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LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

(Asignavimų valdytojo kodas 901715) 
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Vilnius 

 

I SKYRIUS 

MISIJA 

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

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

vertę visuomenei. 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI 

Nacionalinės bibliotekos veikla pagal Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 

straipsnio 26 dalies 8  punktą priskiriama kultūros valstybės veiklos sričiai. 

 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis tikslas 

arba veiklos tikslas ir 

jo poveikio rodiklis 

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo rodiklio 

reikšmės 

Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 

faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 

rodiklio reikšmės 

2022 

metai 

2023 

metai 

2024 

metai 

2025 

m. 

2030 

m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

08-001-11 Veiklos tikslas: 

Plėtoti Lietuvos bibliotekų 

sistemos veiklas, kultūros ir 

mokslo institucijų sąveiką, 

duomenų kaupimą ir 

apdorojimą bei stiprinti 

informacines ir kultūrines 

visuomenės kompetencijas 

       

1.1. E-08-001-11-01-01 

Lietuvos publikuotų 

dokumentų archyvinio 

fondo surinkimo pilnumas 

(procentai) 

84,5 (2016) 93 93 95    

1.2. E-08-001-11-02-01 

Virtualioje elektroninio 

paveldo informacinėje 

sistemoje (VEPIS) 

prieinamų Lietuvos 

bibliotekų suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų dalis 

(procentai) 

 98 98 98    

1.3. E-08-001-11-03-01 

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis 

indeksas (procentai) 

88,6 (2020) 90 – 90    

 

 

 

 



 

 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities 1 veiklos prioritetas „Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje“. Su šio Kultūros ministro 

valdymo srities veiklos prioriteto įgyvendinimu susiję šie Nacionalinės bibliotekos veiklos 

programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas“ 

uždaviniai: 08-001-11-01 „Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto ir 

rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą“ (priemonė: „Sudaryti, tvarkyti, 

saugoti Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, vykdyti 

Lietuvos publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę numeraciją“), 08-001-11-03 

„Užtikrinti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo ir pasaulio informacijos 

išteklių bei ugdyti visuomenės informacines ir kultūrines kompetencijas“ (priemonės: 

„Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, teikti informacijos analitikos 

paslaugas valstybinėms organizacijoms, valdžios ir verslo subjektams, suteikiant prieigą prie 

Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių“, „Įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvą 

„Knygų startas" visuomenei suteikiant prieigą prie ankstyvojo skaitymo įgūdžius lavinančių 

priemonių“), 08-001-11-05 „Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius 

tyrimus, terminijos ir metodinių priemonių kūrimo bei ekspertinę veiklą ir tobulinti Lietuvos 

bibliotekų sektoriaus specialistų kompetencijas“ (priemonė: „Organizuoti audiovizualinio ir 

dokumentinio paveldo, skaitybos ir literatūros tyrimus, kvalifikacijos tobulinimo renginius 

Lietuvos kultūros specialistams bei vykdyti įvairiapusį tarptautinį bendradarbiavimą 

informacijos organizacijų ir atminties institucijų veiklos srityse“), 08-001-11-06 „Rengti 

tyrimų, mokslinės sklaidos projektus, skatinant kultūros ir mokslo žinių integraciją ir sklaidą“ 

(priemonė: „Vykdyti informacijos procesų pokyčių stebėseną, tyrimą, analizavimą bei 

norminimą, profesinės literatūros leidybą ir informacijos ir komunikacijos mokslų taikomųjų 

tyrimų rezultatų sklaidą atvirosios prieigos principu“). Taip pat Nacionalinės bibliotekos 

planuojami kūrybinių industrijų plėtros ir Vilniaus miesto jubiliejui skirti projektai prisidės 

prie 1 veiklos prioriteto įgyvendinimo.  

 

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities 2 veiklos prioritetas „Kultūros 

paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“. Su šio Kultūros ministro valdymo srities 

veiklos prioriteto įgyvendinimu susiję šie Nacionalinės bibliotekos veiklos programos 

„Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas“ uždaviniai: 

08-001-11-03 „Užtikrinti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos dokumentų fondo ir pasaulio 

informacijos išteklių bei ugdyti visuomenės informacines ir kultūrines kompetencijas“ 

(priemonės: „Vykdyti elektroninių knygų įsigijimą sudarant galimybes ir skatinant 

gyventojus jomis naudotis“, „Organizuoti ir vykdyti lietuviškų ir užsienio licencijuojamų 

duomenų bazių prenumeratą, užtikrinti prieigą prie jų šalies viešosioms bibliotekoms“, 

„Organizuoti ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos veiklos aprūpinimą bei projektinę veiklą“), 

08-001-11-04 „Plėtoti ir palaikyti Nacionalinės bibliotekos valdomą infrastruktūrą, siekiant 

užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kibernetinį saugumą“ (priemonės: 

„Vykdyti organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Nacionalinės bibliotekos 

valdomos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros funkcionalumą, Lietuvos 

bibliotekų bibliografinių duomenų teikimą į LIBIS sistemą bei užtikrinti saugomų duomenų 

apsaugą“, „Atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą“). 

