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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 
 
MISIJA 
 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra nacionalinė kultūros ir 
informacijos įstaiga, kurios misija – užtikrinti Lietuvos žinių visuomenės poreikių 
dokumentinei ir skaitmeninei informacijai patenkinimą. 
 
 
VEIKLOS PRIORITETAI 2013 METAIS   
 
 

1. Infrastruktūrinių sąlygų užtikrinimas, siekiant įgyvendinti Nacionalinei bibliotekai 
teisės aktais nustatytas veiklas. 

2. Projekto ,,Bibliotekos pažangai“ veiklų tęstinumas Lietuvos viešosiose bibliotekose. 
3. Dokumentų komplektavimas. 
4. Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos plėtra. 

 
Rodikliai Prioriteto 

pavadinimas 
Svarbiausi darbai 

2013 

1. Rekonstruoti pagrindinį pastatą  Darbų įvykdymas nuo sąmatinės 
vertės, 9,9 proc. 

2. Plėtoti LIBIS sistemą LIBIS infrastruktūros 
atnaujinimas, 0,26 proc. 

Infrastruktūrinių 
sąlygų 
užtikrinimas, 
siekiant 
įgyvendinti 
Nacionalinei 
bibliotekai teisės 
aktais nustatytas 
veiklas 

3. Organizuoti LIBIS informacinės 
sistemos informacijos saugos 
priežiūrą 

Informacijos saugos darbų, 
sudarančių 10 proc. nuo LIBIS 
sistemos plėtros darbų, atlikimas 

Projekto 
,,Bibliotekos 
pažangai“ veiklų 
tęstinumas 
Lietuvos 
viešosiose 
bibliotekose 

1. Palaikyti ir prižiūrėti 
centralizuotas informacines sistemas  

Palaikomų infostruktūrų skaičius, 
2 vnt. 

2. Apmokyti LIBIS bibliotekų 
darbuotojus naudotis naujomis 
informacinėmis technologijomis ir 
suaugusiųjų mokymo pagrindų 

Mokymų dalyvių skaičius, 50 
darbuotojų 

 

3. Viešinti viešųjų bibliotekų veiklas.  Atnaujinamų komunikavimo 
svetainių skaičius, 2 vnt. 
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Rodikliai Prioriteto 
pavadinimas 

Svarbiausi darbai 
2013 

Dokumentų 
komplektavimas 

1. Įsigyti spaudinius, duomenų bazes 
ir kitus dokumentus 

Gaunamų dokumentų kiekis, 
44 000 fiz.vnt.  

Virtualios 
elektroninio 
paveldo 
informacinės 
sistemos plėtra. 

1. Skaitmeninti dokumentinį paveldą Skaitmeninimui atrinktų ir įtrauktų 
į prioritetinį sąrašą dokumentų 
skaičius, 1,5 tūkst. vnt. 

 2. Plėtoti skaitmeninto kultūros 
paveldo turinio duomenų banką  

Skaitmeninto Lietuvos kultūros 
paveldo objektų prieinamumas 
internete, 20,0 tūkst. vnt. 

 
 
Planuojami asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti, tūkst.Lt 
 
 
Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst.Lt 
1. Infrastruktūrinių sąlygų užtikrinimas, siekiant įgyvendinti 
Nacionalinei bibliotekai teisės aktais nustatytas veiklas. 

7700,0 

2. Projekto ,,Bibliotekos pažangai“ veiklų tęstinumas Lietuvos 
viešosiose bibliotekose. 

100,0 

3. Dokumentų komplektavimas. 100,0 
4. Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos plėtra. 642,0 
 
 
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
 
Siekiant didinti veiklos efektyvumą, planuojama: 

1. Efektyviai panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų ir 
Nacionalinės bibliotekos vykdomų projektų potencialą. Finansuojamų Europos 
Sąjungos ir kitų šaltinių projektų vykdymo laikotarpiu sukurta infrastruktūra 
ilgalaikėje perspektyvoje bus naudojama naujoms informacinėms paslaugoms plėtoti 
bei sustiprins Nacionalinės bibliotekos kaip paslaugų teikėjos Lietuvos bibliotekų 
sistemai vaidmenį. 

2. Vykdyti bibliotekos struktūrinius ir funkcinius pokyčius, optimaliai paskirstyti 
turimus žmogiškuosius išteklius. Optimalus žmogiškųjų išteklių paskirstymas 
sudarys prielaidas efektyviam jų panaudojimui bei naujos organizacinės 
kompetencijos atsiradimui. 

3. Ugdyti bibliotekos darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas kaip galimų 
pokyčių garantą bei diegti  naujas paslaugas, naudojant modernias technines 
priemones. Naujai įgytos darbuotojų kompetencijos prisidės prie naujų galimybių 
plėtros, įgyvendinant skaitmeninės bibliotekos modelį. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 
 
Asignavimai 2012 2013 2014 2015 
Iš viso 21852,0 22078,0 22078,0 22078,0 
 
 
 
 

Planuojamų asignavimų pasiskirstymas pagal 
programas 2013 metais, tūkst.Lt 

21082

996

1 programa 2 programa
 

 

1. Užtikrinti nacionalinio 
publikuoto ir rankraštinio 
kultūros paveldo kaupimą, 

saugojimą, aktualinimą ir sklaidą. 

1 programa 
Visuomenės informacinis aprūpinimas 

 
Asignavimai: 

iš viso – 21082,0 tūkst. Lt. 
iš jų DU – 8920,0 tūkst. Lt. 

2. Sudaryti infrastruktūrines 
sąlygas informacinių paslaugų 
plėtrai bei ugdyti visuomenės 

informacinius gebėjimus  

2 programa 
Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir 
visuomenės kompetencijų ugdymas 

LIBIS bibliotekose 
Asignavimai: 

iš viso – 996,0 tūkst. Lt. 
iš jų DU – 453,0 tūkst. Lt.  
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  
 

Nuolat kintančių visuomenės informacijos ir žinių poreikių tenkinimas yra vienas 
svarbiausių Nacionalinės bibliotekos uždavinių. Siekiant sėkmingai tęsti bibliotekai 
numatytas veiklas ir inicijuoti naujus projektus, Nacionalinė biblioteka ieško būdų optimaliai 
paskirstyti turimus žmogiškuosius išteklius bei organizuoti kryptingą darbuotojų 
kompetencijų tobulinimą, atliepiantį modernios bibliotekos viziją, vertybes bei tikslus. 

Todėl daugiau dėmesio bus skiriama tokioms žmogiškųjų išteklių valdymo sritims 
kaip darbuotojų prisitaikymas, integravimas, motyvavimas, vadybinių kompetencijų  
tobulinimas ir karjeros planavimas bei organizacinių ir funkcinių pokyčių valdymas. 

Ugdant darbuotojų gebėjimus, užtikrinama tvari bibliotekos ateitis, sukuriama nauja 
organizacinė kultūra. Išaugusi asmeninė ir strateginė kompetencija, intelektiniai ištekliai 
vertinami kaip svarbiausias bibliotekos turtas, o biblioteka įgyvendindama savo misiją tampa 
atvira idėjoms ir inovacijoms. 

Suprasdami nuolatinio keitimosi ir mokymosi būtinybę bei galimybę  turėti 
kvalifikuotus universalius darbuotojus, sugebančius valdyti sudėtingas technologijas, spręsti 
sunkias ir kompleksines užduotis, Nacionalinė biblioteka planuoja sukuti savąją darbuotojų 
mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo strategiją, metodus ir programas. Tikslas - kokybiška 
naujo tipo organizacija - nuolat besimokanti biblioteka, kuri efektyviai koordinuoja 
informaciją ir intelektą, geriau tenkina išaugusius vartotojų poreikius skaitmeninėje 

bibliotekoje. 
 
 2012  2013 2014 2015 
Pareigybių skaičius, vnt. 492,5 493,5 493,5 493,5 
Išlaidos darbo 
užmokesčiui, tūkst.Lt 

9 282,0 9 373,0 9 373,0 9 373,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui 
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2013 metais 

2% 15,00%

83,00%

Vadovai ir pavaduotojai Padalinių vadovai Specialistai ir kt.
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VALDYMO IŠLAIDOS 

 
1 lentelė. 2013–2015-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos  

 

(tūkst. litų) 

2013-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2014-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2015-ųjų metų 

asignavimai 

  iš jų iš jų   iš jų 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 
Eil. 
Nr. 

