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KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 
 

TARPTAUTINIS VERTĖJŲ IR RAŠYTOJŲ CENTRAS 

Skruzdynės g. 9, Neringa 
 

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 
 

 

ŽVEJO NAMAS 
 

Standartinis dvivietis kambarys „Nida“, 21,06 m2 

 
Kambarys su dviem viengulėmis atskiromis lovomis ir atskiru įėjimu iš kiemo. Kambaryje yra 

rašomasis stalas su kompiuteriu, vonios kambarys ir bendro naudojimosi virtuvė. Esant 

poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti sulankstomą viengulę lovą. Priimami svečiai su 

gyvūnais. 

 

Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 
Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 

Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 
Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 

Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 

Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 
Švari patalynė ir rankšluosčiai 

Šaldytuvas 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
30 € 20 € 

 
40 € 30 € 

 50 € 40 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 
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Standartinis dvivietis kambarys „Juodkrantė“, 20,66 m2 

 
Kambarys su dviem viengulėmis atskiromis lovomis ir atskiru įėjimu iš kiemo. Kambaryje yra 

rašomasis stalas su kompiuteriu, vonios kambarys ir bendro naudojimosi virtuvė. Esant 

poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti sulankstomą viengulę lovą. Priimami svečiai su 

gyvūnais. 

 

Kambario patogumai:                                           Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 
Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 

Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 
Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 

Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 
Šaldytuvas 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
30 € 20 € 

 
40 € 30 € 

 50 € 40 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 

Mini liukso klasės kambarys „Parnidis“, 21,61 m2 

 
Dviejų nedidelių erdvių kambarys su viena dvigule lova bei sofa-lova, atskiru įėjimu iš lauko. 

Šiame kambaryje yra rašomasis stalas su kompiuteriu, vonios kambarys ir bendro naudojimosi 

virtuvė. Priimami svečiai su gyvūnais. 

 
Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 

Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 
Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 

Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 
Šaldytuvas 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
30 € 20 € 

 
40 € 30 € 

 50 € 40 € 

 60 € 50 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 
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Liukso klasės kambarys „Sengirė“, 26,74 m2 

 
Kambarys yra 2-ajame namo aukšte. Šiame kambaryje yra dvi viengulės lovos bei sofa-lova, 

rašomasis stalas su kompiuteriu, vonios kambarys ir bendro naudojimosi virtuvė 1-ajame 

aukšte. Esant poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti sulankstomą viengulę lovą. Priimami 

svečiai su gyvūnais. 

 

Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 
Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 
Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 

Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 
Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 

Šaldytuvas 
Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
35 € 25 € 

 
45 € 35 € 

 55 € 45 € 

 65 € 55 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 

Liukso klasės kambarys „Kopa“, 27,3 m2 

 
Kambarys yra 2-ajame namo aukšte. Šiame kambaryje yra dvi viengulės lovos bei sofa-lova, 

rašomasis stalas su kompiuteriu, vonios kambarys ir bendro naudojimosi virtuvė 1-ajame 

aukšte. Esant poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti sulankstomą viengulę lovą. Priimami 

svečiai su gyvūnais. 

 
Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 
Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 

Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 
Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 

Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 
Šaldytuvas 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
35 € 25 € 

 
45 € 35 € 

 55 € 45 € 

 65 € 55 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 
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VOKIŠKO STILIAUS NAMAS 
 

Standartinis dvivietis kambarys „Pervalka“, 19,61 m2 

 
Kambarys su dviem viengulėmis atskiromis lovomis bei rašomuoju stalu su kompiuteriu, 

vonios kambariu ir bendro naudojimosi virtuve. Esant poreikiui, yra galimybė pristatyti 

sulankstomą viengulę lovą. Svečiai su gyvūnais nepriimami. 

 

 

Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 
Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 
Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 

Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 
Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 

Šaldytuvas 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
30 € 20 € 

 
40 € 30 € 

 50 € 40 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 

 

Standartinis dvivietis kambarys „Preila“, 19,8 m2 

 
Kambarys su dviem viengulėmis atskiromis lovomis bei rašomuoju stalu su kompiuteriu, 

vonios kambariu ir bendro naudojimosi virtuve. Esant poreikiui, yra galimybė pristatyti 

sulankstomą viengulę lovą. Svečiai su gyvūnais nepriimami. 