Taip pat Nacionalinės bibliotekos vykdomi projektai: „Kultūrinės edukacijos administravimo 

platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį 

kultūros ugdymą bei nuoseklų jo koordinavimą“, „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 



 

 

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“  prisidės prie 

2 veiklos prioriteto įgyvendinimo. 

 

3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities 3 veiklos prioritetas 

„Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas“. Su šio  

Kultūros ministro valdymo srities veiklos prioriteto įgyvendinimu susiję šie Nacionalinės 

bibliotekos veiklos programos „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos 

politikos įgyvendinimas“ uždaviniai: 08-001-11-02 „Užtikrinti kuriamos virtualios 

elektroninio paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės poreikiams“ (priemonė: 

„Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį skaitmenintų objektų saugojimą“). 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMA 

Nacionalinė biblioteka, įgyvendindama išsikeltus veiklos tikslus bei prioritetus, 2022–2024 m. 

vykdys vieną veiklos programą – „Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos 

politikos įgyvendinimas“ (toliau – Programa).  

Programos įgyvendinimas įgalins Nacionalinę biblioteką atverti Lietuvos ir pasaulio kultūros 

paveldą ir žinias informacijos vartotojams, sudarant sąlygas visuomenės informacinių ir kultūrinių 

kompetencijų ugdymui, konkurencingumui ir kūrybiškumui, žinių visuomenės vystymuisi bei 

įtvirtins siekį stiprinti Lietuvos bibliotekų pajėgumą vykdyti savo misiją.  

Programa orientuota į Lietuvos dokumentinio kultūros paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos 

gerinimą, bibliotekos paslaugų vystymą ir plėtrą, parlamentinės bibliotekos funkcijos stiprinimą,  

Lietuvos bibliotekininkystės teorijos ir praktikos plėtrą, komunikacijos ir informacijos mokslų 

tiriamosios ir metodinės bibliotekos veiklos plėtojimą, kultūros žinių integraciją ir sklaidą, 

Lietuvos viešųjų bibliotekų integracijos į tarptautinius bibliotekininkystės procesus spartinimą, 

infrastruktūrinės terpės tobulinimą siekiant plėtoti bibliotekų informacinio aprūpinimo veiklas. 



 

 

2 lentelė. 2022–2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)  

Eil. 

Nr. 

Valstybės veiklos srities 

pavadinimas, programos kodas ir 

pavadinimas 

2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 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 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

darbo 

užmokes-

čiui 

darbo 

užmokes-

čiui 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
08 8 Kultūros ir visuomenės 

informavimo valstybės veiklos sritis 
9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323 

 1.1 

08-001 (F) Visuomenės informacinis 

aprūpinimas ir informacijos politikos 

įgyvendinimas 

9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323 

IŠ VISO 9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos 

priemonių 
                        

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323 

Iš jų pervedimų priemonių  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (įskaitant Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)  

9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323 

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asignavimų pokytis, palyginti su 

ankstesniais metais  
1443 1449 892 -6 -690 -655 0 -35 0 0 0 0 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos 

priemonių 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  1443 1449 892 -6 -690 -655 0 -35 0 0 0 0 

Iš jų pervedimų priemonių  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 



 

 

1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

 

 
 

 

 

 

8 Kultūros ir visuomenės informavimo valstybės veiklos srities 08-001 programa 

„Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas“ 

 

Nacionalinė biblioteka, įgyvendindama Kultūros valstybės veiklos srities 08-001 programą 

„Visuomenės informacinis aprūpinimas ir informacijos politikos įgyvendinimas“ ir vykdydama 

išsikeltus uždavinius sieks tobulinti lankytojų aptarnavimo sistemą kurdama naujas informacines, 

intelektines paslaugas (fizines ir nuotolines); didinti informacijos, kultūros paveldo ir jų turinio 

prieinamumą per edukacines ir leidybines veiklas, organizuojamus renginius ir parodas bei 

kūrybines programas; kurti naują skaitmeninį turinį ir užtikrinti kryptingą šalies kultūros paveldo 

populiarinimą ir sklaidą Europos kultūros paveldo erdvėje ir dalyvauti kitose tarptautinėse 