Programos 
pavadinimas 

iš viso 
iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiui 

turtui 
įsigyti 

iš viso 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo-
kesčiu

turtui 
įsigyti 

iš 
viso iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo
kesči

ui 

turtui 
įsigyti 

1.  Visuomenės 
informacinis 
aprūpinimas 

21082 13610 8920 7472 21082 13610 8920 7472 21082 13610 8920 7472 

  iš jų valdymo 
išlaidos 

                       

2. Infrastruktūros  
kūrimas, plėtra ir 
visuomenės 
kompetencijų 
ugdymas LIBIS 
bibliotekose  

996 718 453 278 996 718 453 278 996 718 453 278 

  iš jų valdymo 
išlaidos 

                       

Iš viso asignavimų 
programoms 

22078 14328 9373 7750 22078 14328 9373 7750 22078 14328 9373 7750 

iš jų valdymo išlaidos                       

Valdymo išlaidų dalis, 
procentais 
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 
 
VEIKLOS KONTEKSTAS 
 
Pagrindiniai veiklą įtakojantys veiksniai, numatomi pokyčiai 

 
Nacionalinės bibliotekos tikslai ir veiklos kryptys 2013-2015 m. yra nustatytos 

atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050), 
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 m. metų programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), 
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 

strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 
493 (Žin., 2009, Nr. 66-2624), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas: Žmogiškųjų išteklių plėtros, 
Ekonomikos augimo (prioriteto Informacinė visuomenė visiems priemonę Lietuvos kultūra 
informacinėje visuomenėje), Sanglaudos skatinimo, Lietuvos Respublikos  Seimo patvirtintas 
Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires (Žin., 2010, Nr. 80-4152), 2010 m. gegužės 19 d. 
Europos Komisijos patvirtintą 2010-2020 m. Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų 

planą, Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639 (Žin., 2011, Nr. 130-6189). 

Lietuvos kultūros politikos įgyvendinimas glaudžiai susijęs su Europos Sąjungos 
kultūros politika, kuri atsispindi Europos Komisijos komunikatuose, įpareigojančiuose 
bibliotekas aktyviai dalyvauti žinių ir informacinės visuomenės kūrime, skatinančiuose 
atminties institucijų – bibliotekų, muziejų ir archyvų – veiklos sąveiką, siekiant  kultūros 
paveldo ilgalaikio išsaugojimo bei  sklaidos. Tai leidžia žymiai padidinti atminties institucijų 
rinkinių matomumą pasaulio mastu, turi teigiamos įtakos mokslinei veiklai, švietimui, 
palengvina šalies kultūros paveldo integravimą į bendrą  Europos tautų skaitmeninio paveldo 
erdvę. 

Pastarojo meto informacinių technologijų raida ir taikymas Nacionalinėje bibliotekoje 
sudarė palankias sąlygas iš esmės patobulinti darbo procesus ir gerinti veiklos efektyvumą. 
Nacionalinės bibliotekos tikslingos pastangos kuriant ir plėtojant šalies informacinę 
infrastruktūrą, skaitmeninį turinį ir teikiamas elektronines paslaugas daro teigiamą poveikį 
visuomenės informacinio aprūpinimo kokybei, atitinkamai ir šalies ekonominiam, socialiniam 
ir kultūriniam gyvenimui. Tą įrodo ir pastarųjų metų Nacionalinės bibliotekos teikiamų e. 
paslaugų statistinių rodiklių analizė. 

Nacionalinės bibliotekos strateginių tikslų pasiekimas ir nauda visuomenei vertinami 
pagal šiuos efekto kriterijus: 

 
       E-01-01                                            E-01-02                                            E-02-01 

 
 

Žymiai sumažėjus dokumentų įsigijimui skirtoms lėšoms, Lietuvos dokumentinio 
paveldo fondo didėjimo galimybės tampa labai ribotos. Nacionalinės bibliotekos pagrindiniu 
ir bene vieninteliu komplektavimo šaltiniu lieka viešosios informacijos rengėjų teikiami 
nemokami privalomieji dokumentų egzemplioriai, kurių pagrindu formuojamas Nacionalinis 
publikuotų dokumentų archyvinis fondas.  

Didesnis pokytis numatomas veiklose, susijusiose su Lietuvos dokumentinio paveldo 
skaitmeninimu. 2011 m. įkurtas Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo 
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sistemos centras, kuris leis užtikrinti Lietuvos dokumentinio paveldo skaitmeninimą, 
skaitmeninio turinio bibliografinio aprašymo koordinavimą šalies mastu bei sąveiką su 
kitomis institucijomis, siekiant sukurti vientisą Lietuvos kultūros paveldo skaitmenintą turinį 
bei prieigą prie jo. 

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos (toliau – LIBIS) 
infrastruktūra, kuri jungia daugiau kaip 80 mokslinių ir viešųjų bibliotekų, bei Lietuvos 
specialistų sukurta jos programinė įranga žymiai pagerino ir išplėtė informacijos perteikimo 
nuotoliniams Lietuvos ir užsienio vartotojams galimybes. Užtikrinant LIBIS tolimesnę plėtrą 
2009–2011 metais buvo vykdomas projektas “Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų 
leidiniams ir publikacijos užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra”. 46 Lietuvos 
bibliotekose įdiegtos pirmosios Lietuvoje viešųjų bibliotekų savitarnos sistemos, sukurta 
vartotojų automatinio informavimo sistema ir toliau diegiamos interaktyvios elektroninės 
paslaugos. Šio projekto dėka viešosios paslaugos ir informacija visuomenei ir verslo 
subjektams yra teikiama kokybiškiau ir efektyviau, išplėstos informacijos apie bibliotekose 
saugomus dokumentus sklaidos galimybės. 

2005–2008 m. sukurta Integrali virtuali bibliotekų informacinė sistema ir bendras 
atminties institucijas vienijantis portalas http://www.epaveldas.lt. Sukurta virtuali sistema 
sudarė strategines ir metodologines prielaidas bei technologines sąlygas bibliotekų, muziejų ir 
archyvų sąveikai, skaitmeninant šalies kultūros paveldą, užtikrinant jo ilgalaikį išsaugojimą, 
vartotojams vietoj originalų pateikiant jų kopijas, bei sudarant vienodas sąlygas nuotoliniams 
šalies ir užsienio vartotojams susipažinti su šalies kultūros paveldu saugomu atminties 
institucijose. Įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio 

saugojimo ir prieigos strategiją,  patvirtintą Lietuvos vyriausybės 2009 m. drauge su 9 
partneriais tęsė kultūros paveldo skaitmeninto turinio ir elektroninių paslaugų kūrimą. 2010–
2012 m. įgyvendinant „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra” projektą, buvo 
plėtojama skaitmeninimo infrastruktūra, įkuriant naujus kompetencijos centrus. Naujų 
partnerių įsijungimas į projektą sudarė palankias sąlygas  sukurti vientisą Lietuvos kultūros 
paveldo skaitmenintą turinį. Projekto metu sukurta virtuali elektroninio paveldo sistema ir jos 
patobulinta programinė įranga užtikrina kultūros paveldo objektų ilgalaikį saugojimą bei 
efektyvesnę sklaidą, įdiegus objektiškai orientuotą ontologiją bei į vartotojus orientuotą 
sistemos architektūrą – SOA. Sukurtų technologinių priemonių dėka Lietuvos kultūros 
paveldo vertybės tapo geriau prieinamos ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiuo metu į 
VEPS duomenų banką ir portalą www.epaveldas.lt jau integruoti 99 468 kultūros paveldo 
objektai, iš jų 82 351 dokumentinio paveldo, 8 936 muzikos ir daugiau nei 8 tūkstančių dailės 
kūrinių. Į Europos skaitmeninės bibliotekos Europeana portalą 2012 metais integruoti 47 756 
objektai. 

2012–2014 m. įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas 
projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę” toliau tęsia 
skaitmeninio dokumentinio paveldo sklaidos tobulinimą, nes šio projekto metu Virtualios 
elektroninio paveldo sistemos struktūroje bus suformuota e-klasikos kūrinių biblioteka, kurios 
turinys bus patogiau prieinamas vartotojui pageidaujama forma – internete, skaityklėse ar 
kituose mobiliuose įrenginiuose.   

2012–2015 m. įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas 
projektas “Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių 
paieškos bibliotekų kataloguose įgyvendinimas”. Įgyvendinus projektą Lietuvos gyventojai 
galės lengvai, greitai ir patogiai surasti ir pasiskolinti elektroninius leidinius skaitymui, kurie 
yra prieinami Nacionalinėje bibliotekoje ir visose Lietuvos viešosiose bibliotekose per 
Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą. 

Nacionalinė biblioteka kartu su Kultūros ministerija 2008–2012 m. įgyvendino Bilo ir 
Melindos Geitsų bei Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Bibliotekos pažangai“. 
2008–2012 metams skirtas finansavimas buvo apie 50,9 mln.litų. Pagrindinis projekto tikslas 
– stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, 
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ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, tarp jų ir neįgalieji, žymiai 
geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir 
bendravimui. Iki 2012 metų įkurti ir sėkmingai veikia 11 mokymo centrų bibliotekininkams ir 
gyventojams, atnaujinta arba įrengta vieša interneto prieiga 891 viešųjų miesto ir kaimo 
bibliotekų, išleista mokomoji medžiaga, bibliotekininkai apmokė apie 61 tūkst. gyventojų 
naudotis informacinių technologijų galimybėmis. 2011 m. pradėtas galutinis projekto 
poveikio vertinimo etapas, skirtas įvertinti projekto pažangą ir atskleisti jo įtaką žmonėms, 
kuriems buvo nukreipta projekto veikla. Lyginant 2011 m. bibliotekų darbuotojų ir vadovų 
apklausų rezultatus su 2008 m. atlikto pradinės situacijos vertinimo rezultatais, pažymėtini šie 
pokyčiai: 

• dėl sparčios viešos interneto prieigos plėtros projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
bibliotekų, kuriose įrengta vieša interneto prieiga, skaičius nuolat augo (2011 – 97%, 
2008 – 63%). Viešos interneto prieigos plėtra kaime projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu buvo intensyvesnė (2011 – 97%, 2008 – 52%) nei mieste (2011 – 99%, 
2008 – 88%). 

• Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį gerėjo bibliotekininkų naudojimosi kompiuteriu 
įgūdžiai (pakankamus įgūdžius manė turintys: 2011 – 96%, 2008 – 76%). 

• Labai padidėjo bibliotekininkų aktyvumas mokant gyventojus naudotis 
informacinėmis technologijomis. 2011 m. 92% bibliotekininkų teigė, kad jų 
bibliotekose yra teikiamos informacinių technologijų mokymo paslaugos. 2011 m. 
mokymus vedančių bibliotekininkų dalis pasiekė 67% (2010 – 39%, 2009 – 15%). 

 
2011 m. atliktas galutinis poveikio įvertinimas, kuris atskleidė šio projekto įtaką 

Lietuvos gyventojams ir taip pat leido įvertinti tolimesnius veiksmus, siekiant užtikrinti 
projekto veiklų tęstinumą. 2012 m. birželio mėnesį įvyko baigiamoji tarptautinė konferencija 
Pokyčiai bibliotekose – pokyčiams visuomenėje. Projekto „Bibliotekos pažangai“ poveikio 

vertinimo rezultatai. Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama į 900 viešųjų bibliotekų.  
Siekiant išlaikyti projekto ,,Bibliotekos pažangai“ vykdymo laikotarpiu pasiektą viešųjų 

bibliotekų pažangą bei rezultatus, planuojami darbai, kurie užtikrintų šių bibliotekų paslaugų 
ir iniciatyvų tęstinumą pasibaigus projektui infrastruktūros atnaujinimo, tęstinio 
bibliotekininkų mokymo užtikrinimo, viešųjų ryšių ir gyventojų skatinimo priemonių 
palaikymo ir poveikio vertinimo srityse. Užtikrinant mokymo veiklų tęstinumą svarbų 
vaidmenį gali suvaidinti apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kuriose įrengti 
mokymo centrai. Tačiau siekiant tęstinio tam tikrų veiklų apjungimo ir koordinavimo, 
reikalingas tolesnis projektų įgyvendinančios Nacionalinės bibliotekos dalyvavimas ir 
įsipareigojimas pagrindinėse srityse: centralizuotas informacinių sistemų palaikymas ir 
priežiūra, viešųjų bibliotekų specialistų kvalifikacijos atnaujinimas, situacijos nacionaliniu 
mastu stebėsena, tyrimai, analizė, viešųjų bibliotekų veiklų viešinimas.  

Siekiant įgyvendinti planuojamus darbus projekto ,,Bibliotekos pažangai“ pradėtų 
veiklų tęstinumui užtikrinti bei šias veiklas koordinuoti, Nacionalinėje bibliotekoje įsteigtas 
padalinys – Strateginių projektų plėtros skyrius.  

2012 metais buvo parengtas paraiškos projektas Bilo ir Melindos Geitsų fondui dėl 
tolimesnio šių veiklų finansavimo. 2013 metais bus gautas finansavimas.  

Siekiant užtikrinti spartesnę Nacionalinės bibliotekos rekonstrukcijos eigą, ieškoma 
papildomų finansavimo šaltinių. Tuo tikslu buvo papildyta Bibliotekų renovacijos ir 
modernizavimo 2002–2013 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
balandžio 13 d. nutarimas Nr. 428 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr.1454 „Dėl Bibliotekų 
renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programos patvirtinimo” pakeitimo” (Žin. 
2011.04.16, Nr.46-2174). Į programą įtrauktas investicijų projektas „Pagrindinio Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr.51, 
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rekonstravimas”. 2012 m. liepos 30 d. pasirašyta administravimo ir finansavimo sutartis, ir 
projekto įgyvendinimui skirta 2,6 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos. 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymu, 2011 m. birželio 20 d. nutarimu 
Nr. XI-1467 pritarė Nacionalinės bibliotekos pastato (V. Kudirkos g. 4 ir Sirvydo g. 4), 
kuriame šiuo metu yra saugoma virš  2 milijonų dokumentų  fondas, grąžinimui Vilniaus 
arkivyskupijai. Šiose patalpose laikinai patalpinta dalis fondų iš rekonstruojamo Nacionalinės 
bibliotekos pagrindinio pastato saugyklų. Jose yra Meno, Muzikos, Bibliotekininkystės centro 
dokumentų fondai ir skaityklos, Vaikų literatūros centro ir Pagrindinės saugyklos fondų dalis.  
Per keletą artimiausių metų Nacionalinė biblioteka turės perduoti pastatą (Sirvydo g. 4, V. 
Kudirkos g. 4) ir iškelti juose esančius fondus. Įvertinant Raseinių dominikonų vienuolyno 
patalpų netinkamumą dokumentų fondų saugojimui ir numatomą patalpų perdavimą, būtina 
spręsti ir Nacionalinės bibliotekos depozitinio fondo saugyklos, esančios vienuolyno 
patalpose (turinčios apie 1,5 mln. dokumentų) vietos klausimą. Todėl būtina ieškoti galimybių 
paspartinti Nacionalinės bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos finansavimą, taip pat 
planuoti naujų Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo saugyklų statybą. 

Skirtingos paslaugų gavėjų galimybės naudotis internetu, e. paslaugomis sukuria 
skaitmeninę atskirtį. Tačiau, skaitmeninė atskirtis neatsiejama nuo labiausiai pažeidžiamų 
asmenų, kurie nelengvai prisitaiko prie šių pokyčių dėl profesinės kvalifikacijos ir įgūdžių 
trūkumo, psichologinių bei kitų aplinkybių. Aktyviai naudodamiesi informacinėmis 
technologijomis žmonės dažnai turi geresnių darbo perspektyvų, gauna daugiau informacijos, 
jų socialiniai ryšiai yra glaudesni. Todėl bibliotekai galima pasiekti didžiausios pažangos tik 
kuriant įtraukiąją informacinę visuomenę, tai yra, informacinę visuomenę visiems. Vienas iš 
svarbių bibliotekos uždavinių yra rengti visuomenei funkcionalias e. galimybių sistemas, kurti 
ir diegti piliečiams patrauklias priemones, sudarančias sąlygas mažinti socialinės 
(skaitmeninės) atskirties mastus Lietuvoje. 

