
Planinė reikšmė Faktinė reikšmė
Įvykdymo 

procentas
Komentaras

1 1 100%

3 2 67%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta 

dėl ilgiau nei planuota vykdytų 

Techninio projekto parengimo darbų 

vykdymo. Dokumentai rangos darbų 

viešąjam pirkimui parengti ir pirkimas 

bus vykdomas 2021 m. I ketv. 

10 12 120%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi dėl pandemijos ieškota naujų 

negalią turintiems gyventojams skirtų  

paslaugų teikimo formų ir priemonių.   

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1.Užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo investicijų projekto „MoBiLait: mokymosi galimybių 

atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-

526-01-0008 (toliau – MoBiLait) vykdymą. 

Pagrindiniai atlikti darbai: 

1. Specialiųjų formatų leidinių leidimas: tęsiant projekto veiklas, LAB ir bibliotekos–partnerės parengė 379 studijoms ir 

mokslui reikalingus pritaikyto formato leidinius: 37 leidinius DAISY formatu, 279 pritaikytus leidinius PDF formatu ir 63 

garsinius leidinius. Siekiant mažinti pandemijos pasekmes projektui, užtikrinti veiklų nepertraukiamą ir savalaikį vykdymą, 

su Centrine projektų valdymo agentūra buvo suderintas papildomas mobilių garso įrašymo darbo vietų įsigijimas. Nupirkta 

įranga įdiegta diktorių nuotolinio darbo vietose ir sudaro sąlygas tęsti leidinių įgarsinimo veiklas antrojo karantino 

laikotarpiu.   

2.  Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (toliau – ELVIS) modernizavimas: 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-

VK patvirtinti ELVIS nuostatai ir ELVIS duomenų saugos nuostatai, 2020 m. vasario 24 d. pasirašyta ELVIS atnaujinimo 

paslaugų pirkimo sutartis, 2020 m. gegužės 18 d. patvirtintas ELVIS techninis aprašymas (specifikacija), sistemos 

modernizavimo darbai vykdomi pagal šį aprašymą ir patvirtintą darbų grafiką.

Sudaryta ELVIS modernizavimo 

paslaugų teikimo sutartis, vnt.

Sudaryta Elektroninių leidinių 

valdymo informacinės sistemos 

(toliau – ELVIS) modernizavimo 

paslaugų teikimo sutartis ir pradėti 

modernizavimo darbai, ELVIS 

papildyta naujais leidinių, pritaikytų 

asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

pavadinimais

2. Užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo investicijų projekto "Lietuvos aklųjų bibliotekos 

modernizavimas" Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 vykdymą. 

Pagrindiniai atlikti darbai: įvykdytas LAB pastato modernizavimo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros darbų 

pirkimas, 2020 m. kovo 31 d. pasirašyta sutartis dėl Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros, 

kontroliuotas tinkamas sutarties įgyvendinimas, 2020 m. spalio 23 d. įvykdytas pirkimas ir pasirašyta sutartis su UAB 

Statybos projektų ekspertizės centru dėl Techninio projekto ekspertizės paslaugų, gautas ekspertizės įvertinimas. Parengti 

dokumentai rangos darbų viešajam pirkimui. 

Įvykdyti viešieji pirkimai, vnt.

Pagal planą įvykdyti viešieji pirkimai, 

pasirašyta rangos sutartis su 

tiekėjais dėl LAB pastato, esančio 

adresu Skroblų g. 10 Vilniuje, 

modernizavimo 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

3. Plėtoti LAB teikiamų paslaugų prieinamumą negalią turintiems gyventojams. 

Pagrindiniai atlikti darbai: 

1. Atnaujinta nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainė, pritaikant ją asmenims su 

negalia, sudarytos lygios galimybės savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje (bendra veikla kartu su apskričių viešosiomis 

bibliotekomis);

2. Įgyvendintos priemonės, didinančios  bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų 

turintiems asmenims: parengtos LAB socialinės istorijos, sukurtas LAB patalpų plano šablonas, įsigyti pagalbinių priemonių 

rinkiniai „Sensorinis gesintuvas“ ir grafinė teksto interpretavimo įranga, sukurtos bibliotekų paslaugas negalią turintiems 

asmenims pristatantis vaizdo klipas, organizuotos viešinimo paslaugos (bendra veikla kartu su apskričių viešosiomis 

bibliotekomis);

3. Organizuoti 5 viešųjų bibliotekų darbuotojams skirti seminarai intelektinės nuosavybės apsaugos ir asmenų, negalinčių 

skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo tematika, kuriuose dalyvavo 262 bibliotekų specialistai. 

Seminaruose pristatytas LAB parengtas ir išleistas praktinis vadovas bibliotekininkams apie Marakešo sutarties 

įgyvendinimą  „Marakešo sutartis: pradedame darbą";

4. Įvertinus LAB būtinybę vykdyti kryptingą veiklą, orientuotą į išsamios informacijos apie aklumo problematiką rinkimą, 

valdymą ir prieigą, siekiant užtikrinti visuomenei bei įvairių sričių specialistams aktualią informaciją, reikalingą efektyviai 

sutrikusios regos žmonių integracijai, buvo iš esmės atnaujintas tiflotyrinės literatūros fondas - įsigyti 42 pavadinimai 

specializuotos literatūros užsienio kalbomis, užprenumeruoti 2 specialistams skirti periodiniai leidiniai užsienio kalbomis. 

Aktualizuotos ir sukurtos naujos 

paslaugos, vnt.

1. Atnaujinta nacionalinės skaitymo 

skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ 

interneto svetainė, pritaikant ją 

asmenims su negalia.

2. Įgyvendintos bendros su apskričių 

viešosiomis bibliotekomis 

priemonės, skirtos didinti viešųjų 

bibliotekų prieinamumą autizmo 

spektro sutrikimą ir kitų raidos 

sutrikimų turintiems asmenims.

3. Organizuoti mokymai Lietuvos 

viešųjų bibliotekų darbuotojams 

apie asmenų, negalinčių skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

aprūpinimo informacija galimybes.  



50 183 366%

Vertinimo kriterijaus reikįmė viršyta dėl 

glaudaus bendradarbiavimo su ABC, 

tvarkant LAB elektroninių leidinių 

aprašus

100 100 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

33850

154578

32 165

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi siekiant sudaryti vartotojams kuo 

geresnes informacinio aprūpinimo sąlygas, 

buvo skatinamas el. paslaugų teikimas per 

ELVIS, You Tube, Facebook, SoundCloud, 

Instagram platformas

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1.Plėsti vartotojams galimybes naudotis LAB paslaugomis, didinti šių 

paslaugų pasiekiamumą ir žinomumą (darbo laiko pakeitimai, 

padalinių darbuotojų mobilumas, VAS  darbas su punktais). 

Įvykdyta: nuo 2020 m. pradžios prailgintas LAB Vilniaus padalinio 

darbo laikas (pradėjo veikti ir šeštadieniais), vasaros metu veikė 

lauko skaitykla, aktyvinant veiklą regionuose pradėtas 

bendradarbiavimas su 30 naujų paslaugų punktų, iš jų pasirašytos 5 

sutartys su specialiosiomis mokyklomis.

2.Vykdyti vartotojų poreikius atitinkančią informacinę ir kultūrinę 

veiklą, skirtą didinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto 

teksto, kokybišką užimtumą, ugdyti jų kultūrines kompetencijas ir 

kūrybingumą, stiprinti  pilietiškumą. 

Įvykdyta: organizuoti 245 renginiai, kuriuose apsilankė 3877 

vartotojai. 

Lankytojų skaičius (žm.) 112000 188428 168% Fizinių lankytojų skaičius (žm.)

4. Didinti bibliotekos tarptautiškumą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant plėsti inovatyvias paslaugas, 

atitinkančias  tikslinės vartotojų grupės poreikius. 

Pagrindiniai atlikti darbai: didinant prieigą prie LAB pritaikyto formato el. leidinių tarptautiniu mastu, 2020 metais buvo 

siekiama integruoti LAB leidinių aprašus į Accessible Books Consortium (toliau - ABC) platformą. Integracijai buvo parengti 

LAB el. leidinių aprašai pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos reikalavimus ir taisykles, keliamus  pritaikyto 

formato el. leidinių talpinimui į platformą. Buvo atrinkti, sutvarkyti ir persiųsti 183 LAB sukurtų pritaikyto formato el. 

leidinių metaduomenys, kurie jau įtraukti į ABC katalogą, taip pat sukurtos sąlygos ateityje šiuos metaduomenis teikti 

automatizuotai per atnaujintą ELVIS. 

