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LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

1. Užtikrinti tinkamą ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo investicijų projekto „Lietuvos aklųjų bibliotekos
modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 vykdymą.
Pagrindiniai darbai:
1.1. įvykdytas LAB pastato kapitalinio remonto darbų ir informavimo apie projektą pirkimas, 2021 m. balandžio 22 d.
pasirašyta rangos sutartis su UAB Aukštine, įsigytos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos;
1.2. kontroliuotas LAB pastato kapitalinio remonto darbų vykdymas: atlikti pamatų ir fasado šiltinimo, apdailos darbai,
pakeisti langai, atlikti stogo keitimo ir šiltinimo darbai, pakeista šildymo sistema, atnaujintas ir Vilniaus šilumos tinklams
priduotas šilumos punktas išvedžioti ir atlikti pirmo etapo (iš dviejų) elektros ir santechnikos darbai, baigiamas (80%)
rekuperacinės sistemos montavimas, pradėti vykdyti vidaus patalpų apdailos darbai;
1.3. vykdytos derybos ir ieškota sprendimų su rangovu ir CPVA dėl kapitalinio remonto metu iškilusio poreikio keisti arba
tikslinti suplanuotus darbus.

Pasirašyta LAB pastato
modernizavimo rangos paslaugų
sutartis (vnt.)

1

1

100%

2. 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-V526-01-0008 (toliau – MoBiLait) užbaigimą.
Pagrindiniai darbai:
2.1. Pritaikyto formato leidinių leidyba: parengti numatyti 700 pavadinimų pritaikyto formato leidinių (400 PDF formatu,
100 DAISY formatu ir 200 garsiniu formatu). Su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA) suderintas papildomas
pirkimas, kurio metu įsigyta 15 pavadinimų leidinių EPUB ir garsiniu formatais iš leidėjų, šie leidiniai prieinami ELVIS
vartotojams.
2.2. Užbaigti virtualios bibliotekos ELVIS modernizavimo darbai, atnaujinta ELVIS pristatyta vartotojams ir su tikslinėmis
grupėmis dirbantiems akademinių ir viešųjų bibliotekų darbuotojams. Su CPVA suderinta galimybė Mobilait projekto
apimtyje sukurti ELVIS mobiliąsias aplikacijas Android ir iOS operacinėms sistemoms, 2021 metais parengta pirkimo
dokumentacija.
2.3. Atsižvelgiant į tai, kad su CPVA suderintas MoBiLait projekto pratęsimas iki 2023 m. gegužės 31 d., pateikta ataskaita už
2018-2021 metais atliktas veiklas bei pasiektus rezultatus, galutinė projekto ataskaita bus teikiama įvykdžius papildomais
suderintas veiklas.

Laiku užbaigtos MoBiLait projekto
veiklos, tinkamai už jas atsiskaityta,
pateikta galutinė projekto ataskaita
(vnt.)

1

1

100%

Komentaras

3. Plėtoti LAB teikiamų paslaugų prieinamumą negalią turintiems gyventojams.
Įgyvendinta 10 suplanuotų priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms
skirta įranga ir priemonėmis“ veiklų.
Pagrindiniai darbai:
1. Kartu su AVBA organizuota Biblioteka visiems.Konferencija+, skirta aktualinti bibliotekų prieinamumo įvairioms
visuomenės grupėms siekį. Konferencijoje dalyvavo visų šalies bibliotekų tipų (nacionalinės ir akademinių, apskričių ir
savivaldybių viešųjų, mokyklų ir specialiųjų) atstovai, jos metu buvo parengtas ir pasirašytas Bibliotekų prieinamumo
manifestas, kuriame šalies bibliotekos sutarė dėl „Bibliotekos visiems“ vizijos, vertybių ir veiksmų, būtinų siekiant atverti
bibliotekas visiems. Konferencijoje dalyvavo 129 dalyviai ir 2387 virtualūs dalyviai, apie konferenciją buvo paskelbti 4
pranešimai spaudai, transliuotas LRT TV reportažas „Labas rytas, Lietuva“ bei LRT kultūros radijo reportažas (pasiekta
auditorija 230 tūkst. šalies gyventojų), paviešinti 4 konferencijos veiklas pristatantys reklaminiai klipai (pasiekta auditorija
109 tūkst. LRT „Mediatekos“ vartotojų).
2. 2021 m. gegužės-birželio mėn. organizuotos 6 kūrybinės dirbtuvės „Kad skaityti galėtų visi: biblioteka, kuri vienija“.
Dirbtuvių tikslas - didinti LAB atvirumą naujoms tikslinėms auditorijoms, tuo tikslu vykdytos konsultacijos su vartotojais ir
nevartotojais: 6 miestuose buvo surengti bendruomenės renginiai , į kuriuos siekta įtraukti visas esamas vartotojų grupes –
neregių ir silpnaregių bendruomenes, vis didėjančią disleksijos sutrikimus turinčių skaitytojų bendruomenę, o taip pat kitus
sutrikimus, dėl kurių asmenys negali skaityti įprasto spausdinto teksto, atstovaujančias nevyriausybines organizacijas.
Kūrybinių dirbtuvių metu diskutuota apie LAB ištakas, dabartines paslaugas ir ko vartotojams bei potencialiems
vartotojams reikėtų ateityje. Dirbtuvėse dalyvavo 366 dalyviai, buvo pasiūlytos vartotojų ir specialistų idėjos tiek LAB
veikloms, tiek ir naujam pavadinimui, siekiant akcentuoti ne tam tikrą vartotojų grupę, bet sprendimus informacijos
prieinamumo kliūtims šalinti.
3. Dalyvaujant AVBA kasmet organizuojamos akcijos „Vasara su knyga“ veiklose, 2021 m. didelis dėmesys skirtas kitaip
skaitančių žmonių įtraukimui: sukurtos visiems skaitytojams tinkančios iššūkio užduotys, sukurti animuoti į įvairius skaitymo
sutrikimus turinčius asmenis orientuoti reklaminiai filmukai.
4. Organizuoti 5 mokymai šalies viešųjų bibliotekų darbuotojams „Ką pasiūlyti kitaip skaitančiam vartotojui“, skirti
supažindinti su asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo galimybėmis bei suteikti
žinių apie bibliotekų aplinkos pritaikymą regėjimo sutrikimus turintiems asmenims. Mokymuose dalyvavo 534 bibliotekų
4. Didinti leidėjų supratimą apie įtraukią leidybą, įgyvendinant 2019 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų nuostatas dėl elektroninių leidinių pritaikymo visiems
žmonėms, nepriklausomai nuo jų negalios.
Pagrindiniai darbai:
4.1. 2021 m. balandžio 29 d. kartu su LASS organizuoti mokymai Lietuvos leidėjams apie asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, informacinius poreikius bei pristatyti pagrindiniai el. knygų prieinamumo principai.
4.2. 2021 m. gruodžio 15 d. organizuotas webinaras LAB specialistams ir Lietuvos leidėjų atstovams apie įtraukiąją leidybą.
Mokymus vedė Italijos prieinamų knygų fondas (toliau - LIA), turintys didelę patirtį pritaikytų knygų leidybos ir sertifikavimo
srityje.
4.3. Įsigytos teisės ir išverstos LIA gairės „El. knygos visiems: prieinamos skaitmeninės leidybos ekosistema“ ir Australijos
įtraukiosios leidybos iniciatyvos vadovas "Įtraukioji leidyba Australijoje", kuriose išdėstyti esminiai įtraukios leidybos
principai, šios temos svarbos pagrindimas bei numatyti būtiniausi procesai. Šie dokumentai bus pristatyti Lietuvos
leidėjams.

