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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 
  

VP-01. Prieigos prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas visiems informacijos 

vartotojams per paslaugų viešinimą ir plėtrą  

 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo terminas,  

ketvirtis 

1. Parengti Nacionalinės bibliotekos fondų formavimo strategiją II k. 

2  Parengti valstybinės bibliografijos ir spaudos statistikos leidinių atnaujinimo programą  IV k. 

3. Kurti ir viešinti e. leidinių skolinimo, vieningos visatekstės paieškos, vieningos paieškos 

duomenų bazėse paslaugas 

I-IV k. 

4. Atlikti Nacionalinės bibliotekos viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimus  I-IV k 

 
Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Siektina reikšmė 

2015-ais metais 

1  Paslaugų vartotojų pasitenkinimo indeksas, proc.  60,0 

2 Virtualių apsilankymų skaičiaus augimas, proc.  7,0 

 

VP-02. Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija plėtra 

 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo terminas,  

ketvirtis 

1. Parengti „Verslo ir intelektinės nuosavybės centro“ galimybių studiją  IV k.  

2. Organizuoti informacijos vartotojų-specialistų informacinio raštingumo ugdymo 

mokymus  

I-IV k. 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai  

Siektina reikšmė 

2015-ais metais 

1  Informacinio raštingumo ugdymo mokymų dalyvių skaičius, asmenys  30 

 
 

Planuojami asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti, Eurais 

 
Eil. 

Nr. 
Prioriteto pavadinimas  Asignavimai, Eurais 

1  Prieigos prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas visiems informacijos vartotojams 

per paslaugų viešinimą ir plėtrą 

14500,00 

2  Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija plėtra 7200,00 

 

 

 

TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

Dalyvauti rengiant bibliotekų statistiką reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, susijusius su  

Lietuvos informacijos ir dokumentavimo standartų taikymu.  

 



 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Sukurti naują Nacionalinės bibliotekos veiklos modelį. 

2. Parengti perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo programą. 

3. Rengti ir įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos mokslinės veiklos vykdymo modelį. 

4. Kurti aktyvias rėmėjų ir partnerių paieškos strategijas, siekiant sustiprinti bibliotekų vaidmenį 

2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos kultūros prioritetų įgyvendinime. 

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Užtikrinti nacionalinio 

dokumentinio kultūros paveldo 

kaupimą, saugojimą, aktualinimą 

ir sklaidą  

1 programa 

Visuomenės informacinis aprūpinimas 
 

Asignavimai: 

iš viso – 8 540 693,0 Eur 

iš jų DU – 2 884 968,0 Eur 

2. Sudaryti sąlygas informacinių 

paslaugų plėtrai LIBIS 

bibliotekose bei ugdyti bibliotekų 

darbuotojų kompetencijas  

2 programa 

Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir 

kompetencijų ugdymas LIBIS 

bibliotekose 
Asignavimai: 

iš viso – 513 380,0 Eur 

iš jų DU – 320 257,0 Eur  



 

 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRMOMS ĮGYVENDINTI 

 

Planuojamų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2015 metais, Eurais 

 

  
 

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  

 

 2014 2015 2016 2017  

Pareigybių skaičius, vnt. 493,5 493,5 493,5 493,5 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, Eurais 

2 974 977,0 3 205 225,0 3 208 122,0 3 211 018,0 

 

 

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes  

2015 metais, proc. 
 

 
 

 
 

(76 750 Eur) 

           5 

(94,3%) 

(5,7%) 

     (492 000 Eur) 

    

57 

       431,5 
 
 

 

(2 636 475  Eur) 



1 lentelė. 2015 - 2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

 (eurų) 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 

iš viso 

iš jų 

 
 

iš viso 

išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
 

iš viso 
 
 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

išlaidoms  
 

turtui 
įsigyti 

iš jų  
 

iš viso 
 
 

iš viso 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

išlaidoms 

iš jų 
 
 

turtui 
įsigyti 

 4.333.962  2.884.968  4.206.731  11.138.295  4.328.169  2.887.865  6.810.126  4.345.547  4.331.066  2.890.761  14.481 1. Visuomenės informacinis aprūpinimas  8.540.693 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 iš jų valdymo išlaidos 

 513.380  320.257  0  513.380  513.380  320.257  0  2.627.896  513.380  320.257  2.114.516 2. Infrastruktūros  kūrimas, plėtra ir kompetencijų 
ugdymas LIBIS bibliotekose. 

 513.380 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 iš jų valdymo išlaidos 

 0 iš jų valdymo išlaidos 

Valdymo išlaidų dalis, procentais 0 % 

Iš viso asignavimų programoms  9.054.073  2.128.997  3.211.018  4.844.446  6.973.443  6.810.126  3.208.122  4.841.549  11.651.675  4.206.731  3.205.225  4.847.342 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

1 iš 1 2014-12-29 10:49:08 

išlaidoms 

iš jų 
 
 

turtui 
įsigyti 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 



II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS  

 

Nacionalinės bibliotekos strateginiai tikslai ir veiklos kryptys 2015–2017 m. 

nustatomos atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ bei šiai strategijai 

įgyvendinti skirtą Nacionalinę pažangos programą (horizontalus prioritetas Kultūra), o 2015 m. 

veiklos prioritetai – atsižvelgiant į 2015 m. Vyriausybės prioriteto 01 Ekonomikos augimas, 

užimtumo ir socialinės įtrauktiems didinimas prioritetinę kryptį 01-04 Informacinių išteklių 

infrastruktūros optimizavimas.  

