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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 infrastruktūros gerinimą ir paslaugų plėtrą  

 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo terminas,  

ketvirtis 

1. Realizuoti pilna apimtimi e.knygų skolinimo paslaugą, integruojant ją į LIBIS sistemą II k. 

2  Modernizuoti vieningą e.paslaugų portalą ibiblioteka.lt, sukuriant elektroninio turinio 
kūrimo galimybes 

IV k. 

3. Pritaikyti VEPIS personalizuotiems vartotojų poreikiams, diegiant naujas e.paslaugas  IV k. 

4. Parengti LIBIS modernizavimo specifikaciją, numatant debesijos infrastruktūros, 

paremtos vieno langelio principu, sukūrimą 

IV k. 

5 Modernizuoti lankytojų aptarnavimo sistemą, išnaudojant rekonstruoto Nacionalinės 
bibliotekos pastato infrastruktūros pokyčius 

IV k 

 
Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai 

Siektina reikšmė 

2016-ais metais 

1. Virtualių apsilankymų kataloguose skaičiaus augimas, proc  7,0 

2. Vartotojų užsakymų internetu augimas, proc.  10,0 

3. Naujų diegiamų e-paslaugų skaičius, vnt  9 

 

 

 

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

tobulinimas 

 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo terminas,  

ketvirtis 

1. Sukurti verslo ir intelektinės nuosavybės centro struktūrą ir modelį IV k.  

2. Atnaujinti valstybės įstaigų aptarnavimo modelį, plečiant aptarnaujamų valstybės 
institucijų skaičių 

IV k. 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijai  

Siektina reikšmė 

2016-ais metais 

1. Renginių, organizuotų su valstybės, verslo ir mokslo institucijomis, prisidedančių prie valstybės 
informacijos išteklių valdymo ir jų sklaidos veiklų, skaičius, vnt. 

10 

 
Planuojami asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti, Eurais 

 
Eil. 

Nr. 
Prioriteto pavadinimas  

Asignavimai, tūkst. 

eurų 

1  Prieigos prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas visiems informacijos vartotojams 
per infrastruktūros gerinimą ir paslaugų plėtrą 

36,0  

2  Valstybės, verslo ir mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija tobulinimas 14,0 

 

 

  



 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Įgyvendinti naują Nacionalinės bibliotekos veiklos modelį siekiant perėjimo prie efektyvaus 

išteklių naudojimo. 

2. Kurti ir įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos mokslinės veiklos vykdymo modelį. 

3. Telkti Nacionalinės bibliotekos rėmėjus ir partnerius, siekiant sustiprinti bibliotekų vaidmenį 

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

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

 

Planuojamų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2016 metais, tūkst. eurų 

 

 

 
  

11963 

868 

1 programa

2 programa

1. Užtikrinti nacionalinio dokumentinio 
kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, 

aktualinimą ir sklaidą  

1 programa 

Visuomenės informacinis aprūpinimas 

 

Asignavimai: 

iš viso –11 963,0 tūkst. eurų 

iš jų DU – 3 225,0 tūkst. eurų 

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 –868,0 tūkst. eurų 

iš jų DU – 474,0  tūkst. eurų  

(6,8%) 

(93,2%) 



 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  

 

 2015 2016 2017 2018 

Pareigybių skaičius, vnt. 493,5 490,0 490,0 490,0 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, tūkst. eurų 

3 344,0 3 699,0 3 699,0 3 699,0 

 

 

 

Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes  

2016 metais, proc. 
 

 
 

 

 

 

5 

42 

443 

vadovai ir
pavaduotojai

kitų padalinių
padalinių vadovai ir jų
pavaduotojai

specialistai ir kiti

(95,0 tūkst.eurų) 

(437,0 tūkst. eurų) 

(3 167,0 tūkst. eurų) 



 

 

 
 

 

 

1 lentelė. 2016 - 2018-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

 

 (tūkst. eurų) 

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 

iš viso 

iš jų 

 
 

iš viso 

išlaidoms 

iš jų 
darbo 
užmo- 
kesčiui 

 
 

turtui 
įsigyti 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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 

 4.759,0  3.225,0  7.204,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0 1. Visuomenės informacinis aprūpinimas  11.963,0 

 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 jų valdymo išlaidos 

 868,0  474,0  0,0  2.833,0  718,0  474,0  2.115,0  718,0  718,0  474,0  0,0 2. Infrastruktūros  kūrimas, plėtra ir kompetencijų 
ugdymas LIBIS bibliotekose. 

 868,0 

 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 jų valdymo išlaidos 

 0,0 iš jų valdymo išlaidos 

Valdymo išlaidų dalis, procentais 0 % 

Iš viso asignavimų programoms  12.831,0  15,0  3.699,0  5.477,0  5.492,0  2.130,0  3.699,0  5.477,0  7.607,0  7.204,0  3.699,0  5.627,0 

 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

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



 

   

         



II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS  

 

 

 

Nacionalinės bibliotekos strateginiai tikslai ir juos įgyvendinančios programos 2016–

2018 m. nustatomos siekiant iš esmės prisidėti įgyvendinant pagrindinį nacionalinės informacijos 

politikos uždavinį – užtikrinti žinių, informacijos prieinamumą visuomenei bei sudaryti galimybes 

naudoti informaciją kaip strateginį visų visuomenės veiklos sričių vystymo išteklių.  

Nacionalinei bibliotekai įgyvendinant strateginius tikslus Užtikrinti nacionalinio 

publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą ir sklaidą ir Sudaryti 

sąlygas informacinių paslaugų plėtrai LIBIS bibliotekose bei ugdyti bibliotekų darbuotojų 

kompetencijas, 2016 metų veiklos prioritetus diktuoja siekis, kad bibliotekos paslaugų kokybė ir 

forma atitiktų laikmečio aktualijas; biblioteka turėtų galimybes aktyviai reaguoti į sparčius 

technologinės aplinkos pasikeitimus; atsiliepdama į visuomenės ir bibliotekos paslaugų vartotojų 

poreikių kaitą, gerinti visuomenės prieigą prie informacijos ir žinių, ieškoti lankstesnių lėšų 

panaudojimo mechanizmų bei mažinti apribojimus modernių elektroninių paslaugų plėtrai ir 

aktualaus kultūros turinio sklaidai, įveikti užsitęsusios Nacionalinės bibliotekos pastato 

rekonstrukcijos sąlygotą Nacionalinės bibliotekos ir jos lankytojų atotrūkį.  

Įgyvendinant pirmąjį 2016 metų Nacionalinės bibliotekos veiklos prioritetą Prieigos 

prie informacijos išteklių ir kultūros paveldo gerinimas per infrastruktūros gerinimą ir 

paslaugų plėtrą, išnaudojami tokie teigiamą įtaką darantys veiksniai, kaip Virtualios elektroninio 

paveldo sistemos VEPIS sukūrimas įvykdžius projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos 

plėtra“, bazės pažangioms e.paslaugoms sukūrimas, įvykdžius projektą „Elektroninių leidinių 

pateikimo skaitytojui ir intelektualios elektroninių išteklių paieškos bibliotekų kataloguose 

įgyvendinimas“, skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas ir diegimas; plėtojama partnerystė 

su leidėjais ir autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis, numatoma galimybė šio 

strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu užbaigti rekonstrukciją ir atidaryti vartotojams 

pagrindinį Nacionalinės bibliotekos pastatą, pagerinant bibliotekos galimybes pilnu pajėgumu 

vykdyti savo funkcijas, ir kt.  

Įvykdžius svarbiausius prioriteto darbus, atsiras prielaidos padidinti e.leidinių 

prieinamumą visuomenei, suteikiant skaitytojams galimybes tiek pasiskolinti, tiek sužinoti apie 

planuojamas naujai išleisti e.knygas (darbas Realizuoti pilna apimtimi e.knygų skolinimo paslaugą, 

integruojant ją į LIBIS sistemą), sukurti galimybes leidėjams, autoriams ir skaitytojams per 

vieningą prieigą ir naudojantis įvairiais įrenginiais kurti elektroninį turinį (elektronines, tame tarpe, 

interaktyvias, knygas), tuo skatinant e.leidinių sklaidą ir plėtrą, modernizavus portalą i.biblioteka.lt, 

įdiegti priemones, užtikrinančias e.leidinių (tame tarpe periodinių) išsaugojimą ir prieigą bei 

paiešką per bibliotekų e.paslaugų portalą ibiblioteka.lt (darbas Modernizuoti vieningą e.paslaugų 

portalą ibiblioteka.lt, sukuriant elektroninio turinio kūrimo galimybes) bei pasiekti skaitmeninio 

kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo procesų koordinacijos ir kokybės, jo integralumo ir tvarumo 

padidėjimo; pritaikant VEPIS personalizuotiems vartotojų poreikiams, sukurti eilę naujų inovatyvių 

elektroninių paslaugų ir produktų, didinant skaitmeninto kultūros paveldo sklaidą ir pritaikant 

virtualios kultūrinės erdvės vystymąsi visuomenės poreikiams (darbas Pritaikyti VEPIS 

personalizuotiems vartotojų poreikiams, diegiant naujas e.paslaugas). Šie darbai bus vykdomi per 

rengiamus naujus ES fondų ir valstybės lėšomis numatomus finansuoti projektus „Modernaus 

elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“ ir „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios 

kultūrinės erdvės vystymas“.  

Viena svarbiausių infrastruktūros gerinimo krypčių lieka Lietuvos integralios bibliotekų 

informacinės sistemos LIBIS, kuri yra bibliotekinių procesų automatizavimo, bibliotekų e.paslaugų 

tobulinimo ir diegimo pagrindas, infrastruktūros tobulinimas. Tai leistų užtikrinti per centralizuotą 



infrastruktūrą LIBIS bibliotekų kuriamų informacijos išteklių integralumą ir tvarumą ir būtų 

ekonomiškai naudinga (darbas Parengti LIBIS modernizavimo specifikaciją, numatant debesijos 

infrastruktūros, paremtos vieno langelio principu, sukūrimą). 

Siekiant įgyvendinti prioritetą, taip pat būtina sklandžiai pereiti prie naujo Nacionalinės 

bibliotekos veiklos modelio užbaigus Nacionalinės bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukciją ir 

atsiradus sąlygoms pilnai įgyvendinti Nacionalinei bibliotekai keliamus uždavinius. Svarbiausio 

darbo – Modernizuoti lankytojų aptarnavimo sistemą, išnaudojant rekonstruoto Nacionalinės 

bibliotekos pastato infrastruktūros pokyčius – įvykdymas leis užtikrinti gerą sudėtingų logistikos ir 

rinkodaros procesų valdymą, atnaujinant Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo sistemą, 

bei pagerinti vartotojams teikiamas paslaugas, pasinaudojant pagerėjusiomis infrastruktūros 

sąlygomis. 

