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BRŪKŠNINIŲ KODŲ LIPDŽIŲ DOKUMENTO EGZEMPLIORIAUS IDENTIFIKAVIMUI 

SPAUSDINIMO KAINOS APSKAIČIAVIMAS 
 

1. Kainos apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos teikiamų 

mokamų paslaugų tvarkos aprašu. 

2. Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriaus identifikavimui (toliau – lipdės) spausdinimo 

kaina apskaičiuojama įvertinus tiesiogines paslaugos teikimo išlaidas bei apskaičiavus netiesiogines 

išlaidas. 

3. Tiesiogines paslaugos teikimo išlaidas sudaro: 

3.1. Medžiagų (lipnios etiketės ir karboninės juostos) sąnaudos. Medžiagų sąnaudos yra kintamas 

dydis. Jos priklauso nuo medžiagų įsigijimo kainos. Skaičiuojant paslaugos kainą sąnaudos 

medžiagoms paskaičiuojamos pagal faktinį jų sunaudojimą įsigijimo savikaina. 

3.2. Darbo užmokesčio sąnaudos: 

3.2.1. lipdžių spausdinimo kompiuterinės programos parengimas. Nustatoma, kad šiai paslaugai 

atlikti darbo laiko sąnaudos yra 1 val.; 

3.2.2. lipdžių spausdinimas. Nustatoma, kad vidutiniškai 10 000 vnt. lipdžių atspausdinimui 

darbo laiko sąnaudos yra 1,6 val. Faktinės darbo laiko sąnaudos paskaičiuojamos pagal 

atspausdintų lipdžių kiekį; 

3.2.3. Vienos valandos darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos: 

DU = (Kp +Kk) x BA x Ks :Dv :8, kur, 

Kp – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas; 

Kk – pareiginės algos kintamos dalies koeficientas; 

BA – pareiginės algos bazinis dydis, €; 

Ks – darbdavio socialinio draudimo įmokų koeficientas; 

Dv – metinis vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius. 

DU = (6,11 + 0,53) x 177 x 1,0145/21 d.d./ 8 val. = 7,10 € 

4. Brūkšninių kodų lipdžių siuntimo sąnaudos:  

10 000 vnt. brūkšninių kodų lipdžių išsiuntimo išlaidos sudaro 3,36 € be PVM. Siunčiant kitą kiekį 

lipdžių išsiuntimo išlaidos paskaičiuojamos proporcingai išsiųstam kiekiui. 



5. Nustatant šios paslaugos kainą kitų tiesioginių sąnaudų neskaičiuojame (įrangos nusidėvėjimas), nes 

jos yra nežymios. Įvertiname netiesiogines paslaugos sąnaudas ir nustatome, kad skaičiuojant šios 

paslaugos kainą taikysime 20 % netiesioginių išlaidų. Netiesioginės išlaidos skaičiuojamos nuo visos 

tiesioginių išlaidų sumos. 
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