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PATVIRTINTA 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  

Generalinio direktoriaus 2014 m kovo 27 d. įsakymu Nr.B-59  

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/arba indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai (padalinys, darbuotojai) Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

Programa 01 03 VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS 

01-03- 

01-01-01 

Sudaryti, tvarkyti, 

saugoti dokumentų 

fondą, vykdyti 

Lietuvos publikuotų 

dokumentų 

tarptautinę 

standartinę 

numeraciją (ISBN, 

ISSN, ISMN). 

 

Dokumentų kaupimas, 

tvarkymas ir saugojimas 

Nacionalinio publikuotų 

dokumentų archyvinio fondo 

Spaudos archyve 

Gautų, sutvarkytų ir paruoštų 

ilgalaikiam saugojimui 

dokumentų skaičius, 15 120 

fiz.vnt.  

 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinio publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo skyrius 

R.Eglinskienė, N.Sadovskaja, A.Kučinskaitė, 

E.Stachovskienė, N.Murnikova; 

 Lituanikos skyrius 

J.Budriūnienė, E.Karalienė. 

 5 369,0 

   Dėžučių ir aplankų, parengtų 

archyvinių dokumentų 

saugojimui, skaičius, 1 550 

vnt. 

 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinio publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo skyrius 

R.Eglinskienė, N.Sadovskaja, T.Pijavčik. 

  

  Dokumentų kaupimas, 

tvarkymas ir saugojimas 

Nacionalinio publikuotų 

dokumentų archyvinio fondo 

Garso ir vaizdo dokumentų 

archyve 

 

Gautų, sutvarkytų ir paruoštų 

ilgalaikiam saugojimui 

dokumentų skaičius, 300 

fiz.vnt.  

 

 Muzikos skyrius 

Ž.Časaitė, V.Čeglienė, D.Puišienė, 

J.Stonienė, L.Strabulienė. 

 

  

  Nacionalinės bibliotekos 

dokumentų fondo 

Išieškotų dokumentų 

privalomųjų egzempliorių 
 Informacijos išteklių formavimo ir 

vystymo centro Komplektavimo skyrius 
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komplektavimas, tvarkymas 

ir saugojimas 

skaičius 6 000 pav. ir 26 000 

fiz. vnt.  

L.Kilius, R.Karvelytė, L.Apolskienė, 

G.Strikulienė, M.Petrauskienė, I.Savickaitė, 

D.Martinkutė. 

   Papildomai nupirktų, gautų 

mainais, paramos ir kitais 

būdais dokumentų skaičius,  

7 900 pav. ir 18 000 fiz.vnt.  

 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

vystymo centro Komplektavimo skyrius 

V.Gocentas, D.Griškevičienė, M.Burokienė, 

V.Terienė, G.Konstantinavičienė, 

I.Dainelytė, L.Sadovskaja, L.Čepulienė, 

L.Stankūnaitė, M.Bulbuk, D.Tokarenko, 

V.Petrulevičiūtė. 

  

   Nurašytų dokumentų skaičius,  

53 700 fiz.vnt.  

 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

vystymo centro Komplektavimo skyrius 

V.Andriškevičienė. 

  

   Į bendruosius fondus priimtų 

naujų dokumentų skaičius  

8 500 fiz.vnt.  

 Spaudinių saugojimo skyrius 

G.Trainavičiūtė, L.Bajorinaitė. 

  

   Į depozitinę saugyklą priimtų 

dokumentų skaičius, 4 500 

fiz.vnt.  

 Raseinių skyrius 

L.Kavaliauskienė, V.Stoškevičienė, 

R.Kavaliauskas. 

 

  

  Sunykusių ar pažeistų 

dokumentų funkcionalumo 

atkūrimas 

Restauruotų dokumentų 

sąlyginių lapų skaičius, 28 000 

vnt. 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Restauravimo 

skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius 

B.Sivakova, L.Zadvornaja, D.Veselauskienė, 

L.Pitrėnaitė, D.Udrienė, R.Minderienė, 

R.Saulienė, A.Nikienė, J.Dulinskienė, 

G.Gužaitė, K.Lukoševičienė, E.Ložytė, 

S.Sprindienė, D.Juškienė, A.Vaitiekūnaitė, 

A.Nedevaitienė. 

  

   Restauruotų įrišimų skaičius, 

80 vnt. 
 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Restauravimo 

skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius 

R.Vasiliauskienė, E.Ložytė, A.Vaitiekūnaitė, 

D.Juškienė. 
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   Išvalytų rankomis ir 

dezinfekuotų kameroje 

dokumentų skaičius,  

1 120 vnt.  

