KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠOJI I.SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
Vartotojo pažymėjimo
(bilieto) ir jo dublikato
išdavimas

Dokumentų kopijavimas

Archyvų ir spaudinių leistų
iki 1945 m. kopijavimas

Asmuo pateikia jo
asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą
Užpildoma registracijos
kortelė ir joje pasirašoma

Paslaugą atlieka
darbuotojas
Savitarna. Savarankiškai
kopijuoja skaitytojas
Paslaugą atlieka
darbuotojas
Paslaugą atlieka
darbuotojas

Spausdinimas

Paslaugą atlieka
darbuotojas

Skenavimas

Paslaugą atlieka
darbuotojas
Savitarna. Savarankiškai
skenuoja skaitytojas
Paslauga užsakoma
Kraštotyros ir
skaitmeninimo skyriuje

Dokumentinių Kultūros
paveldo objektų (KPO)
skenavimas

1,00
2,00

Nemokamai
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PATVIRTINTA
Bibliotekos direktoriaus
2020 m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. V-42

asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems
vartotojo pažymėjimo (bilieto) dublikato išdavimas
asmenims iki 16 m.
senjorams
neįgaliems asmenims
vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų;
praradus vartotojo pažymėjimą vagystės atveju (pateikus tai
įrodančius dokumentus)
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.)
spalvotas kopijavimas A3 (1 vnt.)
nespalvotas spausdinimas A4 (1 vnt.)
nespalvotas 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.)

● skenavimas A4 (1 vnt.)
● skenavimas A3 (1 vnt.)
● skenavimas A2 (1 vnt.)

3,00
4,00
Retų, unikalių
dokumentų suskaitmenintas
vaizdas pagal užsakovo
pateiktus pageidavimus
komerciniams tikslams
Dokumentų įrišimas
Dokumentų laminavimas

Tarpbibliotekinis
abonementas (TBA)

Leidimas fotografuoti ir/ar
filmuoti bibliotekos patalpose
bei jos teritorijoje
komerciniais tikslais
Leidybinės, suvenyrinės
produkcijos platinimas
Nedidelių renginių ar
konferencijų įgarsinimas (30100 žmonių auditorija)

Paslauga užsakoma
Kraštotyros ir
skaitmeninimo skyriuje.
Paslaugą atlieka
darbuotojas.
Paslaugą atlieka
darbuotojas
Paslaugą atlieka
darbuotojas

● atviruko, fotografijos skenavimas (1 vnt.)
● negatyvo skenavimas (1 vnt.)
Informacijos paieška, atranka, įrašymas, pateikimas užsakovui pagal
užsakovo pateikiamus vaizdo kokybės parametrus.

5,00

1,20
1,10
0,80
0,50

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
Savarankiškai
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laminavimas A4 (1 vnt.)
laminavimas A5 (1 vnt.)
laminavimas A6 (1 vnt.)
TBA IFLA vaučeris (pilnas)
TBA IFLA vaučeris (pusė)
Kainą sudaro pašto persiuntimo paslaugos pagal galiojančius
pašto paslaugų tarifus, papildomi mokestiniai užsienio
bibliotekų reikalavimai, kopijos kaina- pagal ją pateikusios
bibliotekos kopijavimo įkainius.

1 val. – 30,00
1 vnt. –
sutartinė kaina
Paslaugą atlieka
darbuotojas.

JBL EON 610 aktyvios garso kolonėlės 1-2 vnt. ir scenos monitorius,
kurių bendras galingumas siekia iki 2500w,
1 renginys –
1-2 vnt. SHURE bevieliai, mikrofonai, 1-4 vnt. instrumentiniai
150
mikrofonai, garso pultas, bei visi reikalingi stovai.
Pasiruošimas, montavimas bei garso operatoriaus darbas

Nuomojama patalpa
Nuomos laikotarpis
komerciniams renginiams
Konferencijų salė 94 kv. m 1 diena (8 val.)
(80 vietų)
1 val. (8.00 – 19.00)

Nuomos kaina
Pastabos
Eur
200,00 Galima naudotis:
● multimedia projektoriumi ir ekranu;
30,00
● nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
● interneto prieiga

Renginių salė 100 kv. m
(100 vietų)

1 diena (8 val.)
1 val. (8.00 –19.00)

235,00 Galima naudotis:
● multimedia projektoriumi ir ekranu;
35,00
● nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
● interneto prieiga

Gerlacho palėpė 223 kv. m
(50 vietų)

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

200,00 Galima naudotis:
● multimedia projektoriumi ir ekranu;
30,00
● nešiojamu kompiuteriu lektoriui;
● interneto prieiga

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

30 kalendorinių dienų
14 kalendorinių dienų
30 kalendorinių dienų
14 kalendorinių dienų
30 kalendorinių dienų
14 kalendorinių dienų
1 val. (9.00 – 18.00)

100,00
60,00
100,00
60,00
100,00
55,00
10,00

Nr. 1
Kompiuterių klasė
(H. Manto 9a)

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

Nr. 2
Laisvalaikio erdvė
(H. Manto 9a)

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

100,00 Galima naudotis:
● 15 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų;
20,00
● 1 kompiuterizuota darbo vieta lektoriui;
● projektoriumi;
● interneto prieiga
Detali informacija http://www.klavb.lt/edu-erdves.html
100,00 Galima naudotis:
● 24 darbo vietomis;
20,00
● WiFi internetu;
● TV arba projektoriumi
Detali informacija http://www.klavb.lt/edu-erdves.html

Nr. 3
Spaustuvė
(H. Manto 9a)

Nr. 4
Verslumo erdvė
(H. Manto 9a)

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

1 diena (8 val.)

