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PASLAUGŲ  KAINORAŠTIS 

Paslaugos teikiamos tik įsigijusiems lankytojo bilietą 

 

Nr. Pavadinimas 
Įkainis (€) 

su PVM 

Lankytojų priėmimas 

1.  Bilietas dienai1 2  

2.  Metinis bilietas1 25 

3.  Leidimas fotografuoti progų metu ar komerciniais tikslais 10  

4.  Paviljono (palapinės) nuoma sodo teritorijoje 5/val. 

5.  Salės nuoma šventei, konferencijai ar seminarui, užsisakant 1–2 val. (iki 35 asm.)3 20/val.  

6.  Salės nuoma šventei, konferencijai ar seminarui, užsisakant 3–7 val. (iki 35 asm.)3 15/val. 

7.  Visos teritorijos nuoma šventei (suteikiama: stalai, kėdės, suolai, šašlykinė ir kt.)3 50/val. 

8.  Edukacinio namelio nuoma 5/val. 

9.  Pledo ar staltiesės nuoma piknikui 2/3 val. 

10.  Šašlykinės su malkomis nuoma 7/3 val. 

11.  Botanikos sodo lankymas lankytojų grupės vadovui1 Nemokamas 

12.  Botanikos sodo lankymas ŠU studentams, atliekantiems dėstytojo paskirtas užduotis1  Nemokamas 

13.  Botanikos sodo lankymas vaikams iki 6 metų Nemokamas 

Edukacinės-rekreacinės paslaugos3 

14.  Ekskursija lietuvių kalba (45 min., iki 25 asm.) 20 

15.  Edukacinė veikla mažai vaikų grupei (tema išsirenkama iš A sąrašo, 45 min., iki 12 asm.) 20 

16.  Edukacinė veikla mažai vaikų grupei (tema išsirenkama iš B sąrašo, 45 min., iki 12 asm.) 15 

17.  Edukacinis žaidimas vaikams „Augalų detektyvas“ (45 min., iki 25 asm.) 15 

18.  Edukacinė veikla „Augalai ir kvapai“ (45 min., iki 30 asm.) 25 

19.  Žolelių arbatos degustacija grupei (45 min., iki 12 asm.) 25 

20.  Bičių vaško žvakių liejimas (90 min., iki 12 asm.) 35 

21.  Floristinė edukacija suaugusiųjų grupei (90 min., iki 12 asm.) 35 

22.  Floristinė edukacija asmeniui (vykdoma grupėje iki 12 asm., 90 min.,) 8 

23.  Lektoriaus paslauga (45 min., iki 35 asm., tema pasirenkama iš sąrašo, +transporto  išlaidos už km. 

Skaičiuojamas visas laikas, įskaitant sugaištą kelionėje bei laukiant) 2 

50 (0,6 /km) 

24.  Seminaras (6 val., be pietų) 25/asm. 

25.  Seminaras (6 val., su pietumis) 30/asm. 

26.  Vietos vestuvių ceremonijai paruošimas (1 ceremonijai leidžiama fotografuoti ir filmuoti, suteikiamos  

priemonės fotosesijai, ceremonijos dalyviai įleidžiami nemokamai) 

100 

Mokslinės ir projektavimo paslaugos 

27.  Detalizuoto teritorijos plano parengimas (pagal sutartį) nuo  1/m²  

28.  Užsakomieji moksliniai tyrimai (pagal sutartį) nuo 50/ vnt. 

Konsultacijos 2, 3 

29.  Specialisto konsultacija augalų išauginimo ar priežiūros klausimais (+ transporto išlaidos) 30/val. (0,6 

/km) 
30.  Kraštovaizdžio architekto ar kito specialisto konsultacija teritorijos planavimo ir (ar) želdinimo klausimais (+ 

transporto išlaidos) 

30/val. (0,6 

/km) 
Kitos paslaugos 

31.  Vazone auginamo augalo persodinimas ir konsultacija (pagal vazono tūrį, į kurį persodinama) 1/litras 

32.  Puokštės ar floristinės kompozicijos paruošimas (pagal dydį: maža, vidutinė, didelė) 5, 10, 15 

33.  Gyvų augalų kompozicijos paruošimas (pagal substrato paviršiaus plotą vazonėlyje)3 8/kv. dm 

Suvenyrai 

34. Augalų puokštelė 2/vnt. 

35. Sukulentas su sodo atributika 2/vnt. 

36. Magnetukas su sodo vaizdu 1/vnt. 

37. Kvapusis vanduo iš sodo augalų (50 ml.) 2,5/vnt. 

38. Kvapusis vanduo iš sodo augalų (100 ml.) 4/vnt. 

39. Kvapiojo vandens iš sodo augalų komplektas (3 x 50 ml.)  10/vnt. 

Botanikos sodo Stasio Gliaudžio gamtos muziejus (P. Višinskio g. 25, 407 aud.) 3 

40. Ekskursija Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje (45 min., iki 12 asm.) 20 

41. Ekskursija Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje (45 min., iki 20 asm.) 25 
 

1 Taikomos nuolaidos: 50 proc. – moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims (jei pagal 

neįgalumo lygį toks asmuo reikalingas); 

2  Skaičiuojamas visas laikas, įskaitant sugaištą kelionėje ir laukiant. 
3 Reikalinga išankstinė registracija. 

Atsiskaitoma grynaisiais arba bankiniu pervedimu. Detalesnė informacija prieinama www.bs.su.lt bei telefonu +370 659 93748.   