Nacionalinei bibliotekai siekiant strateginio tikslo Užtikrinti nacionalinio publikuoto ir 

rankraštinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą, neigiamą įtaką 

darantys išoriniai veiksniai yra užsitęsusi Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukcija, lėtai 

sprendžiami naujos saugyklos statybos klausimai; nepakankamos investicijos LIBIS ir kitos IT 

infrastruktūros atnaujinimui, lemiančios jos senėjimą, lėtinančios informacinės infrastruktūros 

plėtrą (neįgyvendinamos priemonės, leidžiančios LIBIS duomenų bazes transformuoti ir įdiegti 

semantinės paieškos priemones, ir kt.); nepakankamai reglamentuojanti e-leidinių komplektavimą 

teisinė bazė, nepakankamas finansavimas elektroninių leidinių komplektavimui, apskaitai ir 

archyvavimui reikalingai infrastruktūrai kurti.  

Teigiamą įtaką darantys veiksniai: augantis dėmesys elektroninio turinio plėtrai 

(visose srityse, įskaitant leidybą), kultūros viešosios infrastruktūros plėtrai; didėjantis atviros 

prieigos mokslo duomenų bazių skaičius; bendradarbiavimas su Lietuvos mokslinių bibliotekų 

asociacija ir kooperuotas duomenų bazių licencijavimas; Nacionalinės bibliotekos kaip 

skaitmeninimo kompetencijos centro ir nacionalinio skaitmeninimo centro bibliotekų srityje 

vaidmuo, skaitmeninimo stebėsenos sistemos kūrimas; plėtojama partnerystė su leidėjais ir autorių 

teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis; besiformuojanti veiklos valdymo tobulinimo ir 

darbuotojų kompetencijų ugdymo strategija, vykdomi Nacionalinės bibliotekos organizacinių 

struktūrų pertvarkymai ir jų vaidmens įgyvendinant organizacijos strategiją stiprinimas; aktyvus 

dalyvavimas atviros prieigos dokumentų viešinime; naujų produktų, išteklių, procesų ar paslaugų 

kūrimo galimybes suteikiantys Nacionalinės bibliotekos vykdomi projektai (Elektroninių leidinių 

pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių paieškos bibliotekų kataloguose 

įgyvendinimas, Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimo 

projektas, Netinkamų naudojimui rūgštaus kartono apsauginių dėžučių keitimas naujomis Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo fonde ir 

kt.).  

Šie veiksniai išnaudojami įgyvendinant tokius Nacionalinės bibliotekos veiklos 

prioritetus, kaip prieigos prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas visiems 

informacijos vartotojams per paslaugų viešinimą ir plėtrą, valstybės, verslo ir mokslo institucijų 

aprūpinimo specializuota informacija plėtra, taip pat ieškant strateginių sprendimų, užtikrinančių 

perėjimą prie efektyvaus išteklių naudojimo, laiko reikalavimus atitinkančios infrastruktūros 

(pastatai, saugyklos, įranga) kūrimą, nacionalinės bibliografijos metaduomenų atviro naudojimo 

galimybes, leidžiančias padidinti duomenų vartojimą, jų pritaikymą kitų informacinių produktų ir 

paslaugų kūrimui. Planuojami pokyčiai: Naujas Nacionalinės bibliotekos struktūrinis-funkcinis 

modelis, leidžiantis kurti lankstesnę, paprastesnę ir mažiau administracinių sąnaudų reikalaujančią 

bibliotekos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, įdiegiant kompetencijomis grįstą žmogiškųjų 

išteklių valdymo modelį, iš esmės patobulinti vartotojų aptarnavimo procesus ir gerinti veiklos 

efektyvumą, po rekonstrukcijos pereinant prie naujos veiklos kokybės. Efektyvesnis LIBIS 

funkcionalumas ir darbo automatizavimas; nauja informacijos išteklių fondo formavimo ir 

aktualinimo strategija. Teisinės bazės ir būdų pateikti vartotojams e. leidinius tobulinimas. Sukurtų 

ir naujai kuriamų elektroninių paslaugų tęstinumo užtikrinimas bei sistemingas vartotojų skatinimas 

jomis naudotis. Bibliografinės informacijos prieinamumo didinimas atvirų metaduomenų principu. 



Nacionalinės bibliotekos tikslas – tapti geriausiu centru Lietuvos informacijos tinkle, plėtojančiu 

žinias per kolekcijas, patirtį ir partnerystę, įnešančiu reikšmingą indėlį, plėtojant dinamišką 

ekonomiką, kūrybingą visuomenę ir mažinant skaitmeninę ir socialinę atskirtį.   

