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Vilniaus universiteto bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai 

 

Į eurus konvertuoti įkainiai: 

Eil. 

Nr. 

Paslauga Kaina, 

eurais 

Pastabos 

1. 3D įkainiai (kainos pateikiamos be 

PVM).  

3D objekto spausdinimo įkainis paskaičiuojamas 

pagal formulę (ax+by+cz+d)+e+PVM, kur:  

a – modelio medžiagos tūris cm3;  

b – atraminės medžiagos tūris cm3;  

c – modelių (grupių) skaičius vnt.;  

x – modelio medžiagos kaina €/cm3;  

y – atraminės medžiagos kaina €/cm3;  

z – paletės kaina €/vnt.;  

d – elektros sąnaudos €;  

e – spausdintuvo amortizacijos mokestis – po 0,87 

€ už valandą iki 4 spausdinimo valandų, o nuo 5 

valandos – po 0,58 €t už valandą;  

PVM – pridėtinės vertės mokestis € (21%).  

1.1. 3D pagrindinės ir palaikomosios 

medžiagos cm3 

0,23 €  

1.2. 3D paletės kaina 2,03 €  

1.3. 3D spausdinimo parametrai ir įkainiai  

3D spausdinimo parametrai   vnt. Kiekis 

Modelio medžiagos tūris: a cm
3
 0,00 

Atraminės medžiagos tūris: b cm
3
 0,00 

Modelių (grupių) skaičius: c vnt. 1 

Modelio medžiagos sąnaudos   cm
3
 0,00 

Atraminės medžiagos sąnaudos   cm
3
 0,00 

Palečių sąnaudos   vnt. 1,00 

Spausdinimo laikas   h 0 

Instaliuota galia   kW 2,2 

Elektros sąnaudos   kWh 0,00 

Spausdinimo laikas (iki 4 val.)     0 

Spausdinimo laikas (nuo 5 val.)     0 

Medžiagų,  energetinių išteklių ir paslaugos 

kainos 

   

Modelio medžiagos kainos x Eur/cm
3
 0,23 

Atraminės medžiagos kaina y Eur/cm
3
 0,23 

Paletės kaina z Eur/vnt. 2,03 

Elektros energijos kaina   Eur/kWh 0,19 

Tiesioginės  išlaidos    

Modelio medžiaga   Eur 0,00 

Atraminė medžiaga   Eur 0,00 

Paletė   Eur 2,03 



Elektros sąnaudos d Eur 0,00 

Amortizacija iki 4 val.     0,00 

Amortizacija nuo 5 val.     0,00 

Iš viso tiesioginės išlaidos be PVM   Eur 2,03 

Pridėtinės išlaidos    

PVM, 21 %   Eur 0,43 

Spausdinimo kaina su PVM   Eur 2,46 

2. Kopijavimas/skenavimas/spausdinimas (kainos pateikiamos su PVM) 

2.1. Kopijavimas/spausdinimas (A4 

nespalvotas) 

0,03 €  

2.2. Kopijavimas/spausdinimas (A4 

spalvotas) 

0,64 €  

2.3. Kopijavimas/spausdinimas (A3 

nespalvotas) 

0,06 €  

2.4. Kopijavimas/spausdinimas (A3 

spalvotas) 

1,27 €  

2.5. Skenavimas 0,01 €  

3. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC) seminarų kambariai (kainos 

pateikiamos be PVM) 

3.1. Seminarų kambariai A119, A213, 

A313, A413 ir A504 kaina iki 3 val. 

