LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BIBLIOTEKOJE IR INFORMACIJOS CENTRE TEIKIAMŲ MOKAMŲ
PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
2014 m. rugpjūčio _____ d. Nr. __________
Kaunas
P a k e i č i u Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 2 d.
įsakymą Nr. V-17 „Dėl Bibliotekoje ir informacijos centre teikiamų mokamų paslaugų įkainių“
ir jį išdėstau nauja redakcija:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu
(Teisės aktų registras, 2014-04-29, Nr. 2014-04875) ir Europos Sąjungos Tarybai nustačius
euro ir lito perskaičiavimo kursą,
t v i r t i n u mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius:
1. Informacijos paslaugų skyriuje:
1.1. Teminė paieška "MEDLINE" duomenų bazėje: 1 tema – 30,00 Lt / 8,69 Eur.
1.2. Visateksčio straipsnio paieška ir atsiuntimas iš interneto - 5,00 Lt / 1,45 Eur.
1.3. Bibliografijos sąrašų sudarymas – 5 Lt / 1,45 Eur.
1.4. A4 formato puslapio nuskaitymas vaizdo skaitytuvu (skeneriu) – 1,00 Lt / 0,29 Eur.
1.5. Plakatų maketavimas ir spausdinimas:
 Spausdinimas 1 m² - 65,00 Lt / 18,83 Eur;
 Maketavimas 1 plakatas – 70 Lt / 20,27 Eur.
2. Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos:
2.1 Iš Lietuvos bibliotekų gaunamos straipsnių kopijos ar skolinamos knygos apmokamos
pagal siunčiančios bibliotekos pateiktą sąskaitą.
2.2 Iš Vokietijos bibliotekų tarnybos tinklo "SUBITO" užsakomos žurnalų straipsnių
kopijos:
 straipsnio kopija iki 20 psl. – 26,00 Lt / 7,53 Eur;
 straipsnio kopija iš žurnalų su sutartiniu autoriniu mokesčiu – 40,00 Lt / 11,58 Eur;
 knygos skolinimas – 50,00 Lt / 14,48 Eur skolinimo mokestis ir knygos grąžinimo
išlaidos pagal LR galiojančius pašto paslaugų tarifus.
2.3 Iš kitų užsienio bibliotekų ir informacijos tarnybų užsakomų žurnalų straipsnių
kopijos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą, priskaičiuojant banko operacijų įkainius.
2.4 Knygų skolinimo paslauga iš užsienio bibliotekų apmokama pagal skolinančios
bibliotekos pateikiamą sąskaitą, knygos užsakymo bei grąžinimo išlaidas pagal LR
galiojančius pašto paslaugų tarifus bei banko operacijos mokesčius.

3. Kopijavimo-spausdinimo paslaugos:
3.1 Kopijavimas:
 A4 formato vienpusė kopija – 0,10 Lt / 0,03 Eur;
 A4 formato dvipusė kopija – 0,20 Lt / 0,06 Eur.
3.2 Spausdinimas nespalvotu spausdintuvu 1 psl. – 0,20 Lt / 0,06 Eur.
3.3 Spausdinimas spalvotu spausdintuvu 1 psl. – 1,60 Lt / 0,46 Eur.
4. Dokumentų įrišimas Lankytojų aptarnavimo skyriuje:
4.1 Paprastais viršeliais:
 spirale – 2,00 Lt / 0,58 Eur;
 metaliniu kanalu – 4,00 Lt / 1,16 Eur.
4.2 Kietais viršeliais:
 metaliniu kanalu – 10,00 Lt / 2,90 Eur.

Prorektorė mokslui,
pavaduojanti rektorių

prof. Vaiva Lesauskaitė

SUDERINTA
BIC Informacinių sistemų skyriaus vedėja,
pavaduojanti Bibliotekos ir informacijos centro direktorę
Daiva Jurkšaitienė

Daiva Jurkšaitienė, (8 37) 32 72 21 (vidaus 5319), el. p. daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt

