams 1 dieną 

uždaromas 

1 vnt. 4356,00 3600,00 

59 VU Botanikos sodo teritorijos 

infrastruktūros panaudojimas šventėms 

organizuoti daugiau nei 1000 šventės 

dalyvių 

1 vnt. 4840,00 4000,00 



60 Mokestis už kiekvieną papildomą 

pasiruošimo šventei ir šventei skirtos 

įrangos atvežimo, montavimo, taip pat jos 

išmontavimo ir išsivežimo dieną 

1 vnt. 290,40 240,00 

61 Patalpų nuoma trumpalaikiams 

renginiams Informacinio centro 2 a., 

nuomojant 1-3 val. 

1 val. 25,41 21,00 

62 Patalpų nuoma trumpalaikiams 

renginiams Informacinio centro 2 a., 

nuomojant 4-7 val. 

1 val. 19,36 16,00 

63 Patalpų nuoma trumpalaikiams 

renginiams Informacinio centro 2 a., 

nuomojant 8 ir daugiau val. 

1 val. 18,15 15,00 

64 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  

Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 

4 -7 val. 

1 val. 39,93 33,00 

65 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  

Muziejaus 1 a. (121 + 52 kv. m), nuomojant 

8 ir daugiau val. 

1 val. 36,30 30,00 

66 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams  

Muziejaus 1 a. (121 + 52  +121 kv. m), 

nuomojant 4 - 7 val. 

1 val. 65,34 54,00 

67 Patalpų nuomatrumpalaikiams renginiams  

Muziejaus 1 a. (121 + 52 + 121 kv. m), 

nuomojant  8 ir daugiau val. 

1 val. 60,50 50,00 

68 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 1-3 

val. 

1 val. 25,41 21,00 

69 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 kv. m), nuomojant 4 -7 

val. 

1 val. 21,18 17,50 

70 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 kv. m) 8 ir daugiau val. 

1 val. 18,15 15,00 

71 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 +88 kv. m), nuomojant 

1-3 val. 

1 val. 48,40 40,00 

72 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 +88 kv. m)  4 - 7 val. 

1 val. 39,93 33,00 

73 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Muziejaus 2 a. (88 +88 kv. m), nuomojant 8 

ir daugiau val. 

1 val. 36,30 30,00 

74 Demonstracinės įrangos - vaizdo 

projektoriaus - nuoma sodo patalpose, 

nuomojant  1-7 val. 

1 val. 9,08 7,50 

75 Demonstracinės įrangos - vaizdo 

projektoriaus – nuoma sodo patalpose, 

1 val. 7,26 6,00 



nuomojant  8 ir daugiau val. 

76 Demonstracinės įrangos - kompiuterio - 

nuoma sodo patalpose, nuomojant 1-7 val. 

1 val. 9,08 7,50 

77 Demonstracinės įrangos - kompiuterio– 

nuoma sodo patalpose, nuomojant 8 ir 

daugiau val. 

1 

val./1asm. 

7,26 6,00 

78 Mokestis už mokomojo švietėjiško 

pobūdžio paskaitas, seminarus bei 

praktinius mokymus 

1 val. 3,63 3,00 

79 Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) lengvojo 

automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m 

ilgio) įvažiavimas į sodo teritoriją 

1 vnt. 12,10 10,00 

80 Vienkartinis (iki 1 val. trukmės) 

sunkvežimio ir kitų autotransporto 

priemonių (ilgesnių kaip 6,5 m) įvažiavimas 

į sodo teritoriją 

1 vnt. 24,20 20,00 

81 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga 

skirta ne asmeniniam naudojimui) 

fotosesijai ar filmavimui vienoje vietoje iki 

2 val. 

1 vnt. 84,70 70,00 

82 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga 

skirta ne asmeniniam naudojimui) 

fotosesijai ar filmavimui vienoje vietoje nuo 

3  iki 4 val. 

1 vnt. 157,30 130,00 

83 Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga 

skirta ne asmeniniam naudojimui) 

fotosesijai ar filmavimui vienoje vietoje nuo 

5 iki 8 val. 

1 vnt. 302,50 250,00 

84 Ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų namų 

auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas 0–

40 proc. darbingumo lygis; 1 mokytojas, 

lydintis mokinių grupę, kurioje ne mažiau 

kaip 10 asmenų; turizmo firmų, gidų 

gildijos ir sąjungos nariai, kurie lydi ne 

mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos 

piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų 

užsieniečių grupę; VU darbuotojai ir jų 

nepinamečiai vaikai; VU GMF studentai; 

organizacijų ar įstaigų, su kuriomis Vilniaus 

universitetas yra sudaręs sutartis, 

numatančias tokią privilegiją, moksleiviai, 

studentai ar darbuotojai (nariai), nemokamų 

renginių (skelbiama VU botanikos sodo 

Direktoriaus įsakymu) metu. 

  0,00 0,00 



85 Kai perkamas 1 bilietas ne mažiau 30 

žmonių grupei 

  Taikoma 

10 % 

nuolaida 

Taikoma 

10 % 

nuolaida 

86 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Vingio skyriuje, "Baltoji salė", nuomojant 

1-3 val. 

1 val. 8,47 7,00 

87 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Vingio skyriuje, "Baltoji salė", nuomojant 

4-7 val. 

1 val. 7,26 6,00 

88 Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams 

Vingio skyriuje, "Baltoji salė", nuomojant 8 

ir daugiau val. 

1 val. 6,05 5,00 

89 Scenos nuoma Vingio skyriuje 1 val. 24,20 20 

Pastabos*: 

1. lankymo sezono datos (pradžia, pabaiga) gali būti keičiamos priklausomai nuo atskirų metų 

gamtinių sąlygų VU botanikos sodo direktoriaus įsakymais 

2. VU bendruomenės nariai (pateikę tai įrodantį dokumentą) Botanikos sode turi teisę lankytis 

nemokamai. 
 


