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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 

MISIJA 

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – Nacionalinė biblioteka) yra 

nacionalinė kultūros ir informacijos įstaiga, kurios misija – būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę 

visuomenei.  

 

2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

 

KRYPTIS 

01. Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

(prisidedama prie LRV programos įgyvendinimo plano 2.4 krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo 

didinimas visoje Lietuvoje“ įgyvendinimo) 

 

Kodai 
Krypties rodikliai  

Siektina reikšmė  

2018-tais metais 

Siektina reikšmė  

2020-tais metais 

  K-01-01  Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis 

indeksas 

85 90 

 

DARBAS 

01-01. Stiprinti visuomenės tautinę ir istorinę savimonę, didinti Lietuvos žinomumą per 

kultūrines programas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 

(prisidedama prie LRV programos įgyvendinimo plano 5.5.13 darbo „Lietuvos žinomumo, kultūros 

sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ 1 veiksmo „Valstybės šimtmečio ir 

nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio minėjimo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimas“ ir 

2.4.2 darbo „Integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio parengimas ir įgyvendinimas“ 

2 veiksmo „Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos paveldo išsaugojimu ir darnia 

plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo) 

2018 metais – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais – Nacionalinė biblioteka 

siekia daug dėmesio skirti visuomenės tautinės ir valstybinės savivokos ir pilietinės atsakomybės 

ugdymui, skatinti mokytis iš istorinio ir kultūros paveldo.  

 

Kodai 

Darbo rodikliai  

Siektina 

reikšmė  

2018-tais 

metais 

Siektina 

reikšmė  

2020-tais 

metais 

 D-01-01-

01  

Edukacinių renginių vartotojams skaičius, vnt. 50 50 

 D-01-01-

02  

Apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo 

sklaidos informacinėse sistemose (portaluose) 

skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, 

proc. 

6 7 

  



DARBO VEIKSMAI 

Kodai 

Veiksmai 

Įgyvendini-

mo terminas,  

metų ketvirtis 

Vykdymo 

laikotarpis, metų 

ketvirčiai 

V-01-01-

01 

 Su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis 

bibliotekomis sukurti ir eksponuoti Baltijos 

šalyse tarptautinę kilnojamąją parodą „Baltijos 

knygų paroda“. 

 2018 m. 

II ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

II ketv. 

V-01-01-

02 

 Vykdyti istorinių dokumentų skaitmeninimo 

kampaniją, sukuriant ir viešinant teminį 

skaitmeninį turinį „Liudiju Lietuvos valstybę“. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

 

DARBAS 

01-02. Didinti LIBIS bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtojant prieigą prie 

tradicinių ir skaitmeninių informacijos išteklių ir skaitmeninto kultūros paveldo 

(prisidedama prie LRV programos įgyvendinimo plano 3.2.1 darbo „Žmogaus patogumui skirtos 

viešosios paslaugos“ 3 veiksmo „Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant 

efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų 

teikimo būdą“ ir 2.4.1 darbo „Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas, viešųjų investicijų 

poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo didinimu“ 4 veiksmo 

„Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) 

plėtra“ įgyvendinimo) 

Svarbiausių šio darbo veiksmų, susijusių su virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (toliau 

– VEPIS) ir LIBIS plėtra ir el. paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt modernizavimu, įvykdymas 

sukurtų prielaidas pagerinti technologines informacijos prieigos sąlygas visoms LIBIS bibliotekoms, 

kaupti interneto išteklių archyvą, kurti el. knygas naudojantis modernizuoto el. paslaugų portalo 

priemonėmis, teikti kitas paslaugas leidėjams, taip pat vykdyti tiesioginius el. paslaugų naudotojų 

tyrimus.  

 

Kodai 
Darbo rodikliai  

Siektina reikšmė  

2018-tais metais 

Siektina reikšmė  

2020-tais metais 

 D-01-02-

01  

Vartotojų užsakymų internetu pokytis, lyginant 

su praėjusiais metais, proc. 

10 10 

  

  



 

DARBO VEIKSMAI 

Kodai 

Veiksmai 

Įgyvendinimo 

terminas,  

metų ketvirtis 

Vykdymo 

laikotarpis, metų 

ketvirčiai 

V-01-02-

01 

Parengti techninę užduotį ir vykdyti viešuosius 

pirkimus vieningo el. paslaugų portalo 

ibiblioteka.lt modernizavimui. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

V-01-02-

02 

Parengti techninę specifikaciją ir vykdyti 

viešuosius pirkimus naujoms el. paslaugoms 

kurti, pritaikant VEPIS personalizuotiems 

vartotojų poreikiams. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

V-01-02-

03 

Parengti techninius reikalavimus LIBIS 

modernizavimui, numatant debesų 

kompiuterijos infrastruktūroje įdiegtą „vieno 

langelio“ principu veikiančią bibliotekų 

informacinę sistemą. 

 2018 m. 

II ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

II ketv. 

 

DARBAS 

01-03. Aprūpinti valstybės, verslo ir mokslo institucijas specializuota informacija. 

(prisidedama prie LRV programos įgyvendinimo plano 5.3.1 darbo „Pilietinio ir tautinio ugdymo 

atnaujinimas, pilietinio įgalinimo ir politinio gyventojų aktyvumo bei bendruomeniškumo 

stiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas“ 5 veiksmo „Diskusijų, publikacijų ir mokymų 

ciklo, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pasitikėjimą ES ir jos veikla ir puoselėjančių europines 

vertybes visuomenėje, surengimas“ įgyvendinimo) 

Darbo įgyvendinimas įgalins toliau plėtoti parlamentinės bibliotekos funkciją, kartu su valstybės 

institucijomis vykdyti priemones, gerinančias visuomenės prieigą prie informacijos ir žinių, tarp jų 

per viešųjų elektroninių paslaugų preinamumo didinimą. Tolimesnes parlamentinės bibliotekos 

veiklos tobulinimo prielaidas sudaro naujų paslaugų plėtra, ypač TV laidų kūrimas, sklaida ir 

Nacionalinės bibliotekos analitinės produkcijos archyvo kūrimas jų pagrindu. 

 

Kodai 
Darbo rodikliai  

Siektina reikšmė  

2018-tais metais 

Siektina reikšmė  

2020-tais metais 

 D-01-03-

01  

Parengtų, transliuotų ir archyvuotų analitinių 

diskusijų TV laidų formatu skaičius, vnt. 

