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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDIJŲ IR MOKSLO 

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO Į LIETUVOS MOKSLO IR 

STUDIJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ INFORMACINĘ SISTEMĄ 

(eLABa) TVARKA  
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
1.  Šioje tvarkoje apibrėžiama Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) studijų ir mokslo 

el. dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinę sistemą (toliau – 

eLABa) tikslai, reikalavimai pateikiamiems dokumentams bei teikėjų atsakomybė.    

2.  eLABa tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti 

ir įvairiais išvesties būdais pateikti Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentus.  

3.  eLABa įteisinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1506 Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos 

(eLABa) įsteigimo. eLABa valdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.   

4.  Universiteto leidinių teikimo į eLABa tikslai:  

4.1. Spartesnė studijų medžiagos ir mokslo žinių sklaida;  

4.2. Studijų ir mokslinių tyrimų kokybės augimas;  

4.3. Universiteto mokslo ir studijų veiklos pasiekimų viešinimas;  

4.4. Prisijungimas prie atviros prieigos iniciatyvos;  

4.5. Žinių visuomenės ugdymo plėtra.  

5.  Universiteto autorių studijų ir mokslo dokumentus (toliau – dokumentus) perduodant pagal 

licencines sutartis kitiems (Lietuvos ar užsienio) leidėjams, Universitetas turi išsaugoti teisę pateikti 

jų dokumentus į eLABa bei Universiteto institucinę talpyklą.  

6.  Universiteto leidybos planuose numatyti publikuoti dokumentai gali būti išleisti spausdinta forma, 

kompaktiniais diskais ir/arba teikiami į eLABa. Dokumentai pateikti į eLABa pripažįstami 

lygiaverčiais tradiciniams dokumentams.  

  

 

II. REIKALAVIMAI eLABa DOKUMENTAMS    
  

7.  Dokumentams, skirtiems pateikimui į  eLABa, kaip ir  spausdintiems dokumentams, galioja  

Vytauto Didžiojo universiteto leidybos reglamento (Rektoriaus 2008-04-14 įsakymas Nr. 384) 

reikalavimai.   

8.   Autorius papildomai turi pateikti:  

8.1. Kalbos redaktoriaus pasirašytą pažymą, kurioje garantuojamas taisyklingos lietuvių kalbos 

normų laikymasis pagal Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos įstatymą.   

8.2. Dokumento santrauką/anotaciją, reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis (knygoms)  

(1 priedas);  

8.3. Dokumento aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis (knygoms, žurnalams, numeriams) (2 ir 3 

priedai);  

8.4. Personalinę informaciją apie autorių(ius) lietuvių ir anglų kalbomis (knygoms) (4 priedas).  

9.  Universitetas, atstovaujamas prorektoriaus, sudaro su autorių teisių subjektais licencines sutartis (5 

priedas (knygoms), 6 priedas (žurnalams), kuriose patvirtinamas autorių arba  žurnalo redaktoriaus 

sutikimas dėl dokumentų įkėlimo į eLABa ir nurodomos prieigos prie el. dokumentų sąlygos:  

9.1. Laisvai prieinamas internete;  

9.2. Prieinamas tik Universiteto intranete;  

9.3. Prieinamas tik registruotiems eLABa vartotojams;  

9.4. Neprieinamas eLABa vartotojams.  

10.  Licencinės sutartys rengiamos 2 egzemplioriais (vienas – autoriui, kitas – leidyklai, kurioje 

saugomas 5 metus, po to perduodamas Universiteto archyvui).    



  

 

III. TEIKĖJŲ Į eLABa ATSAKOMYBĖ    
  

11.  El. dokumentą  rengia įkėlimui ir įkelia į eLABa Universiteto bibliotekos ir leidyklos darbuotojai, 

naudojantis Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos programine įranga:  

11.1. Leidyklos darbuotojai pateikia (autoriaus ar atsakingo kolektyvo parengtą suredaguotą ir 

sumaketuotą) el. dokumento pagrindinį failą (tekstą), turinio, viršelio, svarbių puslapių, 

programos, susijusių el. dokumentų papildomus failus;   

11.2. Bibliotekos darbuotojai įveda el. dokumentų  metaduomenis, parengia literatūros sąrašo, 

personalinės informacijos, autorių teisių, aprašymų, santraukos, įkėlimo informacijos 

papildomus failus ir atlieka galutinį visų reikalingų failų įkėlimą į eLABa.  

12.  Įkelti el. dokumentai  tampa prieinami vartotojams per eLABa el. katalogą (http://elaba.library.lt) 

pagal licencinėje sutartyje nurodytas prieigos sąlygas.  

  
  

 

      

  

  