Antrasis 2016 metų Nacionalinės bibliotekos veiklos prioritetas Valstybės, verslo ir 

mokslo institucijų aprūpinimo specializuota informacija tobulinimas siekia stiprinti 

Nacionalinės bibliotekos vaidmenį aprūpinant valstybės, mokslo ir verslo specialistus bei 

visuomenę sprendimų priėmimui reikalinga informacijos analitika. Šio prioriteto įgyvendinimo 

pagrindu tampa Nacionalinės bibliotekos vykdoma parlamentinės bibliotekos funkcijos plėtra, 

vystomas Nacionalinės bibliotekos bendradarbiavimas su valstybės institucijas aptarnaujančiomis 

Lietuvos ir užsienio organizacijomis tyrimų ir analitinių paslaugų srityse; didėjantis įsitraukimas į 

strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas ir struktūras bei projektus, didėjanti 

Nacionalinės bibliotekos, mokslo, politikos ir verslo organizacijų sąveika per Think Tank LT ir 

kitas iniciatyvas. Šio prioriteto įgyvendinimas pagerins sąlygas vykdyti įsipareigojimus skatinti 

darnų vystymąsi ir demokratines visuomenes, siekti, kad kiekvienas galėtų gauti, suprasti, naudotis 

ir dalytis informacija, kuriuos Nacionalinė biblioteka prisiėmė pasirašydama 2014 m. Liono 

deklaraciją dėl teisės į informaciją ir vystymąsi. 

Svarbiausio šio prioriteto darbo Atnaujinti valstybės įstaigų aptarnavimo modelį 

vykdymui Nacionalinėje bibliotekoje įkurtas Informacijos analitikos skyrius, kurio uždaviniai ir 

funkcijos orientuoti į naujų valdymo sprendinių ir informacijos analitikos paslaugų teikimą. Taip 

atsiranda prielaidos išplėsti parlamentinės bibliotekos funkcijų vykdymo erdvę ir aptarnaujamų 

valstybės institucijų skaičių, bendradarbiauti su jomis, panaudojant valstybės informacinių išteklių 

sąveikumo platformą ir taip didinti e. paslaugų prieinamumą visuomenei, dalyvauti e.demokratijos 

plėtros projektuose, bendradarbiauti strateginių informacinių išteklių semantizavimo, kultūros 

išteklių integravimo į skaitmeninę erdvę, elektroninio turinio saugios informacinės sąveikos ir kt. 

klausimais. Kitas svarbiausias šio prioriteto darbas - Sukurti verslo ir intelektinės nuosavybės centro 

struktūrą ir modelį. Po rekonstrukcijos įkurus Nacionalinėje bibliotekoje verslo ir intelektinės 

nuosavybės centrą, pagerės sąlygos organizuoti ir viešinti renginius, duodančius galimybę gauti, 

aptarti, naudotis ir dalytis informacija, reikalinga valstybės, mokslo, politikos, verslo įstaigoms bei 

gyventojams sprendimų priėmimui. 

 

 

 

 

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 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų 

pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

E-01-01 Lietuvos publikuotų dokumentų 

archyvinio fondo surinkimo 

pilnumas, proc. 

83,0 84,5 85,0 85,5 

E-01-02 Skaitmenintų kultūros paveldo 

objektų, prieinamų Virtualioje 

elektroninio paveldo 

informacinėje sistemoje VEPIS, 

dalis iš visų suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų, proc. 

91,0 91,5 93,0 96,0 

E-01-03 Paslaugų vartotojų pasitenkinimo 

indeksas, proc. 

60,0 65,0 70,0 75,0 

 

 

 

 

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, Kultūros objektų 

aktualizavimo 2014–2020 metų programos uždavinius, Skaitmeninio 

kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos 

uždavinius, LRV 2016 metų veiklos prioritetinę kryptį 4.2 bei Kultūros 

ministro 2016 metų prioritetą Kultūros paslaugų kokybės ir 

prieinamumo didinimas, kultūrinio savitumo ugdymas, 2014 m. Liono 

deklaraciją dėl teisės į informaciją ir vystymąsi. 

 

 

Svarbiausi darbai ir 

investicijų projektai 

numatomi vykdyti 

įgyvendinant programą 

Svarbiausi darbai: Įgyvendinti Nacionalinės bibliotekos fondų 

formavimo strategiją, valstybinės bibliografijos ir spaudos statistikos 

leidinių atnaujinimo programą. Pilna apimtimi realizuoti ir viešinti e. 

leidinių skolinimo, vieningos visatekstės paieškos, vieningos paieškos 

duomenų bazėse paslaugas. Kurti naujas, personalizuotiems vartotojų 

poreikiams pritaikytas per VEPIS prieinamas paslaugas.  Didinti 

informacijos ir kultūros paveldo prieinamumą per organizuojamus 

renginius ir parodas. Sukurti Verslo ir intelektinės nuosavybės centro 

struktūrą ir modelį. Atnaujinti valstybės įstaigų aptarnavimo modelį, 

plečiant aptarnaujamų valstybės institucijų skaičių.  

Investicijų projektas: Pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos pastato Vilniuje, Gedimino pr.51, rekonstrukcija. 

Pagrindiniai planuojami projektai: „Modernaus elektroninio turinio 

išsaugojimas ir sklaida“ bei „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. 

 



Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Informacinės visuomenės 

plėtros 2014–2020 m. metų programa „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, Lietuvos Respublikos Seimo 

patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, 2010–2020 m. 

Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų planas, patvirtintas 

Europos Komisijos 2010 m. gegužės 19 d., Regionų kultūros plėtros 

2012–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-639. 

 

Programos vykdymo 

laikotarpis 

 

Programa tęstinė 

Programos aprašymas  

Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 

 

1. Sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį Lietuvos bei kitų šalių 

kultūros paveldą.  

Aprašymas. 

Nacionalinė biblioteka, iš viešosios informacijos rengėjų gaudama privalomąjį dokumentų 

egzempliorių, taip pat įsigydama aktualiausius dokumentus, 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. Nacionalinė biblioteka Lietuvos viešosios informacijos leidėjų 

produkcijai teikia tarptautinius standartinius identifikatorius ir brūkšninius kodus. 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 kaupia Lietuvos elektroninių išteklių archyvą.  

 

2. Plėsti 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. 

Nacionalinė biblioteka plėtoja bendradarbiavimą su valstybės, verslo ir mokslo 

organizacijomis, intensyvindama ir plėsdama teikiamas informacines ir bibliografines 

paslaugas, kurdama naujas valdymo sprendinių ir informacijos analitikos paslaugas bei 

organizuodama bendrus projektus ir renginius, taip siekiant aprūpinti valstybės, mokslo ir 

verslo specialistus bei visuomenę sprendimų priėmimui reikalinga informacine analitika. 

Didinamas įsitraukimas į strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas, 

struktūras bei projektus. 

 

 

 



 

3. Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos paslaugas kuriant žinių 

visuomenę. 

Aprašymas. 

Nacionalinė biblioteka organizuoja informacijos paiešką, prieigą prie Lietuvos ir pasaulio 

informacijos ir žinių išteklių, vykdo vartotojų informacinį aprūpinimą, teikia tradicines 

(informacines ir bibliotekines) bei interaktyvias paslaugas, tobulina jų kokybę ir 

operatyvumą. Nacionalinė biblioteka, būdama bibliotekų srities nacionaliniu skaitmeninimo 

kompetencijos centru, yra atsakinga už Virtualios elektroninio paveldo sistemos VEPS bei 

virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos VEPIS, užtikrinančių Lietuvos kultūros 

paveldo objektų ilgalaikį saugojimą, sklaidą ir integravimą į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir 

Europos kultūros paveldo erdvę (tame tarpe – ES mastu – per Europos skaitmeninę 

biblioteką Europeana), palaikymą ir plėtrą. Ji užtikrina konsoliduotų skaitmeninimo 

paslaugų teikimą ir atminties institucijų skaitmeninimo veiklų koordinavimą ir stebėseną per 

Skaitmeninimo stebėsenos sistemą, dalyvauja nenustatytų autorių teisių kūrinių duomenų 

bazės Lietuvoje kūrime. Siekdama tikslingai plėtoti paslaugas, Nacionalinė biblioteka vykdo 

vartotojų tyrimus bei Nacionalinės bibliotekos paslaugų rinkodaros ir viešinimo priemones ir 

programas. 

 

 

 

4. Užtikrinti Nacionalinės bibliotekos veiklai ir jos valdymui būtiną infrastruktūrą. 

Aprašymas.  

Nacionalinė biblioteka vykdo pagrindinio Nacionalinės bibliotekos pastato rekonstrukciją, 

siekia efektyvumo eksploatuodama savo pastatus ir įrengimus, aprūpindama savo veiklą 

materialiniais, energetiniais ir reikiamos kompetencijos žmogiškaisiais ištekliais. 

Nacionalinė biblioteka inicijuoja ir koordinuoja projektų rengimą, vykdo jų įgyvendinimo 

stebėseną, siekdama užtikrinti strateginių veiklų planavimo ir valdymo sąsają su vykdomų 

projektų planavimu ir valdymu. 

 

Programos vykdytojai Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 

Programos įgyvendinimui 

skirti etatai  

430 

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. 2016 - 2018-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

 (tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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:  
Sudaryti visuomenei galimybes 
pažinti publikuotą ir rankraštinį 
Lietuvos bei kitų šalių kultūros 
paveldą 

 2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0  2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0  2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0 01 

Uždavinys:  
Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva 
susijusio publikuoto ir rankraštinio 
kultūros paveldo kaupimą ir 
išsaugojimą bei sudaryti kitų šalies 
mokslui, švietimui, kultūrai ir 
ūkiui reikalingų dokumentų fondą. 

 2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0  2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0  2.274,0  2.274,0  1.657,0  0,0 01-01 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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:  
Sudaryti, tvarkyti, saugoti 
Lietuvos nacionalinės bibliotekos 
dokumentų fondą, vykdyti jo 
bibliografinę apskaitą, vykdyti 
Lietuvos publikuotų dokumentų 
tarptautinę standartinę numeraciją. 

 2.235,0  2.235,0  1.627,0  0,0  2.235,0  2.235,0  1.627,0  0,0  2.235,0  2.235,0  1.627,0  0,0 01-01-01 

Priemonė:  
Skaitmeninti/mikrofilmuoti 
išskirtinę vertę turinčius 
kilnojamųjų kultūros vertybių 
objektus, užtikrinti jų apsaugą 
ekstremalių situacijų atvejais 

 39,0  39,0  30,0  0,0  39,0  39,0  30,0  0,0  39,0  39,0  30,0  0,0 01-01-02 

Programos tikslas:  
Plėsti parlamentinės bibliotekos 
funkcijas. 