25 25 

 D-01-03-

02  

Teikiamų aprūpinimo specializuota informacija 

paslaugų skaičius, vnt. 

5 6 

  

  



 

DARBO VEIKSMAI 

Kodai 

Veiksmai 

Įgyvendinimo 

terminas,  

metų ketvirtis 

Vykdymo 

laikotarpis, metų 

ketvirčiai 

V-01-03-

01 

 Teikti bendradarbystės erdvės suteikimo 

paslaugas verslo bendruomenei, pasiekiant ne 

mažesnį nei 70 proc. bandradarbystės erdvės 

užimtumą iki 2018 m. pabaigos. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

V-01-03-

02 

 Organizuoti kartu su partneriais temines 

analitines diskusijas TV laidų formatu, jas 

transliuoti, kaupti jų archyvą kaip bendrą analitinę 

produkciją. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

II ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

V-01-03-

03 

 Sukurti aprūpinimo specializuota informacija 

paslaugas valstybės, verslo ir mokslo institucijų 

darbuotojams. 

 2018 m. 

IV ketv.  

2018 m. 

I ketv. 

– 

2018 m. 

IV ketv. 

 

  



 

TEISĖKŪROS INICIATYVOS 
 

1. Dalyvauti rengiant Lietuvos bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktus, jų atnaujinimus, 

teikti konkrečius pasiūlymus. 

 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS  

 

1. Įdiegti naują rinkodaros ir vartotojų tyrimų modelį, siekiant nustatyti prioritetines bibliotekoje 

teikiamų paslaugų kryptis ir geriau paskirstyti paslaugoms teikti naudojamus išteklius.  

2. Plėtoti Nacionalinės bibliotekos vartotojų ir darbuotojų socialinės partnerystės sistemą, 

tobulinant partnerystės susitarimų valdymą ir vykdymą. 

3. Sukurti kompleksinį Nacionalinės bibliotekos vykdomų nacionalinio dokumentinio paveldo 

tyrimų modelį, siekiant didinti teikiamų intelektinių paslaugų pridėtinę vertę.   

4. Įdiegti darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimo sistemą, siekiant tobulinti žmogiškųjų 

išteklių valdymą.  

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 strateginis tikslas

Užtikrinti nacionalinio dokumentinio 
kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, 

aktualinimą, dokumentinės ir skaitmeninės 
informacijos prieinamumą visiems 

informacijos vartotojams

1 programa

Visuomenės informacinis aprūpinimas

Asignavimai:

iš viso – 4 930,0 tūkst. eurų

iš jų DU – 3 268,0 tūkst. eurų

2 strateginis tikslas

Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų plėtrai

2 programa

LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir 
infrastruktūros plėtra

Asignavimai:

iš viso – 1 154,0 tūkst. eurų

iš jų DU – 747,0  tūkst. eurų 



ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 

 

2018-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų 

 

 
 

  

 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI  

 

 2017 m. 

(patvirtintas) 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pareigybių skaičius, vnt. 481 481 481 481 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui, tūkst. eurų 

3 913,3 4 015,0 4 015,0 4 015,0 

 

 

2018-ųjų metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal 

pareigybių grupes, proc. 

 

 
 

4930,0

1154,0

1 programa

2 programa
(81%)

4

39

438

vadovai ir pavaduotojai

kitų padalinių vadovai ir jų
pavaduotojai

specialistai ir kiti

(2%) 

(11%) 

(87%) 

(19%) 



1 lentelė. 2018–2020-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 

        

(tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

2018-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai 

Numatomi 2020-ųjų metų 

asignavimai 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

1. Visuomenės informacinis aprūpinimas 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 

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

2. LIBIS bibliotekų kompetencijų 

ugdymas ir infrastruktūros plėtra 

1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 3 069,0 1 149,0 747,0 1 920,0 

  iš jų valdymo išlaidos 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 asignavimų programoms 6 084,0 6 079,0 4 015,0 5,0 6 084,0 6 079,0 4 015,0 5,0 7 999,0 6 079,0 4 015,0 1 920,0 

Iš jų valdymo išlaidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valdymo išlaidų dalis, procentais 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 



II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS  

 

Nacionalinė biblioteka kaupia, tvarko ir saugo rašytinį Lietuvos kultūros paveldą, 

formuoja šalies kultūrai, mokslui, švietimui ir ūkiui aktualių Lietuvos ir užsienio dokumentų fondą, 

teikia informacinio aprūpinimo ir intelektines paslaugas vartotojams, vykdo informacijos ir 

komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą; plėtoja Lietuvos 

integralią bibliotekų informacijos sistemą (toliau – LIBIS), gerina technologines informacijos 

prieigos sąlygas; prisideda prie informacinės ir žinių visuomenės raidos, bibliotekų veikloje diegia 

demokratijos, intelektinės laisvės, teisės į informaciją ir kultūros atvirumo vertybes, siekia Lietuvos 

bibliotekų integracijos į pasaulio bibliotekų ir informacijos įstaigų tinklą.  

Nacionalinės bibliotekos organizacinė veiklos valdymo struktūra remiasi strateginių 

veiklos rūšių planavimo ir valdymo sąsaja su vykdomų projektų planavimu ir valdymu. Planuodama 

savo veiklą, Nacionalinė biblioteka vadovaujasi ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginiais 

dokumentais.  

2018 metais – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo metais – Nacionalinė 

biblioteka siekia daug dėmesio skirti visuomenės tautinės ir valstybinės savivokos ir pilietinės 

atsakomybės ugdymui, skatinti mokytis iš istorinio ir kultūros paveldo. Tai atsispindi pirmajame 

nacionalinės bibliotekos veiklos prioritetų darbe „Stiprinti visuomenės tautinę ir istorinę savimonę, 

didinti Lietuvos žinomumą per kultūrines programas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti“. Svarbiausi šio darbo veiksmai – didinti tarptautinę šios svarbios Lietuvai, 

Latvijai ir Estijai, kurios taip pat mini savo valstybių šimtmečius, datos sklaidą, kartu organizuojant 

tarptautinę kilnojamąją 2018–2040 m. šiose šalyse publikuotų reikšmingų knygų parodą, bei vykdyti 

kampaniją „Liudiju Lietuvos valstybę“, skaitmeninant Nacionalinėje bibliotekoje saugomus 

valstybės raidą liudijančius dokumentus ir skleidžiant šį skaitmeninį turinį.   

