
SIA  “Biznesa augstskola Turība” 
Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880, Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 

Bibliotēkas pakalpojumu cenrādis 

Price list for library services 

 

Soda naudas / Fines 

Soda nauda par termiņā neatdotu 

informācijas resursu / 

Fine for overdue information resources 

EUR 0.07 dienā par vienību/ 

per item per day 

Nakts abonementa soda nauda par 

termiņā neatdotu informācijas resursu / 

Night loan fine for overdue infromation 

resources 

EUR 1.00 stundā par vienību/ 

per item per hour 

Atlīdzība par nozaudētu skapīša atslēgu / 

Penalty for loss of key of locker 
EUR 5.00 

 

Par informācijas resursu nozaudēšanu vai bojātu resursu nodošanu / 

Fines for lost or damaged information resources 

Ja vērtība ir zem EUR 1.40 / 

If cost is under EUR 1.40 

Atlīdzība desmitkārtīgā apjomā / 

Fine is ten times the amount of cost 

Ja vērtība ir no EUR 1.40 līdz EUR 7.00 

/ 

If cost is between EUR 1.40 and 

EUR 7.00 

Atlīdzība pieckārtīgā apjomā, bet ne 

mazāk kā EUR 14.00 / 

Fine is five times the amount of cost but 

not less than EUR 14.00 

Ja vērtība ir virs EUR 7.00 / 

If cost is above EUR 7.00 

Atlīdzība trīskārtīgā apjomā, bet ne 

mazāk kā EUR 35.00 / 

Fine is three times the amount of cost 

but not less than EUR 35.00 
 

Abonements/ Paid permit 

Bibliotēkas abonements viesiem / 

Paid permit for guests 
EUR 14.00 gadā / 

per year 

Nakts abonements / 

Night loan 

EUR 0.50 par vienu informācijas 

resursu / 

per one information resource 
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Iesiešana spirālē / Binding 

līdz 16 mm / under 16 mm EUR 1.20 

virs 16 mm / above 16 mm EUR 1.60 
 

Termoiesiešana / Thermal binding (A4) (kopētavas darba laikā) 

Matētas/glancētas mapes ar metāla 

muguriņu 

Matte/glossy binding covers with metal 

(steel) spine: 

 

10-40 lapas / pages EUR 1.50 

41-80 lapas / pages EUR 1.70 

81-100 lapas / pages EUR 2.10 

Cietas ādas imitācijas mapes 

(diplomdarbiem) ar BAT logo un darba 

nosaukumu 

Imitation leather hard covers with Turiba 

logo and name of diploma paper 

EUR 8.50 

Pārsiešana (atkausēšana un iesiešana no 

jauna tajos pašos vākos) / Rebinding 

(thawing and binding again in the same 

covers) 

EUR 0.70 

 

Materiālu ierakstīšana datu nesējos (CD) / Copying to CD 

Uz klienta matricas / to user’s CD EUR 0.70 

Uz BAT matricas / to Turiba CD  EUR 1.40 
 

Datorlaiks / Computer access 

Studentiem / for students EUR 0.40 par stundu / per hour 

Viesiem / for guests  EUR 0.70 par stundu/ per hour 
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Izdrukas / Printing (A4) 

Melnbaltās / black and white  

vienpusēja / one-sided EUR 0.09 par lapu / per page 

divpusēja / two-sided EUR 0.18 par lapu / per page 

   Krāsainās / color  

vienpusēja / one-sided EUR 0.75 par lapu / per page 

divpusēja / two-sided EUR 1.50 par lapu / per page 
 

Kopēšana / Copying (A4) 

Melnbaltās kopijas/ black and white copies  

vienpusēja / one-sided EUR 0.07 par lapu / per page 

divpusēja / two-sided EUR 0.14 par lapu / per page 

Krāsainās kopijas / color copies  

vienpusēja / one-sided EUR 0.75 par lapu / per page 

divpusēja / two-sided EUR 1.50 par lapu / per page 

Kopēšana uz kodoskopu plēves vai cita 

klienta piegādāta materiāla, ja tehniski 

iespējams / 

Copying to overhead projector film or other 

material provided by the client, if technically 

possible 

EUR 0.37 par lapu / per page 

Uz krāsaina papīra / on colored paper 80g/m2   EUR 0.11 par lapu / per page 
 

Kopēšana / Copying (A3) 

Melnbaltās kopijas / black and white copies  

vienpusēja / one-sided EUR 0.12 par lapu / per page 

divpusēja / two-sided EUR 0.24 par lapu / per page 
 

Skenēšana / Scanning (A4) 

Automātiska / automatic EUR 0.20 par lapu / per page 

Manuāla (no stikla) / manual (from platen 

glass) 
EUR 0.30 par lapu / per page 
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