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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

PRIĖMIMAS 

Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka 45,00  

Stojamoji studijų įmoka (1 pageidavimas) 45,00  

Užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų 

Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečių stojamoji 

įmoka 

100,00  

Konsultacijos stojantiesiems 15,00  

IŠDUODAMI DOKUMENTAI 

Akademinė pažyma (absolventui) 15,00  

Akademinė pažyma anglų kalba (absolventui) 20,00  

Įvairios pažymos (absolventams) 10,00  

Išsilavinimo dokumento (Bakalauro, Magistro, Daktaro 

diplomo, priedėlio, studijų pažymėjimo) dublikatas 

40,00  

Docento atestato ar Profesoriaus atestato dublikatas 40,00  

BIBLIOTEKA 

Kopijavimas (nespalvotas)   

A4 popieriaus dydis 0,03  

A3 popieriaus dydis 0,06  

Kopijavimas (spalvotas)   

A4 popieriaus dydis 0,40  

Užstatas ne LMTA bendruomenės nariui nuo 12,00  

Vėlavimas grąžinti terminuotai paimtas knygas ir natas   

už kiekvieną uždelstą dieną, kai leidinys išduotas 

mėnesiui ir ilgiau 

0,03  

už kiekvieną uždelstą dieną, kai leidinys išduotas 

trumpiau nei 1 mėnesiui 

0,29  

Įmoka už prarastą spaudinį (knygą ar natas) nuo 15,00 Įmoka priklauso nuo 

prarasto spaudinio vertės 

BENDRABUTIS (LMTA STUDENTAI) nuo 2022-09-01 

Vienos vietos kambarys su daliniais patogumais 70,00 Vienam asmeniui 

Dviejų vietų kambarys 105,00 

Trijų vietų kambarys 95,00 

Pirmo aukšto kambariai:  

Vienos vietos 220,00 

Dviejų vietų 160,00 

BENDRABUTIS (LMTA SVEČIAI) nuo 2022-09-01 

Kambarys (iki penkių parų įskaitytinai) 15,00 Vienam asmeniui viena 

para  

kiekviena papildoma para ne ilgiau kaip vienas mėnuo 5,00 Vienam asmeniui 

                                                           
1 Visų įmokų PVM išskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

nuostatomis 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

SVEČIŲ KAMBARIAI nuo 2022-09-01 

Kambarys (viena para) 20,00 Vienam asmeniui 

LMTA PATALPŲ NUOMA 

Didžioji salė2 (įprasta Didžiosios salės nuoma yra su 

fortepijonu Fazioli) 

  

4 val. 400,00  

4 val. su papildomu koncertiniu Steinway fortepijonu 600,00  

6 val.  600,00  

6 val. su papildomu koncertiniu Steinway fortepijonu 800,00  

Visa diena 800,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Visa diena su papildomu koncertiniu Steinway 

fortepijonu 

1000,00  

J. Karoso salė3   

4 val.  250,00  

6 val.  400,00  

Visa diena 500,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Vargonų salė4   

4 val.  200,00  

6 val.  300,00  

Visa diena 400,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Balkono teatras5   

Visa diena 400,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sfera6   

2 val.  200,00  

4 val.  300,00  

8 val.  400,00  

Visa diena 500,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

II rūmų kamerinė salė7   

4 val.  250,00  

6 val.  400,00  

Visa diena 500,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

II rūmų holas8   

Visa diena 600,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Teatro cechas9   

                                                           
2 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
3 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
4 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
5 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
6 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
7 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
8 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
9 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

Visa diena 300,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Auditorija10 (2219; 2227; 2303)   

4 val.  200,00  

6 val.                                                300,00  

Visa diena 400,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Auditorija su fortepijonu   

įmoka už 1 val. 15,00  

Akmenų salė   

įmoka už 2 val. 200,00  

Centrinių rūmų II aukšto holas11   

Visa diena 400,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

IV (Sluškų) rūmų holas12   

Visa diena 300,00 Visos dienos trukmė: nuo 

9.00 val. iki 22.00 val. 

Salė Pamėnkalnio g. 15, Vilnius   

įmoka už 2 val. 50,00  

kiekviena papildoma val. 10,00  

Patalpos Pamėnkalnio g. 15, Vilnius, laikinai 

nenaudojamos veiklai vykdyti 

  

vieno kvadratinio metro kaina 5,00  

Butas (Giedraičių g. 57-19, Vilnius) nuo 2022-09-01   

įmoka už vieną mėnesį 300,00 Komunalinių paslaugų 

išlaidos skaičiuojamos 

atskirai 

LMTA TEATRO IR KINO FAKULTETO KINO IR TELEVIZIJOS KATEDROS 

PATALPŲ NUOMA13 

Studija (Šoblės paviljonas), 4104A auditorija    

įmoka už 1 val. 10,00  

Visa diena 120,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

Klubas (Šoblė), 4104 auditorija    

įmoka už 1 val. 12,00  

Visa diena 150,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

4412 auditorija    

1val.   10,00  

Visa diena 
120,00 Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

                                                           
10 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
11 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
12 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
13 LMTA darbuotojams, partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 70 proc. Sprendimą 

dėl nuolaidos taikymo priima LMTA rektorius. Nuolaidos pradedamos taikyti tik tokiu atveju, kai užsakomų 

paslaugų suma iki nuolaidos viršija 50,00 eurų. 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