Nacionalinei bibliotekai įgyvendinant strateginį tikslą „Užtikrinti nacionalinio 

dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir 

skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams“ išlieka tie patys 

neigiamą įtaką darantys išoriniai veiksniai – dėl nepakankamai išvystytos informacijos išteklių 

kaupimą, saugojimą ir prieigą reglamentuojančios teisinės bazės, nepakankamų investicijų į LIBIS 

bibliotekų infrastruktūros vystymo sritį, atsiliekančio nuo aplinkos pokyčių bibliotekų darbuotojų 

kompetencijų ugdymo sunku tinkamai atsiliepti į vartotojų poreikius, sparčiai vystantis 

informacinėms technologijoms bei didėjant konkurencijai bibliotekoms šiuos poreikius tenkinti tiek 

informacijos, tiek kitose srityse. Neigiamą įtaką darantys vidiniai veiksniai – kompetencijų neatitiktis, 

atsirandanti nespėjant su dinamiškai besikeičiančiomis sąlygomis ir besikeičiančiu vartotojo profiliu; 

atnaujintas veiklos ir vartotojų aptarnavimo modelis dar nėra visiškai priimtas bibliotekos 

bendruomenės.  

Teigimą įtaką darantys išoriniai veiksmai – labiau apibrėžiamas Nacionalinės bibliotekos 

paslaugų vartotojo profilis, daugelio strateginių partnerysčių iniciatyvų įgyvendinimas (su Vilniaus 

miesto savivaldybe, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, didžiausiais Lietuvos universitetais, 

Lietuvos ir pasaulio bibliotekų asociacijomis) aiškiau apibrėžia naujas veiklos kryptis; naujas 

Valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, didinantis motyvaciją ir 

sukuriantis geresnes teisines sąlygas darbuotojų veiklos valdymui. Teigiamą įtaką darantys vidiniai 

veiksmai – vykdoma tolimesnė veiklos tyrimais paremta Nacionalinės bibliotekos organizacinės 

struktūros transformacija ir tobulinamas vartotojų aptarnavimo modelis (vartotojų tyrimai parodė, 

kad pagal Klientų rekomendavimo indekso skaičiavimo metodologiją apskaičiuotas lojalių 

bibliotekai lankytojų, kurie rekomenduotų šią biblioteką kitiems, po rekonstrukcijos išaugo nuo 50 

proc. iki 72 proc. Šis indeksas bus nuolat stebimas, kaip vienas pagrindinių vartotojų pasitenkinimo 

bibliotekos paslaugomis rodiklių); parengta ir įgyvendinama vidutinės trukmės strategija 2017–2020 



metams, aiškiau struktūruojanti Nacionalinės bibliotekos veiklos tikslus; 2017 metais vykdytas 

bibliotekos darbuotojų ugdymo planas, besiremiantis nuotoliniais mokymais ir diferencijuotas pagal 

pareigybių lygius.  

Šie veiksniai yra išnaudojami siekiant, kad tiek Nacionalinės bibliotekos, tiek visų LIBIS 

bibliotekų paslaugų kokybė ir forma padėtų prieigos prie informacijos ir žinių gerinimui ir atsilieptų 

į besikeičiančius visuomenės informacijos ir kultūros poreikius.  

Antrasis 2018 metų Nacionalinės bibliotekos veiklos prioritetų darbas – „Didinti LIBIS 

bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtojant prieigą prie tradicinių ir skaitmeninių 

informacijos išteklių ir skaitmeninto kultūros paveldo“. Svarbiausių šio darbo veiksmų, susijusių su 

virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) ir LIBIS plėtra ir el. paslaugų 

portalo www.ibiblioteka.lt modernizavimu, įvykdymas sukurtų prielaidas pagerinti technologines 

informacijos prieigos sąlygas visoms LIBIS bibliotekoms, kaupti interneto išteklių archyvą, kurti el. 

knygas naudojantis modernizuoto el. paslaugų portalo priemonėmis, teikti kitas paslaugas leidėjams, 

taip pat vykdyti tiesioginius el. paslaugų naudotojų tyrimus.  

Trečiojo veiklos prioritetų darbo – „Aprūpinti valstybės, verslo ir mokslo institucijas 

specializuota informacija“ – įgyvendinimas įgalins toliau plėtoti parlamentinės bibliotekos funkciją, 

kartu su valstybės institucijomis vykdyti priemones, gerinančias visuomenės prieigą prie informacijos 

ir žinių, tarp jų per viešųjų elektroninių paslaugų preinamumo didinimą. Tolimesnes parlamentinės 

bibliotekos veiklos tobulinimo prielaidas sudaro naujų paslaugų plėtra, ypač TV laidų kūrimas, 

sklaida ir Nacionalinės bibliotekos analitinės produkcijos archyvo kūrimas jų pagrindu.   

Nacionalinei bibliotekai įgyvendinant strateginį tikslą „Sudaryti sąlygas LIBIS 

bibliotekų paslaugų plėtrai“, kuris apima LIBIS tinklo, integruotos infrastruktūros ir žmogiškųjų 

išteklių vystymą, neigiamą įtaką darančiu išoriniu veiksniu išlieka valstybinio masto bibliotekų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos nebuvimas, taip pat netvaraus bibliotekų 

infrastruktūros atnaujinimo problemos. Neigiamą įtaką darantys vidiniai veiksniai – pastaraisias 

metais atidėtas parengtų investicinių projektų VEPIS ir LIBIS plėtrai vykdymas, apsunkinantis 

koordinuotą technologinių informacijos prieigos sąlygų gerinimą LIBIS bibliotekose; per projektus 

vykdytas bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas iki šiol neleido sukurti aiškaus šios veiklos 

koordinavimo modelio.   