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas.

Siekiant užtikrinti LAB metinių rezultatų pasiekimą, veiklos buvo nukreiptas į šias veiklų sritis:

1. Paslaugos gyventojams: 

1.1. pirmojo karantino laikotarpiu sustabdžius leidinių išdavimo paslaugą, buvo organizuota viešųjų ryšių kampanija 

„Didžiausia Lietuvoje garsinių knygų biblioteka ELVIS atveria duris platesniam vartotojų ratui“. Taip pat įvertinus karantino 

neigiamą poveikį vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dėl turimų skaitymo ir regėjimo sutrikimų atsidūrė informacinėje 

atskirtyje, LAB palengvino jungimosi prie ELVIS sąlygas, gyventojai kviečiami registruotis be medicininės pažymos, tik 

užpildant sąžiningumo deklaraciją, organizuoti nuotoliniai mokymai ir konsultacijos kaip registruotis ir naudotis ELVIS. 

Rezultatas: tris kartus išaugęs ELVIS vartotojų skaičius (2020 m. pradžioje ELVIS buvo registruoti 676 vartotojai, 2020 m. 

pabaigoje 1866 vartotojai);

1.2. vartotojams organizuoti 3 virtualūs grupėms skirti mokymai ir 25 virtualūs individualūs mokymai, sukurta nauja 

nuotolinė paslauga (tiklaraštis apie skaitymo sutrikimus) ir 3 nauji virtualūs produktai (išleistos 3 adaptuotos skaitmeninės 

knygos kurios laisvai prieinamos LAB svetainėje), organizuota 14 virtualių edukacinių užsiėmimų (189 dalyviai). 

2. Pritaikyto formato leidinių leidyba: siekiant užtikrinti leidybos procesų tęstinumą karantino laikotarpiu, buvo įsigyta 

techninė ir programinė įranga, skirta LAB darbuotojų nuotoliniam darbui, parengti naujos įrangos naudojimo vadovai, 

organizuoti vidiniai mokymai, įsigyta ir įrengta 11 diktorių nuotolinio darbo garso įrašų studijų, diktoriai apmokyti dirbti 

naujomis sąlygomis, atlikti bandomieji įrašai. Rezultatas: LAB darbuotojai nuotoliniu būdu skenavo, redagavo, įrašinėjo 

leidinius, tvarkė garso įrašus ir atliko kitus darbus, kurie leido parengti suplanuotą naujų leidinių skaičių.

3. Kompetencijų centro veikla: numatyti bibliotekų ir leidybos sričių specialistams skirti mokymai perkelti į virtualią aplinką. 

Rezultatas: nuotoliniu būdu organizuoti 8 seminarai, juose dalyvavo 3665 dalyviai. 

Pasirengta bibliotekos elektroninių 

leidinių aprašų įkėlimui į Prieinamų 

knygų konsorciumo (angl. Accessible 

Books Consortium,  toliau – ABC) 

platformą, vnt.

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc. 

72%0,430,6Leidinių fondo, skirto 

asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

apyvarta (vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos ženkliai sumažėjo 

fizinių apsilankymų ir fizinių knygų 

panaudos skaičiai. 

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, 

pavadinimų skaičius (vnt.)

II. Dokumentų fondas:

1. Gerinti vartotojų informacinį aprūpinimą ir efektyvinti prieinamos 

formos kopijų gamybos procesus, didinant įsigyjamų leidinių el. 

formatu dalį (ne mažiau kaip 10 proc.), prioritetą skiriant 

vadovėliams, mokomajai literatūrai bei moksleiviams privalomai 

grožinei literatūrai.

Įvykdyta: 8 proc. padidinta įsigyjamų leidinių el. formatu dalis, 

prioritetas skirtas mokomajai literatūrai bei moksleiviams 

rekomenduojamai grožinei literatūrai. 

2. Kryptingai formuoti LAB periodinių leidinių fondą, atliekant 

prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų raštu naudojimo 

analizę. 

Įvykdyta:  atlikta prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų 

raštu ir įgarsinamų periodinių leidinių naudojimo analizė, jos 

pagrindu parengtas atnaujintas prenumeruojamų leidinių sąrašas, 

atsisakyta bendro pobūdžio/laisvalaikio periodikos ir užsakyti 

specialistams skirti periodiniai leidiniai užsienio kalbomis. 

3. Užtikrinant 2019 m. sukurtos naujos el. paslaugos - filmotekos 

tęstinumą, bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais pildyti 

filmoteką 5 naujais filmų garsinio vaizdavimo aprašais. 

Įvykdyta: aktyviai bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais ir 

platintojais, filmoteka papildyta 2 naujais filmų garsinio vaizdavimo 

aprašais, 5 spektaklių garso įrašais ir 16 muzikos klipais su garsiniu 

vaizdavimu. 

4. Bendradarbiaujant su užsienio šalių asmenis, negalinčius skaityti 

įprastos spausdinto teksto, aptarnaujančiomis bibliotekomis vykdyti 

apsikeitimą specialiojo formato leidiniais (pateikti 7 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių, gauta 50 leidinių). 

Įvykdyta iš dalies: užsienio šalių bibliotekoms pateikti 5 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių anglų kalba, gauta 10 

leidinių. 

5. Gerinant tikslinių vartotojų grupių informavimą apie LAB 

teikiamas paslaugas, parengti skaitymo sutrikimų turintiems 

asmenims rekomenduotinos skaityti literatūros sąrašus.

Įvykdyta:  parengti skaitymo sutrikimų turintiems vaikams ir 

jaunimui rekomenduotinų skaityti pritaikytų leidinių sąrašai.



211 877

91 769

72%0,430,6Leidinių fondo, skirto 

asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

apyvarta (vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos ženkliai sumažėjo 

fizinių apsilankymų ir fizinių knygų 

panaudos skaičiai. 
Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, 

fizinių vienetų skaičius (vnt.)

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, 

išduotis (vnt.)

II. Dokumentų fondas:

1. Gerinti vartotojų informacinį aprūpinimą ir efektyvinti prieinamos 

formos kopijų gamybos procesus, didinant įsigyjamų leidinių el. 

formatu dalį (ne mažiau kaip 10 proc.), prioritetą skiriant 

vadovėliams, mokomajai literatūrai bei moksleiviams privalomai 

grožinei literatūrai.

Įvykdyta: 8 proc. padidinta įsigyjamų leidinių el. formatu dalis, 

prioritetas skirtas mokomajai literatūrai bei moksleiviams 

rekomenduojamai grožinei literatūrai. 

2. Kryptingai formuoti LAB periodinių leidinių fondą, atliekant 

prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų raštu naudojimo 

analizę. 

Įvykdyta:  atlikta prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų 

raštu ir įgarsinamų periodinių leidinių naudojimo analizė, jos 

pagrindu parengtas atnaujintas prenumeruojamų leidinių sąrašas, 

atsisakyta bendro pobūdžio/laisvalaikio periodikos ir užsakyti 

specialistams skirti periodiniai leidiniai užsienio kalbomis. 

3. Užtikrinant 2019 m. sukurtos naujos el. paslaugos - filmotekos 

tęstinumą, bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais pildyti 

filmoteką 5 naujais filmų garsinio vaizdavimo aprašais. 

Įvykdyta: aktyviai bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais ir 

platintojais, filmoteka papildyta 2 naujais filmų garsinio vaizdavimo 

aprašais, 5 spektaklių garso įrašais ir 16 muzikos klipais su garsiniu 

vaizdavimu. 

4. Bendradarbiaujant su užsienio šalių asmenis, negalinčius skaityti 

įprastos spausdinto teksto, aptarnaujančiomis bibliotekomis vykdyti 

apsikeitimą specialiojo formato leidiniais (pateikti 7 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių, gauta 50 leidinių). 

Įvykdyta iš dalies: užsienio šalių bibliotekoms pateikti 5 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių anglų kalba, gauta 10 

leidinių. 