 

 

Kambario patogumai:                                           Bendro naudojimosi patogumai 
Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 
Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 

Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 
Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 

Šaldytuvas 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
30 € 20 € 

 
40 € 30 € 

 50 € 40 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 
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Apartamentai „Baltija“, 28,35 m2 

 
Dviejų erdvių apartamentai su dviem viengulėmis lovomis bei sofa-lova, rašomuoju stalu su 

kompiuteriu, vonios kambariu ir virtuve. Esant poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti 

sulankstomą viengulę lovą. Priimami svečiai su gyvūnais. 

 

Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 

Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 
Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 

Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 
Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 

Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 
Šaldytuvas 

Virtuvė su reikalingais reikmenimis 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
40 € 30 € 

 
50 € 40 € 

 60 € 50 € 

 70 € 60 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 

Apartamentai „Nerija“, 27,55 m2 

 
Apartamentai su dviem viengulėmis lovomis bei sofa-lova, rašomuoju stalu su kompiuteriu, 

vonios kambariu ir virtuve. Yra balkonas. Esant poreikiui, kambaryje yra galimybė pristatyti 

sulankstomą viengulę lovą. Priimami svečiai su gyvūnais. 

 

Kambario patogumai:                                          Bendro naudojimosi patogumai 
Bekontaktis įsiregistravimas ir išsiregistravimas          Spausdintuvas 

Nemokamas bevielis internetas                                     Nemokama savitarnos skalbykla 

Kompiuteris                                                                   Lygintuvas ir lyginimo lenta 
Skaitmeninė televizija                                                   Automobilių stovėjimo aikštelė 

Seifas                                                                             Kiemas su poilsio erdvėmis 

Dušas ir tualetas                                                            Poilsio ir susitikimų erdvė su virtuve 
Plaukų džiovintuvas                                                      Nemokami dviračiai 

Švari patalynė ir rankšluosčiai 

Šaldytuvas 
Virtuvė su reikalingais reikmenimis 

Draugiškas gyvūnams 

 

Telpa 

 

Kaina, EUR 

ŠILTASIS SEZONAS, 

ŠVENTĖS 

(Gegužės 1 d. – spalio 31 d., 

gruodžio 23 d. – sausio 2 d., Šv. 

Velykos) 

ŠALTASIS SEZONAS 

(Lapkričio 1 d. – 

balandžio 30 d.) 

 
40 € 30 € 

 
50 € 40 €  

 60 € 50 € 

 70 € 60 € 

Kambariui taikomas vienkartinis 25 eur valymo mokestis 
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Kūrėjų rezidencijos 

 

Nuomos 

laikotarpis 

Nuomos kaina 

Eur 

Pastabos 

Apgyvendinimo paslaugos 

(Tarptautinis vertėjų ir 

rašytojų centras, 

Skruzdynės g. 9, Neringa) 

1 naktis Pagal pridedamą 

kainininką 

● Visoms rezervacijoms taikomas vienkartinis valymo mokestis - 25 Eur 

● Ikimokyklinio amžiaus vaikams (iki 5 m. imtinai) apgyvendinimo 

mokestis netaikomas.  

● Papildomas patalynės komplektas – 5,00 Eur.  

● Vienkartinis mokestis už gyvūną – 15,00 Eur. (į kambarius „Pervalka“ 

ir „Preila“ gyventojai su gyvūnais nepriimami). 

● Mokestis už kiekvieną negrąžintą/pamestą magnetinį raktą (pakabuką) 

– 30,00 Eur.  

* Šiltuoju laikotarpiu apgyvendinimui taikomos papildomos sąlygos: 1) 

pamainos trukmė – ne trumpiau nei 6 naktys; 2) už apgyvendinimo paslaugas 

taikomas išankstinis apmokėjimas. 

Kūrybinės rezidencijos (ne 

mažiau kaip 10 

kalendorinių dienų) 

  ● Kūrybinėms rezidencijoms, atitinkančioms TVRC numatytus 

kriterijus ir užpildžius paraišką, taikoma 40 proc. nuolaida. Užpildytas 

paraiškas siųsti info@tvrc.lt  

Skelbiamiems stipendijų 

konkursams 

  ● Programinėms ir bibliotekos su partneriais skelbiamoms stipendijoms 

taikoma 70 proc. nuolaida.  

Bendroji erdvė Žvejo 

name mokymams, 

seminarams, kitiems 

renginiams 

1 val. 50,00  

Kiekviena kita 

valanda 

25,00 

Viso komplekso (Žvejo 

namo ir Vokiško stiliaus 

namo) nuoma mokymų 

organizavimui  

1 diena 500,00  

 

 

 

2 dienos 700,00 
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