Teigimą įtaką darantys išoriniai veiksmai – Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–

2022 metams, kurios numato efektyviai išnaudoti bibliotekų, kaip veiksmingos informacinės 

infrastruktūros, potencialą, užtikrinant visuomenės narių mokymosi visą gyvenimą, socialinės ir 

ekonominės gerovės plėtojimą bei poveikio šalies ir regionų raidai didinimą. Teigiamą įtaką darantys 

vidiniai veiksmai – 2016–2017 metais vykdytas projektas „Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas“, kurio partneriai buvo keturi universitetai – KTU, 

MRU, VGTU ir VDU, ir Apskričių bei Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos; šio 

modelio įdiegimas leis turėti tvarią bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, 

žmogiškųjų išteklių indėlis į viešųjų bibliotekų paslaugų plėtrą taps efektyvesniu. Pačioje 

Nacionalinėje bibliotekoje vykdomas organizacijos valdymo tobulinimas, bibliotekos darbuotojų 

vadybinių kompetencijų stiprinimas per vykdomą metinį darbuotojų ugdymo planą. 

Šie veiksniai yra išnaudojami siekiant geriau organizuoti ir valdyti Nacionalinės 

bibliotekos veiklą, sustiprinant dėmesį LIBIS bibliotekoms, kaip labai svarbiai Nacionalinės 

bibliotekos paslaugų vartotojų grupei. Technologinių informacijos prieigos sąlygų gerinimo LIBIS 

bibliotekose klausimas bus sprendžiamas taip pat ir per projekto „Modernaus elektroninio turinio 

išsaugojimas ir sklaida“, kurio uždaviniai yra modernizuoti LIBIS, siekiant sukurti debesijos 

infrastruktūrą, paremtą vieno langelio principu su visomis paslaugomis bibliotekoms, vykdymą, bei 

pažangių integruotų bibliotekų elektroninių paslaugų kūrimą, kas atitinka aukščiau minėtą antrąjį 

Nacionalinės bibliotekos 2018 metų prioritetą. Įgyvendinant planuojamą projektą „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ 

LIBIS bibliotekose bus atnaujinta viešoji interneto prieiga.  

http://www.ibiblioteka.lt/


 

1 STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01) 

 

Užtikrinti nacionalinio dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, 

dokumentinės ir skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos vartotojams 

 

Strateginis tikslas įtvirtina siekį atverti Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą ir žinias 

informacijos vartotojams, sudarant sąlygas visuomenės informacinių ir kultūrinių kompetencijų 

ugdymui, konkurencingumui ir kūrybiškumui, žinių visuomenės vystymuisi.  

Strateginis tikslas apima šias sritis: Lietuvos ir su Lietuva susijusio dokumentinio kultūros 

paveldo kaupimas, išsaugojimas ir aktualinimas; skaitmeninto kultūros paveldo turinio kūrimas ir 

sklaida; prieigos prie Lietuvos ir pasaulio informacijos bei žinių išteklių organizavimas; visuomenės, 

valstybės ir verslo institucijų informacinis aprūpinimas; vertę kuriančių informacinių ir intelektinių 

paslaugų teikimas ir tobulinimas.  

 

1 strateginis tikslas vertinamas šiais efekto vertinimo kriterijais: 

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų pavadinimas, mato 

vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės  

2017-ųjų 

 

2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 

E-01-01 Lietuvos publikuotų dokumentų archyvinio 

fondo surinkimo pilnumas, proc. 
88  90 90 90 

E-01-02 Skaitmenintų kultūros paveldo objektų, 

prieinamų Virtualioje elektroninio paveldo 

informacinėje sistemoje (VEPIS), dalis nuo visų 

suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, proc. 

97  97 97 97 

E-01-03 Vartotojų pasitenkinimo Nacionalinės 

bibliotekos paslaugomis indeksas, proc. 

80 85 85 90 

E-01-04 Nacionalinės bibliotekos klientų 

rekomendavimo indeksas, proc. 

- 75 80 85 

 

1 STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

VISUOMENĖS INFORMACINIS APRŪPINIMAS (KODAS 01-03) 

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ: 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Programa skirta strateginiam tikslui „Užtikrinti nacionalinio dokumentinio 

kultūros paveldo kaupimą, saugojimą, aktualinimą, dokumentinės ir 

skaitmeninės informacijos prieinamumą visiems informacijos 

vartotojams“ įgyvendinti.  

Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai teisės aktuose 

nustatytas funkcijas, Nacionalinės bibliotekos 2017–2020 m. strateginės 

veiklos kryptis ir prioritetus, prisidedant prie LRV programos įgyvendinimo 

plano 3.2.1 darbo 3 veiksmo „Viešųjų ir administracinių paslaugų 

modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir 

trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“ ir 1.31 

„Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje 

stiprinimas“, 1.2.3 darbo 6 veiksmo „Bendruomenių stiprinimas, kūrybiškos 

vietokūros veikla, inicijuojant kūrybines partnerystes, skatinant vietos 

verslumą, paveldo aktualizavimą ir įsitraukimą į vietos kultūrinį gyvenimą“, 

2.2.7. darbo 2 veiksmo „Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų 

kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių 



gebėjimų ugdymo programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus 

įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus“, 2.4.1. darbo 3 veiksmo 

„Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas bei 

įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios 

plėtros principus“ ir 4 veiksmo „Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų 

informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra“, 2.4.2. darbo 

2 veiksmo „Komunikacinių ir ugdymo priemonių, susijusių su Lietuvos 

paveldo išsaugojimu ir darnia plėtra, inicijavimas ir įgyvendinimas“, 5.3.1. 

darbo 5 veiksmo „Diskusijų, publikacijų ir mokymų ciklo, užtikrinančių 

Lietuvos visuomenės pasitikėjimą ES ir jos veikla ir puoselėjančių europines 

vertybes visuomenėje, surengimas“, 5.3.2 darbo 4 veiksmo „Visuomenės 

švietimas ir konsultavimas informacinių grėsmių klausimais, mažinant 

informacinę atskirtį tarp visuomenės narių ir didinant prieinamumą tarp 

pažeidžiamų visuomenės grupių“ įgyvendinimo.  

 

Programos tikslai, 

svarbiausi darbai ir 

projektai numatomi 

vykdyti įgyvendinant 

programą 

Programos tikslai orientuoti į Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo 

kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos gerinimą, bibliotekos paslaugų plėtrą, 

parlamentinės bibliotekos funkcijos stiprinimą bei efektyvų bibliotekos 

veiklos valdymą. 

