
 

 

 

VALSTYBĖS ARCHYVŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil.  

Nr. 

Paslauga Matavimo 

vienetas 

Įkainis 

(Eur) 

1. Dokumentų saugojimas: 

1.1. popierinių dokumentų saugojimas sutartą laiką 1 tiesinis metras/ 

1 mėn. 

1,48 

1.2. vaizdo ir (ar) garso dokumentų saugojimas sutartą laiką 1 tiesinis metras/ 

1 mėn. 

1,78 – 

2,96 

2. Dokumentų tvarkymas: 

2.1. analoginių dokumentų tvarkymas 1 byla 7,20 – 

12,96 

2.2. skaitmeninės kilmės ar suskaitmenintų dokumentų 

tvarkymas 

1 byla 8,64 – 

25,92 

3. Valstybės archyve saugomų dokumentų paieška apie: 

3.1.1. asmens išsilavinimą (vienoje mokslo įstaigoje) paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.2. asmens darbo stažą, suteiktas atostogas, gautą darbo 

užmokestį, kitus su darbo santykiais susijusius faktus 

(vienoje darbovietėje, paieškos ribos 5 metai) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.3. asmens šeimos sudėtį, pilietybę, gyvenamąją vietą, 

išvykimą nuolat gyventi į užsienį (vienos rūšies veiksmą 

vienoje vietovėje) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.4. asmens (šeimos) ištrėmimą, įtraukimą į numatytų ištremti 

asmenų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą 

priverstiniams darbams (iš vienos vietovės) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.5. asmens teistumą, kalinimą paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.6. asmens dalyvavimą rezistencijoje, žūtį, persekiojimą 

(paieškos ribos – 10 metų) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 



 

3.1.7. asmens atžvilgiu teisminių institucijų priimtus sprendimus 

dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, testamento 

galiojimo ar kitų faktų (vienos rūšies objektą vienoje 

institucijoje, paieškos ribos – 5 metai) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.8. asmens sandorius ir kitus notarine forma patvirtintus ar 

registruotus veiksmus (išskyrus veiksmus, susijusius su 

kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu) (vienos rūšies 

veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai) 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.9. asmens turėtą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, sandorius ir kitus notarine forma 

patvirtintus ar registruotus veiksmus, susijusius su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu: 

3.1.9.1. 1919–1944 m. dokumentuose (vienos rūšies objektą, 

veiksmą vienoje vietovėje) 

paieška eilės 

tvarka 

28,73 

3.1.9.2. 1945 m.–XXI a. dokumentuose (vienos rūšies objektą, 

veiksmą vienoje vietovėje, paieškos ribos – 5 metai) 

 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.10. asmens gimimą, mirtį, santuokos sudarymą ir kitus bažnytinių metrikų ar civilinės 

būklės aktų įrašus (vieno akto įrašas vienoje įstaigoje, paieškos ribos – 5 metai): 

3.1.10.1. XVIII–XIX a. dokumentuose paieška eilės 

tvarka 

38,30 

3.1.10.2. XX–XXI a. dokumentuose paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.1.11. kitus faktus, nenurodytus Valstybės archyvų mokamų 

paslaugų įkainių sąrašo (toliau – šis Sąrašas) 3.1.1–3.1.10 

papunkčiuose 

paieška eilės 

tvarka 

19,15 

3.2. Dokumentų paieška pagal asmens pateiktą informaciją ar asmens nurodyta tema 

(paieška eilės tvarka): 

3.2.1. XV– XVIII a. dokumentuose 1 valanda 36,00 

3.2.2. XIX a.–1918 m. dokumentuose 1 valanda 28,80 

3.2.3. 1919–1944 m. dokumentuose 1 valanda 21,60 

3.2.4. 1945 m.–XXI a. dokumentuose 1 valanda 14,40 

4. Dokumentų restauravimas: 

4.1. dokumentų restauravimas pagal dokumentų fizinės būklės 

kategorijas 

A4 lapas 5,76 – 

115,20 

4.2. dokumentų įrišimas pagal dokumentų fizinės būklės 

kategorijas 

apskaitos vienetas 23,04 – 

230,40 

4.3. dokumentų kopijų restauravimas 1 min.  3,84 – 

5,76 



 