Montažinė, 5404, 5405, 5407 auditorijos    

įmoka už 1 val. 10,00  

Visa diena 120,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

Spalvų korekcinė, 5119 auditorija    

įmoka už 1 val. 28,00  

Visa diena 400,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

Kino salė, 5326 auditorija    

įmoka už 1 val. 24,00  

Visa diena 300,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

Garso studija, 5130 auditorija    

įmoka už 1 val. 24,00  

Visa diena 300,00 
Dienos trukmė nuo 7.00 

iki 22.00 val. (15 val.) 

Papildomos aptarnavimo paslaugos prie auditorijų 

nuomos  
 

Dėl papildomų paslaugų 

galimi papildomi 

susitarimai. Paslaugų 

kainos nustatomos 

įvertinus kiekvieno 

individualaus užsakymo 

apimtis. 

įmoka už 1 val. Nuo 10,00 

Visa diena Nuo 50,00 

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO PATALPŲ NUOMA14 

Koncertų salė 500 įmoka už 2 val. 

Prof. J. Gudavičiaus šokio salė 400 įmoka už 2 val. 

Mokomasis teatras 400 įmoka už 2 val. 

Žuvėdros salė   

4 val.  400  

6 val.  600  

Visa diena  800 Dienos trukmė nuo 9.00 

iki 22.00 val. 

410 auditorija 
150 įmoka už 2 val. 

su multimedijos įranga 

418 auditorija 
100 įmoka už 2 val. 

su multimedijos įranga 

Auditorija su instrumentu 20 įmoka už 1 val. 

Auditorija 15 įmoka už 1 val. 

Kitos Klaipėdos fakulteto patalpos, laikinai 

nenaudojamos veiklai vykdyti 

  

vieno kvadratinio metro kaina 5,1 trumpalaikė nuoma 

                                                           
14 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

GARSO-VAIZDO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO (GVIC) 

PASLAUGOS 15 

Dokumento spausdinimas nespalvotu lazeriniu 

spausdintuvu 

0,10 1 psl. 

Metodinės medžiagos perrašymas (kasečių, CD) 2,00 1 vnt. 

Kopijavimas iš CD į CDR 2,50 1 vnt. 

Analoginio įrašo (plokštelės, magnetofono juostos  

arba kasetės) perkėlimas į skaitmeninę laikmeną bei 

redagavimas 

8,00 1 val. trukmės įrašas 

Video kasetės perrašymas 4,00 1 vnt. 

DVD kopijavimas į DVR+-R 4,00 1 vnt. 

Vaizdinės medžiagos perkėlimas į DVD arba kitą 

skaitmeninį formatą  

8,00 1 val. trukmės įrašas 

GVIC paslaugos ne LMTA bendruomenės nariams 1,50 1 darbo val. su garso-

vaizdo aparatūra 

GARSO ĮRAŠŲ PASLAUGOS 

Įrašas studijoje   

įmoka už 1 val. 20,00  

kiekviena papildoma valanda 15,00  

Įrašas kitose LMTA patalpose16   

įmoka už 1 val. 30,00  

kiekviena papildoma valanda 15,00  

Post-produkcija   

įmoka už 1 val. nuo 15,00 

iki 30,00 

 

LEIDYBOS CENTRO PASLAUGOS  

Tarptautinių standartinių knygos / muzikos leidinio / 

serialinio leidinio numerių užsakymas ir gavimas 
15,00 

 

Spaudos darbų kainos apklausa  7  

Maketavimas  0,50 – 3,00 pagal sudėtingumą 

Nuotraukų skenavimas  0,50 1 vnt. 

Nuotraukų parengimas spaudai  1,50 1 vnt. 

Pavyzdžių, brėžinių, lentelių perbraižymas  1,00 – 2,00 pagal sudėtingumą 

Rašytinio teksto redagavimas  0,90 – 2,30 

už puslapį (1800 sp. ž. su 

tarpais), pagal 

sudėtingumą 

Natų teksto redagavimas  0,80 – 3,00 

už A4 puslapį, pagal 

sudėtingumą 

 

MENO CENTRO PASLAUGOS 

Meninės programos (koncerto, spektaklio, filmo, 

kūrybinių dirbtuvių, seminaro, paskaitų, diskusijų, kitų 

projektų) parengimas ir pristatymas 

nuo 300,00 

iki 

14500,00 

Atsižvelgiant į meninės 

programos formatą ir 

žanrą, turinio 

sudėtingumą, dalyvių 

skaičių, kitus programos 

                                                           
15 Perrašymo paslaugos teikiamos tik tam kūriniui (medžiagai), kurio nesaugo Lietuvos Respublikos autorių 

teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 
16 Atliekant įrašus LMTA patalpose, patalpų nuomai taikomos patvirtintos įmokos. 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

pristatymui būtinus 

parametrus. 