skaitmeninto kultūros paveldo viešinimo iniciatyvose; jau suskaitmenintam turiniui suteikti 

informaciją apie teisių valdymą, ženklinti suskaitmenintus objektus, taip pagerinant jų 

metaduomenų kokybę ir praplečiant tolimesnio panaudojimo galimybes; tobulinti valstybės įstaigų 

aptarnavimo modelį, plėtojant aprūpinimo specializuota informacija paslaugas valstybės, verslo ir 

mokslo institucijų darbuotojams; atstovauti Lietuvos bibliotekoms ir viešinti jų veiklos rezultatus; 

vykdyti ir koordinuoti Lietuvos bibliotekų veiklos tyrimus, teikti joms metodinę pagalbą ir vykdyti 

profesinės literatūros leidybą; rengti informacijos ir komunikacijos taikomųjų tyrimų, mokslinės 

sklaidos projektus, skatinant kultūros ir mokslo žinių integraciją ir sklaidą; organizuoti ir vykdyti 

Lietuvos bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; dalyvauti tarptautinių bibliotekinių 

organizacijų veikloje, tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir projektuose; plėtoti bei 

užtikrinti Nacionalinės bibliotekos valdomos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 

infrastruktūros funkcionalumą. 
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2 grafikas. „Visuomenės informacinio aprūpinimo ir informacijos politikos įgyvendinimo“ 

programa ir jos uždaviniai  

 
 

Numatomi programos asignavimų pokyčiai: 

 2022 m. didėja asignavimai darbo užmokesčiui 892,0 tūkst. eurų, iš jų: Vilniaus žydų 

bibliotekos funkcijoms vykdyti – 48,0 tūkst. eurų; pareiginės algos kintamai daliai – 85,0 

tūkst. eurų; apsaugos funkcijų vykdymui – 70,0 tūkst. eurų (lėšos planuojamos iš 

Nacionalinės bibliotekos mokamų paslaugų įmokų); MMA didinimui – 28,0 tūkst. eurų; 

08 Kultūros ir visuomenės informavimo 
valstybės veiklos sritis:

08-001 Funkcijų vykdymo programa:

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir 
informacijos politikos įgyvendinimas

08-001-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys: 
Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio 
publikuoto ir rankraštinio kultūros paveldo 

kaupimą ir išsaugojimą

08-001-11-02 Tęstinės veiklos uždavinys: 
Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio 

paveldo sistemos turinio atitikimą visuomenės 
poreikiams

08-001-11-03 Tęstinės veiklos uždavinys:
Užtikrinti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos 

dokumentų fondo ir pasaulio informacijos 
išteklių bei ugdyti visuomenės informacines ir 

kultūrines kompetencijas

08-001-11-04 Tęstinės veiklos uždavinys: 
Plėtoti ir palaikyti Nacionalinės bibliotekos 
valdomą infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 

skaitmeninių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros 
kibernetinį saugumą

08-001-11-05 Tęstinės veiklos uždavinys: 
Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų 
taikomuosius tyrimus, terminijos ir metodinių 

priemonių kūrimo bei ekspertinę veiklą ir 
tobulinti Lietuvos bibliotekų sektoriaus 

specialistų kompetencijas

08-001-11-06 Tęstinės veiklos uždavinys: 
Rengti tyrimų ir mokslinės sklaidos projektus ir 

skatinti kultūros ir mokslo žinių integraciją ir 
sklaidą



 

 

dėl BD didėjimo – 150,0 tūkst. eurų; kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui – 

344,0 tūkst. eurų; min. pareiginės algos koeficientų didinimui – 167,0 tūkst. eurų. 

  kitoms išlaidoms asignavimai didėja 721,0 tūkst. eurų, mažėja 170,0 tūkst. eurų (70,0 

tūkst. eurų dėl lėšų perkėlimo į darbo užmokestį, 100,0 tūkst. eurų dėl ankstesniais metais 

planuotų mažesnių asignavimų 2022 m.). Iš viso asignavimai 2022 m., palyginus su 2021 

m., didėja 1443,0 tūkst. eurų. 

 2023 m. asignavimai mažesni nei 2022 m. 690,0 tūkst. eurų.  

2024 m. asignavimai išlieka tokie patys kaip 2023 m. Nacionalinė biblioteka įgyvendindama 

Programą prisideda prie šių planavimo dokumentų įgyvendinimo: Lietuvos pažangos strategijos 

„Lietuva 2030“,  2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano, Kultūros ir kūrybingumo plėtros 

programos, Lietuvos kultūros politikos strategijos „Kultūra 2030“, Lietuvos kultūros politikos 

kaitos gairių, Bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016–2022 metams, Skaitymo skatinimo 

2019–2024 metų programos, Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos, Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos. Šia programa taip pat prisidedama prie kultūros 

ministro valdymo srities 2 veiklos prioriteto „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“, 3 veiklos prioriteto „Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas“.  