 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Fondų apsaugos 

skyrius  

N.Dereškevičiūtė, D.Staradomskienė. 

  

  Rašytinio paveldo 

apsaugojimas nuo sunykimo 

Konservuotų dokumentų 

skaičius, 115 vnt.  
 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Restauravimo 

skyrius ir Įrišimų restauravimo skyrius 

L.Zadvornaja, D.Veselauskienė, L.Pitrėnaitė, 

D.Udrienė, R.Minderienė, R.Saulienė, 

A.Nikienė, J.Dulinskienė, G.Gužaitė, 

K.Lukoševičienė, E.Ložytė, S.Sprindienė, 

D.Juškienė, A.Vaitiekūnaitė. 

  

   Įrištų leidinių skaičius, 2 180 

vnt.  

 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Knygrišyklos 

skyrius 

E.Paketurienė, E.Tautkus, D.Jokubauskienė, 

D. Milišauskienė, R. Černiavskaja, 

O.Amulevičienė, D.Stundžėnienė, 

J.Pavlovskaja. 

  

   Suremontuotų leidinių 

skaičius, 660 vnt.  
 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Fondų apsaugos 

skyrius  

Z.Karluškina. 

  

   Pagamintų apsauginių aplankų, 

dėžučių skaičius, 3175 vnt.  

 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Knygrišyklos 

skyrius ir Fondų apsaugos skyrius 

E.Paketurienė, E.Tautkus, D.Jokubauskienė, 

D.Milišauskienė, R.Černiavskaja, 

O.Amulevičienė, D.Stundžėnienė, 

J.Pavlovskaja, M.Vasiliauskienė. 

 

  

   Išvalytų siurbliu ir centrine 

dulkių pašalinimo sistema 
 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Fondų apsaugos 
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dokumentų lentynmetrių 

skaičius, 2 700 vnt.  

skyrius 

K.Mikelionienė. 

   Šv. Jurgio bažnyčios patalpose 

esančių dokumentų, išvalytų 

dulkių siurbliu, skaičius,  

35 000 fiz.vnt.  

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Fondų apsaugos 

skyrius 

K.Kazanec. 

  

   Mikrofilmuotų dokumentų 

kadrų skaičius, 60 000 kadrų  
 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Dokumentų 

dauginimo skyrius 

S.Gružinskienė, A.Degutis, L.Baranauskienė, 

E.Šklenikienė. 

  

   Nacionalinio publikuotų 

dokumentų archyvinio fondo 

Spaudos archyvo būklės 

tyrimas, 1 tyrimo ataskaita 

 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centras  

B.Sivakova, R.Vasiliauskienė, 

N.Dereškevičiūtė, L.Zadvornaja, 

D.Veselauskienė, L.Pitrėnaitė, D.Udrienė, 

R.Minderienė, R.Saulienė, A.Nikienė, 

J.Dulinskienė, G.Gužaitė, K.Lukoševičienė, 

E.Ložytė, S.Sprindienė, D.Juškienė, 

A.Vaitiekūnaitė. 

  

  Valstybinės einamosios, 

nacionalinės 

retrospektyviosios, lituanikos 

bibliografijos rengimas ir 

kaupimas Nacionalinės 

bibliografijos duomenų 

banke (NBDB), NBDB 

administravimas. 

Nacionalinės bibliografijos 

duomenų banke (NBDB) 

sukurtų valstybinės 

einamosios, nacionalinės 

retrospektyviosios, lituanikos 

bibliografinių įrašų skaičius, 

240 000 vnt. 

 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

einamosios bibliografijos skyrius 

D.Sipavičiūtė, G.Kubilienė, R.Urbonaitė, 

G.Bernackienė, A.Minikevičienė, 

R.Kondratavičienė, D.Gedminienė, 

D.Kavoliūnienė, V.Margevičiūtė, 

O.Milevičiūtė, Z.Zakrevskaitė, A.Rugienytė, 

B.Butkienė, E.Misevičiūtė, E.Samuolytė, 

I.Larionova, L.Maciūnaitė; 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos skyrius  

V.Savickienė, V. Mažeikienė, 

V.Pakalniškienė, R.Bagušytė, V.Baltinė, 
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A.Riaubienė, J.Petkelienė, M.Myštautaitė, 