Spartus informacinių technologijų vystymasis keičia bibliotekos sampratą, jos 
kultūrinį bei socialinį vaidmenį. Modernios bibliotekos kaip naujos kokybės kultūrinio, 
intelektualinio ir socialinio instituto radimasis neatsiejamas nuo bibliotekos valdymo 
pertvarkos ir žmogiškųjų išteklių kompetencijų didinimo, pasitelkiant modernios strateginės 
žinių bei projektų vadybos metodus.  

Skiriami biudžeto asignavimai riboja Nacionalinės bibliotekos pagrindinių funkcijų 
įgyvendinimą. Dėl išteklių trūkumo iki minimumo sumažintos lėšos spaudinių įsigijimui. 
2008 metais įsigyta spaudinių už 1304 tūkst. litų, 2009 metais už 623 tūkst. litų, 2010 metais 
už 233 tūkst. litų. 2011 metais – 66 tūkst. litų, 2012 metais – 121,1 tūkst. litų, 2013 metais 
planuojama – 100,0 tūkst.litų.  

 
 
Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo papildymas 2006-2012 metais 

 
Valstybės ekonomika tiesiogiai veikia ne tik bibliotekos veiklą, bet ir šalies gyventojų 

poreikius ir elgseną, taip pat dalyvavimą kultūriniame gyvenime bei kultūros ir informacijos 
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produktų vartojimą. Objektyviai tai gali turėti lemiamos reikšmės Nacionalinės bibliotekos 
veiklos efektyvumui bei rezultatyvumui. 

 
 

STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01) 
 
Užtikrinti nacionalinio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, 
aktualinimą ir sklaidą. 
 
Tikslo aprašymas: Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio kultūros 
paveldo kaupimas, saugojimas, aktualinimas ir informacijos apie jį bei užsienio šalių 
dokumentus sklaida, siekiant prisidėti prie žinių ir informacinės visuomenės kūrimo. 
Skaitmeninto kultūros paveldo turinio kūrimas ir sklaida. Visuomenės informacinis 
aprūpinimas. Informacinių paslaugų teikimas ir tobulinimas. 
 
Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 
 

Vertinimo kriterijų reikšmės Vertinimo 
kriterijau

s kodas 

Efekto vertinimo kriterijų  
pavadinimas, mato vienetas 2012-ųjų 2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

E-01-01 Lietuvos dokumentinio paveldo fondo 
didėjimas. (procentai) 

0,6 0,6 0,7 0,8  

E-01-02 Skaitmeninto Lietuvos dokumentinio 
paveldo sklaida internetu. (procentai) 

90,0 90,0 90,5 91,0  

 
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS 
 
 
Pavadinimas Kodas 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 901715 

Strateginis tikslas  
Užtikrinti nacionalinio publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą, 
saugojimą, aktualinimą ir sklaidą. 

 

Efekto kriterijus  
Lietuvos dokumentinio paveldo fondo didėjimas, procentais 

E-01-01 

1. Apibrėžimas Gautų per metus dokumentų fizinių vienetų dalis 
(procentais) nuo visų Nacionaliniame publikuotų 
dokumentų archyviniame fonde esančių dokumentų. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo, kiek per metus padidėja Lietuvos ir 
su Lietuva susijusio publikuoto ir rankraštinio 
kultūros paveldo dokumentų skaičius, ir leidžia 
įvertinti Nacionalinės bibliotekos pastangas kaupiant 
fondą bei valstybės dėmesį siekiant išsaugoti 
dokumentinį paveldą ateities kartoms.  

4. Skaičiavimo metodas  Šis kriterijus yra kiekybinis kriterijus, atspindintis 
Lietuvos dokumentinio paveldo fondo didėjimo 
apimtis. Kriterijaus reikšmė matuojama procentais ir 
apskaičiuojama pagal formulę:  

100×=
y

x
z  

z – Lietuvos dokumentinio paveldo fondo didėjimas, 
procentais 
x – per per ataskaitinius metus gautų dokumentų 
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skaičius, fiz. vnt. 
y – Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio 
fondo dydis ataskaitinių metų gale, iš viso, fiz.vnt. 
Vertinimo kriterijaus reikšmės: 
2013 – 0,6%, 2014 – 0,7%, 2015 – 0,8% 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinės bibliotekos duomenys - Informacinių 
išteklių formavimo ir vystymo centro strateginiai 
veiklos planai ir ataskaitos 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Jolita Steponaitienė, Retų knygų ir rankraščių 
skyriaus vedėja, vykdanti Informacijos išteklių 
formavimo ir vystymo centro direktorės pareigas, el. 
paštas j.steponaitiene@lnb.lt  tel. (8~5) 239 8585 

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 
patikimumą 

 

Efekto kriterijus  
Einamųjų metų skaitmeninto Lietuvos dokumentinio paveldo sklaida internetu  

E-01-02 

1. Apibrėžimas Ataskaitiniu laikotarpiu portale www.epaveldas.lt 
pateiktų skaitmenintų dokumentų santykis 
(procentais) su visais ataskaitiniu laikotarpiu 
skaitmenintais dokumentais. Kriterijus skaičiuojamas 
Nacionalinėje bibliotekoje saugomiems Lietuvos 
dokumentinio paveldo dokumentams. 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo per metus skaitmenintų 
Nacionalinės bibliotekos dokumentinio paveldo 
objektų prienamumo internete koeficientą, leidžia 
įvertinti Nacionalinės bibliotekos pastangas 
įgyvendinant Lietuvos kultūros paveldo 
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir 
prieigos strategiją bei organizuojant kultūros paveldo 
turinio sklaidą virtualioje erdvėje.  

4. Skaičiavimo metodas  Šis kriterijus yra kokybinis kriterijus, atspindintis 
Lietuvos dokumentinio paveldo sklaidos mastą. 
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais ir 
apskaičiuojama pagal formulę: 
 

100×=
y

x
z  

z – Lietuvos dokumentinio paveldo sklaida, 
procentais 
x – per metus internete pateiktų skaitmenintų 
dokumentų skaičius, vnt. 
y – per metus skaitmenintų dokumentų skaičius,vnt. 
 
Vertinimo kriterijaus reikšmės: 
2013 – 90%, 2014 – 90,5%, 2015 – 91%  

5. Duomenų šaltinis Nacionalinės bibliotekos duomenys - Nacionalinio 
skaitmeninimo ir Virtualios elektroninio paveldo 
sistemos centro strateginiai veiklos planai ir 
ataskaitos. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 
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7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Regina Varnienė-Janssen, Nacionalinio 
skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo 
sistemos centro direktorė, el. paštas r.varniene@lnb.lt 
tel. (8~5) 239 8502  

9. Kita informacija apie vertinimo kriterijaus 
patikimumą 
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
 
VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS  
 

Programos kodas 01 03 
Programos parengimo 
argumentai 

Programa skirta Nacionalinės bibliotekos strateginiams tikslams 
įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai 
teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

Veiklos prioritetai, 
įgyvendinant programą 

1) Dokumentų komplektavimas. 2) Virtualios elektroninio paveldo 
informacinės sistemos plėtra. 

Programos vykdymo 
laikotarpis 
 

Programa tęstinė 

Programos aprašymas  
Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 

1. Kaupti, saugoti ir sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį Lietuvos 
bei kitų šalių kultūros paveldą.  
Aprašymas. Nacionalinė biblioteka, iš viešosios informacijos rengėjų gaudama privalomąjį 
dokumentų egzempliorių, kaupia rašytinį Lietuvos paveldą ir užsienyje publikuotus 
lituanistinius bei kitus dokumentus, užtikrina jų ilgalaikį išsaugojimą. Sukauptų dokumentų  
bibliografiniai įrašai yra kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, kuris yra 
valstybinės bibliografinės apskaitos apie šalies ir su Lietuva susijusių dokumentų sklaidos 
pagrindas. Dokumentai yra saugomi Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo 
spaudos, vaizdo ir garso dokumentų archyvuose. Nacionalinė biblioteka kaupia ir saugo 
elektroninių išteklių archyvą ir užtikrina lietuviškų interneto svetainių ir kitų elektroninių 
dokumentų archyvavimą ir svarbesniųjų katalogavimą. Nacionalinė biblioteka taip pat 
kaupia ir saugo užsienyje publikuotus įvairių mokslo sričių dokumentus, atitinkančius 
valstybės informacinius poreikius, prioritetą teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų 
sričių išliekamąją vertę turintiems dokumentams. 

2. Plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą, užtikrinančią Lietuvos kultūros paveldo 
objektų ilgalaikį saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą Lietuvos ir Europos skaitmeninio 
kultūros paveldo erdvę. 
Aprašymas. Nacionalinė biblioteka, įgyvendindama „Lietuvos kultūros paveldo 
skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos” priemones kartu su 
kitų atminties institucijų skaitmeninimo ir koordinavimo centrais – Lietuvos dailės 
muziejumi bei Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba kuria ir plėtoja virtualią elektroninio 
kultūros paveldo sistemą, tokiu būdu užtikrindama skaitmeninto kultūros paveldo turinio 
prieinamumą internete, ilgalaikį saugojimą bei efektyvią sklaidą, turinio integraciją į 
Europeaną. Galutinis šios programos siekis yra atminties ir kitų su kultūros paveldu susijusių 
institucijų skaitmeninto turinio įtraukimas į vieningą elektroninio paveldo sistemą, siekiant 
užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio išsamumą bei vientisumą, diegiant 
skirtingų žinybų skaitmenintą kultūros paveldą vienijančią ontologiją, užtikrinančią 
efektyvią šio turinio semantinę paiešką ir sklaidą. Didelės reikšmės atminties ir su kultūros 
paveldu susijusių institucijų sąveikai skaitmeninant ir integruojant kultūros paveldą turi šios 
veiklos koordinavimas. Siekiant koordinuoti skaitmeninimo veiklas, kurios vykdomos šalies 
institucijose, svarbu sukurti ir plėtoti skaitmeninimo stebėsenos sistemą. Nacionalinėje 
bibliotekoje pradėtas įgyvendinti projektas, kurio metu bus sukurta Skaitmeninimo 
stebėsenos sistema, kuri užtikrins tikslios informacijos apie skaitmeninimo veiklas, 
vykdomas šalies institucijose, gavimą ir leis išvengti funkcijų dubliavimo bei taupyti 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kuriant vientisą šalies skaitmenintą kultūros paveldo 
turinį bei jo efektyvią sklaidą. 
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3. Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 
Aprašymas. Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės, Seimo narių, jų patarėjų, komitetų ir 
komisijų narių, kitų valstybės tarnautojų bibliografinis bei informacinis aprūpinimas. 

4. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas siekiant įgyvendinti 
informacinės visuomenės kūrimo idėjas. 
Aprašymas. Informacijos paieškos, prieigos prie Lietuvos ir pasaulio informacijos ir žinių 
išteklių organizavimas, vartotojų informacinis aprūpinimas, tradicinių (informacinių ir 
bibliotekinių) bei interaktyvių paslaugų teikimas tobulinant jų kokybę ir operatyvumą. 

5. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinės 
bibliotekininkystės procesus. 
Aprašymas. Duomenų apie Lietuvos bibliotekas kaupimas, analizė, tyrimas ir norminimas, 
veiklos pokyčių stebėsena, bibliotekų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų 
rengimas, narystė tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje, dalyvavimas tarptautinėse 
konferencijose, seminaruose ir projektuose, šiuolaikinės bibliotekininkystės teorijos ir  
bibliotekų patirties sklaida. 

6. Išlaikyti ir plėsti Nacionalinės bibliotekos infrastruktūrą. 
Aprašymas. Pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukcija, Nacionalinės 
bibliotekos pastatų ir įrengimų eksploatavimas.  

Programos vykdytojai Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 

Programos įgyvendinimui 
skirti etatai  

475,5  

Programos 
koordinatorius 

Sandra Leknickienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja 
informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, tel. (8 5) 239 8505, e.paštas 
s.leknickiene@lnb.lt 
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2 lentelė. 2013—2015-ųjų metų programos 01-03 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. litų) 
2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai 

Iš jų Iš jų Iš jų 

Išlaidoms Išlaidoms Išlaidoms 

Tikslo,  
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės  
pavadinimas Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo  
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Tarpinstit. 
veiklos 
plano  
kodas, 
Vyriau- 
sybės  

prioriteto 
kodas 

01 Programos tikslas: 
Kaupti, saugoti ir sudaryti visuomenei galimybes 
pažinti publikuotą ir rankraštinį Lietuvos bei kitų šalių 
kultūros paveldą. 

4924,0 4924,0 3675,0 0,00 4924,0 4924,0 3675,0 0,00 4924,0 4924,0 3675,0 0,00  

01-01 Uždavinys: 
Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto kultūros 
paveldo kaupimas, jo bibliografinė apskaita, kitų šalies 
mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų 
dokumentų fondo sudarymas. 

4924,0 4924,0 3675,0 0,00 4924,0 4924,0 3675,0 0,00 4924,0 4924,0 3675,0 0,00  

01-01-01 Priemonė: 
Dokumentų fondo sudarymas, tvarkymas ir apsauga. 

4852,0 4852,0 3620,0 0,0 4852,0 4852,0 3620,0 0,0 4852,0 4852,0 3620,0 0,0  

01-01-02 Priemonė: 
Lietuvos publikuotų dokumentų tarptautinė standartinė 
numeracija (ISSN, ISBN, ISMN). 

72,0 72,0 55,0 0,0 72,0 72,0 55,0 0,0 72,0 72,0 55,0 0,0  

02 Programos tikslas: 
Plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą, 
užtikrinančią Lietuvos kultūros paveldo objektų 
ilgalaikį saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą 
skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo 
erdvę. 

640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00  

02-01 Uždavinys: 
Kurti ir plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą. 

640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00  

02-01-01 Priemonė: 
Skaitmeninimas, skaitmenintų objektų ilgalaikis 
saugojimas ir sklaida, procesų standartizavimas. 

640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00 640,5 640,5 477,0 0,00  

03 Programos tikslas: 
Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 

538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0  

03-01 Uždavinys: 
Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės valdžios 
institucijų informacinių poreikių tenkinimas. 

538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0  

03-01-01 Priemonė: 
Bibliografinės informacijos rengimas ir pateikimas, 
užklausų vykdymas. 

538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0 538,0 538,0 410,0 0,0  

04 Programos tikslas: 
Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti 
bibliotekos paslaugas siekiant įgyvendinti informacinės 
visuomenės kūrimo idėjas. 

3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0  
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04-01 Uždavinys: 

Maksimalios prieigos prie Nacionalinės bibliotekos 
fondo sudarymas, elektroninių paslaugų plėtra. 

3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0  

04-01-01 Priemonė: 
Vartotojų informacinis aprūpinimas, prieigos prie 
Lietuvos ir pasaulio informacijos ir žinių išteklių 
organizavimas, paslaugų vartotojams teikimas. 

3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0 3156,5 3156,5 2372,0 0,0  

05 Programos tikslas: 
Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką 
spartinant integraciją į tarptautinės bibliotekininkystės 
procesus. 

772,5 772,5 467,0 0,0 772,5 772,5 467,0 0,0 772,5 772,5 467,0 0,0  

05-01 Uždavinys: 
Bibliotekų veiklos pokyčių stebėsena, tyrimas, 
analizavimas bei norminimas, šiuolaikinės 
bibliotekininkystės teorijos ir bibliotekų patirties 
sklaida. 

772,5 772,5 467,0 0,0 772,5 772,5 467,0 0,0 772,5 772,5 467,0 0,0  

05-01-01 Priemonė: 
Mokslo tiriamosios bei metodinės veiklos plėtra, 
bibliotekų darbuotojų aprūpinimas profesine literatūra 
bei jų profesionalumo ugdymas. 

697,5 697,5 467,0 0,0 697,5 697,5 467,0 0,0 697,5 697,5 467,0 0,0  

05-01-02 Priemonė: 
Dalyvauti tarptautinių bibliotekų asociacijų veikloje. 