5. Užtikrinti sklandų virtualios bibliotekos ELVIS duomenų integravimą į „Prieinamų knygų konsorciumo“ (Accessible
Books Consortium; ABC) duomenų bazę.
Organizuota ELVIS pritaikyto formato leidinių atranka, su ABC suderinta, kad pritaikyto formato periodiniai leidiniai nebus
eksportuojami dėl jų trumpalaikiškumo ir riboto aktualumo. Į ABC duomenų bazę perduoti aktualiausių pritaikyto formato
neperiodinių leidinių aprašai.

Įgyvendintų priemonės „Aprūpinti
bibliotekas socialinės bei
informacinės atskirties gyventojų
grupėms skirta įranga ir
priemonėmis“ veiklų skaičius (vnt.)

10

10

100%

Parengtos įtraukios leidybos gairės
(vnt.)

1

1

100%

Organizuotų mokymų Lietuvos
leidyklų darbuotojams apie
pritaikytų el. leidinių rengimą
skaičius (vnt.)

Eksportuotų į ABC ELVIS saugomų
pritaikyto formato leidinių aprašų
dalis (proc.)

1

60

2

50

200%

83%

Vertinimo kriterijus viršytas gavus
tikslinį Kultūros ministerijos leidybos
srities mokymams

Rodiklis pasiektas iš dalies, suderinus su
ABC, kad ELVIS pritaikyto formato
periodiniai leidiniai nebus
eksportuojami dėl jų trumpalaikiškumo.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

150000

202777

135%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
Bendras lankytojų skaičius (žm.)
1. LAB savo paslaugas orientuoja į tris vartotojų grupes: asmenis,
negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto, specialistus,
dirbančius su šiais asmenimis, ir visuomenę, didinant jos supratimą
apie negalėjimą skaityti įprastai. Dėl apribojimų, susijusių su COVID19, siekiama didinti galimybes naudotis LAB paslaugomis nuotoliniu
būdu, plečiama virtualių paslaugų ir įrankių pasiūla. Didinant LAB
paslaugų pasiekiamumą regionuose gyvenantiems kitaip
skaitantiems asmenims bendradarbiaujama su 147 regionuose
veikiančiomis kultūros, švietimo ir socialinės globos institucijomis
(pasirašytos bendradarbiavimo sutartys), iš jų 27 – naujos
partnerystės. Didinant LAB paslaugų žinomumą sukurtas ir 2021 m.
spalio–gruodžio mėn. LRT ir Žinių radijuje transliuotas virtualią
biblioteką ELVIS pristatantis garsinis klipas, taip pat parengta 11
naujų garsinių leidinių pristatymų per internetinį neregių ir
silpnaregių radiją „Regovitus“.
2. Vykdant 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 organizuoti 237 renginiai (iš jų
131 nuotoliniai). Vartotojų tarpe ypač populiarūs buvo skaitytojų
klubo susitikimai ir skaitymai.
3. Gerinant LAB vartotojų aptarnavimo kokybę, parengtas vartotojų
aptarnavimo vadovas, kuriame aprašytos tipinės vartotojų
aptarnavimo situacijos bei kokybiškos paslaugos teikimo
instrukcijos.
4. Atnaujintas LAB vartotojų aptarnavimo skyriaus veiklos rodiklių
rinkinys, papildytas aktualiais rodikliais, susijusiais su ELVIS bei
darbu regionuose. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. VAS veiklų rezultatai
fiksuojami pagal naują formą.

II. Dokumentų fondas:
1. Didinant užsienio šalių pritaikyto formato leidinių prieinamumą
LAB vartotojams aktyviai bendradarbiaujama su ABC ir Lenkijos
aklųjų biblioteka, per kurias gauti 79 pavadinimai pritaikyto formato
leidinių rusų ir lenkų kalbomis.
2. Siekiant kryptingai vykyti atnaujinto tiflotyros fondo viešinimo
tikslinėms auditorijoms veiklas, sudarytas tiflotyros leidinių
katalogas, parengtos naujų knygų apžvalgos, kurios publikuotos LAB
tiklaraštyje apie regos sutrikimus. Taip pat organizuotas tikslinis
tiflotyros fondo viešinimas su regos sutrikimais turinčiais asmenimis
dirbantiems specialistams (parengta susisteminta medžiaga išsiųsta
el. paštu, pasiekta 150 prieinamumo, reabilitacijos ir kt.
profesionalų), surengta tiflotyros leidinių paroda Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centro pedagogams.
3. Bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais užtikrintas LAB
filmotekos tęstinumas, ELVIS filmoteka papildyta 5 Lietuvos kino
centro (toliau - LKC) parengtais lietuviškos kino klasikos filmais su
garsinio vaizdavimo aprašais ir festivalio „Nepatogus kinas“
perduotais 8 audiodokumentikos festivalio „Banguoja“ garsiniais
filmais.
4. Atlikta fizinių dokumentų išduoties išoriniuose aptarnavimo

Leidinių fondo, skirto asmenims,
negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto, apyvarta
(vnt.)

0,5

0,64

127%

Lankytojų skaičius (žm.)

14586

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

188191

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, pavadinimų skaičius (vnt.)

32506

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, fizinių vienetų skaičius
(vnt.)

180690

Leidinių, skirtų asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, išduotis (vnt.)

115035

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl
didelio vartotojų susidomėjimo sulaukusio
LAB virtualaus turinio (mokymų,
informacinių filmukų)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl
pandemijos įtakos vartotojų įpročiams LAB vartotojai skolinasi didesnį kiekį
leidinių nei įprastai, taip pat fondo
apyvartos rodikliui poveikį padarė ženklus
neaktualių garsinių leidinių fondo
nurašymas

katalogas, parengtos naujų knygų apžvalgos, kurios publikuotos LAB
tiklaraštyje apie regos sutrikimus. Taip pat organizuotas tikslinis
tiflotyros fondo viešinimas su regos sutrikimais turinčiais asmenimis
dirbantiems specialistams (parengta susisteminta medžiaga išsiųsta
el. paštu, pasiekta 150 prieinamumo, reabilitacijos ir kt.
profesionalų), surengta tiflotyros leidinių paroda Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių ugdymo centro pedagogams.
3. Bendradarbiaujant su kino produkcijos kūrėjais užtikrintas LAB
filmotekos tęstinumas, ELVIS filmoteka papildyta 5 Lietuvos kino
centro (toliau - LKC) parengtais lietuviškos kino klasikos filmais su
garsinio vaizdavimo aprašais ir festivalio „Nepatogus kinas“
perduotais 8 audiodokumentikos festivalio „Banguoja“ garsiniais
filmais.
4. Atlikta fizinių dokumentų išduoties išoriniuose aptarnavimo
punktuose analizė, kurioje identifikuotos esminės darbo su šiais
punktais probleminės sritys ir parengtos rekomendacijos darbui su
esamais punktais bei naujai sudaromoms bendradarbiavimo
sutartims.
5. Skatinant LAB vartotojus išbandyti naujausių formatų leidinių
galimybes, socialiniuose tinkluose pristatytos DAISY formato leidinių
galimybės (6 pranešimai), parengtas ir LAB YouTube paskyroje
paskelbtas mokomasis filmukas apie DAISY formato leidiniams
skaityti skirto grotuvo naudojimą.
6. Gerinant pritaikyto formato leidinių paiešką per modernizuotą
virtualią biblioteką ELVIS, organizuoti senųjų skaitmeninių leidinių ir
jų metaduomenų tvarkymo darbai, papildyti ir sutvarkyti 7000
leidinių metaduomenys.