Nacionalinei bibliotekai siekiant strateginio tikslo Sudaryti sąlygas informacinių 

paslaugų plėtrai LIBIS bibliotekose bei ugdyti bibliotekų darbuotojų kompetencijas, neigiamą 

įtaką darantys veiksniai yra aiškios sistemos, numatančios atsakomybę už nuoseklų ir nuolatinį 

LIBIS bibliotekų darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo procesų vykdymą, taip pat 

pakankamo šiai veiklai nuolat vykdyti finansavimo nebuvimas. LIBIS bibliotekų darbuotojų 

kompetencijos tam tikrose srityse (pvz. bibliotekų veiklos tyrimų metodologijos išmanymas ir 

taikymas; IKT taikymas ir gyventojų mokymo metodika) nėra pakankamo lygio ir turi būti 

kryptingai formuojamos.  

Teigiamą įtaką darantys veiksniai: Mokymo centrai, įrengti apskričių ir savivaldybių 

viešosiose bibliotekose, padeda užtikrinti LIBIS bibliotekų darbuotojų mokymo veiklų tęstinumą. 

Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės centro įsipareigojimas šalies mastu koordinuoti LIBIS 

bibliotekų darbuotojų profesinį tęstinį mokymą, koordinuoti ir inicijuoti bibliotekų tyrimus, plėtoti 

šių tyrimų metodologiją ir metodiką, galimybės stiprinti Nacionalinės bibliotekos leidybinę veiklą, 

koordinuojant ją su Lietuvos ir užsienio partneriais. Stiprėjantys Nacionalinės bibliotekos 

tarptautiniai profesiniai ir partnerystės ryšiai. Ugdyti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijos 

galimybes suteikiantys Nacionalinės bibliotekos vykdomi projektai (kurių svarbiausias – 

Bibliotekos pažangai 2, siekiantis tikslo sustiprinti bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios 

visuomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias 

pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. Projekto Bibliotekos pažangai 2 įgyvendinimo metu 

viešųjų bibliotekų darbuotojai bus mokomi ir skatinami rengti projektus, skirtus esamų ir naujų 

paslaugų plėtrai, ir gauti finansavimą šiems projektams įgyvendinti. Siekiama išplėsti viešųjų 

bibliotekų bendradarbiavimą su verslu, vietos valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis 

organizacijomis, taip stiprinant bibliotekų pajėgumus. LIBIS infrastruktūros, organizacinės 

struktūros ir strategijos atnaujinimas, LIBIS perkėlimas į centralizuotą sistemą ir web sąsajos 

kūrimas užtikrins efektyvų LIBIS funkcionalumą.  

Planuojami pokyčiai: Aktyvesnė modernios bibliotekininkystės teorijos ir praktikos 

plėtra bei dalyvavimas žinių ir informacinės visuomenės kūrime, skatinant ir palaikant Lietuvos 

bibliotekų veiklos sąveiką, didinant LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas. Nacionalinės 

bibliotekos atstovavimo, įtakos ir iniciatyvų tarptautiniuose profesiniuose ryšiuose didinimas, 

Bibliotekininkystės centro kaip tarptautinių profesinių ryšių koordinatoriaus įtvirtinimas 

Nacionalinės bibliotekos struktūroje. 

 



STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01) 

 

Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir 

sklaidą 

 

Tikslo aprašymas: Lietuvos ir su Lietuva susijusio dokumentinio 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 

kriteri-

jaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų  

pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

E-01-01 Lietuvos publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo surinkimo 

pilnumas (procentai) 

82,5 83 83,5 84  

E-01-02  Skaitmeninto Lietuvos 

dokumentinio paveldo sklaida 

internetu (procentai)  

90,5 91,0 91,5 92,0  

 

 

 

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, į 2015 m. Vyriausybės prioriteto 01 

Ekonomikos augimas, užimtumo ir socialinės įtrauktiems didinimas 

prioritetinę kryptį 01-04 Informacinių išteklių infrastruktūros 

optimizavimas ir prioriteto 04 Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo 

politikos įgyvendinimas, gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą 

prioritetinę kryptį 04-03 Kultūros prieinamumo didinimas, 

aktualizuojant kultūros objektus visuomenės socialinėms ir 

ekonominėms reikmėms.  

Svarbiausi darbai ir 

investiciniai projektai 

numatomi vykdyti 

įgyvendinant programą 

Svarbiausi darbai: Parengti Nacionalinės bibliotekos fondų formavimo 

strategiją. Optimizuoti sukauptą spaudinių fondą. Parengti valstybinės 

bibliografijos ir spaudos statistikos leidinių atnaujinimo programą. Kurti 

ir viešinti e. leidinių skolinimo, vieningos visatekstės paieškos, 

vieningos paieškos duomenų bazėse paslaugas. Didinti informacijos ir 

kultūros paveldo prieinamumą per organizuojamus renginius ir parodas. 

Parengti „Verslo ir intelektinės nuosavybės centro“ galimybių studiją. 

Rengti ir teikti bibliografinę informaciją LR Seimo nariams, 

Vyriausybei bei kitoms valstybės valdžios institucijoms Organizuoti 

informacijos vartotojų-specialistų informacinio raštingumo ugdymo 

mokymus. 

Vykdomi projektai: „Elektroninių leidinių pateikimo skaitytojui ir 



intelektualios elektroninių išteklių paieškos bibliotekų kataloguose 

informacinės sistemos sukūrimas“, „Kultūros paveldo elektroninių 

paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimo projektas“, 

„Netinkamų naudojimui rūgštaus kartono apsauginių dėžučių keitimas 

naujomis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvo fonde“. 

Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050), 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 

16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), Lietuvos Respublikos 

Seimo patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės (Žin., 2010, 

Nr. 80-4152), 2010 m. gegužės 19 d. Europos Komisijos patvirtintas 

2010–2020 m. Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų planas, 

Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-639 (Žin., 2011, Nr. 130-6189). 

 

Programos vykdymo 

laikotarpis 

 

Programa tęstinė 

Programos aprašymas  

Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 

 

1. Kaupti, saugoti ir sudaryti visuomenei galimybes pažinti dokumentinį Lietuvos bei kitų šalių 

kultūros paveldą.  

Aprašymas. 

Nacionalinė biblioteka, iš viešosios informacijos rengėjų gaudama privalomąjį dokumentų 

egzempliorių, kaupia dokumentinį Lietuvos kultūros paveldą ir užsienyje publikuotus 

lituanistinius bei kitus dokumentus. Sukauptų dokumentų  bibliografiniai įrašai yra talpinami 

Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, kuris yra valstybinės bibliografinės apskaitos 

apie šalies ir su Lietuva susijusių dokumentų sklaidos pagrindas. Spausdintų dokumentų 

ilgalaikis išsaugojimas užtikrinamas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo 

(NPDAF) spaudos, vaizdo ir garso dokumentų archyvuose, vykdant NPDAF fondo leidinių 

būklės tyrimo programas ir dokumentinio paveldo restauravimo veiklas. 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. Nacionalinė biblioteka 

kuria Lietuvos elektroninių išteklių archyvą. 

 

2. Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 

Aprašymas.  

Nacionalinė biblioteka, vykdydama kartu ir parlamentinės bibliotekos funkciją, teikia, 

tobulina ir plėtoja informacines ir bibliografines paslaugas Lietuvos Respublikos Seimo 

vadovybei, Seimo nariams, jų patarėjams, komitetų ir komisijų nariams, kitiems valstybės 

tarnautojams. Vykdomos teminės, bibliografinės bei faktografinės užklausos, rengiamos 

Lietuvos bei užsienio spaudos teminės bibliografinės apžvalgos, renkama medžiaga 

analitinėms apžvalgoms, pagal užsakymus sudaromi teminiai bibliografiniai sąrašai. 

 

3. 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. Virtualios 

elektroninio paveldo sistemos, užtikrinančios Lietuvos kultūros paveldo objektų ilgalaikį 

saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo 

erdvę, plėtra. Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro 

kompetencijos centro funkcijų vykdymas, organizuojant šalies skaitmeninio turinio kūrėjų 

mokymus ir konsultacijas; atminties institucijų sąveikos skaitmeninant ir integruojant 

kultūros paveldą užtikrinimas, pagrįstas Skaitmeninimo stebėsenos sistema, kurią kuria ir 

diegia Nacionalinė biblioteka kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Dalyvavimas nenustatytų autorių teisių kūrinių duomenų bazės Lietuvoje kūrime.  

 

4. Užtikrinti Nacionalinės bibliotekos veiklą ir jai būtiną infrastruktūrą. 

Aprašymas.  

Pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukcija, Nacionalinės bibliotekos pastatų 

ir įrengimų eksploatavimas. Nacionalinės bibliotekos veiklos aprūpinimas materialiniais, 

energetiniais ir žmogiškaisiais ištekliais.  

 

Programos vykdytojai Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 

Programos įgyvendinimui 

skirti etatai  

451,5 

Programos 

koordinatorius 

Sandra Leknickienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja 

informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, tel. (8 5) 239 8505, e.paštas 

s.leknickiene@lnb.lt 

 



2 lentelė. 2015 - 2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

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

 1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0 01 

Uždavinys:  
Kaupti Lietuvos ir su Lietuva 
susijusį publikuotą kultūros 
paveldą, vykdyti jo bibliografinę 
apskaitą, sudaryti kitų šalies 
mokslui, švietimui, kultūrai ir 
ūkiui reikalingų dokumentų fondą 

 1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0 01-01 

Priemonė:  
Sudaryti, tvarkyti, saugoti 
dokumentų fondą, vykdyti 
Lietuvos publikuotų dokumentų 
tarptautinę standartinę numeraciją 
(ISBN, ISSN, ISMN). 

 1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0  1.789.942  1.789.942  1.342.361  0 01-01-01 

1 iš 4 2014-12-29 10:53:37 



 

(eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Programos tikslas:  
Vykdyti parlamentinės bibliotekos 
funkcijas. 

 175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0 02 

Uždavinys:  
Tenkinti Lietuvos Respublikos 
Seimo narių, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir kitų 
valstybės valdžios institucijų 
informacinius poreikius. 

 175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0 02-01 

Priemonė:  
Rengti ir teikti bibliografinę 
informaciją, vykdyti užklausas. 

 175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0  175.558  175.558  133.925  0 02-01-01 

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

 1.124.968  1.124.968  858.866  0  1.124.968  1.124.968  858.866  0  1.124.968  1.124.968  858.866  0 03 

Uždavinys:  
Sudaryti maksimalią prieigą prie 
Nacionalinės bibliotekos fondo, 
plėtoti elektronines paslaugas. 