75,0 75,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0  

06 Programos tikslas: 
Išlaikyti ir plėsti Nacionalinės bibliotekos 
infrastruktūrą. 

11050,5 3578,5 1519,0 7472,0 11050,5 3578,5 1519,0 7472,0 11050,5 3578,5 1519,0 7472,0  

06-01 Uždavinys: 
Pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato 
rekonstrukcija. 

7501,0 79,0 60,0 7422,0 7501,0 79,0 60,0 7422,0 7501,0 79,0 60,0 7422,0  

06-01-01 Priemonė: 
Užsakovo funkcijų vykdymas rekonstruojant pagrindinį 
bibliotekos pastatą. 

7501,0 79,0 60,0 7422,0 7501,0 79,0 60,0 7422,0 7501,0 79,0 60,0 7422,0  

06-02 Uždavinys: 
Nacionalinės bibliotekos veiklos užtikrinimas. 

3549,5 3499,5 1459,0 50,0 3549,5 3499,5 1459,0 50,0 3549,5 3499,5 1459,0 50,0  

06-02-01 Priemonė: 
Veiklos organizavimas ir aprūpinimas. 

3549,5 3499,5 1459,0 50,0 3549,5 3499,5 1459,0 50,0 3549,5 3499,5 1459,0 50,0  

 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0  
 iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 480,0 430,0 100,0 50,0 480,0 430,0 100,0 50,0 480,0 430,0 100,0 50,0  
 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0 21082,0 13610,0 8920,0 7472,0  
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3 lentelė. Programos 01-03 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2012—2015-ųjų metų 
 

Vertinimo kriterijų reikšmės Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
2012-ųjų 2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 

 1 tikslas: 
01, Kaupti, saugoti ir sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį 
Lietuvos bei kitų šalių kultūros paveldą. 

    

R-01-03-01-01  Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio fondo surinkimo pilnumas. (procentai) 82,3 82,5 82,5 82,5 
 1 tikslo 1 uždavinys: 

01-01, Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto kultūros paveldo kaupimas, jo 
bibliografinė apskaita, kitų šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų 
dokumentų fondo sudarymas. 

    

P-01-03-01-01-01  Gaunamų dokumentų kiekis. (vienetai) 58021,0 44000,0 44000,0 44000,0 
P-01-03-01-01-02  Valstybinės einamosios ir nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašų 

skaičius NBDB. (tūkst. vnt.) 
240,0 240,0 240,0 240,0 

P-01-03-01-01-03  Bibliografinių įrašų skaičius bibliotekos elektroniniame kataloge. (tūkst. vnt.) 50,0 50,0 50,0 50,0 
P-01-03-01-01-04  Restauruotų dokumentų skaičius. (lapai) 26000,0 28000,0 28000,0 32000,0 
P-01-03-01-01-05  Įrištų dokumentų skaičius. (vienetai) 1980,0 1980,0 1980,0 1980,0 
P-01-03-01-01-06  Mikrofilmuotų dokumentų kadrų skaičius. (tūkst. vnt.) 60,0 60,0 60,0 60,0 
P-01-03-01-01-07  Suteiktų ISSN skaičius. (vienetai) 200,0 200,0 200,0 200,0 
P-01-03-01-01-08  Suteiktų ISBN skaičius. (vienetai) 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 
P-01-03-01-01-09  Suteiktų ISMN skaičius. (vienetai) 25,0 25,0 25,0 25,0 
 2 tikslas: 

02, Plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą, užtikrinančią Lietuvos kultūros 
paveldo objektų ilgalaikį saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą skaitmeninę 
Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę. 

    

R-01-03-02-01  Skaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo objektų prieinamumas internete. (tūkst. vnt.) 28,8 24,0 24,0 24,0 
 2 tikslo 1 uždavinys: 

02-01, Kurti ir plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą. 
    

P-01-03-02-01-01  Įsigytų licencijų skaičius. (vienetai) 2,0 2,0 1,0 1,0 
P-01-03-02-01-02  Virtualių apsilankymų portale www.epaveldas.lt skaičius (tūkst.. vnt.) 140,0 200,0 250,0 300,0 
P-01-03-02-01-03  Skaitmeninimui atrinktų ir įtrauktų į prioritetinį sąrašą dokumentų skaičius. (tūkst. 

vnt.) 
41,0 1,5 1,5 1,5 

P-01-03-02-01-04  Skaitmenintų ir saugyklose saugomų kultūros paveldo objektų skaičius. (tūkst. vnt.) 400,0 400,0 400,0 400,0 
 3 tikslas: 

03, Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 
    

R-01-03-03-01  Informacinio aprūpinimo užtikrinimas, procentais nuo gautų užklausų (procentai) 100,0 100,0 100,0 100,0 
 3 tikslo 1 uždavinys: 

03-01, Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų 
valstybės valdžios institucijų informacinių poreikių tenkinimas. 

    

P-01-03-03-01-01  Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bibliografinių įrašų skaičius. (tūkst. vnt.) 30,0 29,0 29,0 29,0 
P-01-03-03-01-02  Parengtų spaudos apžvalgų skaičius. (vienetai) 200,0 200,0 200,0 300,0 
P-01-03-03-01-03  Įvykdytų bibliografinių užklausų skaičius. (vienetai) 180,0 190,0 190,0 190,0 
 4 tikslas: 

04, Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas siekiant 
įgyvendinti informacinės visuomenės kūrimo idėjas. 

    

R-01-03-04-01  Virtualių apsilankymų skaičiaus augimas, procentais (procentai) 7,0 7,0 7,0 7,0 
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 4 tikslo 1 uždavinys: 

04-01, Maksimalios prieigos prie Nacionalinės bibliotekos fondo sudarymas, 
elektroninių paslaugų plėtra. 

    

P-01-03-04-01-01  Duomenų bazių skaičius. (vienetai) 37,0 29,0 29,0 29,0 
P-01-03-04-01-02  Virtualių apsilankymų skaičius. (tūkst. vnt.) 320,0 330,0 330,0 330,0 
P-01-03-04-01-03  Apsilankymų skaičius. (tūkst. vnt.) 130,0 130,0 130,0 130,0 
P-01-03-04-01-04  Dokumentų išduotis. (tūkst. vnt.) 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 
P-01-03-04-01-05  Užklausų, įvykdytų elektroninėmis priemonėmis, skaičius. (vienetai) 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
P-01-03-04-01-06  Įvykdytų vartotojų bibliografinių užklausų skaičius. (vienetai) 37000,0 37000,0 37000,0 37000,0 
P-01-03-04-01-07  Registruotų vartotojų skaičius. (tūkst. vnt.) 14,0 14,0 14,0 14,0 
P-01-03-04-01-08  Dokumentų užsakymų skaičius iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų. (vienetai) 3465,0 3130,0 3130,0 3130,0 
 5 tikslas: 

05, Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į 
tarptautinės bibliotekininkystės procesus. 

    

R-01-03-05-01  Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslų tiriamųjų darbų rezultatų 
pateikimas visuomenei, dalis nuo visų mokslo tiriamųjų darbų rezultatų, procentais 
(procentai) 

40,0 40,0 40,0 40,0 

 5 tikslo 1 uždavinys: 
05-01, Bibliotekų veiklos pokyčių stebėsena, tyrimas, analizavimas bei norminimas, 
šiuolaikinės bibliotekininkystės teorijos ir bibliotekų patirties sklaida. 

    

P-01-03-05-01-01  Parengtų metodinių priemonių skaičius. (vienetai) 6,0 6,0 6,0 6,0 
P-01-03-05-01-02  Publikacijų skaičius. (vienetai) 30,0 40,0 40,0 40,0 
P-01-03-05-01-03  Parengtų pranešimų skaičius. (vienetai) 40,0 60,0 60,0 60,0 
P-01-03-05-01-04  Asociacijų, kurių narė yra Nacionalinė biblioteka, skaičius. (vienetai) 10,0 10,0 10,0 10,0 
P-01-03-05-01-05  Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius. (asmenys) 130,0 150,0 150,0 150,0 
P-01-03-05-01-06  Organizuotų seminarų, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo priemonių skaičius. 