III. Dokumentų specialiais formatais leidyba:
1. Efektyvinant informacijos apie LAB išleistus pritaikytų formatų
leidinius sklaidą, sukurtas patrauklus ir sintezavimo priemonėms
pritaikytas vizualinis sprendimas LAB leidinių katalogams, išleisti 4
katalogai:
1) Lietuvos aklųjų bibliotekos metinis leidinių prieinamais formatais
katalogas 2020. Dalykinė literatūra. 44 psl., A4, tiražas 250 egz.;
2) Lietuvos aklųjų bibliotekos metinis leidinių prieinamais formatais
katalogas 2020. Grožinė literatūra. 120 psl., A4, tiražas 300 egz.;
3) Lietuvos aklųjų bibliotekos metinis leidinių prieinamais formatais
katalogas 2020. Vaikų literatūra. 44 psl., A4, tiražas 250 egz.;
4) Mokiniams rekomenduojamos garsinės knygos. 1-10 klasei. 19
psl., A4, elektroninis.
2. Siekiant parengti pasiūlymus nacionalinės ISBN ir ISSN specialiųjų
formatų leidiniams suteikimo tvarkos tikslinimui, organizuotos
konsultacijos su Suomijos, Estijos bibliotekomis ir ABC konsorciumu
dėl vyraujančios praktikos suteikiant prieinamo formato leidiniams
ISBN ir ISSN kodus, šis klausimas taip pat įtrauktas į IFLA bibliotekų,
aptarnaujančių asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto
teksto, nuolatinio komiteto planuojamų svartyti klausimų sąrašą.
3. Įgyvendinant naujo Brailio standarto reikalavimus LAB leidybos
procesuose, sukurta programinė įranga, įgalinanti taikyti naujo
standarto reikalavimus, nuo 2021 m. vasario mėn. LAB knygos
Brailio raštu leidžiamos pagal naują standartą.
4. Užtikrinant LAB parengtų pritaikyto formato leidinių prieinamumą
tik tikslinei auditorijai, kiekvieną mėnesį programinių priemonių
pagalba atliekamas leidinių galimos nelegalios sklaidos internete
monitoringas, ypatingą dėmesį skiriant didžiausią riziką turintiems
paieškos kanalams.

Iš ELVIS atsisiųstų elektroninių
leidinių skaičius, tenkantis
vienam registruotam Lietuvos
aklųjų bibliotekos vartotojui
(vnt.)

Išleistų leidinių, skirtų
asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto,
pavadinimų skaičius (vnt.)

20

500

26,12

426

131%

85%

Registruotų vartotojų skaičius (žm.)

3910

ELVIS pateiktų elektroninių leidinių pavadinimų
skaičius (vnt.)

13946

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

102125

Išleistų Brailio raštu leidinių pavadinimų skaičius
(vnt.)

30

Išleistų DAISY formato leidinių pavadinimų skaičius
(vnt.)

17

Išleistų garsinių leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

379

Tikslintina registruotų vartotojų skaičiavimo
metodika

Vertinimo kriterijaus reikšmė iš dalies
nepasiekta dėl 2021 metais rengtų didelės
apimties ir sudėtingų leidinių

ISBN ir ISSN kodus, šis klausimas taip pat įtrauktas į IFLA bibliotekų,
aptarnaujančių asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto
teksto, nuolatinio komiteto planuojamų svartyti klausimų sąrašą.
3. Įgyvendinant naujo Brailio standarto reikalavimus LAB leidybos
procesuose, sukurta programinė įranga, įgalinanti taikyti naujo
standarto reikalavimus, nuo 2021 m. vasario mėn. LAB knygos
Brailio raštu leidžiamos pagal naują standartą.
4. Užtikrinant LAB parengtų pritaikyto formato leidinių prieinamumą
tik tikslinei auditorijai, kiekvieną mėnesį programinių priemonių
pagalba atliekamas leidinių galimos nelegalios sklaidos internete
monitoringas, ypatingą dėmesį skiriant didžiausią riziką turintiems
paieškos kanalams.

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Parengtas detalus modernizuotos virtualios bibliotekos ELVIS
vartotojams skirtas pristatymas, organizuoti 6 mokymai tikslinėms
auditorijoms, kuriuose dalyvavo 372 dalyviai.
2. Parengta asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, pritaikyta medijų ir informacinio raštingumo programa,
organizuota 10 mokymų LAB ir LASS regioniniuose padaliniuose,
kuriuose dalyvavo 92 asmenys.
3. Užtikrinant LAB vykdomos tikslinės auditorijos skaitmeninio
raštingumo kompetencijų didinimo veiklų tęstinumą, vykdyta 750
individualių skaitmeninio raštingumo mokymų LAB Vilniuje ir
teritoriniuose padaliniuose, nuotoliu būdu ir, vartotojams
pageidaujant, atvykstant pas juos į namus.
4. Pagal 2020 metais patvirtintą LAB Edukacinių programų rengimo
metodiką, parengti LAB organizuojamų 2 edukacinių programų
aprašai „Menas anapus regėjimo“ ir „Vasaros kvapų ryšulėlis“.
5. Parengta nauja virtualaus edukacinio užsiėmimo programa
„Žmogus su negalia irgi gali“, pritaikyta vaikams su regėjimo
negalia.
6. Parengtos 2 edukacinės programos visuomenei apie negalias
„Žmogus su negalia irgi gali“ ir „Apie disleksiją paprastai“, kuriose
dalyvavo 5182 asmenys. Šios programos buvo itin populiarios tarp
mokyklų, edukacijos buvo organizuotos 122 mokyklose visoje
Lietuvoje.
7. Parengtos 3 metodikos, susijusios su asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, aptarnavimu, kurios prieinamos LAB
interneto svetainėje:
1) „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam
skaitytojui“;
2) „ELVIS vartotojo vadovas“;
3) „Kaip kurti taktilines knygas“.

Apmokytų asmenų, negalinčių
skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.), iš jų:

1600

1865

117%

Vidutinė leidinių, skirtų asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, gamybos trukmė
(val.)

60

Skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavusių
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.), iš jų:

1773

Virtualiuose skaitmeninio raštingumo mokymuose
dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, skaičius (žm.)

