
PATVIRTINTA 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 

2018 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 2-TVĮ 

PAKEISTA 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 

2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-KFTVĮ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 

2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 40-TVĮ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 

2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 30-TVĮ 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus 

2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 21-TVĮ 

 

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOJE TAIKOMŲ ĮMOKŲ, TIESIOGIAI 

NESUSIJUSIŲ SU STUDIJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMU, DYDŽIAI 

 

Paslaugų pavadinimas 

Įmokos 

dydis 

(Eur)1 

Pastabos 

PRIĖMIMAS 

Kviečiamojo studijuoti registracijos įmoka 40,00  

Stojamoji studijų įmoka (1 pageidavimas) 40,00  

kiekvienas papildomas pageidavimas 5,00  

Užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų 

Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečių stojamoji 

įmoka 

100,00  

Viena stojančiojo konsultacija 11,00  

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) 

Dviejų vietų kambarys 58,00 

                                                           
1 Visų įmokų PVM išskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo nuostatomis 
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Trijų vietų kambarys 53,00 Nurodytas įmokos dydis 

taikomas vienam LMTA 

studentui per mėnesį.  

Už LMTA studentų 

šeimų vaikus mokama 

pusė nurodytos įmokos 

per mėnesį.  

Vienos vietos kambarys su daliniais patogumais 50,00 

Renovuoti kambariai  

Dviejų vietų 76,00 

Trijų vietų 68,00 

Renovuoti pirmo aukšto kambariai:  

Vienos vietos 174,00 

Dviejų vietų 116,00 

BENDRABUTIS (LMTA SVEČIAI) 

Nerenovuotas kambarys (iki penkių parų įskaitytinai) 10,00 Vienam asmeniui viena 

para  

kiekviena papildoma para ne ilgiau kaip vienas mėnuo 1,40 Vienam asmeniui 

Renovuotas kambarys (iki penkių parų įskaitytinai) 12,00 Vienam asmeniui viena 

para  

kiekviena papildoma para ne ilgiau kaip vienas mėnuo 1,50 Vienam asmeniui 

SVEČIŲ KAMBARIAI 

Renovuotas kambarys (viena para) 12,00 Vienam asmeniui 

LMTA PATALPŲ NUOMA 

Didžioji salė2   

įmoka už 2 val. 580,00  

kiekviena papildoma valanda 145,00  

J. Karoso salė3   

įmoka už 2 val. 290,00  

kiekviena papildoma valanda 60,00  

Vargonų auditorija4   

įmoka už 2 val. 145,00  

kiekviena papildoma valanda 45,00  

II rūmų kamerinė salė5   

įmoka už 2 val. 440,00 su media įranga 

kiekviena papildoma valanda 60,00 su media įranga 

įmoka už 2 val. 350,00 be media įrangos 

kiekviena papildoma valanda 45,00 be media įrangos 

II rūmų II aukšto holas6   

vienkartinė įmoka 580,00  

Sluškų rūmų Teatro cechas7   

įmoka už 2 val. 290,00 su media įranga 

kiekviena papildoma valanda 60,00 su media  įranga 

įmoka už 2 val. 150,00 be media įrangos 

kiekviena papildoma valanda 30,00 be media įrangos 

Auditorija8 (2219; 2227; 2303)   

įmoka už 2 val. 175,00 su media įranga 

kiekviena papildoma valanda 30,00 su media įranga 

                                                           
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. 
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įmoka už 2 val. 115,00 be media įrangos 

kiekviena papildoma valanda 20,00 be media įrangos 

Auditorija su fortepijonu   

įmoka už 1 val. 15,00  

Auditorija (be instrumento, be įrangos, visuose rūmuose)   

įmoka už 1 val. 20,00  

Valgykla. Akmenų menė   

įmoka už 3 val. 150,00  

Centrinių rūmų II aukšto holas   

vienkartinė įmoka 400,00  

Centrinių rūmų balkonas    

vienkartinė įmoka 1200,00  

IV (Sluškų) rūmų holas   

vienkartinė įmoka 300,00  

IV (Sluškų) rūmų laiptinė   

vienkartinė įmoka 300,00  

IV (Sluškų) rūmų auditorijos (4107, 4205, 4208,  

4201 ir kt.) 

  

įmoka už 4 val. 400,00  

kiekviena papildoma valanda  100,00  

IV (Sluškų) rūmų valgyklos patalpos    

Vienkartinė įmoka 200,00  

V (Sluškų) rūmų auditorijos (5011, 5012, 5006, 5230 

ir kt.) 

  

įmoka už 4 val. 400,00  

kiekviena papildoma valanda  100,00  

Sluškų rūmų (IV, V rūmų) kiemas   

įmoka už 4 val. 300,00  

kiekviena papildoma valanda 100,00  

II rūmų pirmo aukšto holas   

įmoka už 2 val. 240,00  

kiekviena papildoma val. 40,00  

Garažas (Pamėnkalnio g. 15, Vilnius)   

Viena para 2,00  

Salė (Pamėnkalnio g. 15, Vilnius)   

įmoka už 2 val. 50,00  

kiekviena papildoma val. 10,00  

Butas (Giedraičių g. 57-19, Vilnius)   

įmoka už vieną mėnesį 200,00 Komunalinių paslaugų 

išlaidos skaičiuojamos 

atskirai 

Sandėlis arba garažas Olandų g. 21A, Vilnius   

įmoka už 1 parą  500  

įmoka už kiekvieną papildomą parą 150 

 

 

LMTA KLAIPĖDOS FAKULTETO PATALPŲ NUOMA 

Koncertų salė 500 įmoka už 2 val. 

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

Mokomasis teatras 400 įmoka už 2 val. 

410 auditorija 150 įmoka už 2 val. 
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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 

GARSO-VAIZDO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO (GVIC) 

PASLAUGOS 9 

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 patalpose10   

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 

 

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

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 
10 Atliekant įrašus LMTA patalpose, patalpų nuomai taikomos patvirtintos įmokos. 
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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 

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 

NUOMA11 

Fortepijonas (pagal leidžiamų nuomoti instrumentų  

sąrašą)12 

300,00 1 para 

Koncertinis fortepijonas Steinway & Sons13 2000,00 1 para 

Arfa14 145,00 1 para 

Pianinas, elektrinis pianinas15 100,00 1 para 

Vargonų „Sūduvas“ nuoma16 200,00 1 para 

Marimba, ksilofonas, vibrofonas, varpai17 150,00 1 para 

Vargonų nuoma grojimui 2 val. per vieną dieną 18 80,00 1 mėnuo 

Mušamieji instrumentai19 30,00 1 para 

Pučiamieji instrumentai:20    

įmoka už 1 parą pirmuosius 3 mėnesius 30,00  

                                                           
11 LMTA partneriams ir rėmėjams rektoriaus sprendimu gali būti taikoma nuolaida iki 70 proc. 
12 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
13 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
14 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
15 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
16 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
17 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
18 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
19 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
20 LMTA darbuotojams taikoma 50 proc. nuolaida 
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įmoka už 1 parą, kai nuomojamasi ilgiau nei 3 

mėnesius  

1,00  

Muzikos instrumentai (nenaudojami studentų) 15,00 1 mėnuo 

Muzikos instrumentai studentams 8,69 1 mėnuo 

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. 107307MI21 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 

 

 

  ___________________________________________________ 

                                                           
21 LMTA partneriams ir rėmėjams galimos patvirtintų įmokų nuolaidos iki 50 proc. 