 915.638  915.638  699.030  0  915.638  915.638  699.030  0  915.638  915.638  699.030  0 03-01 

2 iš 4 2014-12-29 10:53:37 



 

(eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Priemonė:  
Vykdyti vartotojų informacinį 
aprūpinimą, organizuoti prieigą 
prie Lietuvos ir pasaulio 
informacijos ir žinių išteklių, teikti 
paslaugas vartotojams. 

 915.638  915.638  699.030  0  915.638  915.638  699.030  0  915.638  915.638  699.030  0 03-01-01 

Uždavinys:  
Kurti ir plėtoti virtualią 
elektroninio paveldo sistemą. 

 209.330  209.330  159.836  0  209.330  209.330  159.836  0  209.330  209.330  159.836  0 03-02 

Priemonė:  
Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį 
skaitmenintų objektų saugojimą ir 
sklaidą, standartizuoti procesus. 

 209.330  209.330  159.836  0  209.330  209.330  159.836  0  209.330  209.330  159.836  0 03-02-01 

Programos tikslas:  
Užtikrinti Nacionalinės 
bibliotekos veiklą ir jai būtiną 
infrastruktūrą. 

 5.450.225  1.243.494  549.816  4.206.731  8.047.827  1.237.701  552.713  6.810.126  1.255.079  1.240.598  555.609  14.481 04 

Uždavinys:  
Vykdyti pagrindinio Nacionalinės 
bibliotekos pastato rekonstrukciją 
ir aprūpinti Nacionalinės 
bibliotekos veiklą materialiniais, 
energetiniais ir žmogiškaisiais 
ištekliais 

 5.450.225  1.243.494  549.816  4.206.731  8.047.827  1.237.701  552.713  6.810.126  1.255.079  1.240.598  555.609  14.481 04-01 

3 iš 4 2014-12-29 10:53:37 



 

 

 0 

(eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Priemonė:  
Vykdyti užsakovo funkcijas 
rekonstruojant pagrindinį 
bibliotekos pastatą. 

 4.199.490  0  0  4.199.490  6.795.645  0  0  6.795.645  0  0  0  0 04-01-01 

Priemonė:  
Organizuoti veiklos aprūpinimą 

 1.250.735  1.243.494  549.816  7.241  1.252.182  1.237.701  552.713  14.481  1.255.079  1.240.598  555.609  14.481 04-01-02 

1. Viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas 

 8.540.693  4.333.962  2.884.968  4.206.731  11.138.295  4.328.169  2.887.865  6.810.126  4.345.547  4.331.066  2.890.761  14.481 

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

1.2. ES ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

                   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

 104.264  97.023  28.962  7.241  105.711  91.230  31.859  14.481  108.608  94.127  34.755  14.481 

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 

 Iš viso programai 
 finansuoti (1+2) 

 8.540.693  4.333.962  2.884.968  4.206.731  11.138.295  4.328.169  2.887.865  6.810.126  4.345.547  4.331.066  2.890.761  14.481 

4 iš 4 2014-12-29 10:53:37 

 0 0 0  0 0  0 0 0  0 0 0  0 01-01 

01-01-01 

 



3 lentelė. Programos 01-03 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2014—2017-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-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 dokumentinio paveldo fondo didėjimas. (procentai) 0,7 0,8 0,9 0,9 

 1 tikslo 1 uždavinys: 

01-01, Kaupti Lietuvos ir su Lietuva susijusį publikuotą kultūros 

paveldą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, sudaryti, kitų šalies 

mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų fondą. 

    

P-01-03-01-01-01  Gaunamų dokumentų kiekis. (vienetai) 44000,0 44000,0 44000,0 44000,0 

P-01-03-01-01-02  Valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyviosios ir lituanikos 

bibliografinių įrašų skaičius NBDB. (tūkst. vnt.) [wordingą keisti 

SISE) 

240,0 210,0 210,0 210,0 

P-01-03-01-01-02  Valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyviosios ir Lituanikos 

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) 28000,0 28000,0 32000,0 32000,0 

 2 tikslas: 

02, Vykdyti parlamentinės bibliotekos funkcijas. 

    

R-01-03-02-01  Informacinio aprūpinimo užtikrinimas, procentais nuo gautų užklausų 

(procentai) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 2 tikslo 1 uždavinys: 

02-01, Tenkinti Lietuvos Respublikos Seimo narių, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės valdžios institucijų 

informacinius poreikius. 

    

P-01-03-02-01-01  Parengtų spaudos apžvalgų skaičius. (vienetai) 200,0 210,0 210,0 210,0 

P-01-03-02-01-02  Įvykdytų bibliografinių užklausų skaičius. (vienetai) 190,0 190,0 190,0 190,0 

 3 tikslas: 

03, Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos 

paslaugas siekiant įgyvendinti informacinės visuomenės kūrimo 

idėjas. 

    

R-01-03-03-01  Virtualių apsilankymų skaičiaus augimas, procentais (procentai) 7,0 7,0 7,0 7,0 

R-01-03-03-02 Paslaugų vartotojų pasitenkinimo indeksas procentais (procentai) - 60,0 65,0 70,0 

 3 tikslo 1 uždavinys: 

03-01, Sudaryti maksimalią prieigą prie Nacionalinės bibliotekos 

fondo, plėtoti elektronines paslaugas. 