5. Gerinant tikslinių vartotojų grupių informavimą apie LAB 

teikiamas paslaugas, parengti skaitymo sutrikimų turintiems 

asmenims rekomenduotinos skaityti literatūros sąrašus.

Įvykdyta:  parengti skaitymo sutrikimų turintiems vaikams ir 

jaunimui rekomenduotinų skaityti pritaikytų leidinių sąrašai.



4056

13114

113 323

32

5

481

60

III. Dokumentų specialiais formatais leidyba:

1. Tobulinti leidinių specialiaisiais formatais leidybos apskaitos 

procesus, parengiant Leidybos tvarkos aprašą, kuriame nustatyta 

LAB leidinių savikainos apskaičiavimo metodika ir gamybos 

apskaitos tvarka. 

Įvykdyta: parengtas Leidybos tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis 

apskaitoma parengiamų leidinių kaina. 

2.Gerinti vartotojų informacinį aprūpinimą, parengiant 10 leidinių 

specialiais formatais, leidžiančiais sinchronizuoti tekstą ir garsą. 

Įvykdyta iš dalies: parengti 5 DAISY leidiniai, tačiau didesnės nei 

įprasta apimties ir sudėtingesnio turinio, dėl ko procesas užtruko 

ilgiau. 

3. Optimizuoti leidinių tiražavimo procesus, siekiant sumažinti šiam 

procesui skiriamus laiko išteklius.  

Įvykdyta: leidinių tiražavimo procesai optimizuoti automatizavus dalį 

procesų. 

4. Užtikrinant 2019 m. sukurtos naujos LAB el. paslaugos tęstinumą 

papildyti ELVIS 5 BRF formatu parengtomis skaitmeninėmis 

knygomis, skirtomis skaityti naudojant Brailio eilutę arba 

atspausdinti leidinį Brailio raštu pagal vartotojo užsakymą. 

Įvykdyta: ELVIS papildytas 5 BRF formatu parengtomis 

skaitmeninėmis knygomis, iš viso ELVIS prieinama 20 leidinių BRF 

formatu, atspausdinta 21 Brailio leidinių pagal poreikį. 

5. Atlikti užsienio šalių ISBN ir ISSN suteikimo tvarkos analizę, jos 

pagrindu inicijuoti derybas su Lietuvos nacionaline Martyno 

Mažvydo biblioteka dėl galimybių tikslinti nacionalinę ISBN ir ISSN 

specialiųjų formatų leidiniams suteikimo tvarką.

Įvykdyta iš dalies: atlikta Skandinavijos šalių bibliotekų 

aptarnaujančių negalinčius skaityti įprasto teksto apklausa, dėl 

pandeminės situacijos detalesnė analizė perkelta į 2021 m.

Išleistų leidinių, skirtų 

asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, 

pavadinimų skaičius (vnt.)

Vidutinė leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto 

teksto, gamybos trukmė (val.)

100%

Iš ELVIS atsisiųstų elektroninių 

leidinių skaičius, tenkantis 

vienam registruotam Lietuvos 

aklųjų bibliotekos vartotojui 

(vnt.)

80 27,94 35% Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta 

dėl tikslintos vartotojų skaičiavimo 

metodikos. 

Išleistų DAISY formato leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

Išleistų garsinių leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

Registruotų vartotojų atsisiųstų elektroninių leidinių iš ELVIS skaičius (vnt.)

Išleistų Brailio raštu leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

Registruotų vartotojų skaičius (žm.)

ELVIS pateiktų elektroninių leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

II. Dokumentų fondas:

1. Gerinti vartotojų informacinį aprūpinimą ir efektyvinti prieinamos 

formos kopijų gamybos procesus, didinant įsigyjamų leidinių el. 

formatu dalį (ne mažiau kaip 10 proc.), prioritetą skiriant 

vadovėliams, mokomajai literatūrai bei moksleiviams privalomai 

grožinei literatūrai.

Įvykdyta: 8 proc. padidinta įsigyjamų leidinių el. formatu dalis, 

prioritetas skirtas mokomajai literatūrai bei moksleiviams 

rekomenduojamai grožinei literatūrai. 

2. Kryptingai formuoti LAB periodinių leidinių fondą, atliekant 

prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų raštu naudojimo 

analizę. 

Įvykdyta:  atlikta prenumeruojamų periodinių leidinių reginčiųjų 

raštu ir įgarsinamų periodinių leidinių naudojimo analizė, jos 

pagrindu parengtas atnaujintas prenumeruojamų leidinių sąrašas, 

atsisakyta bendro pobūdžio/laisvalaikio periodikos ir užsakyti 

specialistams skirti periodiniai leidiniai užsienio kalbomis. 

3. Užtikrinant 2019 m. sukurtos naujos el. paslaugos - filmotekos 

tęstinumą, bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais pildyti 

filmoteką 5 naujais filmų garsinio vaizdavimo aprašais. 

Įvykdyta: aktyviai bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais ir 

platintojais, filmoteka papildyta 2 naujais filmų garsinio vaizdavimo 

aprašais, 5 spektaklių garso įrašais ir 16 muzikos klipais su garsiniu 

vaizdavimu. 

4. Bendradarbiaujant su užsienio šalių asmenis, negalinčius skaityti 

įprastos spausdinto teksto, aptarnaujančiomis bibliotekomis vykdyti 

apsikeitimą specialiojo formato leidiniais (pateikti 7 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių, gauta 50 leidinių). 

Įvykdyta iš dalies: užsienio šalių bibliotekoms pateikti 5 pavadinimai 

LAB parengtų specialiojo formato leidinių anglų kalba, gauta 10 

leidinių. 

5. Gerinant tikslinių vartotojų grupių informavimą apie LAB 

teikiamas paslaugas, parengti skaitymo sutrikimų turintiems 

asmenims rekomenduotinos skaityti literatūros sąrašus.

Įvykdyta:  parengti skaitymo sutrikimų turintiems vaikams ir 

jaunimui rekomenduotinų skaityti pritaikytų leidinių sąrašai.

517 518
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102
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26

Mokymų, skirtų informuoti ir 

šviesti visuomenę negalios 

klausimais, dalyvių skaičius 

(žm.)

1740 2080 120% 39 Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi sukurti virtualūs (nuotoliniai) 

mokymai aktualia tematika

Medijų ir informacinio raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų, 

negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius (žm.)

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų skaičius (vnt.)

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, siūlomų 

edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:

1. Parengti dvi naujas edukacinių užsiėmimų programas, skirtas 

negalią turintiems vaikams, ir pagal jas vykdyti užsiėmimus. 

Įvykdyta: parengtos 2 naujos edukacinių užsiėmimų programos, 

skirtos negalią turintiems vaikams: „Biblioterapiniai užsiėmimai 

tema „Ką daryti kai pykstu“, „Užsuk į LAB - pažaisim. Svarbiausia 

bendravimo menas. Užsiėmimai popietėms bibliotekoje skaitymo 

sutrikimų turintiems vaikams“. Rezultatas: organizuota 12 

edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 78 vaikai. 

2. Vykdyti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, 

skaitmeninio raštingumo mokymus bei teikti konsultacijas.

Įvykdyta: vykdyti 77 skaitmeninio raštingumo mokymai bei teiktos 

konsultacijos asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto 

teksto. Rezultatas: apmokyti 33 vartotojai.

3. Organizuoti internetinių svetainių kūrimo mokymus įgyvendinant 

projektą „#Coding: internetinių puslapių kūrimo pagrindų mokymai 

regos negalią turintiems asmenims“. 

Įvykdyta: parengta 1 unikali mokymo programa dalyviams, 

turintiems negalią, organizuoti 6 internetinių svetainių kūrimo 

mokymai įgyvendinant projektą. Rezultatas: 32 mokymų dalyviai, 

turintys regėjimo ar kitą negalią, dėl kurios negali mokytis 

įprastiniuose WEB programavimo kursuose, mokėsi interneto 

svetainių kūrimo pagrindų.

4. Organizuoti 2 medijų ir informacinio raštingumo mokymus 

asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta: organizuoti 4 medijų ir informacinio raštingumo mokymai 

asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Rezultatas: mokymuose dalyvavo 102 dalyviai. 

5. Organizuoti 2 informacinius seminarus visuomenei apie skaitymo 

sutrikimus ir pagalbą juos turintiems žmonėms.