P.Sipaitytė, R.Jurkevičiūtė, Z.Karklelytė, 

D.Narkevičienė, A.Valentukevičiūtė, 

T.Vaičiulis, K.Basiul, M.Ivanovič, 

I..Jezukevičiūtė, R.Bočenkienė, 

R.Adomavičienė, L.Lempertienė, 

A.Lempertas; 

 Informacijos centras 

I.Adomaitienė, I.Kvieselaitienė, 

V.Račkauskaitė, G.Rinkevičienė, 

Z.Daugėlaitė, A.Isodienė, R.Lekavičienė, 

N.Abukevičienė, D.Miliukaitė, 

B.Dženkaitienė, A.Puipaitė, S.Matiukaitė, 

A.Slivkaitė, L.Šimkutė, O.Zimareva, 

Z.Daugėlaitė, R.Kneižytė, I.Žilienė, 

R.Zenevskienė, J.Aniskevičienė, 

L.Poliakova, R.Grušnienė; 

 Vaikų literatūros centras 

R.Kišūnaitė; 

 Meno skyrius 

R.Sidaraitė, A.Balaševičiūtė, 

R.Chlomauskaitė, J.Dapkievicz, 

E.Dikavičienė 

 Lituanikos skyrius 

J.Garlaitė, J.Matuzaitė, J.Rimka, V.Filipovič, 

R.Čepliejienė, V.Budreckaitė, 

D.Bandzevičiūtė, A.Miltenytė 

 Muzikos skyrius 

Ž.Časaitė, L.Strabulienė, V.Čeglienė, 

D.Puišienė, K.Šernaitė, Z.Baublytė, 

A.Bielinskienė, M.Burokaitė, V.Skurvidienė; 

 Bibliotekininkystės centro Informacijos 

skyrius 

N.Bičkauskaitė; 
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 Informacinių išteklių formavimo ir 

vystymo centro Retrokonversijos skyrius 

J.Stasiūnienė; 

 Vadovybės informacijos skyrius 

A.Markevičiūtė, S.Jurgaitytė, A.Brazinskaitė, 

V.Tamošaitienė, L.Klusienė; 

 Vaikų literatūros centras 

R. Navickaitė, Fondų organizavimo skyrius; 

 Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centras 

A.Trabšienė, R.Bakienė. 

  Autoritetinių įrašų duomenų 

bazės (AĮ DB) rengimas 

AĮ DB parengtų autoritetinių 

įrašų skaičius, 42 000 vnt. 

 

t.tarpe LNB parengtų 

autoritetinių įrašų skaičius,  

29 000 vnt. 

 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

einamosios bibliografijos skyrius  

L.Kairienė, D.Marozienė, D.Šlapšinskienė, 

K.Bumblauskienė, G. Stunžėnas, 

Z.Bertauskienė; 

 Meno skyrius  

R.Sidaraitė ; 

 Lituanikos skyrius  

J.Garlaitė ; 

 Muzikos skyrius  

J.Burokienė ; 

 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinės retrospektyviosios 

bibliografijos skyrius 

R.Bagušytė, T.Vaičiulis, K.Basiul, 

I.Jezukevičienė, L.Lempertienė ; 

 Retrokonversijos skyrius 

V.Miliukienė; 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centras 

Katalogavimo skyrius:  

I.Kriukienė, N.Janušienė, L.Lazurina , 

R.Maciulevičienė, V.Mickevičienė, 
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J.Remeikienė, A.Ušpalienė; 

Retų knygų ir rankraščių skyrius: 

D.Norkūnienė, A.Masevičienė, 

V.Vaitkevičiūtė-Verbickienė. 

  

  Tarptautinių standartinių 

numerių suteikimas 

Lietuvoje leidžiamoms 

knygoms, muzikos 

leidiniams, serialiniams 

leidiniams ir kitiems 

tęsiamiesiems ištekliams 

Suteiktų ISBN skaičius, 5500 

vnt. 
 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinių agentūrų skyrius 

V.Matijoškaitė. 

  

   Suteiktų ISMN skaičius, 60 

vnt. 
 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinių agentūrų skyrius 

V. Matijoškaitė. 

  

   Suteiktų ISSN skaičius, 280 

vnt. 
 Bibliografijos ir knygotyros centro 

Nacionalinių agentūrų skyrius 

A. Kasiulytė. 

 

  

01-03- 

02-01-01 

Rengti ir teikti 

bibliografinę 

informaciją, vykdyti 

užklausas. 

