
 

 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T2-211 

Jurbarkas 

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės 

ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Jurbarko 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų 

paslaugų kainų sąrašą (pridedama).  

2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. 

sprendimą Nr. T2-276 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų 

atlygintinų paslaugų“. 

3.  Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto 

svetainėje.  

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=89007&Zd=mokam%2Bpaslaug&BF=1
http://192.168.1.1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=89007&Zd=mokam%2Bpaslaug&BF=1


PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-211  

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ 

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS  

 

1. Elektroninio vartotojo pažymėjimo išdavimas: 

1.1. suaugusiesiems – 1,50 Eur; 

1.2. vaikams iki 18 metų, pensininkams ir neįgaliesiems – 1,00 Eur.* 

 *asmenys, norintys pasinaudoti lengvata, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį priklausymą 

vienai šių grupių. 

2. Elektroninio vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas – visoms skaitytojų grupėms 

– 1,50 Eur. 

3. Spausdintos informacijos (dokumentų) fragmentų kopijavimas: 

3.1.  A4 formato viena kopija – 0,10 Eur; 

3.2.   A4 formato viena kopija ant abiejų lapo pusių –  0,10 Eur; 

3.3.  A3 formato viena kopija – 0,15 Eur; 

3.4.    A3 formato viena kopija ant abiejų lapo pusių – 0,20 Eur. 

4. Dokumentų spausdinimas lazeriniu spausdintuvu (nespalviniu): 

4.1.   A4 formato (tekstas) – 0,10 Eur; 

4.2.    A4 formato (su paveikslėliais) – 0,15 Eur ; 

4.3.    A4 formato ant abiejų pusių (tekstas) – 0,10 Eur; 

4.4.     A4 formato ant abiejų pusių (su paveikslėliais) – 0,20 Eur. 

5. Dokumentų spausdinimas lazeriniu spalviniu spausdintuvu: 

5.1.     A4 formato – 0,15 Eur. 

6. Duomenų įrašymas į elektronines laikmenas (CD, DVD): 

6.1.     į vartotojo laikmeną  – 0,30 Eur; 

6.2.     į bibliotekos laikmeną  – 0,30 Eur + laikmenos kaina. 

7. Dokumentų skenavimas (nuskaitymas): 

7.1.     A4 formato – 0,05 Eur; 

7.2.      nuotrauka – 0,15 Eur. 

8. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų  per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) – 

parsiuntimo ir išsiuntimo paštu išlaidos pagal gautos siuntos markiruotę. 

9. Dokumentų išsiuntimas ir priėmimas faksu:  

9.1  A4 formato Lietuvoje – 0,30 Eur; 

9.2. A4 formato tarptautiniu ryšiu – 0,90 Eur. 

10. Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma: 
10.1.   Konferencijų salės nuoma: 

10.1.1.  be įrangos už pirmą val. – 24,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 12,00 Eur; 

10.1.2.  su demonstracine įranga (stacionarus vaizdo projektorius ir ekranas) už pirmą val. –

29,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 15,00 Eur; 

10.1.3.  su įgarsinimo įranga (garso kolonėlės iki 2 kW, iki 3 radijo mikrofonų, CD grotuvas) 

už pirmą val. – 35,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 18,00 Eur; 

10.1.4.  su demonstracinės ir įgarsinimo įrangos komplektais už pirmą val. – 41,00 Eur, už 

kiekvieną papildomą val. – 21,00 Eur; 

10.2.   pasitarimų salės nuoma: 

10.2.1. be įrangos už pirmą val. – 12,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 6,00 Eur; 

10.2.2. su demonstracine įranga (mobilus ekranas ir vaizdo projektorius) už pirmą val. – 

15,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 6,00 Eur; 

10.2.3. su įgarsinimo įranga (garso kolonėlės iki 1 kW, 1 radijo mikrofonas, CD grotuvas) už 

pirmą val. – 18,00 Eur, už kiekvieną papildomą val. – 9,00 Eur; 



  

10.2.4. su demonstracinės ir įgarsinimo įrangos komplektu už pirmą val. – 21,00 Eur, už 

kiekvieną papildomą val. – 9,00 Eur; 

10.3. kompiuterių klasės nuoma: 

10.3.1. už pirmą val. – 8,00 Eur; 

10.3.2. už kiekvieną papildomą val. – 3,00 Eur; 

10.3.3.  už kiekvieną nuomojamą kompiuterį – 1,50 Eur. 

11. Gidų ir ekskursijų vadovų paslauga – 5 Eur už val.  

12. Leidimas fotografuotis ir / ar filmuotis bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje – 5 

Eur už val. 

13. Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama 

bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje – 3 Eur už val. 

14. Žaislotekos patalpų nuoma – už pirmą val. – 10,00 Eur, nuo 2 val. už kiekvieną 

papildomą val. – 5,00 Eur. 

15. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo 

paslauga – už pirmą val. 15,00 Eur už val., nuo 2 val. už kiekvieną papildomą val. – 10,00 Eur. 

16. Kultūros ir meno paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso rinkinį, organizavimas – nuo 1 

iki 5 Eur vienam mokiniui, pagal Kultūros ir meno paslaugų, įtraukiamų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu 

Nr. ĮV-659 „Dėl kultūros ir meno paslaugų įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį. 
2018 m. rugsėjo 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-254 redakcija 

 

17. Trimačio (3D) spausdinimo paslauga PLA (polylactic acid) spausdinimo medžiaga – 

0,08 Eur už gramą. 
2019 m. gruodžio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-373 redakcija 
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