Į vykdyta: Organizuoti 4 informaciniai seminarai disleksijos 

sutrikimus turinčių vaikų tėvams ir vaikams, fiziniuose mokymuose 

dalyvavo 29 dalyviai ir virtualių mokymų įrašai LAB You Tube 

platformoje peržiūrėti 1309 kartų.

6. Siekiant informuoti ir šviesti visuomenę negalios klausimais, 

pirmą kartą buvo organizuojamos viešinio kampanijos:

6.1. 2020 m. spalio 5-11 d. organizuota disleksijos savaitė "Go RED 

for Dislexia", kurios metu buvo kviečiama kalbėtis apie disleksiją – 

paplitusį skaitymo sutrikimą – bei palaikyti vaikus, susiduriančius su 

skaitymo sunkumais. Rezultatas: organizuoti 2 edukaciniai renginiai 

vaikams, parengtas 1 pranešimas spaudai, kuris pasidalintas 24 

interneto svetainėse, 1 reportažas LRT televizijos, 1 reportažas LRT 

radijuje,  1958 įstaigoms, įskaitant visas Lietuvos mokyklas, išsiųsta 

išsami informacija apie disleksiją bei kvietimai jungtis prie 

iniciatyvos. Akcija pasiekta auditorija 160 tūkst. gyventojų.

6.2. Baltosios lazdelės dienos proga organizuota akcija „Ar ateities 

neregiai pasmerkti neraštingumui?“, skirta informuoti visuomenę 

apie Brailio rašto svarbą neregių raštingumui ir naująjį Brailio rašto 

standartą. Rezultatai: parengtas 1 spaudos pranešimas, kuris buvo 

patalpintas 26 internetinėse svetainėse, kartu su didžiausiais 

Lietuvos leidėjais Brailio raštu Seime organizuota spaudos 

konferencija, Lietuvos miestų viešosiose erdvėse koordinuota akcija 

„Taip mano raštui mano mieste“; 1 reportažas per LRT radiją, 2 

reportažai per televiziją (LNK žinios, Wilno TVP). Pasiekta auditorija 

160 tūkst. gyventojų.

Apmokytų asmenų, negalinčių 

skaityti įprasto spausdinto 

teksto, skaičius (žm.)

160 167 104% Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių 

skaityti įprasto spausdinto teksto, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių asmenų, negalinčių 

skaityti įprasto spausdinto 

teksto, skaičius (žm.)

30 297 990%

Naujų edukacinių užsiėmimų temų, skirtų asmenims, negalintiems skaityti 

įprasto spausdinto teksto, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi išbandytos naujos iniciatyvos, 

kurios sulaukė didelio susidomėjimo: 

bendradarbiaujant su Disleksijos centru 

buvo organizuota disleksijos sutrikimus 

turintiems vaikams skirta vasaros stovykla, 

paskelbus karantiną vartotojams buvo 

pasiūlyti virtualūs (nuotoliniai) edukaciniai 

užsiėmimai

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, surengtų 

edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Mokymų, skirtų informuoti ir šviesti visuomenę negalios klausimais, 

skaičius (vnt.)



136

366

Suteiktų konsultacijų asmenų, 

negalinčių skaityti įprasto 

spausdinto teksto, aptarnavimo 

tematika skaičius (vnt.)

130 502 386% Suteiktų konsultacijų kitoms šalies bibliotekoms asmenų, negalinčių skaityti 

įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)

V. Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas:

1.  Įgyvendinant projektą "EINAM: LAB specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 2020", organizuoti 5 seminarus LAB paslaugų punktų,  

kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams tema "Informacijos 

pritaikymas neįgaliesiems remiantis "Easy to read" standarto 

principais".

Įvykdyta iš dalies: organizuoti 2 seminarai(1 fizinis ir 1 virtualus) LAB 

paslaugų punktų,  kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojam, kuriuose 

dalyvavo 5 fizinių mokymų dalyviai, 573 virtualių mokymų peržiūros.

2. Organizuoti 5 seminarus Lietuvos viešųjų ir akademinių bibliotekų 

darbuotojams, skirtus gerinti jų žinias intelektinės nuosavybės 

apsaugos srityje. 

Įvykdyta: organizuoti 5 seminarai (2 fiziniai ir 3 virtualūs) Lietuvos 

bibliotekų darbuotojams, skirti gerinti jų žinias intelektinės 

nuosavybės apsaugos ir asmenų, negalinčių skaityti įprasto 

spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo srityse. Savo žinias 

pagerino 262 bibliotekų specialistai. 

4. Tobulinti LAB teikimų konsultavimo paslaugų kitoms įstaigoms ir 

organizacijoms sistemą.

Įvykdyta: patobulinta LAB teikimų konsultavimo paslaugų kitoms 

įstaigoms ir organizacijoms sistema, LAB interneto svetainėje 

sukurta specialistams skirta "Kompetencijų centro" skiltis.

5. Organizuoti 4 seminarus mokyklų bibliotekoms „Laisvė skaityti – 

Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugos skaitymo sutrikimų turintiems 

moksleiviams“.  

Įvykdyta: organizuoti virtualūs biblioterapijos mokymai mokyklų 

bibliotekininkams "Renkuosi priimti kitokį". Rezultatas: 992 

peržiūros. 

6. Parengta ir patvirtinta LAB tiflotyrinės veiklos tobulinimo 

koncepcija bei jos įgyvendinimo priemonių planas, kuriuose 

apibrėžta LAB veikla teikiant pagalbą specialistams, dirbantiems su 

regėjimo sutrikimais turinčiais asmenimis, ir vykdant visuomenės 

informavimo bei švietimo funkcijas.  

7. Dalyvauta Lietuvos leidėjų asociacijos organizuotame seminare 

leidybos specialistams „Ką reikia žinoti apie Europos prieinamumo 

aktą?“. Rezultatas: pristatytas pranešimas, skirtas supažindinti su 

regėjimo sutrikimus turinčių žmonių skaitymo poreikiais ir 

pasidalinta pritaikyto formato leidinių rengimo patirtimi (35 

dalyviai).

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi karantino laikotarpiu buvo skirtas 

didelis dėmesys bibliotekų ir kitų įstaigų, 

aptarnaujančių asmenis, negalinčius 

skaityti įprasto spausdinto teksto, 

informavimui apie LAB paslaugas ir 

konsultavimui

Suteiktų konsultacijų kirtoms įstaigoms ir organizacijoms, teikiančioms 

paslaugas asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, 

aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)
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Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

2 2 100% 0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1. Siekiant efektyviau viešinti ir pristatyti LAB paslaugas tikslinei 

auditorijai, sukurti interaktyvią LAB paslaugų viešinimo ekspoziciją.

Įvykdyta: sukurta interaktyvi ELVIS viešinimo  viešinimo ekspozicija, 

kuri bus prieinama gyventojams Kauno akių klinikose.

2. Įsigyti naujas asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto 

teksto, informacinio aptarnavimo priemones.

Įvykdyta: organizuota nauja taktilinių knygelių išdavimo paslauga: 

įvertintos LAB turimos taktilinės knygelės, parengtos naudojimosi 

jomis instrukcijos ir šių knygelių išdavimo tvarka, įsigytos specialios 

kuprinės ir dėžutės patogesniam transportavimui, vykdytas 

paslaugos viešinimas. 

3. Organizuoti mokiniams skirtas edukacinius užsiėmimus pagal 

Kultūros paso programą (edukacinės programos "Pojūčių 

laboratorija", "Menas anapus regėjimo"). 

Neįvykdyta: mokiniams skirti edukaciniai užsiėmimai pagal Kultūros 

paso programą (edukacinės programos "Pojūčių laboratorija", 

"Menas anapus regėjimo") nebuvo organizuojami. Parengtos 2 

paraiškos naujam Kultūros paso kvietimui.

4. Išleistos 3 adaptuotos skaitmeninės knygos: "Knyga apie 

koronavirusą vaikams", "Apie disleksiją paprastai" ir negalių žodynas 

vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“, pritaikytos skirtingus regėjimo 

ir skaitymo sutrikimus turinčiai auditorijai bei skirtos ir plačiai 

visuomenei, siekiant supažindinti su įvairiais sutrikimais, padėti 

formuoti pagarbų ir priimantį požiūrį į žmogų su negalia, visos 

knygelės laisvai prieinamos LAB svetainėje. 

