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DĖL eLABa VEIKLOS TURINIO IR INFORMACIJOS SUTEIKIMO 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) 

susipažino su Jūsų 2020 m. lapkričio 27 d. ir gruodžio 15 d. prašymais „Dėl eLABa veiklos turinio ir 

informacijos suteikimo“, juos išnagrinėjo, dėkoja už išsakytą nuomonę ir pagal kompetenciją teikia 

atsakymą.  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos 

informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos 

informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės 

sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos 

informacinės sistemos (toliau – eLABa)  publikacijų duomenų bazėje kaupiami ir tvarkomi duomenys 

apie eLABa tvarkytojų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų paskelbtas publikacijas ir nuorodos 

į publikacijų elektroninius dokumentus. Pagal minėtų nuostatų 13 punktą už duomenų įvedimą ir 

tvarkymą yra atsakingos tuos duomenis teikiančios institucijos, eLABa tvarkytojai. Pažymėtina, kad 

eLABa nuostatai suderinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Informacinės 

visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcija bei viešai skelbiami Tesės aktų registre. 

eLABa pagrindinis tvarkytojas Vilniaus universitetas (toliau - VU) informavo 

ministeriją, kad dėl eLABa publikacijų duomenų bazėje užregistruoto dokumento „Publikavimo 

etika: gairės“  VU kreipėsi į duomenų teikėją Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (toliau - LSMU). 

Dokumentą LSMU priskyrė prie „įstaigos veiklos dokumentų“. Į eLABa talpyklą viso teksto 

dokumentas neįkeltas, sukurti tik metaduomenys su nuoroda į interneto puslapį. Šis dokumentas 

nevertinamas kaip mokslinė publikacija ir neįskaitomas mokslo ataskaitose. Dokumentas 

nepublikuotas ir galėtų būti priskiriamas prie pilkosios literatūros (grey literature). eLABa nėra 

numatyta registruoti ir talpinti nepublikuotus tokio tipo dokumentus, todėl dokumentų tipų 

klasifikatoriuje nėra galimybės pasirinkti tokią dokumento rūšį. Pasirinkta dokumento rūšis 

„vertimas/knyga“ nekorektiškai atspindi dokumentą ir virtualioje bibliotekoje priskiriama prie knygų. 

Savo ruožtu, VU dėl užregistruoto dokumento „Publikavimo etika: gairės“ kreipėsi į LSMU su 

siūlymu pašalinti šio dokumento aprašą iš eLABa publikacijų duomenų bazės. 

Pagal Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) įstatus, leidybinės 

veiklos LURK nevykdo. Dokumentas „Publikavimo etika: gairės“ buvo paviešintas LURK interneto 

svetainėje, kaip naudinga informacija darbui. 
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Atkreipiame dėmesį, kad eLABa palaikymui pastaraisiais metais ministerija skyrė 437 

000 Eur, tačiau šios sistemos plėtrai ir atnaujinimui lėšos nebuvo skirtos. 

Informuojame, kad šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo 

dienos. 
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