 258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0 02 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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 

Uždavinys:  
Plėtoti sąveiką su Lietuvos 
Respublikos Seimu, Vyriausybe, 
kitomis valstybės valdžios 
institucijomis, verslo subjektais ir 
kitomis organizacijomis, tenkinat 
jų informacinius poreikius ir 
įsitraukiant į strategines valstybės 
informacijos išteklių valdymo 
veiklas ir struktūras bei projektus. 

 258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0 02-01 

Priemonė:  
Vykdyti informacinį aprūpinimą, 
komunikacijos priemones, 
dalyvauti valstybės informacijos 
išteklių valdymo veiklose. 

 258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0  258,0  258,0  197,0  0,0 02-01-01 

Programos tikslas:  
Užtikrinti prieigą prie žinių ir 
informacijos, plėsti bibliotekos 
paslaugas kuriant žinių 
visuomenę. 

 1.078,0  1.078,0  819,0  0,0  1.078,0  1.078,0  819,0  0,0  1.078,0  1.078,0  819,0  0,0 03 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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 

Uždavinys:  
Sudaryti maksimalią prieigą prie 
Nacionalinės bibliotekos fondo, 
tobulinti nuotolinę prieigą prie 
Lietuvos ir pasaulio informacijos 
išteklių. 

 956,0  956,0  726,0  0,0  956,0  956,0  726,0  0,0  956,0  956,0  726,0  0,0 03-01 

Priemonė:  
Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir 
lankytojų aptarnavimą, suteikiant 
prieigą prie Lietuvos ir pasaulio 
informacinių išteklių. 

 956,0  956,0  726,0  0,0  956,0  956,0  726,0  0,0  956,0  956,0  726,0  0,0 03-01-01 

Uždavinys:  
Užtikrinti kuriamos virtualios 
elektroninio paveldo sistemos 
turinio atitikimą visuomenės 
poreikiams 

 122,0  122,0  93,0  0,0  122,0  122,0  93,0  0,0  122,0  122,0  93,0  0,0 03-02 

Priemonė:  
Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį 
skaitmenintų objektų saugojimą, 
vykdyti nacionalinio 
skaitmeninimo centro funkcijas. 

 122,0  122,0  93,0  0,0  122,0  122,0  93,0  0,0  122,0  122,0  93,0  0,0 03-02-01 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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:  
Užtikrinti Nacionalinės 
bibliotekos veiklai ir jos valdymui 
būtiną infrastruktūrą. 

 8.353,0  1.149,0  552,0  7.204,0  1.164,0  1.149,0  552,0  15,0  1.164,0  1.149,0  552,0  15,0 04 

Uždavinys:  
Sudaryti tinkamas sąlygas 
Nacionalinės bibliotekos 
specialistų darbui ir lankytojų 
aptarnavimui. 

 8.353,0  1.149,0  552,0  7.204,0  1.164,0  1.149,0  552,0  15,0  1.164,0  1.149,0  552,0  15,0 04-01 

Priemonė:  
Vykdyti užsakovo funkcijas 
rekonstruojant pagrindinį 
bibliotekos pastatą. 

 7.189,0  0,0  0,0  7.189,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 04-01-01 

Priemonė:  
Organizuoti ir vykdyti veiklos 
aprūpinimą. 

 1.085,0  1.070,0  492,0  15,0  1.085,0  1.070,0  492,0  15,0  1.085,0  1.070,0  492,0  15,0 04-01-02 

Priemonė:  
Koordinuoti Nacionalinės 
bibliotekos projektinę veiklą. 

 79,0  79,0  60,0  0,0  79,0  79,0  60,0  0,0  79,0  79,0  60,0  0,0 04-01-03 



(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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 

1. Viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas 

 11.963,0  4.759,0  3.225,0  7.204,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0 

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 

 103,0  88,0  35,0  15,0  103,0  88,0  35,0  15,0  103,0  88,0  35,0  15,0 

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) 

 11.963,0  4.759,0  3.225,0  7.204,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0  4.774,0  4.759,0  3.225,0  15,0 

 



3 lentelė. Programos 01-03 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015—2018-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

 1 tikslas: 

01, Sudaryti visuomenei galimybes pažinti publikuotą ir rankraštinį 

Lietuvos bei kitų šalių kultūros paveldą. 

    

R-01-03-01-01  Lietuvos dokumentinio paveldo fondo didėjimas, proc. 0,8 0,9 0,9 0,9 

R-01-03-01-02 Visų išskirtinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių objektų 

suskaitmeninta/mikrofilmuota dalis, proc.  

- 66 83 100 

 1 tikslo 1 uždavinys: 

01-01, Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir 

rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą bei sudaryti kitų 

šalies mokslui, švietimui, kultūrai ir ūkiui reikalingų dokumentų 

fondą. 

    

P-01-03-01-01-01  Gaunamų dokumentų kiekis, vnt. 44000 44000 44000 44000 

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

bibliografinių įrašų skaičius NBDB, tūkst. vnt.  

210,0 210,0 210,0 210,0 

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 (sutartiniai lapai), vnt.  28000 53000 53000 53000 

 2 tikslas: 

02, Plėsti 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, Plėtoti sąveiką su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, 

kitomis valstybės valdžios institucijomis, verslo subjektais ir kitomis 

organizacijomis, tenkinat jų informacinius poreikius ir įsitraukiant į 

strategines valstybės informacijos išteklių valdymo veiklas ir 

struktūras bei projektus.  