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

2 5 250% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi dėl pandemijos ieškant nuotolinių 

paslaugų teikimo būdų, buvo sukurtos 

naujos virtualios paslaugos ir produktai. 

V. Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas:

1.  Įgyvendinant projektą "EINAM: LAB specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 2020", organizuoti 5 seminarus LAB paslaugų punktų,  

kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams tema "Informacijos 

pritaikymas neįgaliesiems remiantis "Easy to read" standarto 

principais".

Įvykdyta iš dalies: organizuoti 2 seminarai(1 fizinis ir 1 virtualus) LAB 

paslaugų punktų,  kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojam, kuriuose 

dalyvavo 5 fizinių mokymų dalyviai, 573 virtualių mokymų peržiūros.

2. Organizuoti 5 seminarus Lietuvos viešųjų ir akademinių bibliotekų 

darbuotojams, skirtus gerinti jų žinias intelektinės nuosavybės 

apsaugos srityje. 

Įvykdyta: organizuoti 5 seminarai (2 fiziniai ir 3 virtualūs) Lietuvos 

bibliotekų darbuotojams, skirti gerinti jų žinias intelektinės 

nuosavybės apsaugos ir asmenų, negalinčių skaityti įprasto 

spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo srityse. Savo žinias 

pagerino 262 bibliotekų specialistai. 

4. Tobulinti LAB teikimų konsultavimo paslaugų kitoms įstaigoms ir 

organizacijoms sistemą.

Įvykdyta: patobulinta LAB teikimų konsultavimo paslaugų kitoms 

įstaigoms ir organizacijoms sistema, LAB interneto svetainėje 

sukurta specialistams skirta "Kompetencijų centro" skiltis.

5. Organizuoti 4 seminarus mokyklų bibliotekoms „Laisvė skaityti – 

Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugos skaitymo sutrikimų turintiems 

moksleiviams“.  

Įvykdyta: organizuoti virtualūs biblioterapijos mokymai mokyklų 

bibliotekininkams "Renkuosi priimti kitokį". Rezultatas: 992 

peržiūros. 

6. Parengta ir patvirtinta LAB tiflotyrinės veiklos tobulinimo 

koncepcija bei jos įgyvendinimo priemonių planas, kuriuose 

apibrėžta LAB veikla teikiant pagalbą specialistams, dirbantiems su 

regėjimo sutrikimais turinčiais asmenimis, ir vykdant visuomenės 

informavimo bei švietimo funkcijas.  

7. Dalyvauta Lietuvos leidėjų asociacijos organizuotame seminare 

leidybos specialistams „Ką reikia žinoti apie Europos prieinamumo 

aktą?“. Rezultatas: pristatytas pranešimas, skirtas supažindinti su 

regėjimo sutrikimus turinčių žmonių skaitymo poreikiais ir 

pasidalinta pritaikyto formato leidinių rengimo patirtimi (35 

dalyviai).

Specialistų, apmokytų 

aptarnauti asmenis, negalinčius 

skaityti įprasto spausdinto 

teksto, skaičius (žm.)

310 1884 608% Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi planuoti specialistų mokymai dėl 

karantino perkelti į virtualią aplinką, taip 

sudarytos didesnės galimybės juose 

dalyvauti ir gilinti savo žinias

Surengtų mokymų žmonių su skaitymo sutrikimais aptarnavimo tematika 

skaičius (vnt.)

Surengtų mokymų bibliotekų specialistams žmonių su skaitymo sutrikimais 

aptarnavimo tematika skaičius (vnt.) 

Surengtų mokymų kitų įstaigų ir organizacijų, teikiančių paslaugas 

asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, specialistams 

skaičius (vnt.) 

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
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Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos  nebuvo skirtas 

finansavimas 2 tarptautiniams projektams, 

kuriuose LAB buvo numatyta kaip partnerė. 

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) 

biblioteka, skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiauti su Lietuvos kultūros institutu, siekiant gerinti 

lietuvių autorių kūrybos užsienio kalbomis prieinamumą asmenims, 

negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta iš dalies: organizuotas susitikimas su Lietuvos kultūros 

institutu, aptartos bednradarbiavimo veiklos, tačiau jų 

įgyvendinimas dėl pandemijos nukeltas kitiems metams. 

2. Inicijuoti derybas su Lietuvos leidėjais, leidžiančiais mokomąją 

literatūrą, siekiant efektyvinti jų leidybinės produkcijos pritaikymą 

asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta: pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su leidėjais dėl jų 

leidinių el. formatu perdavimo LAB, siekiant paspartinti jų leidimus 

Brailio raštu. 

3. Inicijuoti bendradarbiavimą su VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija (toliau - LRT) dėl sukurtų garsinių knygų prieinamumo per 

ELVIS sistemą užtikrinimo. 

Įvykdyta iš dalies: pradėtos derybos su LRT dėl garsinių knygų 

prieigos ELVIS sistemoje, nuspręsta grįžti prie šio klausimo baigus 

ELVIS modernizavimo darbus. Bendradarbiaujant su LRT gautas 

filmas su garsiniu vaizdavimu "Gustavo enciklopedija" peržiūrai 

Disleksijos stovyklos metu.

4. Bendradarbiauti su Disleksijos centru, organizuojant bendras 

veiklas, skirtas gerinti asmenų, turinčių skaitymo sutrikimus, 

informacinį aptarnavimą.

Įvykdyta: 2020 m. sausio 6 d. pasirašyt bendradarbiavimo sutartis su 

Disleksijos centru, šiam centrui sudarytos galimybės LAB patalpose 

teikti logopedų konsultacijas, organizuoti edukacinius užsiėmimus. 

Kartu su šiuo centru organizuota vaikų, turinčių disleksijos 

sutrikimus, vasaros stovykla LAB patalpose, jos metu LAB parengė ir 

vedė edukacinius užsiėmimus, organizavo renginį "Naktis 

bibliotekoje". 

5. Didinti LAB tikslinės auditorijos pasiekiamumą, kuriant naujus 

bendradarbiavimo ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, 

aptarnaujančiomis asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto 

teksto.

Įvykdyta:  Asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, 

informacinis aptarnavimas organizuojamas per 5 LAB padalinius, 

veikiančius didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei 123 paslaugų 

punktus, įsteigtus šalies viešosiose bibliotekose (30), Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjungos teritoriniuose padaliniuose (29), socialinių 

paslaugų/globos/parapijų namuose (55), ligoninėse (3), spec. 

mokyklose (6). 2020 metais pradėta  bendradarbiauti su 30 naujų 

paslaugų punktų, iš jų nauja kryptis - sutartys su specialiosiomis 

mokyklomis.

Bendradarbiaujant su kitomis 

bibliotekomis, švietimo ir 

mokslo įstaigomis, 

valstybinėmis neįgaliųjų 

integracijos institucijomis ir 

organizacijomis bei leidėjais 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

140 159 114% Bendradarbiaujant su kitomis bibliotekomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi po vartotojų aptarnavimo 

teritorinių padalinių reorganizacijos buvo 

suintensyvintas jų darbas su regionuose 

veikiančiomis įstaigomis.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-

o) įgyvendinant biblioteka, 

skaičius (vnt.)

2 1 50% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) biblioteka, skaičius (vnt.)II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su užsienio šalių atstovybėmis Lietuvoje, 

parengti ir įgyvendinti 2 bendras iniciatyvas, orientuotas į užsienio 

šalių patirčių aptarnaujant asmenis, negalinčius skaityti įprasto 

spausdinto teksto, pritaikymą Lietuvai.

Įvykdyta: bendradarbiaujant su užsienio šalių atstovybėmis 

Lietuvoje, įgyvendintos 3 bendros iniciatyvos:

- 2020 m. rugpjūčio 25 d. kartu su pagrindinėmis Lietuvos negalią 

turinčių žmonių interesus atstovaujančiomis organizacijomis 

dalyvauta JAV ambasados organizuotoje diskusijoje, skirtoje 

Amerikos Neįgaliųjų akto 30-mečiui paminėti; 

- 2020 m. gruodžio 3 d. dalyvauta JAV ambasados ir Lietuvos  žmonių 

su negalia sąjungos organizuotoje konferencijoje "Universalus 

prieinamumas";

- 2020 m. kovo 4 d. organizuotas susitikimas su Nyderlandų 

karalystės ambasados misijos pavaduotoju P. Zwaig ir dr. L. 

