
 

 

MKIC (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius) patalpų nuomos įkainiai 
 

 
Patalpos 

pavadinimas 

m² Vietų 

sk. 

Aprašymas Laiko 

vnt./trukmė 

VU 

bendruomenės 

nariams 

Kaina išoriniam 

vartotojui (kainos 

pateikiamos be 

PVM) 

   Salėje yra vertėjų ir režisieriaus kabinos, valandos   

A103 305 250 3 stacionarūs projektoriai, interaktyvus kaina 35,00 € 60,00 € 

Konferencijų   LCD monitorius. Galimybė skirstyti nuomojant iki   

salė   erdvę į 3 patalpas. 3 val.   

    valandos   

    kaina 30,00 € 45,00 € 
    nuomojant   

    ilgiau nei 3   

    val.   

 
 

Papildoma Konferencijų salės įranga 
 

Įranga Kaina vieno renginio vienai dienai (be PVM) 

Sinchroninio vertimo įranga (ausinės, 250 vnt. imtuvų, 2 vertėjų pultai su 

ausinėmis (2 užsienio kalbos) 

50,00 € 

Pakyla (1 segmentas - 2 m²) 10,00 € 

MKIC papildoma  garso  įranga (2 garso kolonėlės, garso (mikšerinis) 

pultas, 4 laidiniai mikrofonai) 

70,00 € 



 

Patalpos 

pavadinimas 

m² Vietų 

sk. 

Aprašymas Laiko 

vnt./trukmė 

VU 

bendruomenės 

nariams 

Kaina išoriniam 

vartotojui (kainos 

pateikiamos be 

PVM) 

A119 

Seminarų 

kambarys 

52 50 Stacionarus projektorius; galimybė 

naudoti nešiojamus kompiuterius ir 

interaktyvų LCD monitorių 

valandos kaina 

nuomojant iki 

3 val. 

4,00 € 30,00 € 

valandos kaina 

nuomojant 

ilgiau nei 3 val. 

3,00 € 23,00 € 

A213 

Seminarų 

kambarys 

33 12 Stacionari interaktyvi lenta, ir 13 

stacionarių kompiuterių (All-in-one); 

galimybė naudoti grafines planšetes 

valandos kaina 

nuomojant iki 

3 val. 

4,00 € 30,00 € 

valandos kaina 

nuomojant 

ilgiau nei 3 val. 

3,00 € 23,00 € 

A313, A413, 

A504 

Seminarų 

kambariai 

33 12 Stacionari interaktyvi lenta, 

galimybė naudoti nešiojamus 

kompiuterius 

valandos kaina 

nuomojant iki 

3 val. 

4,00 € 30,00 € 

valandos kaina 

nuomojant 

ilgiau nei 3 val. 

3,00 € 23,00 € 



 

A310 

Seminarų 

kambarys 

50 25 Stacionarus projektorius, 25 

terminaliniai kompiuteriai 

valandos kaina 

nuomojant iki 

3 val. 

5,00 € 45,00 € 

valandos kaina 

nuomojant 

ilgiau nei 3 val. 

4,00 € 35,00 € 

 

 

 
Renginių aptarnavimo mokestis Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) ir 

Centrinėje bibliotekoje (kainos pateikiamos be PVM) 

Po darbo valandų I-IV 17-21 val., V 16-21 val. – 35,00 € už pirmą valandą / 

už kiekvieną paskesnę valandą papildomai po 20,00 €. 

35,00 € / 20,00 € 

Savaitgaliais 9-18 val. – 70,00 € už pirmą valandą / už kiekvieną paskesnę 

valandą papildomai po 30,00 €. 

70,00 € / 30,00 € 

Papildomas aptarnavimas (konferencijų salės paruošimas) 50,00 € 

 