    

P-01-03-02-01-01  Parengtų spaudos apžvalgų skaičius, vnt. 210 210 210 210 

P-01-03-02-01-02  Įvykdytų bibliografinių užklausų skaičius, vnt. 190 190 190 190 

P-01-03-02-01-03 Renginių, organizuotų su valstybės, verslo ir mokslo institucijomis, 

prisidedančių prie valstybės informacijos išteklių valdymo ir jų 

sklaidos veiklų, skaičius, vnt.  

- 10 20 20 

 3 tikslas: 

03, Užtikrinti prieigą prie žinių ir informacijos, plėsti bibliotekos 

paslaugas kuriant žinių visuomenę. 

    

R-01-03-03-01  Virtualiųjų apsilankymų kataloguose skaičiaus augimas procentais, 

proc. 

7,0 7,0 7,0 7,0 



R-01-03-03-02 Suskaitmenintų objektų peržiūrų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, 

tenkantis vienam suskaitmenintam objektui, vnt. 

- 40 42 43 

R-01-03-03-03 Iš prenumeruojamų duomenų bazių atsisiųstų turinio vienetų skaičius, 

tenkantis vienam registruotam vartotojui per ataskaitinį laikotarpį, 

vnt. 

- 3,5 3,75 

 

4 

R-01-03-03-04 Naudotojų atsisiųstų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų 

skaičiaus pokytis, proc. 

- 27 30 32 

 3 tikslo 1 uždavinys: 

03-01, Sudaryti maksimalią prieigą prie Nacionalinės bibliotekos 

fondo, tobulinti nuotolinę prieigą prie Lietuvos ir pasaulio 

informacijos išteklių. 

    

P-01-03-03-01-01  Virtualiųjų apsilankymų kataloguose skaičius, tūkst. vnt. 400,0 428,0 458,0 490,0 

P-01-03-03-01-02  Fizinių apsilankymų skaičius,. tūkst. vnt. 130,0 130,0 135,0 150,0 

P-01-03-03-01-03  Dokumentų išduotis,. tūkst. vnt. 1200,0 1200,0 1200,0 1250,0 

P-01-03-03-01-04 Įvykdytų vartotojų informacinių užklausų skaičius, vnt. 37 000 37 000 37 500 38 000 

P-01-03-03-01-05 Naujai diegiamų e. paslaugų skaičius, vnt.  - 9 9 9 

 3 tikslo 2 uždavinys: 

03-02, Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos 

turinio atitikimą visuomenės poreikiams. 

    

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

puslapių skaičius, tūkst. vnt. 

180,0 180,0 180,0 180,0 

P-01-03-03-02-02 Apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse 

sistemose (portaluose) skaičiaus pokytis, proc. 

- 3,0 

 

5,0 6,0 

P-01-03-03-02-03 Į Europeana portalą pateiktų objektų skaičius, vnt.  - 5000 5700 6600 

P-01-03-03-02-04 Europeana portale prieinamų skaitmenintų kultūros paveldo objektų 

iš Lietuvos atminties institucijų skaičiaus pokytis, proc. 

- 12,0 14,0 16,0 

 4 tikslas: 

04, Užtikrinti Nacionalinės bibliotekos veiklai ir jos valdymui būtiną 

infrastruktūrą. 

    

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

R-01-03-04-02 Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos darbuotojų, bent kartą tobulinusių 

kvalifikaciją, dalis nuo viso darbuotojų skaičiaus, proc. 

- 50 60 70 

 4 tikslo 1 uždavinys: 

04-01, Sudaryti tinkamas sąlygas Nacionalinės bibliotekos specialistų 

darbui ir lankytojų aptarnavimui. 

    

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

P-01-03-04-01-02 Inicijuotų veiklos tobulinimo ir naujų paslaugų projektų paraiškų 

skaičius, vnt.  

- 25 30 30 

 



 

 

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 integracija į nacionalinius ir 

tarptautinius bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų 

informacinių paslaugų visuomenei plėtros procesus, inovacijų Lietuvos bibliotekininkystėje 

plėtra.  

 

Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais:  

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų 

pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

E-02-01 LIBIS bibliotekų darbuotojų, 

tobulinančių kvalifikaciją 

mokymuose, pasitenkinimo lygis, 

proc. 

75,0 76,0 77,0 78,0 

 

 

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 Bibliotekų strateginių veiklos 

krypčių 2015-2020 metams projektą, Kultūros objektų aktualizavimo 

2014–2020 metų programos uždavinius, Skaitmeninio kultūros paveldo 

aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programos uždavinius, 

LRV 2016 metų veiklos prioritetinę kryptį 4.2 bei Kultūros ministro 

2016 metų prioritetą Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo 

didinimas, kultūrinio savitumo ugdymas.  

 

Svarbiausi darbai ir 

investicijų 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. Atnaujinti LIBIS tinkle dirbančių bibliotekų darbo 

vietų kompiuterius, virtualizuoti bibliotekose esančius serverius 

perkeliant funkcionalumą į debesiją, atnaujinti ir pertvarkyti LIBIS 



infrastruktūrą ir programinę įrangą, įgalinant visas LIBIS tinklo 

bibliotekas dirbti virtualiai, neturint serverių ir neturint atskirų 

aptarnavimo sutarčių. 

Investicijų projektas: Lietuvos Respublikos bibliotekų integralios 

informacijos sistemos LIBIS kūrimas. Pagrindinis planuojamas 

projektas „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“. 

 

Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030, Informacinės visuomenės 

plėtros 2014–2020 m. metų programa „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, Lietuvos Respublikos Seimo 

patvirtintos Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, 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.  