Rouweler aptariant disleksijos problemą Nyderlandų Karalystėje ir 

Lietuvoje, apsikeičiant gerąja patirtimi bei kontaktais.

2. Inicijuoti bendradarbiavimą su Šiaurės ir Vakarų Europos 

valstybių bibliotekomis, aptarnaujančiomis asmenis, negalinčius 

skaityti įprasto spausdinto teksto, siekiant susipažinti su jų veikla ir 

perimti gerąją patirtį.

Įvykdyta: dalyvauta virtualioje Šiaurės leidėjų konferencijoje NIPI, 

skirtoje įtraukios leidybos tendencijoms (įgyvendinant 2019 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų nuostatas elektroninių 

leidinių pritaikymo visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų 

negalios) ir gerosios praktikos pavyzdžiams; organizuota 

Skandinavijos šalių bibliotekų, aptarnaujančių asmenis, negalinčius 

skaityti įprasto spausdinto teksto, apklausa, siekiant išsiskinti 

taikomas pritaikyto formato leidinių apsaugos nuo nesankcionuotos 

prieigos priemones. 

4. Dalyvauti Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų 

federacijos IFLA Skaitymo sutrikimų turinčius asmenis 

aptarnaujančių bibliotekų LPD nuolatinio komiteto veikloje ir 

pristatyti Lietuvos pažangą aptarnaujant asmenis, negalinčius 

skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta: dalyvauta 4 virtualiuose IFLA LPD susitikimuose, kurių 

metu parengtas komiteto veiklos planas ir gairės, dalintasi gerosios 

praktikos pavyzdžiais.

5. LAB kaip partnerė dalyvauja ERASMUS+ projekte "Audio 

Textbooks - Help for Challenged Readers and Their Teachers", 

skirtame gerinti kompetencijas rengiant DAISY formato leidinius. 

2020 m. organizuoti 5 mokymai, kuriuose dalyvavo LAB darbuotojai. 

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi pradėjus dirbti su disleksijos 

sutrikimus turinčiais asmenimis, ieškota 

partnerių tarptautiniu mastu. 2020 m. 

spalio mėn. LAB prisijungė prie "Succeed 

with Dyslexia" - tai pasaulinis judėjimas, 

kurį įkūrė pagalbinių technologijų įmonė 

„Scanning Pens“, siekdama skatinti 

pozityvumą mokymosi ir raštingumo 

sunkumų srityje. LAB su Disleksijos centru 

yra vienintelės institucija Lietuvoje 

bendradarbiaujančios šioje iniciatyvoje. 

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narė įvairiomis formomis yra 

biblioteka, skaičius (vnt.)

2 3 150% Bibliotekos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo bibliotekos 

darbuotojai, skaičius (vnt.)
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Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.)

93 0 0% 0 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos nebuvo vykdomi 

lankytojų pasitenkinimo paslaugomis 

tyrimai. 

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti bibliotekoje 

indeksas (proc.)

89 0 0% 4223 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos nebuvo vykdomi 

lankytojų pasitenkinimo paslaugomis 

tyrimai. 

Bendradarbiaujant su neįgaliųjų integracijos institucijomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su leidėjais įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara:

1. Efektyvinti LAB paslaugų viešinimą, atliekant naujų viešinimo 

kanalų ir formų paiešką. 

Įvykdyti pagrindiniai darbai: 

1. Organizuota 12 viešinimo kampanijų, skirtų populiarinti virtualią 

biblioteką ELVIS, naujas LAB el. paslaugas bei produktus, Brailio 

raštą, skatinti skaitymą, informuoti apie savanorystės galimybes. 

Ypač didelės kampanijos: disleksijos savaitei „Go RED for Dyslexia“ ir 

skaitymo skatinimo akcija #SkaitauVaikui. Šių informacinių 

kampanijų vertė – jų tikslingumas, pranešimais spaudai dalinasi 

tamo.lt, svietimonaujienos.lt, emokykla.lt, Pedagoginė psichologinė 

tarnyba, Nacionalinė švietimo agentūra, ikimokyklinis.lt, taip pat 

naujienos tikslingai siunčiamos mokykloms. 

2. Vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą, 

nufilmuoti trys teminiai video siužetai (interviu): 

- „Skaityti gali visi: Brailis“ (Rytis Zemkauskas kalbina Irmą Jokštytę), 

pasiekiamumas 49 tūkst., 4957 peržiūros; 

- „Skaityti gali visi: garsinės knygos“ (Nijolė Oželytė kalbina Zelmą 

Vaisiūnienę), pasiekiamumas 51,2 tūkst., 13 919 peržiūrų; 

- „Skaityti gali visi: disleksija“ (Gabrielius Liaudanskas – Svaras 

kalbina Žilviną Ramanauską), pasiekiamumas 51,4 tūkst., 3177 

peržiūrų. 

3. Kiekvieną mėnesį žurnale "Savaitė" spausdinama virtualios 

bibliotekos ELVIS reklama, šio žurnalo auditorija > 300 tūkst. 

skaitytojų. 

4. Sukurta nauja Facebook  grupė „Garsinės ELVIS knygos“, kurioje 

užtikrinama betarpiška komunikacija tarp virtualios bibliotekos ELVIS 

administratorių ir vartotojų. Grupėje yra 209 nariai, ji nuolat auga. 

5. Sukurtas tinklaraštis apie skaitymo sutrikimus ir atnaujintas 

tinklaraštis apie regėjimo sutrikimus, kuriuose nuolat skelbiama 

aktuali informacija. 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius 

(vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiauti su Lietuvos kultūros institutu, siekiant gerinti 

lietuvių autorių kūrybos užsienio kalbomis prieinamumą asmenims, 

negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta iš dalies: organizuotas susitikimas su Lietuvos kultūros 

institutu, aptartos bednradarbiavimo veiklos, tačiau jų 

įgyvendinimas dėl pandemijos nukeltas kitiems metams. 

2. Inicijuoti derybas su Lietuvos leidėjais, leidžiančiais mokomąją 

literatūrą, siekiant efektyvinti jų leidybinės produkcijos pritaikymą 

asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. 

Įvykdyta: pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su leidėjais dėl jų 

leidinių el. formatu perdavimo LAB, siekiant paspartinti jų leidimus 

Brailio raštu. 

3. Inicijuoti bendradarbiavimą su VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija (toliau - LRT) dėl sukurtų garsinių knygų prieinamumo per 

ELVIS sistemą užtikrinimo. 

Įvykdyta iš dalies: pradėtos derybos su LRT dėl garsinių knygų 

prieigos ELVIS sistemoje, nuspręsta grįžti prie šio klausimo baigus 

ELVIS modernizavimo darbus. Bendradarbiaujant su LRT gautas 

filmas su garsiniu vaizdavimu "Gustavo enciklopedija" peržiūrai 

Disleksijos stovyklos metu.

4. Bendradarbiauti su Disleksijos centru, organizuojant bendras 

veiklas, skirtas gerinti asmenų, turinčių skaitymo sutrikimus, 

informacinį aptarnavimą.

Įvykdyta: 2020 m. sausio 6 d. pasirašyt bendradarbiavimo sutartis su 

Disleksijos centru, šiam centrui sudarytos galimybės LAB patalpose 

teikti logopedų konsultacijas, organizuoti edukacinius užsiėmimus. 

Kartu su šiuo centru organizuota vaikų, turinčių disleksijos 

sutrikimus, vasaros stovykla LAB patalpose, jos metu LAB parengė ir 

vedė edukacinius užsiėmimus, organizavo renginį "Naktis 

bibliotekoje". 

5. Didinti LAB tikslinės auditorijos pasiekiamumą, kuriant naujus 

bendradarbiavimo ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, 

aptarnaujančiomis asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto 

teksto.

Įvykdyta:  Asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, 

informacinis aptarnavimas organizuojamas per 5 LAB padalinius, 

veikiančius didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei 123 paslaugų 

punktus, įsteigtus šalies viešosiose bibliotekose (30), Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių sąjungos teritoriniuose padaliniuose (29), socialinių 

paslaugų/globos/parapijų namuose (55), ligoninėse (3), spec. 

mokyklose (6). 2020 metais pradėta  bendradarbiauti su 30 naujų 

paslaugų punktų, iš jų nauja kryptis - sutartys su specialiosiomis 

mokyklomis.

