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ATSISKAITYMO SU VDA BIBLIOTEKA UŽ PRARASTUS ARBA LAIKU
NEGRĄŽINTUS LEIDINIUS TVARKA
1. Bibliotekos skaitytojai privalo nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus
dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
2. Pasibaigus leidinio išdavimo terminui ir negrąžinus leidinio arba nepratęsus termino,
skaitytojas privalo sumokėti delspinigius už vėluojamus laiku grąžinti leidinius, kurie
pradedami skaičiuoti sekančią dieną po nustatyto grąžinimo termino už kiekvieną darbo
dieną po grąžinimo termino pabaigos. Delspinigių dydis – 0,03 Eur per darbo dieną už
vieną laiku negražintą leidinį ir 0,30 Eur per darbo dieną už leidinį, kurio skolinimo
terminas trumpesnis nei 1 mėnuo.
3. Mokestis baigiamas skaičiuoti tik tuomet, kai leidinys yra grąžinamas. Todėl, siekiant
išvengti nesusipratimų, mokestį prašome mokėti tiktai pagal bibliotekos darbuotojų pateiktą
kvitą.
4. Apmokėtą banko pavedimą būtina pristatyti bibliotekos darbuotojams.
5. Susimokėti mokestį galima ir internetu. Tereikia išspausdinti lapą, įrodantį, kad operacija
yra atlikta.
6. Informaciją apie paimtas iš bibliotekos knygas, jų grąžinimo terminus bei delspinigių
mokestį už laiku negrąžintus leidinius žiūrėkite adresu http://vda.library.lt pagrindiniame
meniu pasirinkę žymą „Prisijungti“.
7. Visos įmokos už bibliotekos paslaugas ir delspinigiai pervedami į Vilniaus dailės
akademijos sąskaitą LT 447300010002455498 AB „Swedbankas“, banko kodas 73000,
įmokos kodas
_-_, nurodant mokėjimo paskirties pavadinimą “už bibliotekos
paslaugas”.
8. Jei apskaičiuotų delspinigių suma už naudojimąsi bibliotekos leidiniais viršija 5,80 Eur skaitytojui blokuojamas leidinių užsakymas ir išdavimas. Leidiniai išduodami tik sumokėjus
mokestį pagal pateiktą kvitą.
9. Baigusių Vilniaus dailės akademiją ar nutraukusių studijas, studentų atsikaitymo lape
pasirašoma tik tuomet jei nėra įsiskolinimų bibliotekai (negrąžintų leidinių ar nesumokėtų
mokesčių).
10. Studentai, baigę Vilniaus dailės akademiją arba dėl kokių nors priežasčių nutraukę ar atidėję
studijas, ir darbuotojai, nutraukę darbo sutartį Vilniaus dailės akademijoje, prieš ilgalaikes
atostogas ar stažuotes užsienyje, privalo atsiskaityti su biblioteka;
11. VDA bibliotekos skaitytojai, praradę jiems išduotą leidinį, privalo:
11.1. pakeisti prarastą leidinį tokiu pačiu arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu leidiniu;
11.2. sumokėti dešimteriopą leidinio rinkos kainą, jei leidinio pakeisti neįmanoma.
12. Už sugadintą grąžintą to paties pavadinimo, bet kitu inventoriniu numeriu leidinį, skaitytojai
privalo atsiskaityti kaip už prarastą leidinį.
13. Už sugadintą brūkšninę lipdę skaitytojai privalo sumokėti 0,60 Eur dydžio mokestį.
14. Biblioteka turi teisę iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant
bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti nustatyto dydžio užstatą – ne mažiau
15 Eur už vieną paskolintą dokumentą.
15. Biblioteka turi teisę iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą:
15.1. imti delspinigius už vėluojamus laiku grąžinti leidinius, kurie pradedami skaičiuoti
sekančią dieną po nustatyto grąžinimo termino už kiekvieną darbo dieną po grąžinimo
termino pabaigos. Delspinigių dydis – 0,03 Eur per darbo dieną už vieną laiku negražintą

leidinį ir 0,30 Eur per darbo dieną už leidinį, kurio skolinimo terminas trumpesnis nei 1
mėnuo;
16. 15.2. negrąžinti užstato, jei skaitytojas 3 mėnesius ir ilgiau negrąžino panaudai gautų
dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų
dokumentų panaudos terminą.
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