Programos vykdymo 

laikotarpis 

Programa tęstinė 

Programos aprašymas  

Programos tikslai ir jų įgyvendinimo aprašymas: 

 

 

1. Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką spartinant integraciją į tarptautinius 

bibliotekininkystės procesus. 

Aprašymas 

Nacionalinė biblioteka kuria ir įgyvendina savo mokslinės ir metodinės 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, bibliotekų veiklos standartizavimo, norminių 

dokumentų rengimo, bibliotekų ir kitų atminties institucijų sąveikos, nacionalinio kultūros 

paveldo sklaidos, darbuotojų kompetencijos ugdymo srityse. Nacionalinė biblioteka siekia 

bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo sistemos modelio gerinimo, bendradarbiaudama su 

apskričių bibliotekomis, organizuodama savo ir apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo veiklą, o apskričių bibliotekos organizuoja ir/ar vykdo savo regiono bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.  

Nacionalinė biblioteka dalyvauja nacionalinių, regioninių ir tarptautinių profesinių tarybų, 

susivienijimų ir organizacijų veikloje, bendradarbiauja su užsienio valstybių ambasadomis ir 

kitomis diplomatinėmis tarnybomis įvairiose kultūros, informacijos ir dokumentų mainų srityse. 

Nacionalinė biblioteka renka ir analizuoja bibliotekų ir spaudos statistiką, tiria ir sprendžia 

LIBIS bibliotekų veiklos teorines ir praktines problemas, teikia joms metodinę pagalbą, vykdo 

LIBIS bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą ir atstovavimą per viešus renginius, komunikacijos 

kampanijas ir leidybinę veiklą.  

 

 

2. Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS bibliotekoms efektyviai teikti prieigos, 

paieškos ir informacijos gavimo galimybes vartotojams. 

Aprašymas 

Nacionalinė biblioteka palaiko ir atnaujina LIBIS infrastruktūrą, apimančią techninę, sisteminę 

ir duomenų bazių valdymo sistemos įrangą. Perkeliant LIBIS sistemos funkcionalumą į 



debesiją, siekiama įgyvendinti elektroninių katalogų atitikimą ateities technologijoms, 

prisilaikant Semantinio interneto gairių, perkelti teikiamas elektronines paslaugas į aukštesnį 

lygį, turėti galimybę 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  

60 

Programos 

koordinatorius 

Aidas Sinkevičius, generalinio direktoraus pavaduotojas infrastruktūrai, 

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

 

 

 

mailto:a.sinkevicius@lnb.lt


 

  

 

2 lentelė. 2016 - 2018-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

Institucija: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

Programos kodas: 02-02 

Programa: Infrastruktūros  kūrimas, plėtra ir kompetencijų ugdymas LIBIS bibliotekose. 

Etapas: Tvirtinimas (versija 4) 

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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, spartinant integraciją į 
tarptautinius bibliotekininkystės 
procesus. 

 486,0  486,0  325,0  0,0  486,0  486,0  325,0  0,0  486,0  486,0  325,0  0,0 01 

Uždavinys:  
Stiprinti LIBIS bibliotekų 
pajėgumus plėtoti Lietuvos 
bibliotekininystės teoriją ir 
praktiką, skatinti ir organizuoti 
bibliotekų veiklos rezultatų 
sklaidą Lietuvoje ir tarptautiniu 
mastu. 

 468,0  468,0  315,0  0,0  468,0  468,0  315,0  0,0  468,0  468,0  315,0  0,0 01-01 

Priemonė:  
Vykdyti bibliotekininkystės 
procesų pokyčių stebėseną, 
tyrimą, analizavimą, norminimą 
bei optimizavimą, profesinės 
literatūros leidybą 

 400,0  400,0  287,0  0,0  400,0  400,0  287,0  0,0  400,0  400,0  287,0  0,0 01-01-01 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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:  
Organizuoti Lietuvos 
bibliotekininkystės teorijos ir 
praktikos sklaidos priemones, 
vykdyti įvairiapusį tarptautinį 
bendradarbiavimą informacijos 
organizacijų ir atminties institucijų 
veiklos srityse. 

 68,0  68,0  28,0  0,0  68,0  68,0  28,0  0,0  68,0  68,0  28,0  0,0 01-01-02 

Uždavinys:  
Stiprinti LIBIS bibliotekų 
darbuotojų kompetencijas. 

 18,0  18,0  10,0  0,0  18,0  18,0  10,0  0,0  18,0  18,0  10,0  0,0 01-02 

Priemonė:  
Organizuoti ir koordinuoti LIBIS 
bibliotekų darbuotojų mokymus. 

 18,0  18,0  10,0  0,0  18,0  18,0  10,0  0,0  18,0  18,0  10,0  0,0 01-02-01 

Programos tikslas:  
Tobulinti infrastruktūrinę terpę, 
leidžiančią LIBIS bibliotekoms 
efektyviai teikti prieigos, paieškos 
ir informacijos gavimo galimybes 
vartotojams 

 382,0  382,0  149,0  0,0  2.347,0  232,0  149,0  2.115,0  232,0  232,0  149,0  0,0 02 

Uždavinys:  
Užtikrinti integralią LIBIS 
bibliotekų veiklą kuriant LIBIS 
elektroninius katalogus 

 102,0  102,0  78,0  0,0  102,0  102,0  78,0  0,0  102,0  102,0  78,0  0,0 02-01 

 



  

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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:  
Koordinuoti Lietuvos bibliotekų 
bibliografinių įrašų teikimą t 
LIBIS elektroninius katalogus ir 
integruoti suvestinį katalogą į 
Europos biblioteką bei kitus 
tarptautinius informacijos tinklus. 