Bendradarbiaujant su kitomis 

bibliotekomis, švietimo ir 

mokslo įstaigomis, 

valstybinėmis neįgaliųjų 

integracijos institucijomis ir 

organizacijomis bei leidėjais 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

140 159 114% Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi po vartotojų aptarnavimo 

teritorinių padalinių reorganizacijos buvo 

suintensyvintas jų darbas su regionuose 

veikiančiomis įstaigomis.



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Inicijuoti bendradarbiavimą su ne mažiau kaip 2 Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis, siekiant pritraukti savanorius-studentus, 

kurių veikla LAB atitiktų jų studijų programas.

Įvykdyta: bendradarbiaujant su KTU Vertimo katedra, LAB buvo 

išverstos IFLA "Bibliotekų paslaugų gairės disleksiją turintiems 

asmenims" ir Suomijos viešųjų bibliotekų "Viešųjų bibliotekų 

pritaikymo neįgaliesiems gairės"; bendradarbiaujant su VU Kauno 

fakulteto Audiovizualinio vertimo katedra, buvo parengti 16 

muzikinių klipų garsinio vaizdavimo aprašai, kurie prieinami ELVIS. 

2. Didinti savanorių, prisidedančių prie LAB vartotojų aptarnavimo, 

skaičių.  

Įvykdyta: 22 savanoriai prisidėjo prie renginių organizavimo, 

dalyvavo vasaros stovyklos veikloje Swedbank savanoriai vedė 

disleksijos sutrikimus turintiems vaikams informacinio raštingumo 

mokymus. 

3. Organizuoti naujų LAB savanorių-diktorių mokymus LAB garso 

įrašų studijose Vilniuje ir Kaune. 

Įvykdyta iš dalies:  dėl paskelbto karantino savanorių-diktorių veikla 

buvo sustabdyta, LAB garso įrašymo studijose dirbo tik profesionalūs 

diktoriai, pasibaigus karantinui esamiems savanoriams buvo 

sudaryta galimybė garsinti leidinius LAB garso įrašų studijose Vilniuje 

ir Kaune, tačiau naujų diktorių atranka ir mokymai laikinai 

nevykdoma. 

4. Pasitelkti LAB veiklai savanorius iš užsienio šalių.

Neįvykdyta: dėl pandemijos savanorystė iš užsienio šalių 

neorganizuota. 

Bibliotekoje ir/ar jos 

renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

170 205 121% Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi išbandytos naujos savanorystės 

kryptys - vartotojų aptarnavimo ir 

edukacinių užsiėmimų srityse. 

58

5,5

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

6,25 6,25 100% 8

14

5

43

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0,3 0,33 109% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Pakeisti visas LAB kultūros ir meno darbuotojų darbo sutartis, 

užtikrinant vidutiniškai 10 proc. darbo užmokesčio padidinimą nuo 

2020 m. sausio 1 d. tikslingai pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų padidinimui skirtomis lėšomis. 

Įvykdyta: pakeistos visos LAB kultūros ir meno darbuotojų darbo 

sutartys, darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai 

buvo padidinti vidutiniškai 22 proc. Tam panaudotos pareiginės 

algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui skirtos lėšos bei 

sutaupytos lėšos, tokiu būdu siekta, kad nei vienam kultūros 

darbuotojui nustatytas koeficientas nebūtų mažesnis nei 5, tai yra 

pareiginė alga nebūtų mažesnė, iki mokesčių, nei 880 eur. 

2. Optimizuoti LAB organizacinę struktūrą, atsisakant neužimtų 

pareigybių. 

Įvykdyta: nuo 2020 m. sausio 2 d. sumažintas bibliotekos darbuotojų 

pareigybių skaičius iki 58 (atsisakyta 9 pareigybių), sutaupytos lėšos 

panaudotos dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. 

3. Organizuoti ne mažiau kaip 2 konkursus į vadovaujančias 

pareigybes.  

Įvykdyta: organizuoti 7 konkursai, 4 iš jų į vadovaujančias 

pareigybes. 

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 88 90,52 103% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno 

darbuotojai) skaičius (vnt.)
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1628948

1138500

1009000

129500
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0

0

0

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Dalyvaujant Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos vykdomame 

kvalifikacijos tobulinimo projekte, stiprinti LAB darbuotojų 

kompetencijas medijų ir informacinio raštingumo bei renginių 

organizavimo srityse. 

Įvykdyta: drauge su kitomis apskričių viešosiomis bibliotekomis 

įgyvendinant projektą „Apskričių viešųjų bibliotekų specialistų 

kompetencijų kėlimas“, suorganizuota 10 mokymų, kuriuose 

kvalifikaciją kėlė 38 LAB darbuotojai.

2. Įgyvendinant LAB projektą „EINAM: LAB specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 2020“, tobulinti LAB darbuotojų kvalifikaciją. 

Įvykdyta: įgyvendinant LKT finansuojamą projektą „EINAM“, 

suorganizuoti 5 mokymai, kuriuose kvalifikaciją kėlė 38 LAB 

darbuotojai. Šių mokymų didžiausia vertė, kad subūsus LAB 

kolektyvą buvo išgrynintos LAB misija, vizija ir vertybės. 

3. Dalyvaujant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 

vykdomame projekte gerinti LAB darbuotojų žinias biblioterapijos 

srityje.

Įvykdyta: LAB darbuotojai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos 3 biblioterapijos metodų taikymo bibliotekoje 

užsiėmimuose. 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

60 93,10 155% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi pandemijos metu LAB darbuotojai 

buvo skatinami kelti kvalifikaciją  

virtualiuose (nuotoliniuose) mokymuose, iš 

viso buvo dalyvauta daugiau kaip 70 

įvairiuose nuotoliniuose mokymuose. 

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

Finansai
I. Gautos lėšos:

1. Efektyviai valdyti įstaigos finansus.   

Įvykdyta: 

2. Užtikrinti LAB kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų padidinimą 

nuo 2020 m. sausio mėnesio.

Įvykdyta: LAB darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai buvo padidinti vidutiniškai 22 proc. Tam panaudotos 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui skirtos 

lėšos bei atsisakius neužimtų pareigybių sutaupytos lėšos, tokiu 

būdu siekta, kad nei vienam kultūros darbuotojui nustatytas 

koeficientas nebūtų mažesnis nei 5, tai yra pareiginė alga nebūtų 

mažesnė, iki mokesčių, nei 880 eur. 

3. LAB inovatyvioms paslaugoms ir produktams kurti aktyviai ieškoti 

projektinio finansavimo galimybių. 

Įvykdyta: 2020 metais gauta LKT finansavimas 6 projektams (54,6 

tūkst. eurų), 2021 metų LKT finansavimui pateiktos 6 paraiškos. 

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)

1000 685 69% Metinis įstaigos biudžetas (eurai) Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo 

pasiekta dėl pandemijos, negalint 

organizuoti mokamų paslaugų. Ištaisoma 

techninė klaida planinėje reikšmėje, buvo 

suklysta nurodant planuojamą uždirbti 

sumą. 

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų 

kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)
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I. Gautos lėšos:

1. Efektyviai valdyti įstaigos finansus.   

Įvykdyta: 

2. Užtikrinti LAB kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų padidinimą 

nuo 2020 m. sausio mėnesio.

Įvykdyta: LAB darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientai buvo padidinti vidutiniškai 22 proc. Tam panaudotos 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui skirtos 

lėšos bei atsisakius neužimtų pareigybių sutaupytos lėšos, tokiu 

būdu siekta, kad nei vienam kultūros darbuotojui nustatytas 

koeficientas nebūtų mažesnis nei 5, tai yra pareiginė alga nebūtų 

mažesnė, iki mokesčių, nei 880 eur. 

3. LAB inovatyvioms paslaugoms ir produktams kurti aktyviai ieškoti 

projektinio finansavimo galimybių. 

Įvykdyta: 2020 metais gauta LKT finansavimas 6 projektams (54,6 

tūkst. eurų), 2021 metų LKT finansavimui pateiktos 6 paraiškos. 