Svarbiausi darbai: tobulinti sąlygas dokumentų elektronine forma 

komplektavimui, saugojimui, apsaugai ir pateikimui vartotojui; kurti naują 

skaitmeninį turinį; tobulinti pažangias el. paslaugas portale ibiblioteka.lt; 

tobulinti Nacionalinės bibliotekos fondų formavimo strategiją ir lankytojų 

aptarnavimo sistemą kuo geriau išnaudojant po pagrindinio pastato 

rekonstrukcijos atsiradusias infrastruktūros panaudojimo galimybes bei kurti 

naujas informacines ir intelektines paslaugas, tarp jų nuotolines, išplečiant 

LIBIS skaitytojo pažymėjimo funkcionalumą; didinti informacijos ir 

kultūros paveldo prieinamumą per edukacines veiklas, organizuojamus 

renginius ir parodas; teikti paslaugas verslo bendruomenei naudojant 

bendradarbystės erdvės modelį, tobulinti valstybės įstaigų aptarnavimo 

modelį, kurti aprūpinimo specializuota informacija paslaugas valstybės, 

verslo ir mokslo institucijų darbuotojams.  

Pagrindiniai planuojami projektai: „Virtualios elektroninio paveldo sistemos 

modernizavimas“, „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“, 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios 

interneto prieigos infrastruktūroje“. 

Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos 

programos 1 prioritetas „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“, 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto 

„Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas, Informacinės visuomenės plėtros 

2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė 

darbotvarkė“, Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 

2015–2020 metų programa, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. 

programa, Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas. 

Programos vykdymo 

laikotarpis 

Programa tęstinė 

Programos 

vykdytojai 

Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 



Pareigybių skaičius 

programai 

įgyvendinti 2018 

metais  

397 

Programos 

koordinatorius 

Sandra Leknickienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos 

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

sandra.leknickiene@lnb.lt. 



2 lentelė. 2018 - 2020-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

          

tūkst. eurų 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

2018-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų  

asignavimai 

Numatomi 2020-ųjų metų  

asignavimai Tarpinstit. 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriausybės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

01 Programos tikslas: 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0   

Gerinti sąlygas Lietuvos 

dokumentinio kultūros 

paveldo išsaugojimui ir 

sklaidai 

01-01 Uždavinys: 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0 2 069,2 2 069,2 1 505,0 0,0   

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. 

  

01-01-01 Priemonė: 2 060,0 2 060,0 1 498,0 0,0 2 060,0 2 060,0 1 498,0 0,0 2 060,0 2 060,0 1 498,0 0,0   

Sudaryti, tvarkyti, saugoti 

Lietuvos nacionalinės 

bibliotekos dokumentų 

fondą, vykdyti jo 

bibliografinę apskaitą, 

vykdyti Lietuvos publikuotų 

dokumentų tarptautinę 

standartinę numeraciją 

  

01-01-02 Priemonė: 9,2 9,2 7,0 0,0 9,2 9,2 7,0 0,0 9,2 9,2 7,0 0,0   

Skaitmeninti išskirtinę vertę 

turinčius kilnojamųjų 

kultūros vertybių objektus, 

užtikrinti jų apsaugą 

ekstremalių situacijų atvejais 

  



02 Programos tikslas: 828,3 828,3 630,0 0,0 828,3 828,3 630,0 0,0 828,3 828,3 630,0 0,0   

Plėtoti bibliotekos paslaugas, 

didinant informacijos, žinių 

ir kultūros prieinamumą ir 

tobulinant nuotolinę prieigą 

prie Lietuvos ir pasaulio 

informacijos išteklių 

02-01 Uždavinys: 705,0 705,0 536,0 0,0 705,0 705,0 536,0 0,0 705,0 705,0 536,0 0,0   

Sudaryti maksimalią prieigą 

prie Nacionalinės bibliotekos 

fondo ir nutolusių 

informacijos išteklių 

  

02-01-01 Priemonė: 705,0 705,0 536,0 0,0 705,0 705,0 536,0 0,0 705,0 705,0 536,0 0,0   

Organizuoti ir vykdyti 

vartotojų ir lankytojų 

aptarnavimą, suteikiant 

prieigą prie Lietuvos ir 

pasaulio informacinių 

išteklių 

  

02-02 Uždavinys: 123,3 123,3 94,0 0,0 123,3 123,3 94,0 0,0 123,3 123,3 94,0 0,0   

Užtikrinti kuriamos 

virtualios elektroninio 

paveldo sistemos turinio 

atitikimą visuomenės 

poreikiams 

  

02-02-01 Priemonė: 123,3 123,3 94,0 0,0 123,3 123,3 94,0 0,0 123,3 123,3 94,0 0,0   

Skaitmeninti, organizuoti 

ilgalaikį skaitmenintų 

objektų saugojimą 

  

03 Programos tikslas: 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0   

Stiprinti parlamentinės 

bibliotekos funkciją, kuriant 

informacijos analitikos 

paslaugas ir skatinant jų 

vartojimą 

03-01 Uždavinys: 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0   



Plėtoti bendradarbiavimą su 

Lietuvos Respublikos Seimu, 

Vyriausybe, kitomis 

valstybės valdžios 

institucijomis, verslo 

subjektais ir kitomis 

organizacijomis, analizuojant 

ir tenkinat jų informacinius 

poreikius, įsitraukiant į 

strategines valstybės 

informacijos išteklių 

valdymo veiklas ir struktūras 

bei projektus 

  

03-01-01 Priemonė: 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0 341,5 341,5 259,0 0,0   

Vykdyti informacinį 

aprūpinimą, bendras su 

partneriais komunikacijos 

priemones, dalyvauti 

valstybės informacijos 

išteklių valdymo veiklose. 

  

04 Programos tikslas: 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0   

Didinti Nacionalinės 

bibliotekos veiklos 

efektyvumą, užtikrinant jos 

valdymui būtiną 

infrastruktūrą 

04-01 Uždavinys: 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0 1 691,0 1 691,0 874,0 0,0   

Sudaryti tinkamas sąlygas 

Nacionalinės bibliotekos 

specialistų darbui ir 

lankytojų aptarnavimui. 

  

04-01-01 Priemonė: 1 583,0 1 583,0 792,0 0,0 1 583,0 1 583,0 792,0 0,0 1 583,0 1 583,0 792,0 0,0   

Organizuoti ir vykdyti 

veiklos aprūpinimą. 

