ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Paslaugos pavadinimas

Vartotojo pažymėjimo išdavimas
Suaugusiam
Moksleiviams, pensininkams, invalidams (pateikus pažymėjimą)
Pažymėjimo dublikatas suaugusiam
Pažymėjimo dublikatas moksleiviams, pensininkams, invalidams
Dokumentų nespalvotas kopijavimas
Dokumentas A4 formato (viena pusė)
Dokumentas A4 formato (abi pusės)
Dokumentas A3 formato (viena pusė)
Dokumentas A3 formato (abi pusės)
Dokumentų spalvotas kopijavimas
2.5. Dokumentas A4 formato (viena pusė)
2.6. Dokumentas A4 formato (abi pusės)
2.7. Dokumentas A3 formato (viena pusė)
2.8. Dokumentas A3 formato (abi pusės)
Duomenų kopijavimas į elektroninę laikmeną
2.9. Duomenų kopijavimas į vartotojo elektroninę laikmeną
(1 failas be elektroninės laikmenos kainos)
2.10. Duomenų kopijavimas į suteikiamą elektroninę laikmeną
(kompaktinis diskas)
3.
Dokumentų spausdinimas
3.1. Dokumentas A4 formato be vaizdinės medžiagos
(nuotraukų, įvairių piešinių ir kt.) (1 psl.)
3.2. Dokumentas A4 formato su vaizdine medžiaga
(nuotraukomis, įvairiais piešiniais ir kt.) (1 psl.)
3.3. Dokumentas A4 formato (viena pusė) spalvotu spausdintuvu
3.4. Dokumentas A3 formato (viena pusė) spalvotu spausdintuvu
4.
Dokumento skenavimas
4.1. Dokumento skenavimas (A4 formato skeneriu) be vaizdo apkarpymo, su
įrašymu į vartotojo laikmeną (1 psl.)
4.2. Dokumento skenavimas (A4 formato skeneriu) su vaizdo apdorojimu ir
įrašymu į vartotojo laikmeną (1 psl.)
4.3. Dokumento skenavimas (A3 formato skeneriu) su vaizdo apkarpymu ir
įrašymu į vartotojo laikmeną (1 psl.)
5.
Dokumento A4 formato laminavimas (1 vnt.)
6.
Informacijos paieška bibliografinio sąrašo ar rodyklės sudarymui pagal
vartotojo individualią užklausą LIBIS ir Viešosios bibliotekos fondo
(specialisto bibliografo 1 val. kaina)
7.
Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas pagal vartotojo individualią
užklausą iš LIBIS ir Viešosios bibliotekos fondo (vienas bibliografinis
įrašas)
8.
Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal paieškos užsakymą
virtualioje erdvėje
9.

Kaina
Eur
1,50
0,60
1,70
0,90
0,05
0,07
0,10
0,15
0,45
0,80
0,90
1,70
0,15
1,50

0,05
0,10
0,45
0,90
0,25
0,50
0,90
0,60
5,00

0,20
1,40
Užsakovas
sumoka pašto
išlaidas pagal
banderolės
markiruotę

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį
abonementą
10. Leidybinė veikla
10.1. Teksto redagavimas (1 psl., A4 formato 12 šriftu)
10.2.
Leidinio maketavimas (1 psl.)

Pastabos

4,00
nuo 5,00
iki 15,00

10.3. Teksto rinkimas kompiuteriu (dokumentas A4 formato 1 psl.)
10.4.
Bibliotekos leidybinės, suvenyrinės produkcijos platinimas
11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto nuoma
11.1. Vaizdo projektoriaus su ekranu nuoma (1 val.)
11.2. Nešiojamo kompiuterio su programomis (parametrai: ne mažiau 250 GB,
RAM 4 GB, 1,6 GHz) nuoma (1 val.)
11.3. Edukacinio šviečiančio smėlio terapijos staliuko su priedais (kinetinis
smėlis, kubeliai, žaislai, šluotelės ir kt.) nuoma (1 val.)
11.4. Edukacinio šviečiančio molberto su dažais (6 spalvų kompl.) nuoma (1
val.)
11.5. Edukacinės metalinių ženkliukų (59 mm) gamybos įrangos komplekto ir
ženkliukų ruošiniu su žiogeliu įsegimui nuoma (1 val.+40 vnt. ruoš.)
11.6. „Sony“ virtualios realybės akinių ir žaidimų konsolės
„Sony Playstation 4“ su žaidimais nuoma (1 parai)
11.7. Palapinių (impregnuotos, 3×3 m) nuoma (6 val.) Kuršėnuose
12.
Dokumentų pristatymas į namus, įstaigas ar organizacijas pagal užsakymą
13.

Fizinių ir juridinių asmenų 1 val. komercinė veikla ar jos reklama
bibliotekos patalpose

14.
Specialistų, praktikantų stažuotė bibliotekoje
Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir
aptarnavimo paslaugos
15.1. Informacinio renginio (pristatymo, seminaro ir pan.) organizavimo ir
aptarnavimo paslaugos bibliotekos patalpose
15.2. 1 val. proginės šventės organizavimas vaikams pagal individualų
užsakymą (iki 15 žmonių)
15.3. 1 val. proginės šventės organizavimas suaugusiems pagal individualų
užsakymą (iki 15 žmonių)
16. Edukaciniai užsiėmimai vaikams / suaugusiems
16.1.
1–1,5 val. užsiėmimas „Ebru menas – tapymas ant vandens“ vaikui /
suaugusiam grupėje

1,50
Savikaina
+ 10%
antkainis
5,00
10,00
10,00
10,00
50,00
19,00
30,00
Kaina 1,20
Eur už km
6,00
Pagal
sutartį su
užsakovu

15.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

30,00
40,00
50,00

Mažiausia 10
žmonių grupė (1
2,00
suaugusiajam
nemokamai)
Mažiausia 10
1,5 val. užsiėmimas „Konstravimas su 3D rašikliu“ vaikui grupėje
žmonių grupė (1
2,00
(piešinys iki 5 cm3)
suaugusiajam
nemokamai)
Mažiausia 10
1,5 val. užsiėmimas „Konstravimas su 3D rašikliu“ vaikui grupėje
žmonių grupė (1
3,00
3
(piešinys iki 10 cm )
suaugusiajam
nemokamai)
Mažiausia 10
1 val. užsiėmimas „Pasigamink metalinį ženkliuką pats“ vaikui /
žmonių grupė (1
1,00
suaugusiajam grupėje (piešinys iki 10 cm3)
suaugusiajam
nemokamai)
Mažiausia 10
1 val. užsiėmimas „Laminuoto knygos skirtuko gaminimas“ vaikui /
žmonių grupė (1
0,50
suaugusiajam grupėje
suaugusiajam
nemokamai)
Mažiausia 10
1 val. užsiėmimas „Suvenyrinės lėlės iš modelino gaminimas“ vaikui /
žmonių grupė (1
2,00
suaugusiajam grupėje
suaugusiajam
nemokamai)
http://biblioteka.w3.lt/mokamos-paslaugos-2/