1281

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl
didesnio nei planuota ELVIS vartotojų
mokymų poreikio

auditorijoms, kuriuose dalyvavo 372 dalyviai.
2. Parengta asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, pritaikyta medijų ir informacinio raštingumo programa,
organizuota 10 mokymų LAB ir LASS regioniniuose padaliniuose,
kuriuose dalyvavo 92 asmenys.
3. Užtikrinant LAB vykdomos tikslinės auditorijos skaitmeninio
raštingumo kompetencijų didinimo veiklų tęstinumą, vykdyta 750
individualių skaitmeninio raštingumo mokymų LAB Vilniuje ir
teritoriniuose padaliniuose, nuotoliu būdu ir, vartotojams
pageidaujant, atvykstant pas juos į namus.
4. Pagal 2020 metais patvirtintą LAB Edukacinių programų rengimo
metodiką, parengti LAB organizuojamų 2 edukacinių programų
aprašai „Menas anapus regėjimo“ ir „Vasaros kvapų ryšulėlis“.
5. Parengta nauja virtualaus edukacinio užsiėmimo programa
„Žmogus su negalia irgi gali“, pritaikyta vaikams su regėjimo
negalia.
6. Parengtos 2 edukacinės programos visuomenei apie negalias
„Žmogus su negalia irgi gali“ ir „Apie disleksiją paprastai“, kuriose
dalyvavo 5182 asmenys. Šios programos buvo itin populiarios tarp
mokyklų, edukacijos buvo organizuotos 122 mokyklose visoje
Lietuvoje.
7. Parengtos 3 metodikos, susijusios su asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, aptarnavimu, kurios prieinamos LAB
interneto svetainėje:
1) „Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam
skaitytojui“;
2) „ELVIS vartotojo vadovas“;
3) „Kaip kurti taktilines knygas“.

Virtualiu būdu apmokytų
asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto,
skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių asmenų, negalinčių
skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.)

1400

360

1281

285

92%

79%

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių,
asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto,
skaičius (žm.)

260

1532

589%

Mokymų, skirtų informuoti ir
šviesti visuomenę negalios
klausimais, dalyvių skaičius
(žm.), iš jų:

5800

5874

101%

Virtualių mokymų, skirtų
informuoti ir šviesti visuomenę
negalios klausimais, dalyvių
skaičius (žm.)

5300

4361

82%

Medijų ir informacinio raštingumo mokymuose
dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, skaičius (žm.), iš jų:

92

Virtualiuose medijų ir informacinio raštingumo
mokymuose dalyvavusių asmenų, negalinčių skaityti
įprasto spausdinto teksto, skaičius (žm.)

0

Bibliotekos parengtų mokymo(si) programų skaičius
(vnt.), iš jų:

4

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

0

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius
(vnt.)

7

Naujų edukacinių užsiėmimų temų, skirtų asmenims,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto,
skaičius (vnt.)

4

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

14

Asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto
teksto, surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų
skaičius (vnt.)

123

Vertinimo kriterijaus reikšmė iš dalies
nepasiekta, kadangi dėl COVID-19
apribojimų vartotojai labiau rinkosi
nuotolinius užsiėmimus

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl
didelio pasisekimo vartotojų tarpe
sulaukusių virtualių edukacinių užsiėmimų

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
kadangi nemaža dalis dalyvių prioritetą
teikė kontaktiniams mokymams

V. Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas:
1. Organizuoti 5 seminarai Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams
„Ką pasiūlyti kitaip skaitančiam vartotojui“, skirti gerinti jų žinias
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, aptarnavimo
srityje. Seminarų metu bibliotekų specialistams pristatyti svarbiausi
asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto tekto, skirti
informacijos šaltiniai (ELVIS, ABC, BookShare) bei dalyviai
supažindinti su esminiais bibliotekų aplinkos pritaikymo tikslinei
auditorijai reikalavimais.
2. 2021 m. gruodžio 15 d. organizuotas seminaras LAB leidybos
specialistams ir Lietuvos leidėjų atstovams apie įtraukiąją leidybą.
Mokymus vedė Italijos prieinamų knygų asociacija (toliau - LIA),
turinti didelę patirtį pritaikytų knygų leidybos ir sertifikavimo srityje.
3. Parengtos kultūros įstaigų darbuotojams skirtos gairės „Kultūros
įstaigų prieinamumas neregiams ir silpnaregiams“, į kurias
integruotos Brailio rašto naudojimo rekomendacijos. Šios gairės
pristatytos 2021 m. rugsėjo 17 d. konferencijoje „Literatūrinis
muziejus: praeitis, dabartis ir ateitis“. Siekiant populiarinti Brailio
rašto taikymą visose srityse, sukurta viešinimo medžiaga/filmukas
„Nuo taško iki taško: viskas apie Brailio raštą“, pagal kurį viešinimui
socialiniuose tinkluose parengti 6 trumpi segmentai: „Trumpa Brailio
rašto istorija“, „Brailio raštas. Tinkami ir netinkami sprendimai“,
„Brailio raštas technologijose“, „Brailio rašto standartas“, „Taip
Brailio raštui“, „Kaip gimsta spauda Brailio raštu“. Bendras
viešinimo filmukų peržiūrų skaičius 59,3 tūkst.
4. Atliktas literatūros apie skaitymo sutrikimus poreikio
pedagogams, logopedams, edukatoriams, kalbos ir kitiems
specialistams pasiūlos ir poreikio tyrimas „Leidinių apie disleksiją ir
kitus skaitymo sutrikimus poreikiai“, kuriame dalyvavo 133 su
asmenimis, turinčiais skaitymo sutrikimus, dirbantys respondentai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai minėtiems specialistams
trūksta leidinių apie aiškius metodus ir priemones, padedančius
disleksiją ar kitus skaitymo sutrikimus turintiems asmenims.
Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, trūkstamos tematikos leidiniais
papildytas LAB tiflotyros leidinių fondas.
5. Organizuoti 9 individualūs mokymai profesionaliems diktoriams ir
operatoriams, siekiant gerinti jų darbo su profesionalia garsinių
leidinių rengimui skirta „Samplitude“ programine įranga žinias. Visi
diktoriai ir operatoriai sėkmingai įvaldė naują įrangą, pagerėjo LAB
leidžiamų garsinių leidinių kokybė.
6. Kauno rajono mokyklų bibliotekininkams pristatytas
biblioterapinis metodas „Kaip kalbėti apie negalią su vaikais“,
remiantis LAB išleistomis el.knygomis (60 dalyvių online).
7. Kauno kamerinio teatro darbuotojams organizuotas seminaras
„Lengvai suprantama kalba" apie Easy to Read formato naudojimą
(6 dalyviai gyvai).
8. Didinant LAB matomumą šalies bibliotekininkų bendruomenėje,
parengti 6 straipsniai profesinėje spaudoje, iš kurių 4 žurnale „Tarp
knygų“ , 1 straipsnis švietimo specialistų portale „Švietimo
naujienos“ .
Papildomi darbai:
10. Subūrus įvairių disciplinų – socialinio darbo, literatūros,
gerontologijos, teisės, bibliotekininkystės – ekspertus parengta
metodiką, skirta literatūros kūriniams adaptuoti ir parengti
„palengvintu“ formatu. Ši metodika pristatyta seminare „Lengvi
tekstai keičia kasdienybę. Nauji sprendimai bibliotekoms ir globos
įstaigoms“ (347 dalyviai)
11. Bendradarbiaujant su aukštojo mokslo institucijomis, organizuoti
2 mokymai dėstytojams ir administracijos darbuotojams „Studijų

Suteiktų konsultacijų asmenų,
negalinčių skaityti įprasto
spausdinto teksto, aptarnavimo
tematika skaičius (vnt.)

500

467

93%

Suteiktų konsultacijų kitoms šalies bibliotekoms
asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)

62

Suteiktų konsultacijų kitoms įstaigoms ir
organizacijoms, teikiančioms paslaugas asmenims,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto,
aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)

405

Brailio raštui“, „Kaip gimsta spauda Brailio raštu“. Bendras
viešinimo filmukų peržiūrų skaičius 59,3 tūkst.
4. Atliktas literatūros apie skaitymo sutrikimus poreikio
pedagogams, logopedams, edukatoriams, kalbos ir kitiems
specialistams pasiūlos ir poreikio tyrimas „Leidinių apie disleksiją ir
kitus skaitymo sutrikimus poreikiai“, kuriame dalyvavo 133 su
asmenimis, turinčiais skaitymo sutrikimus, dirbantys respondentai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai minėtiems specialistams
trūksta leidinių apie aiškius metodus ir priemones, padedančius
disleksiją ar kitus skaitymo sutrikimus turintiems asmenims.
Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, trūkstamos tematikos leidiniais
papildytas LAB tiflotyros leidinių fondas.
5. Organizuoti 9 individualūs mokymai profesionaliems diktoriams ir
operatoriams, siekiant gerinti jų darbo su profesionalia garsinių
leidinių rengimui skirta „Samplitude“ programine įranga žinias. Visi
diktoriai ir operatoriai sėkmingai įvaldė naują įrangą, pagerėjo LAB
leidžiamų garsinių leidinių kokybė.
6. Kauno rajono mokyklų bibliotekininkams pristatytas
biblioterapinis metodas „Kaip kalbėti apie negalią su vaikais“,
remiantis LAB išleistomis el.knygomis (60 dalyvių online).
7. Kauno kamerinio teatro darbuotojams organizuotas seminaras
„Lengvai suprantama kalba" apie Easy to Read formato naudojimą
(6 dalyviai gyvai).
8. Didinant LAB matomumą šalies bibliotekininkų bendruomenėje,
parengti 6 straipsniai profesinėje spaudoje, iš kurių 4 žurnale „Tarp
knygų“ , 1 straipsnis švietimo specialistų portale „Švietimo
naujienos“ .
Papildomi darbai:
10. Subūrus įvairių disciplinų – socialinio darbo, literatūros,
gerontologijos, teisės, bibliotekininkystės – ekspertus parengta
metodiką, skirta literatūros kūriniams adaptuoti ir parengti
„palengvintu“ formatu. Ši metodika pristatyta seminare „Lengvi
tekstai keičia kasdienybę. Nauji sprendimai bibliotekoms ir globos
įstaigoms“ (347 dalyviai)
11. Bendradarbiaujant su aukštojo mokslo institucijomis, organizuoti
2 mokymai dėstytojams ir administracijos darbuotojams „Studijų
prieinamumas skaitymo ir regos sutrikimų turintiems studentams“
(53 dalyviai).

Specialistų, apmokytų
aptarnauti asmenis, negalinčius
skaityti įprasto spausdinto
teksto, skaičius (žm.)

400

1050

263%

Surengtų mokymų žmonių su skaitymo sutrikimais
aptarnavimo tematika skaičius (vnt.)

14

Surengtų mokymų bibliotekų specialistams žmonių
su skaitymo sutrikimais aptarnavimo tematika
skaičius (vnt.)

8

Surengtų mokymų kitų įstaigų ir organizacijų,
teikiančių paslaugas asmenims, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto, specialistams skaičius
(vnt.)

6

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

5

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

1

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie
teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

19

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

106

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

14

Apsilankymų bibliotekos virtualiuose renginiuose
skaičius (vnt.)

161

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
Sukurtų naujų paslaugų skaičius
1. Įsigyta didžiausios elektroninių knygų prieinamais formatais
(vnt.)
platformos Bookshare 10 prieigos vietų, LAB vartotojams sudarytos
didesnės galimybės skaityti pritaikyto formato leidinius užsienio
kalbomis.
2. Įgyvendinant LKT finansuojamą projektą „Skaitinių valandėlė:
paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“, parengti 4
supaprastinta kalba garsiniai leidiniai, kurie prieinami LAB
vartotojams per virtualią biblioteką ELVIS.
3. Siekiant užtikrinti galimybes LAB vartotojams saugiai naudotis
LAB Vilniuje paslaugomis, buvo įdiegtas regos sutrikimus turintiems
asmenims pritaikytas knygomatas ir sukurtas filmukas „Kaip
naudotis LAB knygomatu“, pristatytas svetainėje, socialiniame tinkle
Facebook, išplatintas vartotojams per naujienlaiškį.
4. 2020 m. įsigijus programinę įrangą "Boardmaker", 2021 m. LAB
darbuotojai dalyvavo naudojimosi šia programine įranga
mokymuose, kurių pagrindu pradėta teikti nauja paslauga
gyventojams - specializuotų bendravimo kortelių kūrimas
naudojantis programine įranga „Boardmaker“.

6

6

100%

Vertinimo kreiterijaus reikšmė viršyta dėl
sprendimo mokymus organizuoti nuotoliniu
būdu, dėl ko mokymuose dalyvavo gerokai
didesnis specialistų skaičius

paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui“, parengti 4
supaprastinta kalba garsiniai leidiniai, kurie prieinami LAB
vartotojams per virtualią biblioteką ELVIS.
3. Siekiant užtikrinti galimybes LAB vartotojams saugiai naudotis
LAB Vilniuje paslaugomis, buvo įdiegtas regos sutrikimus turintiems
asmenims pritaikytas knygomatas ir sukurtas filmukas „Kaip
naudotis LAB knygomatu“, pristatytas svetainėje, socialiniame tinkle Paslaugų, įtrauktų į Kultūros
Facebook, išplatintas vartotojams per naujienlaiškį.
paso paslaugų rinkinį, skaičius
4. 2020 m. įsigijus programinę įrangą "Boardmaker", 2021 m. LAB
(vnt.)
darbuotojai dalyvavo naudojimosi šia programine įranga
mokymuose, kurių pagrindu pradėta teikti nauja paslauga
gyventojams - specializuotų bendravimo kortelių kūrimas
naudojantis programine įranga „Boardmaker“.
5. Organizuoti 2 mokiniams skirti edukaciniai užsiėmimai „Kinas
neregio akimis“ pagal Kultūros paso programą.