  

04-01-02 Priemonė: 108,0 108,0 82,0 0,0 108,0 108,0 82,0 0,0 108,0 108,0 82,0 0,0   

Koordinuoti Nacionalinės 

bibliotekos projektinę veiklą. 

  

  

1. Viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas 

4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0   



  iš jo                           

1. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

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. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

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. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

1.3. tikslinės paskirties lėšos 

ir pajamų įmokos 
137,0 137,0 60,0 0,0 137,0 137,0 60,0 0,0 137,0 137,0 60,0 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) 
4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0 4 930,0 4 930,0 3 268,0 0,0   

  



3 lentelė. Programos 01-03 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017–2020-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 

 1 tikslas: 

01, Gerinti sąlygas Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimui ir sklaidai 

    

R-01-03-01-01 Visų Nacionalinės bibliotekos išskirtinę vertę turinčių kilnojamųjų kultūros vertybių 

objektų suskaitmeninta/mikrofilmuota dalis, proc.  

43  70 100 - 

 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  Valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyviosios ir lituanikos bibliografinių įrašų 

skaičius Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, tūkst. vnt. 

210 200 200 200 

P-01-03-01-01-02  Restauruotų dokumentų skaičius, vnt.  110 110 110 110 

 2 tikslas: Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros 

prieinamumą bei tobulinant nuotolinę prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacijos išteklių 

    

R-01-03-02-01  Virtualiųjų apsilankymų kataloguose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. 7,0  7,0 7,0 7,0 

R-01-03-02-02 Iš prenumeruojamų duomenų bazių atsisiųstų turinio vienetų skaičius, tenkantis vienam 

registruotam vartotojui, vnt. 

3,75  

 

3,8 4 4,3 

R-01-03-02-03 Naudotojų atsisiųstų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais, proc. 

30  20 20 22 

R-01-03-02-04 Edukaciniuose renginiuose dalyvavusių vartotojų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais 

metais, proc 

- 15,0 15,0 15,0 

 2 tikslo 1 uždavinys: 

02-01, Sudaryti maksimalią prieigą prie Nacionalinės bibliotekos fondo ir nutolusių 

informacijos išteklių  

    

P-01-03-02-01-01  Dokumentų išduotis, tūkst. vnt.  1 200  1 250 1 300 1 300 

P-01-03-02-01-02 Edukacinių renginių vartotojams skaičius, vnt.  50 50 50 50 

P-01-03-02-01-03 Mokymų vartotojams skaičius,  vnt.  20 30 36 36 

 2 tikslo 2 uždavinys: 

02-02, Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą 

visuomenės poreikiams 

    

P-01-03-02-02-01 Apsilankymų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose (portaluose) 

skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. 

5,0  

 

6,0 7,0 7,0 

P-01-03-02-02-02 Į Europeana portalą pateiktų objektų skaičius, vnt.  5 650 6 450 7 400 7 400 

P-01-03-02-02-03 Europeana portale prieinamų skaitmenintų kultūros paveldo objektų iš Lietuvos atminties 

institucijų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. 

13,0 14,0 15,0 15,0 

 3 tikslas: 

03, Stiprinti parlamentinės bibliotekos funkciją, kuriant informacijos analitikos paslaugas ir 

skatinant jų vartojimą 

    



R-01-03-03-01  Gautų ir įvykdytų užklausų skaičius, proc. 100,0 100,0 100,0 100,0 

R-01-03-03-02 Vartotojų pasitenkinimo analitinės informacijos paslaugomis indeksas, proc.  - 

      

75 80 80 

 3 tikslo 1 uždavinys: 

03-01, Plėtoti bendradarbiavimą 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, struktūras bei projektus.  

    

P-01-03-03-01-01  Anotuotų bibliografinių įrašų spaudos apžvalgose skaičius, tūkst.vnt. 11,9 11,9 12,5 12,5 

P-01-03-03-01-02 Teikiamų aprūpinimo specializuota informacija paslaugų skaičius, vnt 3 5 6 6 

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

valstybės informacijos išteklių valdymo ir jų sklaidos veiklų, skaičius, vnt.  

20  20 20 20 

P-01-03-03-01-04 Parengtų, transliuotų ir archyvuotų analitinių diskusijų TV laidų formatu skaičius, vnt. - 25 25 25 

 4 tikslas: 

04, Didinti Nacionalinės bibliotekos veiklos efektyvumą, užtikrinant jos valdymui būtiną 

infrastruktūrą 

    

R-01-03-04-01 Įstaigos darbuotojų, bent kartą tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo viso darbuotojų 

skaičiaus, proc. 

60  70 70 70 

 4 tikslo 1 uždavinys: 

04-01, Sudaryti tinkamas sąlygas Nacionalinės bibliotekos specialistų darbui ir lankytojų 

aptarnavimui. 

    

P-01-03-04-01-01 Inicijuotų veiklos tobulinimo ir naujų paslaugų projektų paraiškų skaičius, vnt.  30  30 30 30 



 

2 STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 02) 

 

Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų paslaugų plėtrai  

 

Strateginis tikslas įtvirtina siekį stiprinti LIBIS bibliotekų pajėgumą vykdyti savo 

misiją, sudarant sąlygas veiklos tyrimais ir vertinimu, integracija į nacionalinius ir tarptautinius 

bibliotekininkystės profesinių kompetencijų tobulinimo ir bibliotekų informacinių paslaugų 

visuomenei vystymo procesus, infrastruktūros ir paslaugų integravimu bei inovacijomis grįstai 

plėtrai. 

Strateginis tikslas apima šias sritis: metodinės ir tyrimų veiklos koordinavimas ir 

vykdymas, informacijos ir komunikacijos mokslų, lituanistikos, skaitybos ir literatūros 

taikomųjų tyrimų vykdymas, užsienio patirties sklaida, bibliotekų veiklos tyrimai, sklaida ir 

standartizacija, pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimų bibliotekų veiklos procesų valdymo tobulinimo klausimais teikimas 

Kultūros ministerijai, LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikių tyrimas, 

kompetencijų ugdymo organizavimas ir koordinavimas, LIBIS bibliotekų integralios 

informacijos sistemos infrastruktūros palaikymas ir plėtra, LIBIS bibliotekų tinklo palaikymas 

ir plėtra.  