VU bendruomenės nariams 

2,89 €  

3.2. Seminarų kambariai A119, A213, 

A313, A413 ir A504 kaina iki 3 val. 

ne VU bendruomenės nariams 

28,96 €  

3.3. Seminarų kambariai A119, A213, 

A313, A413 ir A504 kaina ilgiau nei 3 

val. VU bendruomenės nariams 

2,17 €  

3.4. Seminarų kambariai A119, A213, 

A313, A413 ir A504 kaina ilgiau nei 3 

val. ne VU bendruomenės nariams 

21,72 €  

3.5. Seminarų kambarys A310 iki 3 val. 

VU bendruomenės nariams 

4,34 €  

3.6. Seminarų kambarys A310 iki 3 val. ne 

VU bendruomenės nariams 

43,44 €  

3.7. Seminarų kambarys A310 ilgiau nei 3 

val. VU bendruomenės nariams 

3,48 €  

3.8. Seminarų kambarys A310 ilgiau nei 3 

val. ne VU bendruomenės nariams 

34,75 €  

4. Konferencijų salė (kainos pateikiamos be PVM) 

4.1. Konferencijų salė su standartine 

įranga iki 3 val. VU bendruomenės 

nariams 

35,33 € VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama 10 nemokamų valandų, jei 

salė nuomojama nekomerciniais 

tikslais 

4.2. Konferencijų salė su standartine 

įranga iki 3 val. ne VU bendruomenės 

nariams 

57,92 €  

4.3. Konferencijų salė su standartine 

įranga ilgiau nei 3 val. VU 

bendruomenės nariams 

28,38 € VU kamieniniams akademiniams 

padaliniams kalendoriniams metams 

suteikiama 10 nemokamų valandų, jei 



salė nuomojama nekomerciniais 

tikslais 

4.4. Konferencijų salė su standartine 

įranga ilgiau nei 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

43,44 €  

5. CB papildoma įranga (kaina 1 renginio dienai) (kainos pateikiamos be PVM) 

5.1. CB papildoma garso įranga (2 garso 

kolonėlės ir 1 laidinis mikrofonas) 

8,69 €  

5.2. CB papildoma vaizdo įranga 

(nešiojamas vaizdo projektorius) 

20,27 €  

5.3. CB papildomos garso ir vaizdo 

įrangos komplektas.  

23,17 €  

6. Renginių aptarnavimo mokestis Nacionaliniame atviros prieigos mokslinės 

komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) ir Centrinėje bibliotekoje (kainos 

pateikiamos be PVM) 

6.1. Po darbo valandų I-IV 17-21 val., V 

16-21 val. – 28,96 € už pirmą valandą, 

už kiekvieną paskesnę valandą 

papildomai po 14,48 €. 

14,48/ 

28,96 € 

 

6.2. Savaitgaliais 9-18 val. – 57,92 € už 

pirmą valandą, už kiekvieną paskesnę 

valandą papildomai po 14,48 €. 

14,48/ 

57,92 € 

 

7. Kultūros paveldo dokumentų skaitmeninimas (kainos pateikiamos su PVM) 

7.1. Retų, unikalių dokumentų (15-18 a.) ir 

fotografijų (iki 1960 m.) 

skaitmeninimas. 1 vaizdas 

5,79 € Tik bibliotekos įranga. VU 

bendruomenės nariams taikoma 50% 

nuolaida. 

7.2. Retų, unikalių dokumentų (nuo 19 a.) 

ir fotografijų (po 1960 m.) 

skaitmeninimas. 1 vaizdas 

2,03 € Tik bibliotekos įranga. VU 

bendruomenės nariams taikoma 50% 

nuolaida. 

7.3. Įrištų laikraščių (iki 1945 m.) ir kitų 

didelio formato dokumentų 

skaitmeninimas. 1 vaizdas 

2,03 € Tik bibliotekos įranga. VU 

bendruomenės nariams taikoma 50% 

nuolaida. 

7.4. Skaitmenintos medžiagos įrašymas į 

bibliotekos kompaktinį diską 

0,58 €  

7.5. Leidimas publikuoti
*
 moksliniams 

tyrimams. 1 vaizdas 

15,00  € VU bendruomenės nariams ši 

paslauga teikiama nemokamai. 