Straipsnių bibliografinių 

įrašų rengimas 

Straipsnių bibliografinių įrašų, 

parengtų ir įkeltų. į NBDB 

skaičius, 30 000 vnt.  

 Vadovybės informacijos skyrius 

A. Markevičiūtė, N. Nekrasova, S. Jurgaitytė, 

A. Brazinskaitė, V. Tamošaitienė, L. 

Klusienė. 

 533,0 

  Spaudos apžvalgų rengimas Parengtų spaudos apžvalgų 

skaičius, 210 vnt. 
 Vadovybės informacijos skyrius 

R. Lukauskaitė, L. Kytrienė, R. Caturian, J. 

Milašienė, V. Nedzveckienė, Ž. Juzukonienė, 

J. Lichtaravičienė, A. Gurauskaitė, R. 

Januškevičienė, L. Savickienė, R. Avižienė. 

  

  Bibliografinių užklausų 

vykdymas 

Įvykdytų bibliografinių 

užklausų skaičius, 150 vnt.  
 Vadovybės informacijos skyrius 

S.Čižienė, R.Avižienė, L.Savickienė, 

A.Markevičiūtė, R.Januškevičienė. 

 

  

01-03-03-

01-01 

Vykdyti vartotojų 

informacinį 

LNB Elektroninio katalogo 

kūrimas: dokumentų 

Sukurtų bibliografinių įrašų 

skaičius, 50 000 vnt.  
 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centras  

 2 780,0 



 

 
Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/arba indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi vykdytojai (padalinys, darbuotojai) Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. litų) 

 

8 

aprūpinimą, 

organizuoti prieigą 

prie Lietuvos ir 

pasaulio informacijos 

ir žinių išteklių, teikti 

paslaugas 

vartotojams. 

katalogavimas, sisteminimas 

ir dalykinimas 

Katalogavimo skyrius: R.Skačkauskienė, 

S.Stankuvienė, D.Pečiulienė, V.Grušienė,  

J.Marcinkevičienė, A.Pruckutė, 

D.Balčiūnienė, A.Mačionienė, 

B.Liniauskienė, R.Bagočienė, 

I.Kvietkuvienė, J.Jautakienė, M.Šidlauskienė, 

V.Adomavičienė, R.Jusaitienė, 

L.Bajoriūnienė, A.Tamošaitienė, 

V.Vladimirova, A.Dudlauskaitė, 

B.Tomašaitytė, R.Tamolytė, R Bubėnaitė, 

A.Labinas;  

Retų knygų ir rankraščių skyrius: R.Dirsytė, 

D.Norkūnienė, A.Masevičienė, D.Tarailienė, 

V.Vaitkevičiūtė-Verbickienė, T. Mackevič, 

G. Žukauskaitė, A. Zemkajutė, 

J.Misiūnienė, V. Bargailienė; 
Retrokonversijos skyrius: M.Baranauskienė, 

R.Švabauskaitė, D.Gedžiūnaitė, 

V.Rutkauskaitė, I.Zdanavičiūtė, R.Ginaitienė, 

G.Lenkauskaitė; 

 Muzikos skyrius:  

L.Strabulienė, Ž.Časaitė, Z.Baublytė, 

A.Bielinskienė, J.Stonienė, R.Koriznienė, 

M.Burokaitė, V.Čeglienė,K.Šernaitė; 

 Informacijos centras 

I.Adomaitienė, R.Grušnienė, D.Miliukaitė, 

L.Poliakova. 

  LIBIS UDK DB rengimas Išverstų ir redaguotų UDK 

skirsnių skaičius, 8 000 vnt. 
 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centro Katalogavimo skyrius 

R.Skačkauskienė, D.Noreikienė, 

R.Maciulevičienė. I.Kriukienė. 

  

  LNB Elektroninio katalogo 

(EK) kokybės kontrolė 

Kontroliuojamų LNB EK BĮ 

parametrų skaičius, 3 

 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centro Katalogavimo skyrius 

S.Stankuvienė; 
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  Vartotojų informacinis 

aprūpinimas 

Įvykdytų užklausų skaičius, 

 37 000 vnt.  
 Skaitytojų aptarnavimo skyrius; 

 Informacijos centras; 

 Meno skyrius; 

 Muzikos skyrius; 

 Vaikų literatūros centras; 

 Lituanikos skyrius; 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centro Retų knygų ir rankraščių 

skyrius; 

 Bibliotekininkystės centro Informacijos 

skyrius; 

 Bibliografijos ir knygotyros centras; 

 Spaudinių saugojimo skyrius. 