    

P-01-03-03-01-01  Virtualių apsilankymų skaičius. (tūkst. vnt.) 400,0 428,0 458,0 490,0 

P-01-03-03-01-02  Fizinių apsilankymų skaičius. (tūkst. vnt.) 130,0 130,0 130,0 130,0 



P-01-03-03-01-03  Dokumentų išduotis. (tūkst. vnt.) 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 

P-01-03-03-01-04 Įvykdytų vartotojų bibliografinių užklausų skaičius. (vienetai) 37000,0 37000,0 37000,0 37000,0 

P-01-03-03-01-05 Informacinio raštingumo ugdymo mokymų dalyvių skaičius (vienetai) - 30 50 50 

 3 tikslo 2 uždavinys: 

03-02, Kurti ir plėtoti virtualią elektroninio paveldo sistemą. 

    

P-01-03-03-02-01  Skaitmenintų  ir į saugyklas pateiktų kultūros paveldo objektų 

puslapių skaičius (tūkst. vnt.)  

200,0 180,0 180,0 180,0 

P-01-03-03-02-02 Į portalą www.e.paveldas.lt pateiktų objektų skaičius (tūkst. vnt.)  25,0 25,0 25,0 25,0 

 4 tikslas: 

04, Užtikrinti Nacionalinės bibliotekos veiklą ir jai būtiną 

infrastruktūrą 

    

R-01-03-04-01  Rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo apimtis (proc.)  - 72,6 100 - 

 4 tikslo 1 uždavinys: 

04-01, Vykdyti pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato 

rekonstrukciją ir aprūpinti Nacionalinės bibliotekos veiklą 

materialiniais, energetiniais ir žmogiškaisiais ištekliais 

    

P-01-03-04-01-01  Statybos-montavimo darbų atlikimo apimtis (proc) .    - 22,5 8,1 - 

 

http://www.e.paveldas.lt/


 

 

STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 02) 

 

 

Sudaryti sąlygas informacinių paslaugų plėtrai LIBIS bibliotekose bei ugdyti bibliotekų 

darbuotojų kompetencijas.  

 

 

Tikslo aprašymas: LIBIS bibliotekų integralios informacijos sistemos infrastruktūros 

palaikymas ir plėtra, LIBIS bibliotekų tinklo palaikymas ir plėtra. LIBIS bibliotekų 

darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikių tyrimas, kompetencijų ugdymo organizavimas ir 

koordinavimas. LIBIS bibliotekų veiklos rezultatų sklaida, jų integracijos į nacionalinius ir 

tarptautinius bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų 

informacinių paslaugų visuomenei plėtros procesus. 

 

Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:  

 
Vertinimo 

kriteri-

jaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų  

pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės  

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

E-02-01 LIBIS bibliotekų darbuotojų, 

tobulinančių kvalifikaciją 

mokymuose, pasitenkinimo lygis, 

procentais 

70 75 76 77  

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 

LIBIS BIBLIOTEKOSE 
 

Programos kodas 02 02 

Programos parengimo 

argumentai 

Programa skirta Nacionalinės bibliotekos strateginiams tikslams 

įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai 

teisės aktuose nustatytas funkcijas, į 2015 m. Vyriausybės prioriteto 01 

Ekonomikos augimas, užimtumo ir socialinės įtrauktiems didinimas 

prioritetinę kryptį 01-04 Informacinių išteklių infrastruktūros 

optimizavimas ir prioriteto 04 Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo 

politikos įgyvendinimas, gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą 

prioritetinę kryptį 04-03 Kultūros prieinamumo didinimas, 

aktualizuojant kultūros objektus visuomenės socialinėms ir 

ekonominėms reikmėms.  

Svarbiausi darbai ir 

investiciniai projektai 

numatomi vykdyti 

įgyvendinant 

programą 

Svarbiausi darbai: Organizuoti ir vykdyti LIBIS bibliotekų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą. Viešinti ir atstovauti LIBIS bibliotekų veiklos 

rezultatus, stiprinant darbuotojų profesines kompetencijas. Vykdyti ir 

koordinuoti LIBIS bibliotekų veiklos tyrimus ir teikti metodinę pagalbą 

LIBIS bibliotekoms. Parengti ir įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos 

mokslinės veiklos vykdymo modelį. 

Investiciniai projektai: LIBIS projektas. 

 



Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050), 

Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 m. metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 

16 d. nutarimu Nr. 301 (Žin., 2011, Nr. 33-1547), Lietuvos Respublikos 

Seimo patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės (Žin., 2010, 

Nr. 80-4152), 2010 m. gegužės 19 d. Europos Komisijos patvirtintas 

2010–2020 m. Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų planas, 

Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-639 (Žin., 2011, Nr. 130-6189).  

 

Programos vykdymo 

laikotarpis 

Programa tęstinė 

Programos aprašymas  

Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 

1. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką. 

Aprašymas 

Nacionalinė biblioteka kuria ir įgyvendina savo mokslinės veiklos modelį, plėtodama mokslo 

tiriamąją ir metodinę veiklą bibliotekų veiklos pokyčių stebėjimo ir analizės, Lietuvos bei 

užsienio šalių bibliotekų teorijos ir praktikos studijavimo ir sklaidos, bibliotekininkystės, 

bibliografijos ir knygotyros mokslų tiriamosios veiklos, kultūrinės plėtros projektų, naujų 

kultūros tyrimų žinių sklaidos srityse.  