Renginių scenarijų/koncepcijų sukūrimas 

nuo 300,00 

iki 

14500,00 

Atsižvelgiant į renginio 

formatą ir žanrą, dalyvių 

skaičių, kitus parametrus. 

Renginių vedimas 
nuo 80,00 

iki 300,00 
 

Renginių aptarnavimas 
nuo 80,00 

iki 500,00 

Atsižvelgiant į reginio 

formatą, dalyvių ir 

aptarnaujančių 

darbuotojų skaičių. 

Renginių koordinavimas 
nuo 150,00 

iki 1500,00 

Atsižvelgiant į renginio 

formatą, turinio 

sudėtingumą, dalyvių 

skaičių, kitus parametrus 

Garso įrašų sukūrimas 
nuo 30,00 

iki 150,00 
 

Reklaminio vaizdo klipo sukūrimas 
nuo 100,00 

iki 1000,00 
 

Leidimas filmuoti/fotografuoti LMTA patalpose 
nuo 30,00 

iki 150,00 
 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ, TECHNIKOS, DEKORACIJŲ IR KITOS ĮRANGOS 

NUOMA17 

Fortepijonas (pagal leidžiamų nuomoti instrumentų  

sąrašą)18 

400,00 1 para 

Koncertinis fortepijonas Steinway & Sons19 2000,00 1 para 

Arfa20 145,00 1 para 

Pianinas21 100,00 1 para 

Vargonų „Sūduvas“ nuoma22 200,00 1 para 

Marimba, ksilofonas, vibrofonas, varpai, timpanų 

komplektas23 

150,00 1 para 

Vargonų nuoma grojimui 2 val. per vieną dieną 24 80,00 1 mėnuo 

Mušamieji instrumentai25 30,00 1 para 

Pučiamieji instrumentai:26    

įmoka už 1 parą pirmuosius 3 mėnesius 30,00  

įmoka už 1 parą, kai nuomojamasi ilgiau nei 3 

mėnesius  

1,00  

Muzikos instrumentai (nenaudojami studentų)27 15,00 1 mėnuo 

Muzikos instrumentai studentams 8,69 1 mėnuo 

                                                           
17 LMTA partneriams ir rėmėjams rektoriaus sprendimu gali būti taikoma nuolaida iki 70 proc. 
18 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
19 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
20 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
21 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
22 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
23 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
24 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
25 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
26 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
27 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

61 klavišo analoginis sintezatorius Minimoog Voyager 

XL28 

130,00 1 para 

88 klavišų sintezatoriai Yamaha Mofit XF8, Kurzweil 

PC3K829 

120,00 1 para 

88 klavišų elektroninis pianinas Yamaha CP3330 90,00 1 para 

Sintezatorius „Tereminas“ MOOG Etherwave 

Theremin31 

40,00 1 para 

Elektronini pučiamasis instrumentas AKAI EWI 

USB32 

40,00 1 para 

25 klavišų MIDI kontroleris: Novation 25SL MKII 

MIDI kontroleris33 

30,00 1 para 

49 klavišų MIDI kontroleris: Novation Impuls 4934 30,00 1 para 

Elektroniniai būgnai Roland 4KX235 50,00 1 para 

Stovas el. klaviatūroms  5,00 1 para 

Teatro ir kino dekoracijos  nuo 5,00 iki 

10,00 

1 para, priklausomai nuo 

vertės 

Sceniniai drabužiai, kostiumai (pagal leidžiamą 

nuomoti drabužių sąrašą, nesaugomi autorinių teisių 

gynimo įstatymo) 

nuo 0,50 iki 

2,00 

1 para, priklausomai nuo 

vertės 

VIRTUVĖS ĮRANGOS NUOMA 

Virtuvės įrangos komplektas, inv. Nr. 107307MI 204,00 1 mėn.  

Indaujų komplektas, inv. Nr. 107308MI 10,00 1 mėn. 

LMTA MUZIKOS MOKYKLA-STUDIJA 

Muzikinio ugdymo programa su specialybės 

pamokomis vaikams (iki 18 m.) įstojusiems iki 2016 

m. gegužės 31 d. 

120,00 4 mėnesiai (I pusmetis) 

Muzikinio ugdymo programa su specialybės 

pamokomis vaikams (iki 18 m.) įstojusiems nuo 2016 

m. rugsėjo 1 d. 