II. Tarptautiškumas:
1. Dalyvaujant ERASMUS+ projekte “Audio Textbooks - Help for
Challenged Readers and Their Teachers”, LAB darbuotojai dalyvavo
DAISY leidinių rengimo mokymuose, po jų buvo parengti 2 vadovėliai
DAISY formatu „Žemė. Geografijos vadovėlis 6 klasei“ (1 dalis) ir
„Žingsniai. Istorijos vadovėlis 6 klasei“ (1 dalis).
2. Organizuojant tarptautinio taktilinių knygų konkurso Typhlo and
Tactus veiklas Lietuvoje, parengtas mokomasis filmas „Liečiamosios
(taktilinės) knygelės ir jų kūrimas“, kuris išplatintas LAB kanalais.
Konkursui pateikta 12 taktilinių knygelių, iš kurių LAB sudaryta
komisija tarptautiniam konkursui pateikė 5 knygeles.
3. Siekiant aktyviau įsitraukti į Tarptautinę bibliotekų asociacijų ir
institucijų federacijos (toliau – IFLA) veiklą, inicijuotas LAB atstovo
įtraukimas į IFLA bibliotekų, aptarnaujančių asmenis, negalinčius
skaityti įprasto spausdinto teksto, nuolatinį komitetą, kuriame
pristatyta Lietuvos pažanga aptarnaujant asmenis, negalinčius
skaityti įprasto spausdinto teksto: IFLA LPD YouTube kanale
patalpintas video „Skaityti gali visi. Brailio raštas“ su angliškais
subtitrais. IFLA LPD naujienlaiškiui pateiktas straipsnis „Educational
program for schools of Lithuanian Library for the Blind, reached
popularity peaks“.
4. LAB dalyvavo Europos įtraukios leidybos inciatyvos valdymo
grupės veikloje kaip Centrinės ir Rytų Europos šalių regiono atstovė.
2021 m. įvyko 3 grupės susitikimai, kurių metu dalinamasi šalių narių
patirtimi, gerąja praktika, keliamos esminės problemos. Atlikta ES
šalių apklausa įtraukios leidybos srityje, siekiant identifikuoti esamą
situaciją bei suplanuoti reikalingus veiksmus didesniam institucijų
rato įsitraukimui.
5. Aktyviai bendradarbiaujama su Italijos prieinamų knygų fondu
LIA, įsigytos teisės ir išverstos LIA gairės „El. knygos visiems:
prieinamos skaitmeninės leidybos ekosistema“, kuriose išdėstyti
esminiai įtraukios leidybos principai, šios temos svarbos pagrindimas
bei numatyti būtiniausi procesai. Šis dokumentas bus pristatytas
Lietuvos leidėjams.

4

4

100%

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičius (vnt.)

2

Tarptautinių projektų, kuriuos
įgyvendina (-o) arba dalyvauja (o) įgyvendinant biblioteka,
skaičius (vnt.)

1

1

100%

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o)
biblioteka, skaičius (vnt.)

0

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose
dalyvauja (-o) biblioteka, skaičius (vnt.)

1

Tarptautinių organizacijų, kurių
narė įvairiomis formomis yra
biblioteka, skaičius (vnt.)

2

Bibliotekos narystės tarptautinėse organizacijose
skaičius (vnt.)

1

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse
veiklose dalyvavo bibliotekos darbuotojai, skaičius
(vnt.)

2

3

150%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl iš
anksto neplanuoto LAB įsitraukimo į IFLA
bibliotekų, aptarnaujančių asmenis su
specialiaisiais poreikiais, komiteto darbą
rengiant bibliotekų paslaugų asmenims su
individualiais poreikiais gaires

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Siekiant didinti moksleivių, susiduriančių su skaitymo sunkumais,
informacinio aptarnavimo galimybes, inicijuotas bendradarbiavimas
su 33 Pedagoginės pagalbos tarnybomis įvairiuose Lietuvos
miestuose. Bendradarbiavimas su minėtomis tarnybomis ypač
svarbus specialistams, kurie dirba su disleksijos sutrikimus turinčiais
vaikais ir gali rekomenduoti naudotis ELVIS ištekliais.
2. Siekiant užtikrinti virtualioje bibliotekoje ELVIS leidėjų parengtų
pritaikyto formato leidinių prieinamumą, aktyviai bendradarbiaujama
su leidėjais: suderintos skaitmeninių leidinių įsigijimo sąlygos su
„Baltų lankų leidyba“ (neribotų licencijų skaičiaus pareiga per ELVIS);
pasirašytos licencinės sutartys su Lietuvos jūrų muziejumi,
Nacionaliniu Kauno dramos teatru, VšĮ „Vilniaus festivaliai“, UAB
„AMK“ ir VšĮ „Bilietų nėra“ dėl jų išleistų garsinių išteklių
prieinamumo ELVIS vartotojams neatlygintinai.
3. Inicijuota tarpsektorinė diskusija apie Brailio raštą, jo aktualumą
šiuolaikiniame pasaulyje bei pokyčius, susijusius su atnaujinti Brailio
rašto standarto reikalavimais. Diskusijoje dalyvavo pagrindiniai
leidinių Brailio raštu rengėjai ir aktyviausi bendruomenės nariai.
4. Siekiant gerinti kino produkcijos pritaikymą regos sutrikimus
turintiems žmonėms, pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos kino
centru, gauti 5 lietuviškos klasikos filmai su garsiniu vaizdavimu, taip
pat numatyta, kad LKC vykdant kino filmų restauravimo veiklas bus
rengiamas garsinis vaizdavimas ir šie filmai bus perduoti prieigai
virtualioje bibliotekoje ELVIS.
5. Bendradarbiaujant su Disleksijos centru LAB Vilniuje organizuota
vasaros stovykla disleksijos sutrikimus turintiems vaikams. Stovykla
vyko LAB patalpose, vaikams organizuoti 8 edukaciniai užsiėmimai.
6. Siekiant užtikrinti didesnę LAB paslaugų sklaidą tarp įstaigų ir
institucijų, besirūpinančių asmenimis, negalinčiais skaityti įprasto
spausdinto teksto, užmegztas bendradarbiavimas su pagalbos
onkologiniams ligoniams asociacija POLA. Bendradarbiauta su
Lietuvos geriatrų ir gerontologų draugija rengiant metodiką
literatūrai adaptuoti ir parengti garsiniu formatu vartotojams, kurie
dėl sensorinių ir kognityvinių ypatumų negali skaityti įprasto
spausdinto teksto ar klausytis įprasto garsinio leidinio.
Bendradarbiavimas tęsiamas geriatrines paslaugas papildant šiai
vartotojų grupei pritaikytais garsiniais leidiniais bei specialistų
bendruomenėms skleidžiant informaciją apie galimybę taikyti
adaptuotus garsinius leidinius sveikatos priežiūros bei socialinėms
paslaugoms praturtinti.
7. Siekiant koordinuoti veiksmus mokyklinės medžiagos ir vadovėlių
pritaikomumo srityje, suburta Įtraukios vadovėlių leidybos darbo
grupė, į kurią deleguoti Kultūros ministerijos, Nacionalinės švietimo
agentūros, Lietuvos leidėjų asociacijos, Neįgaliųjų reikalų
departamento, LASS ir LASUC atstovai. Organizuoti 3 darbo grupės
susitikimai.
8. Bendradarbiaujama su muziejais (Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos
etnokosmologijos, Literatūriniu A. Puškino muziejais, Nacionaline
dailės galerija) dėl jų ekspozicijų pritaikymo asmenims su regėjimo
negalia ir sutrikimais.