  

  Prieigos prie Lietuvos ir 

pasaulio informacijos išteklių 

užtikrinimas 

Prenumeruojamų duomenų 

bazių skaičius, 29 vnt.  
 Informacijos centro Elektroninės 

informacijos skyrius 

A. Diržauskienė. 

  

  Nacionalinės bibliotekos 

sukauptų informacinių 

išteklių ir veiklos sklaida 

internetu 

Teminių virtualių parodų 

skaičius, 23 vnt. 
 Ryšių su visuomene skyrius 

N.Jonaitienė, N.Matusevičienė, 

J.Stankevičienė, D.Gudelis, K.Šapoka, 

J.Zovė, S.Kuliešienė, G.Sederevičius; 

 Vaikų literatūros centras 

R.Tamulienė, J.Savukynaitė; 

 Muzikos skyrius 

K.Šernaitė, M.Burokaitė; 

 Meno skyrius 

R.Chlomauskaitė, E.Valiūtė; 

 Lituanikos skyrius 

J.Budriūnienė, E.Karalienė, J.Matuzaitė; 

 Informacijos centras 

I.Adomaitienė. 

  

   Virtualių naujai gautų 

dokumentų parodų skaičius, 93 

vnt. 

 Informacijos centras 

IAS ir TODS skyriai; 

 Meno skyrius 
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J.Dapkiewicz, E.Valiūtė; 

 Muzikos skyrius 

K.Šernaitė, M.Burokaitė. 

   Sukurtų biobibliografijų 

skaičius, 10 vnt.  
 Informacijos centras 

Z.Daugėlaitė, O.Zimareva, B.Dženkaitienė, 

R.Kneižytė, R.Grušnienė, G.Rinkevičienė, 

R.Zenevskienė, I.Žilienė, D.Miliukaitė, 

V.Račkauskaitė, I.Adomaitienė. 

  

   Palaikomų teminių interneto 

svetainių skaičius, 4 vnt. 

 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centro Retų knygų ir rankraščių 

skyrius 

 Vadovybės informacijos skyrius 

V.Beganskaitė, S.Čižienė, A.Markevičiūtė; 

 Strateginių projektų plėtros skyrius 

G.Daukšaitė; 

 Vaikų literatūros centras  

I.Mankevičienė. 

 

  

  Nacionalinės bibliotekos 

veiklos ir sukauptų 

informacinių išteklių sklaida 

socialiniuose tinkluose 

Tinklaraščių skaičius, 3 vnt. 

Socialinio tinklo Facebook 

paskyrų skaičius – 4 vnt. 

YouTube paskyrų skaičius – 1 

vnt. 

 Ryšių su visuomene skyrius 

G.Sederevčius, S.Charsika; 

 Informacijos išteklių formavimo ir 

plėtros centro Retų knygų ir rankraščių 

skyrius; 

 Lituanikos skyrius; 

 Vaikų literatūros centras 

A.Strelcova. 

  

  Vartotojų aptarnavimas Apsilankymų skaičius 130 

tūkst. vnt.  

Registruotų skaitytojų skaičius 

– 12 tūkst. vnt. 

Išduotų dokumentų skaičius –  

1 200 tūkst. vnt.  

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius; 

 Informacijos centras; 

 Meno skyrius; 

 Muzikos skyrius; 

 Vaikų literatūros centras; 

 Lituanikos skyrius; 

 Informacijos išteklių formavimo ir 
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vystymo centro Retų knygų ir rankraščių 

skyrius; 

 Bibliotekininkystės centro Informacijos 

skyrius; 

 Spaudinių saugojimo skyrius. 

  Tarpbibliotekinio 

abonemento paslaugų 

teikimas 

Dokumentų užsakymų 

skaičius, 2 770 vnt. 

Gautų ir išsiųstų dokumentų 

skaičius, 2 775 vnt. 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

R. Senovaitienė, R. Birgilienė. 

  

  Dokumentų kopijavimas Dokumentų kopijų skaičius,  

151 300 vnt. 

 

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

D.Kundelienė; 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Dokumentų 

dauginimo skyrius 

V.Kondrackas, M.Liniauskas. 

 

  

01-03-03-

02-01 

Skaitmeninti, 

organizuoti ilgalaikį 

skaitmenintų objektų 

saugojimą ir sklaidą, 

standartizuoti 

procesus. 