160,00 4 mėnesiai (I pusmetis) 

Muzikinio ugdymo programa be specialybės pamokų 

vaikams (iki 18 m.) įstojusiems iki 2016 m. gegužės 31 

d. 

80,00 4 mėnesiai (I pusmetis) 

Muzikinio ugdymo programa be specialybės pamokų 

vaikams (iki 18 m.) įstojusiems nuo 2016 m. rugsėjo 1 

d. 

100,00 4 mėnesiai (I pusmetis) 

Muzikinio ugdymo programa su specialybės 

pamokomis suaugusiems (nuo 18 m.) 

85,00 1 mėnuo 

Muzikinio ugdymo programa su specialybės, solfedžio 

ir muzikos istorijos pamokomis vaikams (iki 18 m.) ir 

suaugusiems, įstojusiems nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kai 

muzikinio ugdymo paslaugas teikia LMTA dėstytojai, 

180,00 
4 mėnesiai (I pusmetis), 

kompensuojama kaina 

                                                           
28 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
29 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
30 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
31 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
32 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
33 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
34 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
35 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

specialistai studentų praktiniam mokymui ir 

studentai. 

Muzikinio ugdymo programa vaikams (iki 18 m.) ir 

suaugusiems, įstojusiems nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kai 

muzikinio ugdymo paslaugas teikia LMTA dėstytojai: 

  

tik su specialybės pamokomis 110,00 1 mėnuo 

tik su solfedžio pamokomis 30,00 1 mėnuo 

tik su muzikos istorijos pamokomis 15,00 1 mėnuo 

Muzikinio ugdymo programa su specialybės, solfedžio 

ir muzikos istorijos pamokomis vaikams (iki 18 m.) ir 

suaugusiems, įstojusiems nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., kai 

muzikinio ugdymo paslaugas teikia LMTA dėstytojai. 

155,00 
1 mėnuo, 

nekompensuojama kaina 

620,00 
4 mėnesiai (I pusmetis), 

nekompensuojama kaina 

   

PAPILDOMOS PASLAUGOS PRIE SALIŲ NUOMOS 

Juliaus Juzeliūno erdvinio garso sferos garso / šviesos / 

vaizdo ekspertų konsultacijos ir paslaugos 

Nuo 

200,0036 

 

Bazinis (Didžiosios / Juozo Karoso / Vargonų / 

Kongresų rūmų Kamerinės salių) erdvių įgarsinimas 

Nuo 

150,0037 

 

Bazinis Balkono teatro įgarsinimas ir apšvietimas Nuo 

250,0038 

 

Fortepijonų derintojo priežiūra renginio metu  100,00 kai renginio trukmė iki 2 

val. 

Rūbinė 50,00 iki 100 vietų, 1  

rūbininkas, kai renginio 

trukmė iki 2 val. 

Rūbinė  100,00 iki 250 vietų, 2 

rūbininkai, kai renginio 

trukmė iki 2 val. 

Valymas prieš renginį, ne daugiau 1 val. 15,00  

Salės priežiūra renginio metu 50,00 1 asmuo: žiūrovų 

pasitikimas, susodinimas, 

bilietų tikrinimas 

Salės priežiūra renginio metu 100,00 2 asmenys: atlikėjų 

išėjimų koordinavimas, 

gėlių įteikimas, žiūrovų 

pasitikimas, susodinimas, 

bilietų tikrinimas 

Darbininkų paslaugos 25,00 1 asmuo/1 val. 

MUZIKOS INOVACIJŲ STUDIJŲ CENTRO (MISC) TEIKIAMOS PASLAUGOS 

                                                           
36 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
37 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
38 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
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Paslaugų pavadinimas 
Įmokos dydis 

(Eur)1 
Pastabos 

Garso įrašai (LMTA erdvėse ir / ar už jos ribų)  Nuo 

300,0039 

 

Garso  įrašų redagavimas, suvedimas  Nuo 

200,0040 

 

Erdvinio ir imersinio garso (360 sound) projektų 

įgyvendinimas (miksavimas, suvedimas, 

sinchronizavimas su 360 vaizdu ir pan.)  

Nuo 

400,0041 

 

Muzikos ir garso technologijų projektų (gyvosios 

elektronikos, instaliacijų, interaktyvaus meno ir pan.) 

įgyvendinimas  

Nuo 

500,0042 

 

 

  ___________________________________________________ 

                                                           
39 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
40 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
41 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 
42 Dėl kitų papildomų paslaugų (papildomos darbo valandos, specifinis techninis aptarnavimas, papildoma 

salės priežiūra, etc.) galimi papildomi susitarimai. Paslaugų kainos nustatomos įvertinant kiekvieno 

individualaus užsakymo apimtis. 