4.4. dokumentų konservavimas A4 lapas 1,44 

5. Valstybės archyve saugomų dokumentų kopijavimas: 

5.1. Analoginės kopijos: 

5.1.1. XV a.–1944 m. dokumentų 1 nespalvota A4 

formato puslapio 

kopija 

1,53 

5.1.2. 1945 m.– XXI a. dokumentų 1 nespalvota A4 

formato puslapio 

kopija 

0,95 

5.1.3. dokumentų mikrofilmų (be kadrų atrankos) 1 mikrofilmo 

kadro nespalvota 

A4 formato kopija 

0,40 

5.1.4. dokumentų mikrofilmų (su kadrų atranka) 1 mikrofilmo 

kadro nespalvota 

A4 formato kopija 

0,86 

5.2. priemoka už šio Sąrašo 5.1.1–5.1.4 papunkčiuose nurodytų 

dokumentų spalvotų kopijų gaminimą 

1 spalvota A4 

formato puslapio 

kopija 

0,20 

5.3. Skaitmeninės kopijos: 

5.3.1. XV a.–1944 m. dokumentų 1 vaizdas, JPEG, 

ne daugiau kaip 

300 dpi 

1,53 

5.3.2. 1945 m. –XXI a. dokumentų 1 vaizdas, JPEG, 

ne daugiau kaip 

300 dpi  

0,95 

5.3.3. dokumentų mikrofilmų (be kadrų atrankos) 1 mikrofilmo 

kadro nespalvota 

A4 formato kopija 

0,80 

5.3.4. dokumentų mikrofilmų (su kadrų atranka) 1 mikrofilmo 

kadro nespalvota 

A4 formato kopija 

1,73 

5.4. priemoka už šio Sąrašo 5.3.1–5.3.4 papunkčiuose nurodytų 

dokumentų aukštos rezoliucijos skaitmeninių kopijų 

gaminimą 

1 vaizdas, TIFF, 

iki 600 dpi 

0,90 

5.5. priemoka už šio Sąrašo 5.3.1–5.3.4 papunkčiuose nurodytų 

dokumentų aukštos rezoliucijos skaitmeninių kopijų 

gaminimą 

1 vaizdas, TIFF, 

daugiau nei 600 

dpi 

1,50 



 

5.6. priemoka už šio Sąrašo 5.3.1–5.3.4 papunkčiuose nurodytų 

dokumentų aukštos rezoliucijos skaitmeninių kopijų 

gaminimą 

1 vaizdas, TIFF, 

daugiau nei 1200 

dpi 

2,70 

5.7. Skaitmeninių kopijų gaminimas iš valstybės archyve saugomų vaizdo ir garso 

dokumentų: 

5.7.1. fotodokumento skaitmeninė kopija 1 vaizdas, ne 

mažiau kaip 600 

dpi TIFF failas 

8,28 

5.7.2. fotodokumento skaitmeninė kopija 1 vaizdas, ne 

daugiau kaip 300 

dpi TIFF arba 

JPEG failas 

4,97 

5.7.3. fotodokumento skaitmeninė kopija 1 vaizdas, JPEG 

ne daugiau kaip 

1024 pxl ilgoji 

vaizdo kraštinė 

0,83 

5.7.4 filmo skaitmeninė kopija 1 minutė, SD 

raiškos (720x576 

pxl)  

5,07 

5.7.5. filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS 

juostoje) 

1 minutė, HD 

raiškos (1080 × 

720 pxl) 

10,14 

5.7.6. filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS 

juostoje) 

1 minutė, FHD 

raiškos (1920 × 

1080 pxl)  

26,82 

5.7.7. filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS 

juostoje) 

1 minutė, 2K 

raiškos (2048 × 

1080 pxl) 

33,33 

5.7.8. filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS ir 8 

mm juostose) 

1 minutė, 4K 

raiškos 

(4096x2160 pxl)  

45,79 

5.7.9 filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS 

juostoje) 

1 minutė, 2K 

raiškos 

(2048x1440 pxl) 

skenavimas po 

kadrą (.dpx) 

48,67 

5.7.10 filmo skaitmeninė kopija (netaikoma filmams VHS ir 8 

mm juostoje) 

1 minutė, 4K 

raiškos 

(4096x2160 pxl) 

skenavimas po 

kadrą (.dpx) 

60,84 



 

5.7.11. filmo stop kadro skaitmeninė kopija 1 kadras, ne 

mažiau 300 dpi 

TIFF failas 

12,10 

5.7.12. garso dokumento  ir filmo garso takelio skaitmeninė 

kopija 

1 minutė, (WAV 

failas) 

4,85 

5.8. Kitų dokumentų, įskaitant ir valstybės archyvo veiklos dokumentus, kopijų gaminimas: 

5.8.1. analoginė kopija 1 nespalvota A4 

formato puslapio 

kopija 

0,23 

5.8.2. skaitmeninė kopija 1 vaizdas, JPEG, 

iki 300 dpi 

0,22 

6. Valstybės archyve saugomų skaitmeninės kilmės ir suskaitmenintų dokumentų 

konvertavimas (koregavimas, maketavimas, montavimas): 

6.1. rašytinių dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas, 

maketavimas, montavimas 

1 vaizdas 1,58 

6.2. fotodokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas 1 vaizdas 1,58 

6.3. garso dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas 1 minutė 3,60 

6.4. kino dokumentų skaitmeninių kopijų koregavimas 1 minutė 5,76 

7. Valstybės archyve saugomų dokumentų demonstravimas: 

7.1. dokumentų, su kuriais galima susipažinti tik specialiosios 

įrangos priemonėmis, demonstravimas 

1 val. 7,20 

7.2. dokumentų demonstravimas saugyklose 1 val.  7,20 

8. Dokumentų ir (ar) archyvų valdymo ir naudojimo 

srities mokymai 

1 val. x dalyvių 

skaičius 

14,40 

9. Konsultacijos nevalstybinėms organizacijoms, 

privatiems juridiniams asmenims ar kitiems subjektams 

(išskyrus priskirtus valstybės archyvui) dokumentų ir 

(ar) archyvų valdymo ir naudojimo klausimais 

1 val. 7,20 

 

                                                             ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