Skaitmeninimo stebėsenos 

sistemos (SSS) sukūrimo 

organizavimas ir diegimas 

Su LR KM parengtų teisės 

aktų projektų skaičius, 4 vnt; 

Gavusių SSS PĮ ir apmokytų 

atminties organizacijų 

skaičius, 14 institucijų 

 Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centras 

G.Rutkauskienė. 

 

 

632,0 

  Publikuoto kultūros paveldo 

objektų atrinkimas 

skaitmeninimui: 

bibliografinių leidinių ir 

inventorinių sąrašų 

(kartotekų) analizė ir 

bibliografinių įrašų 

atrinkimas 

Atrinktų bibliografinių įrašų 

skaičius, 1 500 vnt. 
 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Dokumentų paveldo atrankos ir 

metaduomenų rengimo skyrius 

A.Trabšienė, S. Pankratovienė. 

  

  Knygų, periodinių leidinių, 

rankraštinių dokumentų 

skaitmeninimas 

Suskaitmenintų psl. skaičius, 

200 000 vnt.; Suskaitmenintų 

objektų skaičius, 12 000 vnt. 

 

 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Skaitmeninimo skyrius 

L.Mačiulienė, R.Rudokaitė, P.Rastenis, 
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A.Mačiulis. 

  Metaduomenų 

skaitmenintoms knygoms, 

periodiniams leidiniams, 

rankraštiniams dokumentams 

rengimas ir susiejimas su 

skaitmeniniais vaizdais. 

Parengtų bibliografinių įrašų 

skaičius, 300 vnt. 

Susietų bibliografinių įrašų 

skaitmenintiems objektams 

skaičius, 300 vnt. 

 

 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Dokumentų paveldo atrankos ir 

metaduomenų rengimo skyrius 

A.Trabšienė, S.Pankratovienė 

  

  Knygų, periodinių leidinių, 

rankraštinių dokumentų 

bibliografinių įrašų ir vaizdų 

eksportavimas į portalą 

www.epaveldas.lt 

Eksportuotų į portalą 

www.epaveldas.lt 

skaitmenintų objektų skaičius, 

12 000 vnt. 

 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Dokumentų paveldo atrankos ir 

metaduomenų rengimo skyrius 

S.Bagdonienė 

  

  Dokumentinio paveldo 

skaitmeninio turinio 

integravimas į Europos 

skaitmeninę erdvę 

bibliografinių įrašų 

eksportavimas į portalą 

www.europeana.eu 

Eksportuotų į portalą 

www.europeana.eu knygų, 

periodinių leidinių, 

rankraštinių dokumentų 

bibliografinių įrašų skaičius,  

300 vnt. 

 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Dokumentų paveldo atrankos ir 

metaduomenų rengimo skyrius 

A.Trabšienė, S Pankratovienė 

  

  Portalo www.epaveldas.lt 

prieigos organizavimas 

Virtualių apsilankymų portale 

www.epaveldas.lt skaičius, 

250,0 tūkst. vnt. 

 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Dokumentų paveldo atrankos ir 

metaduomenų rengimo skyrius 

A Trabšienė, S.Pankratovienė 

 

  

  Tarptautinių standartų, 

klasifikatorių bei tezaurų 

pritaikymas, Lietuvos 

standartų projektų rengimas 

Parengtų Lietuvos standartų 

projektų skaičius, 1 vnt. 
 Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centro 

Standartų ir metodinis skyrius 

T.Auškalnis, L.Buckienė. 

  

  Šalies bibliotekų darbuotojų, 

vykdančių dokumentinio 

paveldo skaitmeninimą, 

kompetencijų plėtra 

Organizuotų mokymų skaičius, 

1 vnt. 

Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centras. 

  

01-03- Vykdyti užsakovo Pagrindinio Nacionalinės Rekonstrukcijos projekto  Rekonstrukcijos priežiūros skyrius  8 885,0 

http://www.epaveldas.lt/
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04-01-01 funkcijas 

rekonstruojant 

pagrindinį 

bibliotekos pastatą. 

bibliotekos pastato 

rekonstrukcija 

įgyvendinimo apimtis 

procentais nuo sąmatinės 

vertės, 10,3 proc. 

R.Dzingulevičius, E.Kisielienė. 

01-03- 

04-02-01 

Organizuoti veiklos 

aprūpinimą. 

Nacionalinės bibliotekos 

veiklos užtikrinimas 

Lėšų dalis programos 

sąmatoje, 30 proc. 
 Bendrasis skyrius 

R.Gedvilas, A.Mačys, J.Navickas, 

J.Ruškulys, R.Butkus, G.Skauronas, 

J.Banelienė, L.Kruglikova, V.Bartkevičius, 

A.Vanagas. 