100,00 Galima naudotis:
● 15 darbo vietų;
20,00
● 2 ypač galingais kompiuteriais
● WiFi internetu;
● TV arba projektoriumi
Detali informacija http://www.klavb.lt/edu-erdves.html
100,00 Galima naudotis:
● 2 darbo vietomis;
● 2 ypač galingais kompiuteriais
● Wacom grafikos planšete
● WiFi internetu;
Detali informacija http://www.klavb.lt/edu-erdves.html

TARPTAUTINIS VERTĖJŲ IR RAŠYTOJŲ CENTRAS
Kūrėjų rezidencijos
(Tarptautinis vertėjų ir
rašytojų centras,
Skruzdynės g. 9, Nida)
Apgyvendinimo paslaugos

Bendroji erdvė „Senajame
name“ mokymams,
seminarams, kitiems
renginiams
(Tarptautinis vertėjų ir
rašytojų centras,
Skruzdynės g. 9, Nida)
Viso komplekso („Senojo
namo“ ir „Naujojo namo“)
nuoma mokymų
organizavimui
(Tarptautinis vertėjų ir
rašytojų centras,
Skruzdynės g. 9, Nida)

Nuomos laikotarpis

1 naktis

1 val.
Kiekviena kita valanda

1 diena
2 dienos

Nuomos kaina
Eur

Pastabos

Pagal pridedamą
kainininką

●
Nakvynė papildomam asmeniui: 10,00 Eur/nakčiai
(pristatoma lova/sofa-lova).
●
Apsistojant trumpiau nei 6 naktims – taikomas 25,00 Eur
vienkartinis valymo mokestis. Apsistojantiems ilgiau nei 6 naktims
– valymo mokestis netaikomas.
●
Apsistojant ilgiau nei 6 naktims – nuolaida nuo bendros
sumos 10 proc.
●
Apsistojant ilgiau nei 30 naktų – nuolaida nuo bendros
sumos 20 proc.
●
Ikimokyklinio amžiaus vaikams (iki 5 m. imtinai)
apgyvendinimo mokestis netaikomas.
●
Papildomas patalynės komplektas – 5,00 Eur.
●
Vienkartinis mokestis už gyvūną – 15,00 Eur. (į 102 ir 104
kambarius gyventojai su gyvūnais nepriimami).
* Šiltuoju laikotarpiu apgyvendinimui taikomos papildomos
sąlygos: 1) pamainos trukmė – ne trumpiau nei 6 naktys; 2) už
apgyvendinimo paslaugas taikomas išankstinis apmokėjimas.

50,00
25,00

500,00
700,00

ŠILTASIS SEZONAS

ŠALTASIS SEZONAS

GEGUŽĖS 1 D. - SPALIO 31 D.*

LAPKRIČIO 1 D.- BALANDŽIO 30 D.

1 asmeniui

20 €

15 €

20 €

2 asmenims

30 €

25 €

30

SENASIS NAMAS

113

21,06 m²

IŠSKIRTINĖS DATOS
VELYKOS;
GRUODŽIO 23 D. - SAUSIO 1 D.

Papildomas 1 asmuo kambaryje 10 eur/nakčiai (pristatoma lova)
115

21,61 m²

1 - 2 asm.

25 €

20 €

25 €

Papildomi 1-2 asmenys kambaryje 10-20 eur/nakčiai (sofa lova)
117

20,66 m²

1 asmeniui

20 €

15 €

20 €

2 asmenims

30 €

25 €

30 €

1 asmeniui
214

26,74 m²

2 asmenims

Papildomas 1 asmuo kambaryje 10 eur/nakčiai (pristatoma lova)
20 €
15 €
30 €

25 €

20 €
30 €

Papildomi 1-2 asmenys kambaryje 10-20 eur/nakčiai (sofa lova)
216

27,3 m²

1 asmeniui

20 €

15 €

20 €

2 asmenims

30 €

25 €

30 €

Papildomi 1-2 asmenys kambaryje 10-20 eur/nakčiai (sofa lova)
ŠILTASIS SEZONAS

ŠALTASIS SEZONAS

GEGUŽĖS 1 D. - SPALIO 31 D.

LAPKRIČIO 1 D.- BALANDŽIO 30 D.

1 asm

20 €

15 €

GRUODŽIO 23 D. - SAUSIO 1 D.
20 €

2 asm

30 €

25 €

30 €

NAUJAS NAMAS

102

19,61 m²

1 asm
104

19,8 m²

2 asm
1 asm

201

28,35 m²

2 asm
1 asm

206

27,55 m²

2 asm

Papildomas 1 asmuo kambaryje 10 eur/nakčiai (pristatoma lova)
20 €
15 €
30 €

25 €

Papildomas 1 asmuo kambaryje 10 eur/nakčiai (pristatoma lova)
30 €
25 €
45 €

40 €

Papildomi 1-2 asmenys kambaryje 10-20 eur/nakčiai (sofa lova)
30 €
25 €
45 €

40 €

Papildomi asmenys kambaryje 10-20 eur/nakčiai (sofa lova)

_________________

IŠSKIRTINĖS DATOS
VELYKOS;

20 €
30 €
30 €
45 €
30 €
45 €