Programos vykdymo laikotarpis: programa tęstinė. 

Programos koordinatorius: Sandra Leknickienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja 

informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai, tel. (8 5) 239 8505, el. paštas: sandra.leknickiene@lnb.lt.  

 

mailto:sandra.leknickiene@lnb.lt


 

 

3 lentelė. 2022–2024 metų programos (nurodomas programos numeris ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. 

eurų) 
Valstybės 

veiklos 

srities, 
programo

s, 

uždavinio
, 

priemonė

s kodas, 
požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 

programos 

įgyvendinimo 
plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 
plėtros 

programos 

elemento 
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 

užmokesčiui  
iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui 

iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-001-

11-01 (T) 
Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos ir su 

Lietuva susijusio publikuoto ir 

rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir 
išsaugojimą 

 

2872,1 2802,1 2722 70 2872,1 2802,1 2722 70 2872,1 2802,1 2722 70  

08-001-

11-01-01 
(TP) 

Priemonė: Sudaryti, tvarkyti, saugoti 

Nacionalinės bibliotekos dokumentų 
fondą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, 

vykdyti Lietuvos publikuotų dokumentų 

tarptautinę standartinę numeraciją 

2872,1 2802,1 2722 70 2872,1 2802,1 2722 70 2872,1 2802,1 2722 70  

08-001-

11-02 (T) 
Uždavinys: Užtikrinti kuriamos 

virtualios elektroninio paveldo sistemos 

turinio atitikimą visuomenės poreikiams 

193,2 193,2 189 0 193,2 193,2 189 0 193,2 193,2 189 0  

08-001-

11-02-01 

(TP) 

Priemonė: Skaitmeninti, organizuoti 

ilgalaikį skaitmenintų objektų saugojimą 
193,2 193,2 189 0 193,2 193,2 189 0 193,2 193,2 189 0  

08-001-

11-03 (T) 
Uždavinys: Užtikrinti prieigą prie 

Nacionalinės bibliotekos dokumentų 

fondo ir pasaulio informacijos išteklių 
bei ugdyti visuomenės informacines ir 

kultūrines kompetencijas 

4520,8 4520,8 3333 0 4320,8 4320,8 3333 0 4320,8 4320,8 3333 0  

08-001-

11-03-01 

(TP) 

Priemonė: Organizuoti ir vykdyti 

vartotojų ir lankytojų aptarnavimą, teikti 

informacijos analitikos paslaugas 

valstybinėms organizacijoms, valdžios ir 
verslo subjektams, suteikiant prieigą prie 

Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių 

1521,3 1521,3 1495 0 1521,3 1521,3 1495 0 1521,3 1521,3 1495 0  

08-001-
11-03-02 

(TP) 

Priemonė: Vykdyti elektroninių knygų 
įsigijimą sudarant galimybes ir skatinant 

gyventojus jomis naudotis 

50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0  

08-001- Priemonė: Organizuoti ir vykdyti 300 300 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0  



 
 

 

 

Valstybės 

veiklos 

srities, 
programo

s, 

uždavinio
, 

priemonė
s kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 

programos 

įgyvendinimo 
plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 
plėtros 

programos 
elemento 

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 

užmokesčiui  
iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui 

iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11-03-03 

(TP) 
lietuviškų ir užsienio licencijuojamų 

duomenų bazių prenumeratą, užtikrinti 

prieigą prie jų Nacionalinės bibliotekos 
ir šalies viešųjų bibliotekų naudotojams 

08-001-

11-03-04 
(TP) 

Priemonė: Įgyvendinti skaitymo 

skatinimo iniciatyvą „Knygų startas" 
visuomenei suteikiant prieigą prie 

ankstyvojo skaitymo įgūdžius lavinančių 

priemonių 

130 130 0 0 130 130 0 0 130 130 0 0  

08-001-

11-03-05 

(TP) 

Priemonė: Organizuoti ir vykdyti 

Nacionalinės bibliotekos veiklos 

aprūpinimą bei projektinę veiklą  

2519,5 2519,5 1838 0 2519,5 2519,5 1838 0 2519,5 2519,5 1838 0  

08-001-

11-04 (T) 
Uždavinys: Plėtoti ir palaikyti 

Nacionalinės bibliotekos valdomą 

infrastruktūrą, siekiant užtikrinti 
skaitmeninių paslaugų plėtrą ir 

infrastruktūros kibernetinį saugumą 

1115,5 827,5 261 288 625,5 372,5 261 253 625,5 372,5 261 253  

08-001-
11-04-01 

(TI) 