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

10

33

330%

Bendradarbiaujant su kitomis bibliotekomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

8

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

11

Bendradarbiaujant su neįgaliųjų integracijos
institucijomis ir organizacijomis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

14

Vertinimo kriterijus viršytas aktyviai
bendradarbiaujant su įvairių sektorių
organizacijomis ir institucijomis

spausdinto teksto, užmegztas bendradarbiavimas su pagalbos
onkologiniams ligoniams asociacija POLA. Bendradarbiauta su
Lietuvos geriatrų ir gerontologų draugija rengiant metodiką
literatūrai adaptuoti ir parengti garsiniu formatu vartotojams, kurie
dėl sensorinių ir kognityvinių ypatumų negali skaityti įprasto
spausdinto teksto ar klausytis įprasto garsinio leidinio.
Bendradarbiavimas tęsiamas geriatrines paslaugas papildant šiai
vartotojų grupei pritaikytais garsiniais leidiniais bei specialistų
bendruomenėms skleidžiant informaciją apie galimybę taikyti
adaptuotus garsinius leidinius sveikatos priežiūros bei socialinėms
paslaugoms praturtinti.
7. Siekiant koordinuoti veiksmus mokyklinės medžiagos ir vadovėlių
pritaikomumo srityje, suburta Įtraukios vadovėlių leidybos darbo
grupė, į kurią deleguoti Kultūros ministerijos, Nacionalinės švietimo
agentūros, Lietuvos leidėjų asociacijos, Neįgaliųjų reikalų
departamento, LASS ir LASUC atstovai. Organizuoti 3 darbo grupės
susitikimai.
8. Bendradarbiaujama su muziejais (Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos
etnokosmologijos, Literatūriniu A. Puškino muziejais, Nacionaline
dailės galerija) dėl jų ekspozicijų pritaikymo asmenims su regėjimo
negalia ir sutrikimais.

Bendradarbiaujant su leidėjais įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

6

IV. Rinkodara:
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
1. Atliktas tyrimas „Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų
(vnt.)
pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis“, kuris atskleidė, kad
aptarnavimo kokybe visiškai arba beveik visiškai patenkinti 91 proc.
respondentų, LAB paslaugas kitiems rekomenduotų 87 proc.
2. Siekiant efektyviai įgyvendinti atnaujinto Brailio rašto standarto
reikalavimus, buvo organizuota šio standarto viešinimo kampanija, į
kurią įtraukti pagrindiniai partneriai, gaminantys Brailio rašto
produkciją (LASS ir LASUC) bei organizuota viešinimo kampanija
„Didžiausi leidėjai Brailio raštu ragina laikytis aukščiausių kokybės
standartų“. Pranešimas spaudai išplatintas 9 portaluose (tarp jų
LRT, 15min, Delfi). Rodyti 2 reportažai per LRT TV. Pasiekta
auditorija ne mažiau nei 255 tūkst. gyventojų.
3. Organizuota 10 viešinimo kampanijų, skirtų aktualinti regėjimo ir
skaitymo sutrikimų problematiką, per visas viešinimo kampanijas
pasiekta ne mažiau nei 500 tūkst. šalies gyventojų.
4. Gerinant LAB ir padalinių komunikaciją socialiniuose tinkluose,
parengtas LAB darbuotojams skirtas medijų vadovas.
5. Siekiant įvertinti vartotojų naudojimosi konkrečiomis LAB
paslaugomis patirtis ir poreikius, atlikti šie tyrimai: „Lietuvos aklųjų
bibliotekos vartotojų, besinaudojančių Brailio rašto leidiniais ir
kitomis paslaugomis, susijusiomis su Brailio raštu, poreikiai“,
„Virtualios bibliotekos ELVIS garsinių knygų klausymosi įpročių
tyrimas“ ir „Leidinių apie disleksiją ir kitus skaitymo sutrikimus
poreikiai“.

2

4

200%

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Bibliotekoje ir/ar jos
1. Didintas LAB veikloje dalyvaujančių savanorių, prisidedančių prie renginiuose bent kartą dirbusių
LAB vartotojų aptarnavimo, skaičius, 111 savanoriai įtraukti į
savanorių skaičius (žm.)
renginių organizavimo ir LAB vartotojų užsakytų leidinių pristatymo į
namus veiklas.
2. Parengta savanoriams diktoriams skirtų mokymų kaip dirbti su
garso įrašymo programine įranga „Samplitude“ programa,
organizuoti mokymai 64 savanoriams.

170

175

103%

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

86

92

106%

Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam specialiosios veiklos
srities darbuotojui (vnt.)

0,32

0,30

108%

Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

5347

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius
(vnt.)

180856

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
(vnt.)

58

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

58

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

13

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
skaičius (vnt.), iš jų:

44

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

44

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Organizuoti 3 komandos formavimo renginiai (1 iš jų nuotoliniu
būdu), kuriuose įtvirtintos LAB misija, vizija ir vertybės. Šiuose
renginiuose dalyvavo 98 proc. darbuotojų.
2. Organizuoti 2 personalo atrankos konkursai, iš jų 1 - skyriaus
vadovo pareigybei.
3. Užtikrinant efektyvią vidinę komunikaciją, parengti 52
kassavaitiniai naujienlaiškiai, kurių skaitomumas 3-4 kartus viršija
darbuotojų skaičių.

Vertinimo kriterijus viršytas dėl atsiradusio
poreikio vykdyti 2 neplanuotus tyrimus

vadovo pareigybei.
3. Užtikrinant efektyvią vidinę komunikaciją, parengti 52
kassavaitiniai naujienlaiškiai, kurių skaitomumas 3-4 kartus viršija
darbuotojų skaičių.

darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam specialiosios veiklos
srities darbuotojui (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)
Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Organizuotas mokymų ciklas „Kolegos – kolegoms“, iš viso
paruošta 11 nuotolinių mokymų, kuriuose dalyvavo 98 proc. LAB
darbuotojų. Mokymų metu kolegos buvo supažindinti su naujų LAB
vartotojų grupių informacinio aptarnavimo specifika ir naujais
pritaikytų leidinių formatais, pristatyti LAB vykdytų tyrimų rezultatai
ir išvados, gilintos žinios dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų
organizavimo srityse, pristatytos IFLA konferencijoje nagrinėtos
temos.
2. Siekiant paskatinti LAB vartotojus atrasti DAISY formato leidinius,
LAB vartotojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams organizuotas
DAISY formato leidinių pristatymas, kurio metu supažindinta su šio
formato leidinių privalumais ir galimybėmis.
3. Siekiant sustiprinti LAB administracijos ir struktūrinių padalinių
vadovų vadovavimo kompetencijas, organizuotas 5 vadovavimo
mokymų ciklas.
4. Modernizuojant LAB leidybos procesus ir didinant leidybos srityje
dirbančių specialistų kompetencijas, organizuoti pritaikytų leidinių
rengimo EPUB 3 formatu mokymai.

6,25

6,25

100%

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

4,9
8

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai),
iš jų:

1028596,13

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

841482,52

Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų dalis (proc.)

90

89,66

100%

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

52

Išlaidos vieno darbuotojo
kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

34

274,40

807%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

15915

Vertinimo kriterijus viršytas gavus tikslinį
Kultūros ministerijos finansavimą leidybos
srities mokymams

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
1. LAB finansai valdyti efektyviai, išlaidos atitinka LAB metinius
įmokos) (eurai)
sąmatos straipsnius, nėra ilgalaikių kreditinių įsiskolinimų.
2. LAB inovatyvioms paslaugoms ir produktams kurti aktyviai ieškota
projektinio finansavimo galimybių, įgyvendinti 3 projektai Lietuvos
kultūros tarybos lėšomis ("Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai
tekstai ypatingam skaitytojui", "Tarp tradicijos ir modernumo: 55
metai su Brailio raštu", "Grožinės literatūros prieinamumo didinimas
įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti asmenims"), gautas
Sporto rėmimo fondo finansavimas sporto leidinių pritaikymui
asmenims su regėjimo negalia ir sutrikimais, įgyvendintas 1
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)
tarptautinis ERASMUS + projektas.