Aktualios ir svarbios bibliotekų veiklos standartizavimo, norminių dokumentų rengimo, 

bibliotekų ir kitų atminties institucijų sąveikos, nacionalinio kultūros paveldo sklaidos, 

darbuotojų kompetencijos ugdymo sritys. Nacionalinė biblioteka organizuoja savo ir apskričių 

bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklą, o apskričių bibliotekos organizuoja ir/ar 

vykdo savo regiono bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Nacionalinė biblioteka 

nuolat siekia bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelio gerinimo, 

bendradarbiaudama su apskričių bibliotekomis. 

Nacionalinė biblioteka dalyvauja nacionalinių, regioninių ir tarptautinių profesinių tarybų, 

susivienijimų ir organizacijų veikloje. Ypatingas dėmesys skiriamas geresniam Nacionalinės 

bibliotekos atstovavimui Europos skaitmeninėje bibliotekoje Europeana ir Baltijos jūros kraštų 

bibliotekų darbo grupės „Bibliotheca Baltica“ organizacijoje. Taip pat palaikomas 

bendradarbiavimas su užsienio valstybių ambasadomis ir kitomis diplomatinėmis tarnybomis 

įvairiose kultūros, informacijos ir dokumentų mainų srityse. 

 Nacionalinė biblioteka tiria ir sprendžia LIBIS bibliotekų veiklos teorines ir praktines 

problemas, teikia joms metodinę pagalbą, organizuoja LIBIS bibliotekų veiklos rezultatų 

sklaidą ir atstovavimą. Renkama ir analizuojama bibliotekų statistika, organizuojami vieši 

renginiai ir komunikacijos kampanijos, vykdoma leidybinė veikla. 

 

2. Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir tobulinti 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. 

Programos vykdytojai Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.  

Programos 

įgyvendinimui skirti 

etatai  

42 

Programos 

koordinatorius 

Aidas Sinkevičius, generalinio direktoraus pavaduotojas infrastruktūrai, 

tel. (8~5) 239 8504, el. paštas a.sinkevicius@lnb.lt 

 



 

2 lentelė. 2015 - 2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Programos tikslas:  
Plėtoti Lietuvos 
bibliotekininkystės teoriją ir 
praktiką 

 293.480  293.480  182.838  0  293.480  293.480  182.838  0  293.480  293.480  182.838  0 01 

Uždavinys:  
Spartinti integraciją į tarptautinius 
bibliotekininkystės procesus. 

 142.549  142.549  92.584  0  142.549  142.549  92.584  0  142.549  142.549  92.584  0 01-01 

Priemonė:  
Vykdyti bibliotekininkystės 
procesų pokyčių stebėseną, 
tyrimą, analizavimą bei 
normininmą. 

 142.549  142.549  92.584  0  142.549  142.549  92.584  0  142.549  142.549  92.584  0 01-01-01 

Uždavinys:  
Skleisti LIBIS bibliotekų veiklos 
rezultatus ir stiprinti LIBIS 
bibliotekų darbuotojų 
kompetencijas 

 150.931  150.931  90.254  0  150.931  150.931  90.254  0  150.931  150.931  90.254  0 01-02 

1 iš 3 2014-12-29 11:03:47 



 

(eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Priemonė:  
Vykdyti profesinės literatūros 
leidybą, organizuoti LIBIS 
bibliotekų darbuotojų 
kvalifikacijos ugdymo priemones 

 150.931  150.931  90.254  0  150.931  150.931  90.254  0  150.931  150.931  90.254  0 01-02-01 

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

 219.900  219.900  137.419  0  219.900  219.900  137.419  0  2.334.416  219.900  137.419  2.114.516 02 

Uždavinys:  
Plėtoti LIBIS suvestinį katalogą ir 
integruoti jį į Europos biblioteką. 

 44.545  44.545  34.064  0  44.545  44.545  34.064  0  44.545  44.545  34.064  0 02-01 

Priemonė:  
Teikti Lietuvos bibliotekų 
bibliografinius įrašus į suvestinį 
katalogą ir integruoti juos į 
Europos biblioteką. 

 44.545  44.545  34.064  0  44.545  44.545  34.064  0  44.545  44.545  34.064  0 02-01-01 

Uždavinys:  
Vystyti ir palaikyti LIBIS 
bibliotekų infrastruktūrą. 

 175.355  175.355  103.355  0  175.355  175.355  103.355  0  2.289.871  175.355  103.355  2.114.516 02-02 

2 iš 3 2014-12-29 11:03:47 



 

(eurų) 

2015-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2016-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

 
iš viso 

 
iš viso 

 
iš viso 

išlaidoms išlaidoms išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

 
 

turtui 
įsigyti 

Tikslo, uždavinio, priemonės 
pavadinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Priemonė:  
Įsigyti, diegti, prižiūrėti ir 
palaikyti techninę ir programinę 
įrangą. 