(vienetai) 
30,0 35,0 35,0 35,0 

P-01-03-05-01-07  Išleistų leidinių pavadinimų skaičius. (vienetai) 18,0 18,0 18,0 18,0 
 6 tikslas: 

06, Išlaikyti ir plėsti Nacionalinės bibliotekos infrastruktūrą. 
    

R-01-03-06-01  Rekonstruojamo pastato ploto padidėjimas. (procentai) 25,0 11,5 10,0 10,0 
 6 tikslo 1 uždavinys: 

06-01, Pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukcija. 
    

P-01-03-06-01-01  Darbų įvykdymas nuo sąmatinės vertės. (procentai) 10,5 9,9 8,7 8,7 
 6 tikslo 2 uždavinys: 

06-02, Nacionalinės bibliotekos veiklos užtikrinimas. 
    

P-01-03-06-02-01  Lėšų dalis programos sąmatoje. (procentai) 15,0 26,0 26,0 26,0 
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STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 02) 
 
Sudaryti infrastruktūrines sąlygas informacinių paslaugų plėtrai bei ugdyti visuomenės 
informacinius gebėjimus.  
 
Tikslo aprašymas: Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios informacijos sistemos 
infrastruktūros palaikymas ir plėtra, techninės ir programinės įrangos atnaujinimas. Mokymų, 
susijusių su viešosios interneto prieigos ir elektroninėmis paslaugomis, organizavimas ir 
koordinavimas bei mokymo poreikių tyrimų vykdymas, komunikavimo svetainių palaikymas, 
poveikio vertinimo tyrimų bei rezultatų sklaidos vykdymas, atliktų apklausų rezultatų analizė 
bei sklaida. 
 
Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:  
 

Vertinimo kriterijų reikšmės Vertinimo 
kriterijau

s kodas 

Efekto vertinimo kriterijų  
pavadinimas, mato vienetas 2012-ųjų 2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 

E-02-01 Viešos interneto prieigos vartotojų augimas 
viešosiose bibliotekose. (procentai) 

5,0 15,0 15,0 15,0  

 
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS 
 
Pavadinimas Kodas 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 901715 

Strateginis tikslas  
Sudaryti infrastruktūrines sąlygas informacinių paslaugų plėtrai bei ugdyti 
visuomenės informacinius gebėjimus. 

 

Efekto kriterijus  
Viešos interneto prieigos vartotojų augimas, procentais 

E-02-01 

1. Apibrėžimas Per metus užsiregistravusių naujų viešos interneto 
prieigos vartotojų dalis (procentais) nuo viso vartotojų 
skaičiaus 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip 

3. Pasirinkimo pagrindimas Kriterijus parodo, kiek per metus padidėja viešos 
interneto prieigos (VIP) vartotojų skaičius, kuris leidžia 
įvertinti gyventojų kompiuterinio raštingumo plėtrą, jų 
poreikį naudotis informacinių technologijų galimybėmis 

4. Skaičiavimo metodas  Šis kriterijus yra kokybinis kriterijus, atspindintis 
viešosios interneto prieigos vartojimo masto pokyčius. 
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais ir 
apskaičiuojama pagal formulę 

100×=
y

x
z  

z – naujų VIP vartotojų dalis, procentais 
x – naujai per ataskaitinius metus užsiregistravusių VIP 
vartotojų skaičius 
y – visas VIP vartotojų skaičius ataskaitiniais metais 
Vertinimo kriterijaus reikšmės: 
2013 – 15%, 2014 - 15%, 2015 - 15% 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinės bibliotekos duomenys – Strateginių 
projektų plėtros skyriaus strateginiai veiklos planai ir 
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ataskaitos. 

6. Duomenų auditas Duomenų auditas nebuvo atliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Metų 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 
kontaktinis asmuo 

Eugenijus Stratilatovas, Strateginių projektų plėtros 
skyriaus vedėjas, el. paštas e.stratilatovas@lnb.lt, tel. 
(8~5) 249 7023 

 
 
 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
 
INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR VISUOMENĖS KOMPETENCIJŲ  
UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE 
 
Programos kodas 02 02 
Programos parengimo 
argumentai 

Programa parengta atsiradus būtinybei modernizuoti Lietuvos bibliotekų 
technologinius procesus, pagerinti vartotojų aprūpinimą informacinės 
visuomenės kūrimo sąlygomis bei siekiant sukurti efektyvią 
kompiuterinę ir informacinę infrastruktūrą. Taip pat siekiant užtikrinti 
projekto ,,Bibliotekos pažangai“ pradėtos veiklos bei rezultatų tęstinumą 
Lietuvos viešosiose bibliotekose 

Veiklos prioritetai, 
įgyvendinant 
programą 

1) Infrastruktūrinių sąlygų užtikrinimas, siekiant įgyvendinti 
Nacionalinei bibliotekai teisės aktais nustatytas veiklas. 2) Projekto 
“Bibliotekos pažangai” veiklų tęstinumas Lietuvos viešosiose 
bibliotekose. 

Programos vykdymo 
laikotarpis 

Programa pradėta vykdyti 1996 metais. Nuo 2012 metų programa 
papildyta nauju tikslu ,,Užtikrinti projekto ,,Bibliotekos pažangai“ 
pradėtos veiklos ir rezultatų tęstinumą LIBIS bibliotekose”. 

Programos aprašymas  
Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 
1. Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir toliau plėtoti programinę įrangą siekiant ją pritaikyti naujiems 
uždaviniams spręsti. 

Aprašymas. LIBIS informacinę sistemą sudaro duomenų bazės bei programiniai moduliai, 
leidžiantys ne tik automatizuoti visus bibliotekinius procesus, kurti ir publikuoti 
elektroninius katalogus, bet ir turimus išteklius integruoti į Europos biblioteką. LIBIS 
informacinė sistema įdiegta 5 apskričių bibliotekose, 60 viešųjų bibliotekų, 1 aukštosios 
mokyklos bibliotekoje, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, 7 kitose didžiosiose 
ir specialiose bibliotekose, 10 Lietuvos muziejų bibliotekų. Tolimesnis LIBIS 
infrastruktūros, apimančios techninę, sisteminę ir duomenų bazių valdymo sistemos įrangą, 
atnaujinimas leis sistemos funkcionalumą perkelti į žiniatinklio terpę, įgyvendinti 
elektroninių katalogų atitikimą ateities technologijoms, prisilaikant Semantinio interneto 
gairių, perkelti teikiamas elektronines paslaugas į aukštesnį lygį, keistis elektroniniais 
dokumentais su LR institucijomis, užtikrinti elektroninės informacijos ir kibernetinėje 
erdvėje teikiamų paslaugų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, elektroninių ryšių 
tinklų, informacinės sistemos apsaugą nuo incidentų ir kibernetinių atakų, asmens duomenų 
ir privatumo apsaugą. 

2. Užtikrinti projekto ,,Bibliotekos pažangai“ pradėtos veiklos ir rezultatų tęstinumą viešosiose 
bibliotekose. 

Aprašymas. Įgyvendinant projektą ,,Bibliotekos pažangai“ per pastaruosius metus pastebimi 
akivaizdūs pokyčiai Lietuvos viešosiose bibliotekose: įrengta 11 mokymo centrų, 
modernizuota ir įrengta vieša interneto prieiga 759 viešosiose miesto ir kaimo bibliotekose; 
surengta kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių mokymai  bibliotekų darbuotojams ir 
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gyventojams; išleista kompiuterinio raštingumo interneto išteklių mokomoji medžiaga, 
surengtos gyventojų pritraukimo į bibliotekas akcijos-konkursai. Siekiant išlaikyti projekto 
,,Bibliotekos pažangai“ vykdymo laikotarpiu pasiektą viešųjų bibliotekų pažangą bei 
rezultatus, planuojami darbai, kurie užtikrintų šių bibliotekų paslaugų ir iniciatyvų tęstinumą 
pasibaigus projektui infrastruktūros atnaujinimo, tęstinio bibliotekininkų mokymo 
užtikrinimo, viešųjų ryšių ir gyventojų skatinimo priemonių palaikymo ir poveikio 
vertinimo srityse. Užtikrinant mokymo veiklų tęstinumą svarbų vaidmenį gali suvaidinti 
apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kuriose įrengti mokymo centrai. Tačiau 
siekiant tęstinio tam tikrų veiklų apjungimo ir koordinavimo, reikalingas tolesnis projektų 
įgyvendinančios  Nacionalinės bibliotekos dalyvavimas ir įsipareigojimas pagrindinėse 
srityse: centralizuotas informacinių sistemų palaikymas ir priežiūra, viešųjų bibliotekų 
specialistų kvalifikacijos atnaujinimas, situacijos nacionaliniu mastu stebėsena, tyrimai, 
analizė, viešųjų bibliotekų veiklų viešinimas.  