Priemonė: Vykdyti organizacines ir 
technines priemones, užtikrinančias 

Nacionalinės bibliotekos valdomos 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
infrastruktūros funkcionalumą, Lietuvos 

bibliotekų bibliografinių duomenų 

teikimą į LIBIS sistemą bei užtikrinti 
saugomų duomenų apsaugą 

912,5 827,5 261 85 422,5 372,5 261 50 422,5 372,5 261 50  

08-001-

11-04-02 
(TI) 

Priemonė: Atnaujinti bibliotekų 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
infrastruktūrą 

203 0 0 203 203 0 0 203 203 0 0 203  

08-001-

11-05 (T) 
Uždavinys: Vykdyti informacijos ir 

komunikacijos mokslų taikomuosius 
tyrimus, terminijos ir metodinių 

priemonių kūrimo bei ekspertinę veiklą 

ir tobulinti Lietuvos bibliotekų 
sektoriaus specialistų kompetencijas 

569,6 569,6 515 0 568,6 568,6 515 0 568,6 568,6 515 0  



 
 

 

 

Valstybės 

veiklos 

srities, 
programo

s, 

uždavinio
, 

priemonė
s kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 

programos 

įgyvendinimo 
plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 
plėtros 

programos 
elemento 

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 

užmokesčiui  
iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui 

iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-001-

11-05-01 

(TP) 

Priemonė: Organizuoti audiovizualinio ir 

dokumentinio paveldo, skaitybos ir 

literatūros tyrimus, kvalifikacijos 
tobulinimo renginius Lietuvos kultūros 

specialistams bei vykdyti įvairiapusį 

tarptautinį bendradarbiavimą 
informacijos organizacijų ir atminties 

institucijų veiklos srityse 

569,6 569,6 515 0 568,6 568,6 515 0 568,6 568,6 515 0  

08-001-
11-06 (T) 

Uždavinys: Rengti tyrimų, mokslinės 
sklaidos projektus, skatinant kultūros ir 

mokslo žinių integraciją ir sklaidą 

608,8 608,8 559 0 609,8 609,8 559 0 609,8 609,8 559 0  

08-001-

11-06-01 

(TP) 

Priemonė: Vykdyti informacijos procesų 

pokyčių stebėseną, tyrimą, analizavimą 

bei norminimą, profesinės literatūros 

leidybą ir informacijos ir komunikacijos 
mokslų taikomųjų tyrimų rezultatų 

sklaidą atvirosios prieigos principu 

608,8 608,8 559 0 609,8 609,8 559 0 609,8 609,8 559 0  

 1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas, iš viso 

9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323  

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
9660 9352 7489 308 8970 8697 7489 273 8970 8697 7489 273  

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos              

 1.3. Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšos 
             

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 
220 170 90 50 220 170 90 50 220 170 90 50  

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams              

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti 

ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant 
atskirus šaltinius) 

             



 
 

 

 

Valstybės 

veiklos 

srities, 
programo

s, 

uždavinio
, 

priemonė
s kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 

programos 

įgyvendinimo 
plano, NPP ir 

(arba) 

nacionalinės 
plėtros 

programos 
elemento 

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 

užmokesčiui  
iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui 

iš viso iš jų darbo 

užmokesčiui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Iš viso programos pažangos ir 

regioninėms pažangos priemonėms 

finansuoti 

             

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 

pažangos priemonėms 

             

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 

pažangos priemonėms 
             

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms finansuoti 
9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojamoms 
tęstinės veiklos ir pervedimų 

priemonėms 

9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323  

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms 
tęstinės veiklos ir pervedimų 

priemonėms 

             

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 9880 9522 7579 358 9190 8867 7579 323 9190 8867 7579 323  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

 

Vertinimo rodiklio 

kodas  

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(LRV programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

 1 uždavinys 

08-001-11-01 (T) Užtikrinti Lietuvos ir su Lietuva susijusio publikuoto 

ir rankraštinio kultūros paveldo kaupimą ir išsaugojimą 

 

     

R-08-001-11-01-

01 

Būtino konservuoti ir restauruoti bibliotekos dokumentų fondo dalis 

(procentai) 

 40,0 40,0 40,0  

 1 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-01-01 (TP) Sudaryti, tvarkyti, saugoti Nacionalinės 

bibliotekos dokumentų fondą, vykdyti jo bibliografinę apskaitą, 

vykdyti Lietuvos publikuotų dokumentų tarptautinę standartinę 

numeraciją 

     

P-08-001-11-01-

01-02 

Parengtų ir pateiktų valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyviosios 

ir lituanikos bibliografinių įrašų Lietuvos integralioje bibliotekų 

informacinėje sistemoje (LIBIS) skaičius (tūkst. vnt.) 