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, 

kadangi nebuvo nenumatytos investicinės 

lėšos, skirtos iš valstybės vardu pasiskolintų 

lėšų, kitos steigėjo lėšos, skirtos 

perkraustymo darbams ir IT įrangai 

atnaujinti. Ištaisoma techninė klaida 

planinėje reikšmėje, nes nebuvo įtrauktos  

ES projektų lėšos. 

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams 

įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros 

ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

50 60 120% Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 467544 489763 105% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl 

didesnio LAB projektinės veiklos 

rezultatyvumo. 
Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. Gautus valstybės biudžeto  asignavimus ir pajamų įmokas už 

teikiamas paslaugas 100 proc. panaudoti pagrindinei įstaigos 

funkcijai, bibliotekų veiklai, vykdyti. 

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 0 0 #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo 

užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)



319629

79632

239997

1419161

716857

303226

303226

1731187

16403

16403

16403

2. Užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo 

investicijų projekto "Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas" Nr. 

07.1.1-CPVA-V-304 vykdymą:

2.1. vykdyti 3 viešuosius pirkimus;

2.2. pasirašyti rangos sutartį su tiekėjais dėl LAB pastato 

modernizavimo.

Įvykdyta: LAB pastato modernizavimo projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros darbų pirkimas, 2020 m. kovo 31 d. pasirašyta 

sutartis dėl Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo 

priežiūros, kontroliuotas tinkamas sutarties įgyvendinimas, 2020 m. 

spalio 23 d. įvykdytas pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl Techninio 

projekto ekspertizės paslaugų, gautas ekspertizės įvertinimas. 

Parengti dokumentai rangos darbų viešajam pirkimui. 

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui "Lietuvos aklųjų 

bibliotekos modernizavimas" įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Lietuvos 

aklųjų bibliotekos modernizavimas" (eurai)

Investicijų projekto "Lietuvos 

aklųjų bibliotekos 

modernizavimas" įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

Investicijų projekto "Lietuvos 

aklųjų bibliotekos 

modernizavimas" įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais 

(proc.)

Vertinimo kriterijaus reikšmė (finansinė) 

nepasiekta, kadangi vykdant viešuosius 

pirkimus prekės ir paslaugos įsigytos 

mažesnėmis nei planuota kainomis. 

II. Išlaidos:

1. Gautus valstybės biudžeto  asignavimus ir pajamų įmokas už 

teikiamas paslaugas 100 proc. panaudoti pagrindinei įstaigos 

funkcijai, bibliotekų veiklai, vykdyti. 

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100 81,26 81% Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

Panaudotos visos 2020 metams skirtos 

valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turti atnaujinimo investicijų projektams 

įgyvendinti, susidaręs skirtumas yra ES 

fondų lėšomis finansuojamiems projektams 

vykdyti skirtas avansas (15 proc. valstybės 

biudžeto, 85 proc. ES fondų) 2021 metams. 

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos) (eurai)

Investicijų projektai

Investicijų projekto "MoBiLait" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

60 50,51 84% Investicijų projekto "MoBiLait"  bendra vertė (eurai) Vertinimo kriterijaus reikšmė (finansinė) 

nepasiekta, kadangi vykdant viešuosius 

pirkimus prekės ir paslaugos įsigytos 

mažesnėmis nei planuota kainomis. 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "MoBiLait" (eurai)

Investicijų projekto "MoBiLait" 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

100 100 100% Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui "MoBiLait" 

įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "MoBiLait" 

(eurai)

I. Projektų valdymas:

1.  Užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo 

investicijų projekto MoBiLait vykdymą: 

1.1. vykdyti ELVIS modernizavimo darbus;

1.2. užtikrinti leidinių specialiaisiais formatais leidybą LAB ir 

bibliotekose-partnerėse. 

Įvykdyta: 

1. Specialiųjų formatų leidinių leidimas: tęsiant projekto veiklas, LAB 

ir bibliotekos–partnerės parengė 379 studijoms ir mokslui 

reikalingus pritaikyto formato leidinius: 37 leidinius DAISY formatu, 

279 pritaikytus leidinius PDF formatu ir 63 garsinius leidinius. 

Siekiant mažinti pandemijos pasekmes projektui, užtikrinti veiklų 

nepertraukiamą ir savalaikį vykdymą, su Centrine projektų valdymo 

agentūra buvo suderintas papildomas mobilių garso įrašymo darbo 

vietų įsigijimas. Nupirkta įranga įdiegta diktorių nuotolinio darbo 

vietose ir sudaro sąlygas tęsti leidinių įgarsinimo veiklas antrojo 

karantino laikotarpiu.   

2.  Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (toliau – 

ELVIS) modernizavimas: 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3-VK 

patvirtinti ELVIS nuostatai ir ELVIS duomenų saugos nuostatai, 2020 

m. vasario 24 d. pasirašyta ELVIS atnaujinimo paslaugų pirkimo 

sutartis, 2020 m. gegužės 18 d. patvirtintas ELVIS techninis 

aprašymas (specifikacija), sistemos modernizavimo darbai vykdomi 

pagal šį aprašymą ir patvirtintą darbų grafiką.

5

100

0,95

100

19%

100%

Investicijų projekto "Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas"  bendra 

vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Lietuvos aklųjų 

bibliotekos modernizavimas" (eurai)

Turtas



Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

42 41,89 100% 245 Ištaisoma  techninė klaida planinėje 

reikšmėje, suklysta nurodant 

nekilnojamojo turto išlaikymo kainą. 

245

0

0

0

0

0

0

3794

3364

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas 

(kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Pasirengti LAB veiklų perkėlimui į laikinas veiklos patalpas 

pagrindinio pastato, esančio Skroblų g. 10 Vilniuje modernizavimo 

laikotarpiui.

Įvykdyta: 

1.1. 2020 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta panaudos sutartis su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl patalpų, esančių 

Gerosios Vilties g. 10 Vilniuje, panaudos trejų metų laikotarpiui;

1.2. organizuoti laikinų patalpų, esančių Gerosios Vilties g. 10 

Vilniuje, remonto darbų pirkimai, 2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašyta 

sutartis, vykdyta šių darbų priežiūra;

1.3. organizuoti LAB perkraustymo darbai, užtikrintas 

nenutrūkstamas bibliotekos darbo funkcijų atlikimas ir vartotojų 

aptarnavimas. 

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. 

m)

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

86 89,35 104% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo 

teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms 

įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)



430

0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. 

m)

9,3 9,33 100% 84

6

2

4

0

0

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Pasirengti LAB veiklų perkėlimui į laikinas veiklos patalpas 

pagrindinio pastato, esančio Skroblų g. 10 Vilniuje modernizavimo 

laikotarpiui.

Įvykdyta: 

1.1. 2020 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta panaudos sutartis su Lietuvos 

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl patalpų, esančių 

Gerosios Vilties g. 10 Vilniuje, panaudos trejų metų laikotarpiui;

1.2. organizuoti laikinų patalpų, esančių Gerosios Vilties g. 10 

Vilniuje, remonto darbų pirkimai, 2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašyta 

sutartis, vykdyta šių darbų priežiūra;

1.3. organizuoti LAB perkraustymo darbai, užtikrintas 

nenutrūkstamas bibliotekos darbo funkcijų atlikimas ir vartotojų 

aptarnavimas. 

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

86 89,35 104%

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Siekiant efektyvinti LAB paslaugų teikimą visoje Lietuvoje, 

organizuoti automobilių nuomos paslaugų pirkimą, išsinuomojant 

LAB veiklai regionuose skirtus 4 naujus tarnybinius lengvuosius 

automobilius.

Įvykdyta: organizuotas automobilių nuomos paslaugų pirkimas, 

pasirašyta nuomos sutartis dėl 4 naujų tarnybinių lengvųjų 

automobilių nuomos, skirtų LAB veiklai regionuose, 

2. Nurašyti ir likviduoti 4 neeksploatuojamus senus ir sugedusius 

tarnybinius lengvuosius automobilius. 

Įvykdyta: 4 neeksploatuojami automobiliai nurašyti ir likviduoti.

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

2700 673,67 25% Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai 

paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

0 0 #DIV/0! Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, 

kadangi dėl pandemijos didelę dalį metų 

dirbta nuotoliniu būdu. 

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji 

automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės 

(vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų 

funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų 

funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)

Inga Davidonienė

(Vardas Pavardė)