 3 519,0 

Programa 02 02 INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, PLĖTRA IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS LIBIS BIBLIOTEKOSE 

02-02-01-

01-01 

Plėtoti mokslo 

tiriamąją bei 

metodinę veiklą, 

aprūpinti bibliotekų 

darbuotojus  

profesine literatūra 

bei ugdyti jų 

profesionalumą. 

Taikomųjų mokslinių tyrimų 

vykdymas, publikacijų ir 

pranešimų rengimas 

Atliktų tyrimų skaičius, 12 vnt.   Bibliotekininkystės centras  

A.Skuodytė, V.Gudaitis, P.Biveinis, 

J.Kanapickaitė, D.Jaskonienė, 

G.Ivaškevičienė, I.Krauls; 

 Informacijos centras 

A.Diržauskienė ; 

 Vaikų literatūros centras  

D.Andriuškevičienė, O.Kaladienė, 

R.Tamulienė; 

 Nacionalinis skaitmeninimo ir VEPS 

centras 

L.Buckienė; 

 Lituanikos skyrius 

J.Budriūnienė, D.Cidzikaitė, 

D.Bandzevičiūtė. 

 

 720,0 

   Publikacijų skaičius, 40 vnt. Nacionalinės bibliotekos darbuotojai 

 

  

   Pranešimų skaičius, 60 vnt. Nacionalinės bibliotekos darbuotojai 

 

  

  Metodinių priemonių 

rengimas ir leidyba 

Parengtų metodinių priemonių 

skaičius, 8 vnt. 
 Bibliotekininkystės centras 

G. Ivaškevičienė; 

 Strateginių projektų plėtros skyrius 

E. Stratilatovas; 
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 Informacijos išteklių formavimo ir 

vystymo centras 

R. Skačkauskienė, S.Stankuvienė; 

 Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios 

elektroninio paveldo sistemos centras 

S.Bagdonienė; 

 Muzikos skyrius 

D.Puišienė, I.Strabulienė; 

 Vaikų literatūros centras 

A.Strelcova, D.Andriuškevičienė, 

A.Augustaitienė. 

 

  Profesinio žurnalo „Tarp 

knygų“ leidyba 

Išleistų numerių skaičius, 11 

numerių 
 Bibliotekininkystės centro Leidybos 

skyrius 

J.Bičkauskienė, L.Pakalniškienė, Ž.Vėtienė, 

V.Grybauskaitė, P.Grybauskienė, 

V.Pukėnaitė, J.Jūrėnienė, K.Stankevičius. 

 

  

  Kitų bibliotekininkystės, 

bibliografijos, statistikos 

leidinių leidyba ir platinimas 

Leidinių pavadinimų skaičius, 

19 vnt. 

Leidinių apimtis, 224 leidybos 

apsk. lankų. 

Leidinių tiražas, 6570 egz. 

 

 Bibliotekininkystės centro Leidybos 

skyrius 

A.Tebeliškienė, T.Jablonskaja, J.Jurėnienė ir 

kt. darbuotojai (redakcinė, leidybinė veikla), 

V.Kuzmaitė (leidinių apskaita ir platinimas), 

L.Pakalniškienė (leidinių sandėliavimas); 

 Dokumentų konservavimo ir 

restauravimo centro Dokumentų 

dauginimo skyrius 

V.Kondrackas, M.Liniauskas. 

 

  

02-02-02-

01-01 

Teikti Lietuvos 

bibliotekų 

bibliografinius įrašus 

į suvestinį katalogą 

ir integruoti juos į 

Lietuvos bibliotekų 

bibliografinių įrašų 

pateikimas į suvestinį 

katalogą 

Pateiktų į suvestinį katalogą 

bibliografinių įrašų skaičius, 

90 tūkst. vnt. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centro Suvestinio 

katalogo ir katalogavimo paslaugų 

skyrius 

V.Tolušienė. 

 138,0 
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Europos biblioteką. 

  Lietuvos bibliotekų 

bibliografinių įrašų 

integravimas į Europos 

biblioteką 

Integruotų į Europos biblioteką 

bibliografinių įrašų skaičius  

1 620 tūkst. vnt. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centro Suvestinio 

katalogo ir katalogavimo paslaugų 

skyrius 

R.Balandienė. 

 

  

02-02-02-

02-01 

Įsigyti, diegti, 

prižiūrėti ir palaikyti 

techninę ir 

programinę įrangą. 