1000

30600

2427,3

47304,91

243%

155%

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

960,55

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas
(eurai)

37,5

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
parduotas prekes (eurai)

58,75

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto
nuomos (eurai)

1408

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

30876,96

Gauta parama pinigais (eurai)

5333,71

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

11094,24

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
1. Sklandžiai organizuoti LAB Ukmergės padalinio perkraustymo
darbai, užtikrintas nenutrūkstamas bibliotekos darbo funkcijų
atlikimas ir vartotojų aptarnavimas.
2. Parengtas LAB modernizuojamo pastato, esančio adresu Skroblų
g. 10 Vilniuje, aplinkos sutvarkymo, pritaikant negalią turintiems
žmonėms, projektas. Gavus tikslinį Kultūros ministerijos
finansavimą, atlikti aplinkos sutvarkymo darbai. .

Įstaigos valdomų ar naudojamų
pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m
išlaikymo kaina (eurai)

16

15,24

105%

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)
Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras
plotas (kv. m), iš jų:

0

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų
bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

3924

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir /
ar patalpų bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras
plotas (kv. m)

0

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir /
ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. LAB valdo 5 lengvuosius automobilius, iš kurių darbui regionuose
skirti 4 automobiliai įsigyti nuomos sutarties pagrindu, taip pat 1
autobusiuką.

Įstaigos naudojamos vienos
tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina
(eurai)

4000

4265,87

94%

245

63550,55

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų
pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

0

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto
priemonės (vnt.), iš jų:

6

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

2

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį
gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

4

Vertinimo kriterijus viršytas gavus
neplanuotų pajamų už LAB garso įrašų
studijų nuomą

Vertinimo kriterijus viršytas gavus didesnį
finansavimą LAB projektams

skirti 4 automobiliai įsigyti nuomos sutarties pagrindu, taip pat 1
autobusiuką.

Tarnybinių transporto
priemonių išlaikymo išlaidos,
tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai)

0,9

0,57

157%

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto
priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

44551

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto
priemonių išlaidų dydis (eurai)

24380

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių
išlaikymo išlaidos (eurai)

25595,21

Apskaičiuojant planuojamą vertinimo
kriterijaus reikšmę nebuvo įtrauktos
transporto priemonių nuomos išlaidos

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Užtikrintas tinkamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo
investicijų projekto "Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas" Nr.
07.1.1-CPVA-V-304 vykdymas:
Pagrindiniai darbai:
1.1. įvykdytas LAB pastato kapitalinio remonto darbų ir informavimo
apie projektą pirkimas, 2021 m. balandžio 22 d. pasirašyta rangos
sutartis su UAB Aukštine, įsigytos statybos darbų techninės
priežiūros paslaugos;
1.2. kontroliuotas LAB pastato kapitalinio remonto darbų vykdymas:
atlikti pamatų ir fasado šiltinimo, apdailos darbai, pakeisti langai,
atlikti stogo keitimo ir šiltinimo darbai, pakeista šildymo sistema,
atnaujintas ir Vilniaus šilumos tinklams priduotas šilumos punktas
išvedžioti ir atlikti pirmo etapo (iš dviejų) elektros ir santechnikos
darbai, baigiamas (80%) rekuperacinės sistemos montavimas,
pradėti vykdyti vidaus patalpų apdailos darbai;
1.3. vykdytos derybos ir ieškota sprendimų su rangovu ir CPVA dėl
kapitalinio remonto metu iškilusio poreikio keisti arba tikslinti
suplanuotus darbus.
2. Užtikrintas tinkamas 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) vykdymas:
2.1. pritaikyto formato leidinių leidyba: parengti suplanuoti 700
pavadinimų pritaikyto formato leidinių (400 PDF formatu, 100 DAISY
formatu ir 200 garsiniu formatu). Su Centrine projektų valdymo
agentūra (toliau - CPVA) suderintas papildomas pirkimas, kurio metu
įsigyta 15 pavadinimų leidinių EPUB ir garsiniu formatais iš leidėjų,
šie leidiniai prieinami ELVIS vartotojams.
2.2. užbaigti virtualios bibliotekos ELVIS modernizavimo darbai,
atnaujinta ELVIS pristatyta vartotojams ir su tikslinėmis grupėmis
dirbantiems akademinių ir viešųjų bibliotekų darbuotojams. Su CPVA
suderinta galimybė Mobilait projekto apimtyje sukurti ELVIS
mobiliąsias aplikacijas Android ir iOS operacinėms sistemoms, 2021
metais parengta pirkimo dokumentacija.
2.3. atsižvelgiant į tai, kad su CPVA suderintas MoBiLait projekto
pratęsimas iki 2023 m. gegužės 31 d., pateikta ataskaita už 20182021 metais atliktas veiklas bei pasiektus rezultatus, galutinė
projekto ataskaita bus teikiama įvykdžius papildomais suderintas
veiklas.

Investicijų projekto "Lietuvos
aklųjų bibliotekos
modernizavimas" įgyvendinimo
pažanga (proc.)

65

20,94

32%

Investicijų projekto "Lietuvos aklųjų bibliotekos
modernizavimas" bendra vertė (eurai)

1731186,55 Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta
dėl pigiau nei planuota įsigytų rangos darbų
ir dėl to atsiradusių sutaupymų

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 362442,26
"Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas"
(eurai)

Investicijų projekto "MoBiLait"
įgyvendinimo pažanga (proc.)

100

77,44

77%

Investicijų projekto "MoBiLait" bendra vertė (eurai) 1419160,79 Vertinimo kriterijaus rikšmė nepasiekta,
kadangi su CPVA suderintas projekto veiklų
pratęsimas iki 2023-05-31

formatu ir 200 garsiniu formatu). Su Centrine projektų valdymo
agentūra (toliau - CPVA) suderintas papildomas pirkimas, kurio metu
įsigyta 15 pavadinimų leidinių EPUB ir garsiniu formatais iš leidėjų,
šie leidiniai prieinami ELVIS vartotojams.
2.2. užbaigti virtualios bibliotekos ELVIS modernizavimo darbai,
atnaujinta ELVIS pristatyta vartotojams ir su tikslinėmis grupėmis
dirbantiems akademinių ir viešųjų bibliotekų darbuotojams. Su CPVA
suderinta galimybė Mobilait projekto apimtyje sukurti ELVIS
mobiliąsias aplikacijas Android ir iOS operacinėms sistemoms, 2021
metais parengta pirkimo dokumentacija.
2.3. atsižvelgiant į tai, kad su CPVA suderintas MoBiLait projekto
pratęsimas iki 2023 m. gegužės 31 d., pateikta ataskaita už 20182021 metais atliktas veiklas bei pasiektus rezultatus, galutinė
projekto ataskaita bus teikiama įvykdžius papildomais suderintas
veiklas.

(Pasirašančio asmens pareigos)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 1098967,81
"MoBiLait" (eurai)

(parašas)

(Vardas Pavardė)
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