55,0 55,0 55,0 55,0  

 2 uždavinys 

08-001-11-02 (T) Užtikrinti kuriamos virtualios elektroninio paveldo 

sistemos turinio atitikimą visuomenės poreikiams 

     

R-08-001-11-02-

02 

Virtualiųjų apsilankymų VEPIS sistemoje skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais (procentai) 

8,0 9,0 10,0 10,0  

 2 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-02-01 (TP) Skaitmeninti, organizuoti ilgalaikį skaitmenintų 

objektų saugojimą 

     

R-08-001-11-02-

01-01 

„Europeana“ sistemoje prieinamų suskaitmenintų Lietuvos kultūros paveldo 

objektų, kurie pagal Europeana turinio pateikimo kokybės reikalavimus 

atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, dalis 

(procentai) 

42,0 70,0 70,0 70,0  



 
 

 

 

Vertinimo rodiklio 

kodas  

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(LRV programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

 3 uždavinys 

08-001-11-03 (T) Užtikrinti prieigą prie Nacionalinės bibliotekos 

dokumentų fondo ir pasaulio informacijos išteklių bei ugdyti 

visuomenės informacines ir kultūrines kompetencijas 

     

R-08-001-11-03-

02 

Lankytojų skaičius (tūkst. žm.) 1650,0 2500,0 2800,0 2800,0  

R-08-001-11-03-

03 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vienetai) 7,0 7,0 7,0 7,0  

 3 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-03-01 (TP) Organizuoti ir vykdyti vartotojų ir lankytojų 

aptarnavimą, teikti informacijos analitikos paslaugas valstybinėms 

organizacijoms, valdžios ir verslo subjektams, suteikiant prieigą prie 

Lietuvos ir pasaulio informacinių išteklių 

     

R-08-001-11-03-

01-01 

Bendras surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vienetai) 235,0 500,0 500,0 500,0  

P-08-001-11-03-

01-02 

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vienetai) 14,0 10,0 12,0 12,0  

 3 uždavinio 2 priemonė 

08-001-11-03-02 (TP) Vykdyti elektroninių knygų įsigijimą sudarant 

galimybes ir skatinant gyventojus jomis naudotis 

     

R-08-001-11-03-

02-01 

Portale ibiblioteka.lt vartotojams išduotų el. knygų skaičius (tūkst. vnt.) 15,0 20,0 25,0 25,0  

 3 uždavinio 3 priemonė 

08-001-11-03-03 (TP) Organizuoti ir vykdyti lietuviškų ir užsienio 

licencijuojamų duomenų bazių prenumeratą, užtikrinti prieigą prie jų 

Nacionalinės bibliotekos ir šalies viešųjų bibliotekų naudotojams 

     

R-08-001-11-03-

03-01 

Turinio vienetų peržiūrų Nacionalinės bibliotekos Lietuvos viešosioms 

bibliotekoms prenumeruojamose lietuviškose ir užsienio licencijuojamose 

55,0 140,0 150,0 160,0  



 
 

 

 

Vertinimo rodiklio 

kodas  

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(LRV programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

duomenų bazėse skaičius (tūkst. vnt.) 

 3 uždavinio 4 priemonė 

08-001-11-03-04 (TP) Įgyvendinti skaitymo skatinimo iniciatyvą 

„Knygų startas" visuomenei suteikiant prieigą prie ankstyvojo 

skaitymo įgūdžius lavinančių priemonių 

     

R-08-001-11-03-

04-01 

Lietuvoje gimusių vaikų, iniciatyvos „Knygų startas" metu gavusių 

ankstyvojo skaitymo įgūdžius lavinančių priemonių rinkinius, skaičius 

(tūkst. žm.) 

