
VŠĮ Socialinės Terapijos namai



APIE MŪSŲ ORGANIZACIJĄ
Mes - “AKVILA popieriaus dirbtuvės” - esame AKVILA CAMPHILL dalis. Čia, 
dienos centre ir socialinėse dirbtuvėse, mes kuriame bendruomenę, kur drauge 
žmonės, turintys intelekto negalią ir jos neturintys, siekia atrasti sau mylimą veiklą, 
sutikti vienas kitą ir savo individualų likimą;

Savo namus kuriame pagal pasaulinį CAMPHILL judėjimą, kai vadovaujantis 
antroposofinės Socialinės Terapijos principais kiekvienas bendruomenės narys į 
bendrą veiklą deda tai, ką gali geriausio pagal savo galimybes. Mes esame Šiaurės 
Šalių Camphill Asociacijos asocijuoti nariai;

AKVILA Popieriaus dirbtuvėse kas dieną dirba 10 žmonių su intelekto negalia, 
jiems padeda 4 bendradarbiai. Čia, pagal individualų užsakymą, rankomis ir su 
meile gaminame sąsiuvinius Valdorfo pedagogikos mokykloms, užrašų knygutes ir 
bloknotus. Ateityje tikimės pasiūlyti ir kitokių popieriaus gaminių.







MŪSŲ 
ASORTIMENTAS:

* - Prekių kainoraštį rasite atskirame dokumente



A4 formatas
Viršelio storis 200 g/m2

Vertikalus (pagal užsakymą galime 
gaminti ir horizontalų)

Vidinių lapų storis pasirinktinai:         
80 / 100 / 120 / 150 / 170 g/m2

Lapų kiekis - 12 lenkiamų (viso 24 lapai)

Viršelio spalvos pasirenkamos iš spalvų 
paletės

Apvalinti kampai



29 x 29 formatas
Viršelio storis 200 g/m2

Kvadratas

Galime pagaminti jūsų pasirinktą kvadratinį 
dydį (maksimaliai iki 29x29 cm)

Vidinių lapų storis pasirinktinai:              
80 / 100 / 120 / 150 / 170 g/m2

Lapų kiekis - 12 lenkiamų (viso 24 lapai)

Viršelio spalvos pasirenkamos iš spalvų 
paletės

Apvalinti kampai



A3 formatas
Viršelio storis 200 g/m2

Vertikalus (pagal užsakymą galime 
gaminti ir horizontalų)

Vidinių lapų storis pasirinktinai:         
80 / 100 / 120 / 150 / 170 g/m2

Lapų kiekis - 12 lenkiamų (viso 24 lapai)

Viršelio spalvos pasirenkamos iš spalvų 
paletės

Apvalinti kampai



Spiralinis bloknotas
Viršelio storis 200 g/m2

Vertikalus, horizontalus, kvadratinis: 
A4 formato ir mažesni

Vidinių lapų storis pasirinktinai:        
80 / 100 / 120 / 150 / 170 g/m2

Lapų kiekis - standartas 40 lapų (galime 
pagaminti jūsų norimą lapų kiekį)

Viršelio spalvos pasirenkamos iš spalvų 
paletės

Apvalinti kampai



Mažieji bloknotai
Viršelio storis 200 g/m2

Vertikalus, horizontalus, kvadratinis

Dydis: 12x15 cm ir mažesni

Vidinių lapų storis pasirinktinai:                                      
80 / 100 / 120 / 150 / 170 g/m2

Lapų kiekis - standartiškai  24 lapai (galime pagaminti 
jūsų norimą lapų kiekį)

Viršelio spalvos pasirenkamos iš spalvų paletės

Įrišimas: sąsagomis arba spirale

Apvalinti kampai



Kiekvieną užsakymą gaminame specialiai, todėl galime pasiūlyti jums reikalingus kiekius, net ir labai 
mažus. Suderinus metinį užsakymą, galime pagaminti ir tiekti jums reikiamus kiekius keletą kartų per 
mokslo metus;

Sąsiuviniams naudojame kokybišką ofsetinį popierių (nepersigeria, yra pakankamai storas);

Parenkant popieriaus storį tiek viršeliams, tiek vidiniams lapams mes galime rasti optimaliausią jus 
tenkinantį kainos ir kokybės santykį;

Galime naudoti faktūrinį ar dekoratyvinį popierių viršeliams. Vidinius puslapius galime gaminti iš jūsų 
norimo rašto: languoto, linijuoto, natų popieriaus ar kt. Taip pat galime pagaminti sąsiuvinius, kuriuose 
puslapiai būtų skirtingi, pvz. vienas lygus, vienas su linijomis;

Didžiausią kainos dalį sudaro popieriaus savikaina, todėl kuo daugiau užsakymų turėsime - tuo pigiau 
galėsime pirkti popierių - tuo lankstesnius kainos pasiūlymus galėsime pateikti. 

Mūsų dirbtuvės startavo 2020 birželio 1 dieną, todėl mes dar mokomės gaminti kokybiškus produktus. 
Tikimės jūsų supratingumo bei palaikymo, o iškilus bet kokiems klausimams lauksime pastabų ar 
pasiūlymų.

Mes galime daug:



VŠĮ SOCIALINĖS  
TERAPIJOS NAMAI

J.BILIŪNO G.  22, GARLIAVA 
www.akvila.lt/dirbtuves 

AKVILA CAMPHILL LIETUVA 

Dėl užsakymų kreiptis: 
Jolita Čilvinaitė 
+370 688 92482 
jolita@akvila.lt

http://www.akvila.lt/dirbtuves
http://facebook.com/camphillLithuania
mailto:jolita@akvila.lt
http://www.akvila.lt/dirbtuves
http://facebook.com/camphillLithuania
mailto:jolita@akvila.lt