Lietuvos bibliotekų lokalių 

sistemų vystymas  

Atnaujintų kompiuterinių 

darbo vietų skaičius Lietuvos 

bibliotekose, 20 vnt. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centras  

G.Bastauskienė. 

 1 035,0 

   Naujų LIBIS programinės 

įrangos versijų sukūrimas ir 

įdiegimas, 4 vnt. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centras  

Z.Burinskienė. 

  

   Lietuvos bibliotekų darbuotojų 

mokymai (val. skaičius), 40 

val.  

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centras  

Z.Burinskienė. 

  

  Nacionalinės bibliotekos 

lokalinės sistemos 

palaikymas 

Techninės ir programinės 

įrangos Nacionalinėje 

bibliotekoje priežiūra. Išlaidų 

suma procentais nuo įrengimų 

vertės, 0,8 proc. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centro 

Automatizuotos bibliotekinės sistemos 

skyrius 

V.Bielinienė. 

  

   Atnaujintų kompiuterizuotų 

darbo vietų skaičius 

Nacionalinėje bibliotekoje, 20 

vnt. 

 Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos centro 

Automatizuotos bibliotekinės sistemos 

skyrius 

V.Bielinienė. 

 

  

02-02-03-

01-01 

Realizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

ugdymo procesus. 

Organizuoti ir koordinuoti 

LIBIS bibliotekų darbuotojų 

mokymus 

LIBIS bibliotekų darbuotojų - 

mokymų dalyvių skaičius. 

(vienetai) 1000 

 

 Bibliotekininkystės centras 

J.Kanapickaitė, M.Ilgevičienė; 

 Strateginių projektų plėtros skyrius 

I.Vičytė. 

 115,0 

   Organizuotų seminarų, 

mokymų ir kvalifikacijos 
 Bibliotekininkystės centras 

J.Kanapickaitė, M.Ilgevičienė. 
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tobulinimo priemonių skaičius. 

(vienetai), 35 
 Strateginių projektų plėtros skyrius 

I.Vičytė. 

  Atnaujinti bei viešinti 

mokomąją medžiagą 

bibliotekininkams  

Atnaujintų mokymo programų 

skaičius, 2 vnt. 
 Strateginių projektų plėtros skyrius 

I. Vičytė. 

 

  

   Palaikomų nuotolinio mokymo 

svetainių skaičius, 1 vnt. 
 Strateginių projektų plėtros skyrius 

M.Janavičius. 

 

  

  Vykdyti aktyvesnio 

naudojimosi vieša interneto 

prieiga akcijas 

Palaikomų komunikavimo 

interneto svetainių skaičius, 2 

vnt. 

 Strateginių projektų plėtros skyrius 

G.Daukšaitė. 

  

  Palaikyti vartotojų 

registracijos ir statistikos 

sistemą (VRSS). Rinkti 

duomenis apie 

bibliotekose teikiamos 

viešos interneto prieigos 

(VIP) paslaugos 

naudojimą. 

Statistinių ataskaitų skaičius, 1   Strateginių projektų plėtros skyrius 

M.Janavičius 

 

  

  Tobulinti Nacionalinės 

bibliotekos darbuotojų 

kvalifikaciją 

Nacionalinės bibliotekos 

darbuotojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose ir/ar renginiuose, 

skaičius, 150 vnt. 

 

Nacionalinės bibliotekos darbuotojai. 

 

  

02-02-03-

02-01 

Atstovauti LIBIS 

bibliotekas 

Organizuoti LIBIS bibliotekų 

veiklos rezultatų sklaidą 

Publikuotų leidinių 

pavadinimų skaičius, 19 vnt. 

 

 Bibliotekininkystės centras 

Leidybos skyrius. 

 104,0 

   Viešų renginių ir 

komunikacijos kampanijų 

skaičius (vienetai), 50 vnt 

 Bibliotekininkystės centras 

J.Kanapickaitė, M.Ilgevičienė; 

 Strateginių projektų plėtros skyrius 

R.Surovec. 
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02-02-03-

02-02 

Dalyvauti 

nacionalinių ir 

tarptautinių 

bibliotekų asociacijų 

veikloje 

Narystė ir dalyvavimas 

bibliotekų asociacijų veikloje 

Bibliotekų asociacijų (su 

narystės mokesčiu), kurių narė 

yra LNB, skaičius, 10 vnt. 

 Administracija 

S.Leknickienė. 

 63,0 

 

________________________________________________________________ 