7.6 Leidimas publikuoti* komerciniams 

tikslams. 1 vaizdas 

30,00 €  

8. Retų, unikalių dokumentų (nuo 19 a.) kopijavimas (su PVM) 

8.1. A4 formatas nespalvotai ir disertacijos 

iki 1992 m. 

0,23 €  

8.2. A3 formatas nespalvotai 0,43 €  

8.3. A4 spalvotas 0,90 €  

8.4. A3 spalvotas 1,50 €  

8.5. Daktaro disertacijos nuo 1993 m. iki 

2011 m. 

0,04 €  

9. Delspinigiai už pavėluotai grąžintus leidinius ir įrangą (kainos pateikiamos su PVM) 

9.1. Už kiekvieną uždelstą dieną, kai 

leidinys pasiskolintas mėnesiui ir 

ilgiau.  

0,03 € Delspinigiai pradedami skaičiuoti 

pasibaigus leidinio grąžinimo 

terminui kiekvienam negrąžintam 

                                                 
*
 Skaitmeninto vaizdo pateikimas publikacijose ir kitais tikslais 



9.2. Už kiekvieną uždelstą dieną, kai 

leidinys pasiskolintas trumpiau nei 

vienam mėnesiui. 

0,09 € leidiniui.  

10. Ekskursijos su VU bibliotekos gidu (kainos pateikiamos su PVM) 

10.1. VU architektūrinis ansamblis 3,48 €  

Grupės iki 30 žmonių. Kaina 

asmeniui. 
10.2. VU architektūrinis ansamblis: 

moksleiviams ir studentams 

1,16 € 

10.3. VU architektūrinis ansamblis darbo 

dienomis po darbo valandų. I-IV 17-

20 val., V 15.45-20 val. Už gido 

paslaugas. 

28,96 €  

 

 

Grupės iki 30 žmonių. Kaina grupei. 

10.4. VU architektūrinis ansamblis 

savaitgaliais ir švenčių dienomis. 10-

16 val. Už gido paslaugas. 

57,92 € 

10.5. A.Mickevičiaus muziejus (PVM 

netaikomas) 

1,16 €  

Grupės iki 30 žmonių. Kaina 

asmeniui. 10.6. A.Mickevičiaus muziejus: 

moksleiviams ir studentams (PVM 

netaikomas) 

0,58 € 

10.7. Ekskursijos po Nacionalinį atviros 

prieigos mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centrą (MKIC). Darbo 

dienomis: I-IV 17-20 val., V 15.45-20 

val. 

28,96 €  

 

 

 

Grupės iki 30 žmonių. Kaina grupei. 

10.8. Ekskursijos po Nacionalinį atviros 

prieigos mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centrą (MKIC). 

Savaitgaliais. 

57,92 € 

11. Fotografavimas ir filmavimas (kainos pateikiamos su PVM) 

11.1. Fotografavimas ir filmavimas VU 

bibliotekos patalpose 

14,48 – 

173,77 € 

 

12. Parodos (kainos pateikiamos su PVM) 

12.1. Parodos vietos (salė) ir stendų, įrangos 

nuoma. Parodos koncepcijos 

rengimas, medžiagos paieška. Parodos 

atidarymo organizavimas ir kt. 

nuo  

86,89 € 

 

13. Stažuotės (PVM netaikomas) 20,27 – 

101,37 € 

Vienos dienos kaina. Kainos dydis 

priklauso nuo sąnaudų stažuotės 

metu. 

 

Nauji įkainiai:  

14. Centrinės bibliotekos (CB) seminarų kambariai (kainos pateikiamos be PVM) 

14.1. B3 už 1 val. iki 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams  

37,65 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 

14.2. B3 už 1 val. ilgiau nei 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

27,50 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 

15. CB grupinio darbo kambariai (kainos pateikiamos be PVM)  

15.1. B2 už 1 val. iki 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

8,69 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 

15.2. B2 ilgiau nei 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

5,80 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 



15.3. B1 už 1 val. iki 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

23,17 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 

15.4. B1 ilgiau nei 3 val. ne VU 

bendruomenės nariams 

17,38 € VU bendruomenės nariams 

nemokamai. 