 
Programos vykdytojai Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.  
Programos 
įgyvendinimui skirti 
etatai  

18 

Programos 
koordinatorius 

Aidas Sinkevičius, generalinio direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, 
tel. (8~5) 239 8504, el. paštas a.sinkevicius@lnb.lt 
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2 lentelė. 2013—2015-ųjų metų programos 02-02 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

(tūkst. litų) 
2013-ųjų metų asignavimai Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai 

Iš jų Iš jų Iš jų 

Išlaidoms Išlaidoms Išlaidoms 

Tikslo,  
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės  
pavadinimas Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Iš viso 

Iš viso 

Iš jų  
darbo  
užmo- 
kesčiui 

Turtui  
įsigyti 

Tarpinstit. 
veiklos 
plano  
kodas, 
Vyriau- 
sybės  

prioriteto 
kodas 

01 Programos tikslas: 
Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir toliau plėtoti 
programinę įrangą siekiant ją pritaikyti naujiems 
uždaviniams spręsti. 

971,0 693,0 434,0 278,0 971,0 693,0 434,0 278,0 971,0 693,0 434,0 278,0  

01-01 Uždavinys: 
LIBIS suvestinio katalogo tolimesnė plėtra ir 
integravimas į Europos biblioteką. 

151,0 151,0 115,0 0,0 151,0 151,0 115,0 0,0 151,0 151,0 115,0 0,0  

01-01-01 Priemonė: 
Lietuvos bibliotekų bibliografinių įrašų pateikimas į 
suvestinį katalogą ir integravimas į Europos biblioteką. 

151,0 151,0 115,0 0,0 151,0 151,0 115,0 0,0 151,0 151,0 115,0 0,0  

01-02 Uždavinys: 
LIBIS bibliotekų lokalinių sistemų vystymas ir 
palaikymas. 

820,0 542,0 319,0 278,0 820,0 542,0 319,0 278,0 820,0 542,0 319,0 278,0  

01-02-01 Priemonė: 
Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, diegimas, 
priežiūra ir palaikymas. 

820,0 542,0 319,0 278,0 820,0 542,0 319,0 278,0 820,0 542,0 319,0 278,0  

02 Programos tikslas: 
Užtikrinti projekto “Bibliotekos pažangai” pradėtos 
veiklos ir rezultatų tęstinumą LIBIS bibliotekose. 

25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0  

02-01 Uždavinys: 
Vykdyti viešųjų bibliotekų koordinavimą mokymo ir 
mokymo poreikių tyrimo srityje. 

25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0  

02-01-01 Priemonė: 
Organizuoti ir koordinuoti mokymus, vykdyti mokymo 
poreikių tyrimus 

25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0 25,0 25,0 19,0 0,0  

 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 996,0 718,0 453,0 278,0 996,0 718,0 453,0 278,0 996,0 718,0 453,0 278,0  
 iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 996,0 718,0 453,0 278,0 996,0 718,0 453,0 278,0 996,0 718,0 453,0 278,0  
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3 lentelė. Programos 02-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2012—2015-ųjų metų 
 

Vertinimo kriterijų reikšmės Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
2012-ųjų 2013-ųjų 2014-ųjų 2015-ųjų 

 1 tikslas: 
01, Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir toliau plėtoti programinę įrangą siekiant ją 
pritaikyti naujiems uždaviniams spręsti. 

    

R-02-02-01-01  LIBIS infrastruktūros atnaujinimas, procentais. (procentai) 0,26 0,26 0,26 0,26 
 1 tikslo 1 uždavinys: 

01-01, LIBIS suvestinio katalogo tolimesnė plėtra ir integravimas į Europos 
biblioteką. 

    

P-02-02-01-01-01  Bibliografinių įrašų, pateikiamų į suvestinį katalogą, skaičius. (tūkst. vnt.) 100,0 100,0 100,0 100,0 
P-02-02-01-01-02  Bibliografinių įrašų, integruotų į Europos biblioteką, skaičius. (tūkst. vnt.) 1460,0 1560,0 1660,0 1760,0 
P-02-02-01-01-03  Skaitytojų užsakymų internetu augimas. (procentai) 15,0 8,0 8,0 8,0 
 1 tikslo 2 uždavinys: 

01-02, LIBIS bibliotekų lokalinių sistemų vystymas ir palaikymas. 
    

P-02-02-01-02-01  Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius Lietuvos bibliotekose. (vienetai)  30,0 30,0 30,0 
P-02-02-01-02-02  Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius Nacionalinėje bibliotekoje. (vienetai) 10,0 25,0 25,0 25,0 
P-02-02-01-02-03  Naujų programinės įrangos versijų sukūrimas ir įdiegimas. (vienetai) 4,0 4,0 4,0 4,0 
P-02-02-01-02-04  Lietuvos bibliotekų darbuotojų mokymai. (valandos) 40,0 40,0 40,0 40,0 
 2 tikslas: 

02, Užtikrinti projekto “Bibliotekos pažangai” pradėtos veiklos ir rezultatų tęstinumą 
LIBIS bibliotekose. 

    

R-02-02-02-01  Bibliotekininkų, apmokytų naudotis informacinėmis technologijomis, skaičius. 
(vienetai) 

50,0 50,0 50,0 50,0 

 2 tikslo 1 uždavinys: 
02-01, Vykdyti viešųjų bibliotekų koordinavimą mokymo ir mokymo poreikių 
tyrimo srityje. 

    

P-02-02-02-01-01  Mokymų dalyvių skaičius. (vienetai)  1000,0 1000,0 1000,0 

  
  

SUVESTINĖ INFORMACIJA 
   

4 lentelė. 2013-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes 
 

Pareigybių skaičius 

Institucijos/įstaigos 
vadovai ir pavaduotojai 

Kitų padalinių vadovai ir 
pavaduotojai 

Specialistai/ neturintys 
pavaldžių asmenų ir kiti Eil. 

Nr. 
Institucijos/įstaigos pavadinimas 

Iš viso 
Iš jų 

valstybės 
tarnautojai 

Iš viso 
Iš jų 

valstybės 
tarnautojai 

Iš viso 
Iš jų 

valstybės 
tarnautojai 

Iš viso 
Iš jų 

valstybės 
tarnautojai 

Išlaidos 
darbo 

užmokesčiui 
tūkst. litų 

1  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 5,00 0,00 58,0 0,00 430,5 0,00 493,50 0,00 9373,0 
 Iš viso pareigybių 5,00 0,00 58,0 0,00 430,5 0,00 493,50 0,00  
 Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 220,0 0,0 1529,0 0,0 7624,0 0,0 9373,0 0,0 9373,0 
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5 lentelė. 2013—2015-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 
 

Įgyvendinimo 
terminas 

2013-ųjų metais 2014-ųjų  metais 2015-ųjų metais 

Iš jų Iš jų Iš jų 
Prie-

monės 
kodas 

Investicijų projekto 
pavadinimas 

Pradžia Pabaiga 

Bendra 
vertė 

Panau-
dota 

lėšų iki 
2012-ųjų 

metų 

Panaudot
a 

2012-
aisiais 
metais 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

01-03-
06-01-
01  

Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, 
Gedimino pr.51, rekonstrukcija 

2009 2015 85688,0 20945,0 7945,0 7422,0 0,0 0,0 7422,0 0,0 0,0 7422,0 0,0 0,0 

02-02-
01-01-
01  

Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios 
informacijos sistemos LIBIS kūrimas 

1996 2015 29790,0 21413,0 298,0 278,0 0,0 0,0 278,0 0,0 0,0 278,0 0,0 0,0 

Iš viso investicijų projektams   115478,0 42358,0 8243,0 7700,0 0,0 0,0 7700,0 0,0 0,0 7700,0 0,0 0,0 

   
 
 

____________________________________ 
 
 