27,0 27,0 27,0 27,0  

 3 uždavinio 5 priemonė 

08-001-11-03-05 (TP) Organizuoti ir vykdyti Nacionalinės bibliotekos 

veiklos aprūpinimą bei projektinę veiklą  

     

V-08-001-11-03-

05-01 

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (procentai)  50,0 50,0 50,0  

V-08-001-11-03-

05-02 

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai) 

12,5 12,5 11,5 11,5  

 4 uždavinys 

08-001-11-04 (T) Plėtoti ir palaikyti Nacionalinės bibliotekos valdomą 

infrastruktūrą, siekiant užtikrinti skaitmeninių paslaugų plėtrą ir 

infrastruktūros kibernetinį saugumą 

     

R-08-001-11-04-

01 

Viešųjų bibliotekų viešosios interneto prieigos vietų, kuriose naudojama ne 

mažesnė kaip 30 Mbps interneto sparta, dalis (procentai) 

95,0 95,0 95,0 95,0  

 4 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-04-01 (TI) Vykdyti organizacines ir technines priemones, 

užtikrinančias Nacionalinės bibliotekos valdomos informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) infrastruktūros funkcionalumą, Lietuvos bibliotekų 

bibliografinių duomenų teikimą į LIBIS sistemą bei užtikrinti saugomų 

duomenų apsaugą 

     

P-08-001-11-04- Įdiegti LIBIS sistemos atnaujinimai (vienetai) 4,0 4,0 4,0 4,0  



 
 

 

 

Vertinimo rodiklio 

kodas  

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(LRV programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

01-01 

 4 uždavinio 2 priemonė 

08-001-11-04-02 (TI) Atnaujinti bibliotekų informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) infrastruktūrą 

     

R-08-001-11-04-

02-01 

Atnaujintų kompiuterinių darbo vietų skaičius viešosiose bibliotekose 

(vienetai) 

200,0 220,0 220,0 220,0  

 5 uždavinys 

08-001-11-05 (T) Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų 

taikomuosius tyrimus, terminijos ir metodinių priemonių kūrimo bei 

ekspertinę veiklą ir tobulinti Lietuvos bibliotekų sektoriaus specialistų 

kompetencijas 

     

R-08-001-11-05-

01 

Mokslinių publikacijų skaičius, tenkantis vienam metodininkui-tyrėjui 

(vienetai) 

0,5 0,8 0,8 0,9  

R-08-001-11-05-

02 

Bibliotekų darbuotojų mokymų kokybės ir efektyvumo įvertinimo indeksas 

(procentai) 

85,0 85,0 85,0 85,0  

 5 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-05-01 (TP) Organizuoti audiovizualinio ir dokumentinio 

paveldo, skaitybos ir literatūros tyrimus, kvalifikacijos tobulinimo 

renginius Lietuvos kultūros specialistams bei vykdyti įvairiapusį 

tarptautinį bendradarbiavimą informacijos organizacijų ir atminties 

institucijų veiklos srityse 

     

R-08-001-11-05-

01-01 

Bibliotekų darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

skaičius (žmonės) 

2000,0 3000,0 3500,0 3500,0  

 6 uždavinys 

08-001-11-06 (T) Rengti tyrimų, mokslinės sklaidos projektus, skatinant 

kultūros ir mokslo žinių integraciją ir sklaidą 

     

R-08-001-11-06-

01 

Lietuvos mokslo tarybos vertinimui pateiktų mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos publikacijų skaičius (vienetai) 

 20,0 20,0 25,0  



 
 

 

 

Vertinimo rodiklio 

kodas  

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio 

planavimo dokumentas 

(LRV programos 

įgyvendinimo planas, 

NPP, PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

 6 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-06-01 (TP) Vykdyti informacijos procesų pokyčių stebėseną, 

tyrimą, analizavimą bei norminimą, profesinės literatūros leidybą ir 

informacijos ir komunikacijos mokslų taikomųjų tyrimų rezultatų 

sklaidą atvirosios prieigos principu 

     

P-08-001-11-06-

01-01 

Kultūros ministerijai ir/ar Lietuvos bibliotekų tarybai pateiktų siūlymų dėl 

šalies bibliotekų veiklos valdymo tobulinimo ir kokybės didinimo skaičius 

(vienetai) 

2,0 2,0 2,0 2,0  

P-08-001-11-06-

01-02 

Mokslinių publikacijų skaičius (vienetai) 20,0 20,0 25,0 25,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V SKYRIUS 

VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI 

PROJEKTAI IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI 

 

5 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, 

tęstiniai investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programai įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų) 

Projek

to tipas 

Nacionali

nė PP, 

nacionali

nės PP 

valdytoja

s 

Priemon

ės / 

projekto 

kodas 

Įstaigos  

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinim

as 

Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) 

Bendra projekto 

vertė 

Likutinė vertė  

iki 2021 metų 

Planuojama 

panaudoti  

2021 metais 

2022 metais 2023 metais 2024 metais 

pradžia pabaiga 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

VIP  08-001-

11-04-

01 (TI) / 

IP-01-

0002 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 
Mažvydo 

biblioteka 

Bibliotekų 

kompiuterizavimas 

 2003  2025 7762,0 0,0  2982,7  0,0  203,0 0,0  203,0  0,0  203,0  0,0  203,0  0,0 