16. Papildoma Konferencijų salės įranga (kaina 1 renginio 1 dienai) (kainos pateikiamos 

be PVM) 

16.1. Sinchroninio vertimo įranga (ausinės, 

250 vnt. imtuvų, 2 vertėjų pultai su 

ausinėmis (2 užsienio kalbos) 

49,50 €  

16.2. Vaizdo konferencijos transliavimas su 

įrašymu 

33,00 €  

16.3. Renginio vaizdo ir garso įrašymas 16,50 €  

16.4. Magnetinė lenta (1 vnt.) 11,00 €  

16.5. Pakyla (1 segmentas - 2 kv.m) 11,00 €  

16.6. Interaktyvus ekranas (1 vnt.) 16,50 €  

16.7. MKIC Papildoma garso įranga (2 

garso kolonėlės, garso (mikšerinis) 

pultas, 4 laidiniai mikrofonai) 

66,00 €  

16.8. Interaktyvi aktyvaus dalyvavimo 

sistema (už duomenų įvedimą 

atsakingas užsakovas) 

16,50 €  

17. Retų, unikalių dokumentų (nuo 19 a.) kopijavimas (su PVM) 

17.3. A4 spalvotas 0,90 €  

17.4. A3 spalvotas 1,50 €  

18. Registravimas VUB paslaugų vartotojais  ne VU bendruomenės nariams (kainos 

pateikiamos su PVM) 

 Įprasta Neįgaliesiems Senjorams Moksleiviams 

Vartotojo pažymėjimas (toliau – 

kortelė).  
4,43 € 

Iki savaitės trukmės galiojanti 

registracija. Registravimo mokestis.  
1,50 € 0,30 € 0,45 € 1,20 € 

Tris mėnesius galiojanti vartotojo 

registracija. Kortelė + registravimo 

mokestis.  

7,60 € 1,50 € 5,30 € 6,00 € 

Tris mėnesius galiojanti vartotojo 

registracija. Registravimo mokestis. 
3,15 € 0,60 € 2,20 € 2,50 € 

12 mėnesių galiojanti vartotojo 

registracija. Kortelė + Registravimo 

mokestis.  

17,00 € 3,40 € 11,90 € 13,60 € 

12 mėnesių galiojanti vartotojo 

registracija. Registravimo mokestis.  
12,60 € 2,40 € 8,80 € 10,00 € 

19. Rakto praradimo mokestis (kainos pateikiamos su PVM) 

19.1. Rakto gaminimo mokestis pagal faktą. Už pamestą raktą mokama pagal sutartį su 

paslaugų tiekėju + PVM. 

19.2. Rakto praradimo mokestis 5,80 €  

20. Reklama (kainos pateikiamos su PVM) 

20.1. Reklama spausdintine ir elektronine 

formomis. 

4,34 – 

43,44 € 

Kaina vienai dienai. 

21. Tarpbibliotekinio abonemento paslaugų (TBA) įkainiai 

Mokestis Leidinių skolinimas iš kitų 

bibliotekų 

Leidinių skolinimas kitoms 

bibliotekoms 



Administravimo 2,00 € 2,00 € 

Siuntimo Pagal galiojančius pašto tarifus Pagal galiojančius pašto 

tarifus 

Leidinio skolinimo Pagal siunčiančios įstaigos 

įkainius 

4-24 € (priklauso nuo 

skolinamo dokumento  

retumo) 

Delspinigiai Nustato siunčiančioji įstaiga 0,09 € (1 dokumentas/1diena) 

Bauda už prarastą ar sugadintą 

leidinį nenuperkant naujo 

Nustato siunčiančioji įstaiga Dokumento rinkos kaina 

 


