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MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Nuomojama patalpa

Nuomos laikotarpis

Konferencijų salė 94 kv. m
(80 vietų)

1 diena (8 val.)
1 val. (8.00-19.00)

Renginių salė 100 kv. m
(100 vietų)

1 diena (8 val.)
1 val. (8.00-19.00)

Gerlacho palėpė 223 kv. m
(50 vietų)

1 diena (8 val.)
1 val. (8.00-19.00)

Galerija 13L
(parodoms)
III aukšto holas
(parodoms)
Gerlacho palėpė
(parodoms)

1 mėnuo
14 kalendorinių dienų
1 mėnuo
14 kalendorinių dienų
1 mėnuo
14 kalendorinių dienų

Nuomos kaina
Pastabos
Eur
150.00 Galima naudotis:
30.00
 multimedia projektoriumi ir ekranu;
 nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
 interneto prieiga
160.00 Galima naudotis:
35.00
 multimedia projektoriumi ir ekranu;
 nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
interneto prieiga
150.00 Galima naudotis:
30.00
 multimedia projektoriumi ir ekranu;
 nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
interneto prieiga

150,00
80,00
120,00
65,00
100,00
55,00

Kompiuterių klasė
(H. Manto 9a)

1 diena (8 val.)
1 val. (9.00-18.00)

Verslumo erdvė
(H. Manto 9a)

1 diena (8 val.)
1 val. (9.00 – 18.00)

Mokamos paslaugos
pavadinimas
Vartotojo
pažymėjimo(bilieto) ir jo
dublikato išdavimas

Dokumentų kopijavimas

Paslaugos teikimo tvarka
Asmuo pateikia jį
identifikuojantį dokumentą
(studentai ar moksleiviai –
pažymėjimą).
Užpildoma registracijos
kortelė ir joje pasirašoma

Paslaugą atlieka darbuotojas
Savitarna.Savarankiškai
kopijuoja skaitytojas
Paslaugą atlieka darbuotojas

Rankraščių, spaudinių leistų
iki 1945 m. kopijavimas
Spausdinimas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Skenavimas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Savitarna. Savarankiškai
skenuoja skaitytojas

100,00 Galima naudotis:
20,00
 10 15 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų;
 1 kompiuterizuota darbo vieta lektoriui;
 multimedia projektoriumi;
 interaktyvia elektronine lenta;
 interneto prieiga
50,00 Galima naudotis:
 6-8 darbo vietomis;
10,00
 liečiamu 15 colių ekranu;
 WiFi internetu;
Kaina
Eur

Pastabos
2,00
1,50

1,00
0,60
Nemokamai

0,10
0,15
0.04
0.08
0,50
1,0
0,60
0,90
0,10
0,20
0,60
1,20
0,15
1,00
0,60

























asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems
neįgaliesiems asmenims, turintiems 30-55% ir 60-100%
darbingumą;
pensininkams
vaikams nuo 11 iki 16 metų
vienkartinis leidimas pasinaudoti bibliotekos paslaugomis
neįgaliems asmenims, turintiems 0-25% darbingumą;
vaikų globos namų aukėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų;
vaikams iki 11 metų;
nespalvotas kopijavimas A4 (1 vnt)
nespalvotas kopijavimas A3 (1 vnt)
nespalvotas kopijavimas A4 (1 vnt)
nespalvotas kopijavimas A3 (1 vnt)
spalvotas kopijavimas A4 (1 vnt)
spalvotas kopijavimas A3 (1 vnt)
nespalvotas kopijavimas A4 (1 vnt)
nespalvotas kopijavimas A3 (1 vnt)
spausdinimas A4 (1 vnt.)
spausdinimas A3 (1 vnt.)
spalvotas spausdinimas A4 (1 vnt.)
spalvotas spausdinimas A3 (1 vnt.)
skenavimas A3 ir A4 (1 vnt.)
skenavimas A2 (1 vnt.)
skenavimas A4 (paslaugos trukmė ne ilgiau kaip 30 min.)

Rankraščių, spaudinių leistų
iki 1945 m. skenavimas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Dokumentų įrišimas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Dokumentų laminavimas

Paslaugą atlieka darbuotojas

Tarpbibliotekinis
abonementas (TBA)

TBA abonentas (skaitytojas)
už paslaugą apmoka iš anksto,
prieš gaudamas dokumentą;
TBA abonentas (biblioteka)
apmoka už paslaugas KLAVB
pagal sudarytą TBA sutartį
pagal išrašytą sąskaitą

Leidimas fotografuoti ir/ar
filmuoti bibliotekos
patalpose bei jos teritorijoje
komerciniais tikslais
Leidybinės, suvenyrinės
produkcijos platinimas

Savarankiškai

1,00
1,20
3,0
1.80
0,80
1,10
1,40
1,60
1,10
0,80
0,50
0,20
Kainą sudaro pašto
persiuntimo
paslaugos pagal
galiojančius pašto
paslaugų tarifus,
papildomi
mokestiniai užsienio
bibliotekų
reikalavimai, kopijos
kaina- pagal ją
pateikusios
bibliotekos
kopijavimo įkainius
Iki 1 val. 10 eur
















skenavimas A4 (1 vnt.)
skenavimas A3 (1 vnt.)
skenavimas A2 (1 vnt.)
skenavimas negatyvo (1 vnt.)
iki 25 lapų
iki 45 lapų
iki 65 lapų
iki 95 lapų
laminavimas A4 (1 vnt.)
laminavimas A5 (1 vnt.)
laminavimas A6 (1 vnt.)
TBA užsakymo lapelio kaina
TBA IFLA vaučeris(pilnas)
TBA IFLA vaučeris(pusė)

o Garso įrašymo, redagavimo, suvedimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta
Paslaugos teikimo tvarka

Edukacinė erdvė, Garso įrašų studija, Herkaus Manto g. 9A
Paslaugos teikiamos vadovaujantis Garso įrašų studijos paslaugų teikimo taisyklėmis . (nuoroda nukreiptų į taisykles)
Paslauga teikiama užpildžius nustatytos formos prašymą. (nuoroda nukreiptų į formą)
Daugiau informacijos rasite čia . (nuoroda nukreiptų į garso įrašų studijos aprašymą internete)

Kaina, Eur.

o Garso įrašymo paslauga - 1 val. 30,00 Eur.
o Garso redagavimas:
Tekstas – 1 min. 0,50 Eur.
Muzika – 3-4 min. 20 Eur.
o Garso suvedimas – 20,00 Eur.

________________________________________________________