VSP KM 08-001-

11-04-

01 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 
biblioteka 

Kultūrinės 

edukacijos 

administravimo 

platformos ir 
kultūros edukatorių 

tinklo sukūrimas, 

siekiant užtikrinti 
kokybišką ir 

įvairialypį kultūros 

ugdymą bei nuoseklų 
jo koordinavimą 

 2020  2022 2420,5 0,0  2408,4 0,0  1931,0 0,0  477,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

APD  08-001-

11-04-

01 

Lietuvos 

nacionalinė 
Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

Suaugusiųjų 

švietimo sistemos 
plėtra suteikiant 

besimokantiems 

asmenims bendrąsias 
ir pagrindines 

kompetencijas 

2021 2023 0,0 678,5 0,0 678,5 0,0 191,9 

 

0,0 291,7 

 

0,0 194,9 

 

0,0 0,0 

Iš viso projektams     
10182,5 678,5 5391,1 678,5 2134,0 191,9 680,4 291,7 203,0 194,9 203,0 0,0 

 



 
 

 

 

6 lentelė. 2022–2024 metų valstybei svarbių projektų, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų, 

tęstinių investicijų projektų, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programai įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės 

Priemonės / 

projekto kodas 

Įstaigos 

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinimas 

Priemonės / 

projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Valstybei svarbių 

projektų stebėsenos 

rodiklių pavadinimai 

ir matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas (PP 

/ NPP) 
pradžia pabaiga 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

08-001-11-04-01 

(TI) / IP-01-0002 

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Bibliotekų 

kompiuterizavimas 
 2003  2025  Atnaujintų 

kompiuterinių darbo 
vietų skaičius viešosiose 

bibliotekose (vienetai) 

 220  220  220  220  

 08-001-11-04-01 Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 
biblioteka 

Kultūrinės 

edukacijos 
administravimo 

platformos ir 

kultūros edukatorių 
tinklo sukūrimas, 

siekiant užtikrinti 
kokybišką ir 

įvairialypį kultūros 

ugdymą bei nuoseklų 
jo koordinavimą 

 2020  2022  Mokyklų, 

integravusių 

kultūrines 

intervencijas (kūrėjų 

veiklas ar paslaugas) į 

savo formalaus 

ugdymo procesus 

(programas), t. y. 

sukurtų kūrybinių 

partnerysčių, skaičius 

(vienetai) 

 –  40  –  –  

      Mokinių, 

dalyvavusių 

kultūrinėse 

intervencijose, 

skaičius (žmonės) 
 

– 1000 1000 1000  

      Specialiųjų poreikių 

ar socialinę, 

ekonominę, 

kultūrinę (SEK) 

atskirtį patiriančių 

mokinių, 

dalyvavusių 

kultūrinėse 

intervencijose, dalis 

(procentai) 

 

– 15 15 15  



 
 

 

 

08-001-11-04-01 Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka 

Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra 

suteikiant 
besimokantiems 

asmenims bendrąsias 

ir pagrindines 
kompetencijas 

2021 2023  Kultūros darbuotojų ir 

asmenų, veikiančių 

kultūros sektoriuje, 
dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose (žmonės) 

150 300 150 –  

  



 
 

 

 

VI SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

7 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

Eil. 
Nr. 

Institucijos ar įstaigos 
pavadinimas 

2021 metai 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

Pareigybių skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmokesčiui 

Valdymo 
išlaidos 

Pareigybių skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmokesčiui 

Valdymo 
išlaidos 

Pareigybių skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmokesčiui 

Valdymo 
išlaidos 

Pareigybių skaičius 
Išlaidos darbo 
užmokesčiui 

Valdymo 
išlaidos 

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 
470,00 0,00 6687,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 

 Iš viso 470,00 0,00 6687,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 470,00 0,00 7579,0 0,0 
 

Darbo užmokesčio fondo didėjimo priežastis: papildomai planuojama darbo užmokesčiui 2022 m. 892,0 tūkst. eurų, iš jų Vilniaus žydų bibliotekos 

funkcijoms vykdyti – 48,0 tūkst. eurų, pareiginės algos kintamai daliai – 85,0 tūkst. eurų, apsaugos funkcijų vykdymui – 70,0 tūkst. eurų (lėšos 

planuojamos iš Nacionalinės bibliotekos mokamų paslaugų įmokų); MMA didinimui – 28,0 tūkst. eurų; dėl BD didėjimo – 150,0 tūkst. eurų; 

kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui – 344,0 tūkst. eurų; min. pareiginės algos koeficientų didinimui – 167,0 tūkst. eurų.   
 

 