2 strateginis tikslas vertinamas šiuo efekto vertinimo kriterijumi:  

 
Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų 

pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2017-ųjų 

metų 

 

2018-ųjų 

metų 

2019-ųjų 

metų 

2020-ųjų 

metų 

E-02-01  LIBIS bibliotekų darbuotojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, 

pasitenkinimo mokymais lygis, proc. 

80  82 85 85 

 

 

2 STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA 

 

LIBIS BIBLIOTEKŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR INFRASTRUKTŪROS 

PLĖTRA (KODAS 02-02) 

 

 

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 

Programos 

parengimo 

argumentai 

Programa skirta strateginiam tikslui „Sudaryti sąlygas LIBIS bibliotekų 

paslaugų plėtrai“ įgyvendinti.  

Programa parengta atsižvelgiant į Nacionalinei bibliotekai teisės aktuose 

nustatytas funkcijas, Nacionalinės bibliotekos 2017–2020 m. strateginės 

veiklos kryptis ir prioritetus, prisidedant prie LRV programos įgyvendinimo 

plano 3.2.1 darbo 3 veiksmo „Viešųjų ir administracinių paslaugų 

modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir 

trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“, 2.4.1. 

darbo 4 veiksmo „Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių 

išteklių (įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra“ ir 2.3.8. darbo 1 veiksmo 

„Kultūros darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų (gebėjimų) 

tobulinimo modelio inicijavimas ir įgyvendinimas“ įgyvendinimo. 

 

Programos tikslai, 

svarbiausi darbai ir 

Programos tikslai orientuoti į Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir 

praktikos plėtrą, informacijos mokslų, tiriamosios ir metodinės bibliotekos 



projektai numatomi 

vykdyti 

įgyvendinant 

programą 

veiklos vystymą, kultūros žinių integraciją ir sklaidą, LIBIS bibliotekų 

integracijos į tarptautinius bibliotekininkystės procesus spartinimą, 

infrastruktūrinės terpės tobulinimą siekiant integruoti LIBIS bibliotekų 

informacinio aprūpinimo veiklas. 

Svarbiausi darbai: Viešinti ir atstovauti LIBIS bibliotekų veiklos rezultatus, 

stiprinti jų darbuotojų profesines kompetencijas; vykdyti ir koordinuoti 

LIBIS bibliotekų veiklos tyrimus ir teikti metodinę pagalbą LIBIS 

bibliotekoms; organizuoti ir vykdyti LIBIS bibliotekų darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą; atnaujinti LIBIS tinkle dirbančių bibliotekų darbo 

vietų kompiuterius; parengti technines užduotis LIBIS ir vieningo el. 

paslaugų portalo ibiblioteka.lt modernizavimui, techninę specifikaciją 

naujoms el. paslaugoms kurti, pritaikant VEPIS personalizuotiems vartotojų 

poreikiams, vykdyti šiuos darbus.  

Pagrindiniai planuojami projektai: „Virtualios elektroninio paveldo 

sistemos modernizavimas“, „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir 

sklaida“, „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje 

viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. 

Ilgos ir vidutinės 

trukmės planavimo 

dokumentai, kuriuos 

įgyvendina 

programa 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos 

programos 1 prioritetas „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“, 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto 

„Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas, Informacinės visuomenės plėtros 

2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė 

darbotvarkė“, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa, 

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams; Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas. 

Programos vykdymo 

laikotarpis 

Programa tęstinė 

Programos 

vykdytojai 

Atsakingi programos vykdytojai patvirtinti Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu.  

Pareigybių skaičius 

programai 

įgyvendinti 2018 

metais 

84 

Programos 

koordinatorius 

Eugenijus Stratilatovas, Strateginės plėtros departamento direktorius, tel. 

(8~5) 239 8630, el. paštas eugenijus.stratilatovas@lnb.lt. 

 

 

mailto:eugenijus.stratilatovas@lnb.lt


2 lentelė. 2018 - 2020-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

          

tūkst. eurų 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

2018-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų  

asignavimai 

Numatomi 2020-ųjų metų  

asignavimai Tarpinstit. 

veiklos 

plano 

kodas, 

Vyriausy-

bės 

prioriteto 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

01 Programos tikslas: 879,1 879,1 615,0 0,0 879,1 879,1 615,0 0,0 879,1 879,1 615,0 0,0   

Plėtoti Lietuvos 

bibliotekininkystės teoriją ir 

praktiką, spartinant 

integraciją į tarptautinius 

bibliotekininkystės procesus. 

01-01 Uždavinys: 862,0 862,0 602,0 0,0 862,0 862,0 602,0 0,0 862,0 862,0 602,0 0,0   

Plėtoti informacijos ir 

komunikacijos mokslų 

taikomuosius tyrimus, 

metodinę veiklą, inovacijas, 

skatinti kultūros žinių 

integraciją ir sklaidą 

  

01-01-01 Priemonė: 371,0 371,0 256,0 0,0 371,0 371,0 256,0 0,0 371,0 371,0 256,0 0,0   

Vykdyti bibliotekininkystės 

procesų pokyčių stebėseną, 

tyrimą, analizavimą,  

norminimą bei 

optimizavimą, profesinės 

literatūros leidybą 

  

01-01-02 Priemonė: 491,0 491,0 346,0 0,0 491,0 491,0 346,0 0,0 491,0 491,0 346,0 0,0   



Organizuoti Lietuvos 

bibliotekininkystės, 

dokumentinio paveldo, 

skaitybos ir literatūros 

tyrimus, sklaidos priemones, 

vykdyti įvairiapusį 

tarptautinį bendradarbiavimą 

informacijos organizacijų ir 

atminties institucijų veiklos 

srityse. 

  

01-02 Uždavinys: 17,1 17,1 13,0 0,0 17,1 17,1 13,0 0,0 17,1 17,1 13,0 0,0   

Tobulinti LIBIS bibliotekų 

darbuotojų kompetencijas. 

  

01-02-01 Priemonė: 17,1 17,1 13,0 0,0 17,1 17,1 13,0 0,0 17,1 17,1 13,0 0,0   

Organizuoti ir koordinuoti 

LIBIS bibliotekų darbuotojų 

mokymus. 