 175.355  175.355  103.355  0  175.355  175.355  103.355  0  2.289.871  175.355  103.355  2.114.516 02-02-01 

1. Viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas 

 513.380  513.380  320.257  0  513.380  513.380  320.257  0  2.627.896  513.380  320.257  2.114.516 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos  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 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

 24.618  24.618  0  0  24.618  24.618  0  0  24.618  24.618  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 

 Iš viso programai 
 finansuoti (1+2) 

 513.380  513.380  320.257  0  513.380  513.380  320.257  0  2.627.896  513.380  320.257  2.114.516 

3 iš 3 2014-12-29 11:03:47 



 

3 lentelė. Programos 02-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2014—2017-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 

 1 tikslas:  

01, Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką  

    

R-02-02-01-01 Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslų tiriamųjų 

darbų rezultatų pateikimas, dalis nuo visų mokslo tiriamųjų darbų 

rezultatų, procentais (procentai) 

40,0 60,0 60,0 60,0 

 1 tikslo 1 uždavinys:  

01-01, Spartinti integraciją į tarptautinius bibliotekininkystės 

procesus. 

    

P-02-02-01-01-01  Paskelbtų straipsnių skaičius. (vienetai) 40,0 60,0 60,0 60,0 

P-02-02-01-01-02  Parengtų ir visuomenei pristatytų pranešimų skaičius. (vienetai) 60,0 60,0 60,0 60,0 

P-02-02-01-01-03 Atliktų tyrimų skaičius (vienetai) 11 11 11 11 

P-02-02-01-01-04 Parengtų metodinių priemonių skaičius 6 8 8 8 

P-02-02-01-01-05  Publikuotų leidinių pavadinimų skaičius. (vienetai) 19,0 18,0 19,0 19,0 

 1 tikslo 2 uždavinys 

Skleisti LIBIS bibliotekų veiklos rezultatus ir stiprinti LIBIS 

bibliotekų darbuotojų kompetencijas. 

    

P-02-02-01-02-01  LIBIS bibliotekų darbuotojų - mokymų dalyvių skaičius. 

(vienetai) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

P-02-02-01-02-02 Organizuotų seminarų, mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo 

priemonių skaičius. (vienetai) 

35,0 35,0 35,0 35,0 

 2 tikslas: 

02, Atnaujinti LIBIS infrastruktūrą ir tobulinti programinę įrangą 

siekiant ją pritaikyti naujiems uždaviniams spręsti. 

    

R-02-02-02-01  Skaitytojų užsakymų internetu augimas. (procentai)  8,5 9,0 10,0 10,0 

 2 tikslo 1 uždavinys: 

02-01, Plėtoti LIBIS suvestinį katalogą ir integruoti jį į Europos 

biblioteką. 

    

P-02-02-02-01-01  Bibliografinių įrašų, pateikiamų į suvestinį katalogą, skaičius. 

(tūkst. vnt.) 

100,0 90,0 90,0 90,0 

P-02-02-02-01-02  Bibliografinių įrašų, integruotų į Europos biblioteką, skaičius. 

(tūkst. vnt.) 

- 90,0 90,0 9,0 

 2 tikslo 2 uždavinys: 

02-02,Vystyti ir palaikyti LIBIS bibliotekų infrastruktūrą. 

    

P-02-02-02-02-01  Naujų programinės įrangos versijų sukūrimas ir įdiegimas. 

(vienetai)  

4,0 4,0 4,0 4,0 

 

 



 

SUVESTINĖ INFORMACIJA 

   

4 lentelė. 2015 metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes 

Eil. 
Nr. 

Institucijos/įstaigos pavadinimas 

Iš viso 

Pareigybių skaičius 

Institucijos/įstaigos vadovai 
ir pavaduotojai 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 

Kitų padalinių vadovai ir 
pavaduotojai 

Specialistai/ neturintys 
pavaldžių asmenų ir kiti 

Iš viso Iš viso 

Iš viso Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 

Išlaidos 
darbo 

užmokesčiui, 
eurų 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka 

 5,00  0,00  57,00  0,00  431,50  0,00  493,50  0,00 3.205.225  1 

Iš viso pareigybių  5,00  0,00  57,00  0,00  431,50  0,00  493,50  0,00 

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui  76.750  0  492.000  0 2.636.475  0 3.205.225  0 3.205.225 

2014-12-29 11:12:48 1 iš 1 



 
 

 

 

 

5 lentelė. 2015 - 2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 

 (eurų) 

Priem
onės 

kodas 

Investicijų projekto 
pavadinimas 

Įgyvendinimo 
terminas 

Bendra 
vertė 

2015 metais 2016 metais 2017 metais 

Panaud
ota lėšų 
iki 2014 

metų 

Planuo-
jama 

panau-
doti 
2014 

metais 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptauti
nė 

finansinė 
parama 

ES ir 
kita 

tarptauti
nė 

finansinė 
parama 

ES ir 
kita 

tarptauti
nė 

finansinė 
parama 

iš jų iš jų iš jų 

Pradžia Pabaiga 

01-03-04
-01-01 

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

 24.816.960  10.919.544  2.560.820  4.199.490  0  0 6.795.645  0  0  0  0  0 2009 2015 

02-02-02
-01-01 

Lietuvos Respublikos bibliotekų 
integralios informacijos sistemos 
LIBIS kūrimas 

 8.627.780  6.368.455  144.810  0  0  0  0  0  0  2.114.516  0  0 1996 2015 

 0  33.444.740  4.199.490  17.287.999  2.705.630  6.795.645  2.114.516  0  0  0  0  0 Iš viso investicijų projektams 



 