 102,0  102,0  78,0  0,0  102,0  102,0  78,0  0,0  102,0  102,0  78,0  0,0 02-01-01 

Uždavinys:  
Modernizuoti ir palaikyti LIBIS 
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 
skaitmeninių paslaugų plėtrą ir 
infrastruktūros kibernetinį 
saugumą 

 280,0  280,0  71,0  0,0  2.245,0  130,0  71,0  2.115,0  130,0  130,0  71,0  0,0 02-02 

Priemonė:  
Projektuoti, įsigyti, diegti, 
prižiūrėti ir palaikyti techninę ir 
programinę įrangą. 

 118,0  118,0  62,0  0,0  2.233,0  118,0  62,0  2.115,0  118,0  118,0  62,0  0,0 02-02-01 

Priemonė:  
Vykdyti organizacines ir technines 
priemones, užtikrinančias LIBIS 
kompiuterinės infrastruktūros 
funkcionalumą ekstremaliose 
situacijose. 

 162,0  162,0  9,0  0,0  12,0  12,0  9,0  0,0  12,0  12,0  9,0  0,0 02-02-02 

3 iš 4 



 

(tūkst. eurų) 

2016-ųjų metų asignavimai 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

 
 
 

iš viso 

iš jų iš jų iš jų 

Tarpinstit. 
veiklos plano 

kodas, 
Vyriausybės 

prioriteto 
kodas 

Numatomi 2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-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 

1. Viso Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetas 

 868,0  868,0  474,0  0,0  2.833,0  718,0  474,0  2.115,0  718,0  718,0  474,0  0,0 

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 

 24,0  24,0  0,0  0,0  24,0  24,0  0,0  0,0  24,0  24,0  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) 

 868,0  868,0  474,0  0,0  2.833,0  718,0  474,0  2.115,0  718,0  718,0  474,0  0,0 



 

3 lentelė. Programos 02-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015—2018-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 

 1 tikslas:  

01, Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką 

spartinant integraciją į tarptautinius bibliotekininkystės procesus 

    

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

darbų pateikimas visuomenei publikuojant jų rezultatus 

(publikuotų darbų skaičius), vnt 

- 11 11 11 

 1 tikslo 1 uždavinys:  

01-01, Stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumus plėtoti Lietuvos 

bibliotekininystės teoriją ir praktiką, skatinti ir organizuoti 

bibliotekų veiklos rezultatų sklaidą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu 

    

P-02-02-01-01-01 Vykdytų tyrimų temų skaičius, vnt.  11 11 11 11 

P-02-02-01-01-02 Parengtų metodinių priemonių skaičius, vnt. 6 8 8 8 

P-02-02-01-01-03 Publikuotų leidinių pavadinimų skaičius, vnt. 19 18 19 19  

 1 tikslo 2 uždavinys 

Stiprinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas  

    

P-02-02-01-02-01  LIBIS bibliotekų darbuotojų - mokymų dalyvių skaičius, asm.  700 1000 1000 1000 

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

priemonių skaičius, vnt.  

30 35 35 35 

 2 tikslas: 

02, Tobulinti infrastruktūrinę terpę, leidžiančią LIBIS 

bibliotekoms efektyviai teikti prieigos, paieškos ir informacijos 

gavimo galimybes vartotojams 

    

R-02-02-02-01  Vartotojų užsakymų internetu augimas, proc.  9 10 10 10 

 2 tikslo 1 uždavinys: 

02-01, Užtikrinti integralią LIBIS bibliotekų veiklą kuriant LIBIS 

elektroninius katalogus 

    

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

tūkst. vnt. 

90,0 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 90,0 90,0 

 2 tikslo 2 uždavinys: 

02-02, Modernizuoti ir palaikyti LIBIS infrastruktūrą, siekiant 

užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros 

kibernetinį saugumą. 

    

P-02-02-02-02-01  Sukurtų ir įdiegtų naujų programinės įrangos versijų skaičius, vnt.  4 4 4 4 

P-02-02-02-02-02 Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius LIBIS bibliotekose, 

vnt. 

- 100 500 300 



 

 

SUVESTINĖ INFORMACIJA 

 

 

 

4 lentelė. 2016 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, 
tūkst. eurų 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka 

 5,00  0,00  42,00  0,00  443,00  0,00  490,00  0,00  3.699,0  1 

Iš viso pareigybių  5,00  0,00  42,00  0,00  443,00  0,00  490,00  0,00 

Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 95,0  0,0  437,0  0,0  3.167,0  0,0  3.699,0  0,0  3.699,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. 2016 - 2018-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 

(tūkst. eurų) 

Prie-m
onės 

kodas 

Investicijų projekto 
pavadinimas 

Įgyvendinimo 
terminas 

Bendra 
vertė 

2016 metais 2017 metais 2018 metais 

Panau-d
ota lėšų 
iki 2015 

metų 

Planuo-
jama 

panau-
doti 
2015 

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 

Lietuvos Respublikos bibliotekų 
integralios informacijos sistemos 
LIBIS kūrimas 

 8.628,0  6.513,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2.115,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 1996 2017 

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

 25.210,0  13.078,0  4.199,0  7.189,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2009 2016 

 0,0  33.838,0  7.189,0  19.591,0  4.199,0  2.115,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 Iš viso investicijų projektams 



 