  

02 Programos tikslas: 274,9 269,9 132,0 5,0 274,9 269,9 132,0 5,0 2 189,9 269,9 132,0 1 920,0   

Tobulinti infrastruktūrinę 

terpę, leidžiančią LIBIS 

bibliotekoms efektyviai teikti 

prieigos, paieškos ir 

informacijos gavimo 

galimybes vartotojams 

02-01 Uždavinys: 52,1 52,1 40,0 0,0 52,1 52,1 40,0 0,0 52,1 52,1 40,0 0,0   

Užtikrinti integralią LIBIS 

bibliotekų veiklą kuriant 

LIBIS elektroninius 

katalogus 

  

02-01-01 Priemonė: 52,1 52,1 40,0 0,0 52,1 52,1 40,0 0,0 52,1 52,1 40,0 0,0   

Koordinuoti Lietuvos 

bibliotekų bibliografinių 

įrašų teikimą į LIBIS 

elektroninius katalogus ir 

integruoti suvestinį katalogą 

tarptautinius informacijos 

tinklus. 

  

02-02 Uždavinys: 222,8 217,8 92,0 5,0 222,8 217,8 92,0 5,0 2 137,8 217,8 92,0 1 920,0   



Modernizuoti ir palaikyti 

LIBIS infrastruktūrą, 

siekiant užtikrinti 

skaitmeninių paslaugų plėtrą 

ir infrastruktūros kibernetinį 

saugumą 

  

02-02-01 Priemonė: 132,8 127,8 70,0 5,0 132,8 127,8 70,0 5,0 2 047,8 127,8 70,0 1 920,0   

Projektuoti, įsigyti, diegti, 

prižiūrėti ir palaikyti 

techninę ir programinę 

įrangą. 

  

02-02-02 Priemonė: 90,0 90,0 22,0 0,0 90,0 90,0 22,0 0,0 90,0 90,0 22,0 0,0   

Vykdyti organizacines ir 

technines priemones, 

užtikrinančias LIBIS 

kompiuterinės 

infrastruktūros 

funkcionalumą ekstremaliose 

situacijose. 

  

  

1. Viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas 

1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 3 069,0 1 149,0 747,0 1 920,0   

  iš jo                           

1. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

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. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

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. Viso 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžetas 

1.3. tikslinės paskirties lėšos 

ir pajamų įmokos 
41,0 36,0 0,0 5,0 41,0 36,0 0,0 5,0 41,0 36,0 0,0 5,0   

  

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) 
1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 1 154,0 1 149,0 747,0 5,0 3 069,0 1 149,0 747,0 1 920,0   

  



 

3 lentelė. Programos 02-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2017–2020-ųjų metų 

 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 

 1 tikslas:  

01, Plėtoti Lietuvos bibliotekininkystės teoriją ir praktiką 

spartinant integraciją į tarptautinius bibliotekininkystės procesus 

    

R-02-02-01-01 Visuomenei pristatytų atliktų bibliotekų veiklos tyrimų skaičius, 

vnt.  

- 4 4 4 

R-02-02-01-02 Apmokytų LIBIS bibliotekų profesionalių darbuotojų dalis nuo 

visų LIBIS bibliotekų profesionalių darbuotojų skaičiaus, proc. 
- 20 60 100 

 1 tikslo 1 uždavinys:  
01-01, Plėtoti informacijos ir komunikacijos mokslų 
taikomuosius tyrimus, metodinę veiklą, inovacijas, skatinti 
kultūros žinių integraciją ir sklaidą 

    

P-02-02-01-01-01 Parengtų metodinių priemonių bibliotekininkams pavadinimų 

skaičius, vnt. 

8 8 8 8 

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

 1 tikslo 2 uždavinys 

Tobulinti LIBIS bibliotekų darbuotojų kompetencijas  

    

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

priemonių LIBIS bibliotekoms skaičius, vnt.  

35 50 50 50 

 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 pokytis, lyginant su praėjusiais 

metais, proc. 
10 

 

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 

 

80 80 80 

 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 Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius LIBIS 

bibliotekose, vnt. 

500 200 200 200 

 

  



SUVESTINĖ INFORMACIJA 
 

4 lentelė. 2018 metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes 

    

        

Nr. Institucijos/įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos 

darbo 

užmokesčiui, 

tūkst. eurų 

Juridical Status 

Institucijos/įstaigos vadovai ir 

pavaduotojai 

Kitų padalinių vadovai ir 

pavaduotojai 

Specialistai/ neturintys 

pavaldžių asmenų ir kiti 

Iš viso 

Iš jų 

valstybės 

tarnautojai 

  

iš viso 
Iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

Iš jų valstybės 

tarnautojai 
iš viso 

Iš jų valstybės 

tarnautojai 
  

1 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka 

4,00 0,00 39,00 0,00 438,00 0,00 481,00 0,00 4 015,0 LIETUVOS 

NACIONALINĖ 

MARTYNO 

MAŽVYDO 

BIBLIOTEKA 

  Iš viso pareigybių 4,00 0,00 39,00 0,00 438,00 0,00 481,00 0,00   žžžž 

  Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 85,0 0,0 440,0 0,0 3 490,0 0,0 4 015,0 0,0 4 015,0   

 

 

5 lentelė. 2018 - 2020 metų investicijų projektai ir asignavimai 

            

(tūkst. eurų)   

Prie- 

monės 

kodas 

Investicijų 

projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminas 

Bendra 

vertė 

Panaudota 

lėšų iki 

2017 metų 

Planuo-

jama 

panau-

doti 

2017 

metais 

2018 metais 2019 metais 2020 metais 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

Iš jų 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

Iš jų 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšų 

poreikis 

Iš jų 

Pradžia Pabaiga 

Įstaigų 

pajamų 

įmokos 

ES ir kita 

tarptautinė 

finansinė 

parama 

Įstaigų 

pajamų 

įmokos 

ES ir kita 

tarptautinė 

finansinė 

parama 

Įstaigų 

pajamų 

įmokos 

ES ir 

kita 

tarptau-

tinė 

finansinė 

parama 

02-02-02-

02-01 

Lietuvos 

Respublikos 

bibliotekų 

integralios 

informacijos 

sistemos LIBIS 

kūrimas 

1996 2020 8 629,0 6 514,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 915,0 0,0 0,0 

Iš viso investicijų projektams     8 629,0 6 514,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 915,0 0,0 0,0 

 

___________________________________ 


