Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Parengti projektinį pasiūlymą "Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas". Pagrindiniai darbai. Parengtas ir Kultūros Tinkamai parengtas ir Kultūros
ministerijai pateiktas projektinis pasiūlymas "Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas". Lietuvos Respublikos kultūros ministro ministerijos teigiamai įvertintas
2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ĮV-481 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl projektinis pasiūlumas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti
kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1
patvirtinimo“ pakeitimo" LAB projektas įtrauktas į valstybės finansuojamų projektų sąrašą. Su Centrine projektų valdymo agentūra
suderinta projekto dokumentacija, 2019 m. gruodžio 31 d. pasirašyta projekto vykdymo sutartis.

2. Vykdyti projektą "MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems sakityti įprasto spausdinto teksto, per
Lietuvos bibliotekų tinklą". Pagrindiniai darbai. Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio
skaitmeninimas ir sklaida“ LAB projektą, įvykdyti suplanuoti 6 viešieji pirkimai, įsigyta numatyta įranga (stacionarūs kompiuteriai,
programinė įranga, leidinių skeneriai, skaitmeniniai grotuvai), įranga įdiegta partnerių bibliotekose. Projekto partneriams
organizuota 10 mokymų, bibliotekoje ir partnerių bibliotekose pradėti rengti specialiojo formato leidiniai. Pradėtas vykdyti
Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (toliau - ELVIS) modernizavimo pirkimas (pirkimas įvykdytas, nagrinėjami
pasiūlymai).

Pagal projektą vykdytų viešųjų pirkimų
ir mokėjimo paraiškų skaičius

3. Didinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, prieinamumo prie literatūros ir informacijos sąlygas. Pagrindiniai
darbai. 2019 m. rugsėjo 26–27 d. LAB organizavo tarptautinį praktinį seminarą „Marakešo sutartis: pradėkime“, kuriame dalyvavo
24 dalyviai iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Kanados, Didžiosios Britanijos ir JAV. Šis renginys
sustiprino LAB kompetencijas užtikrinant skaitytojams, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, prieigą prie informacijos.
Seminaro metu susitarta su užsienio bibliotekomis dėl tolimesnio bendradarbiavimo, su Lenkijos ir Estijos aklųjų bibliotekomis
bendradarbiaujant pradėtas apsikeitimas lediniais - gauti leidiniai lenkų ir rusų kalbomis.

Naujų leidinių užsienio kalbomis,
įsigytų keičiantis us užsienio
įgaliotomis institucijomis pagal
Marakešo sutartį, skaičius

4. Plėsti LAB tikslines vartotojų grupes aptarnaujant ne tik regos, bet ir kitą negalią ar sutrikimų turinčius žmonės, kurie negali
skaityti įprasto spausdinto teksto, regionuose. Pagrindiniai darbai. Organizuoti 7 kultūros, švietimo, socialinio aprūpinimo ir kitų
įstaigų ar organizacijų darbuotojams, kurie dirba ar planuoja dirbti su vartotojais, negalinčiais skaityti įprasto spausdinto teksto,
seminarai, skirti supažindinti specialistus su informacijos pritaikymo būdais ir priemonėmis ir paskatinti bendradarbiavimą kuriant
visiems prieinamas paslaugas. Renginiai vyko visuose bibliotekos padaliniuose (6 miestuose).
Organizuotas pirmas tokio pobūdžio seminaras „Skaitymo sutrikimai: kaip atpažinti ir padėti“, skirtas pedagogams, mokyklų
bibliotekininkams, kitiems specialistams, kurie dirba ar planuoja dirbti su žmonėmis, turinčiais skaitymo sutrikimų. Jis skirtas
supažindinti specialistus su skaitymo sutrikimo problema, informacijos pritaikymo būdais ir priemonėmis, skirtomis žmonėms,
turintiems šiuos sutrikimus; paskatinti bendradarbiavimą kuriant visiems prieinamas paslaugas ir palengvinant mokymosi procesą.

Renginių, skirtų pristatyti LAB veiklą
regionų bendruomenėms
(savivaldybių viešųjų bibliotekų,
neįgaliųjų organizacijų ir kitų įstaigų,
dirbančių su negalią turinčiais
žmonėmis, darbuotojams,
savivaldybių viešųjų bibliotekų
skaitytojams, žiniasklaidos atstovams)
skaičius

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

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Pagal projektą apmokytų partnerių
bibliotekų darbuotojų skaičius

Įvykdymo
procentas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

1

Įvykdymo
procentas

1

100%

5

6

120%

10

10

100%

50

50

100%

8

8

100%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Komentaras

Faktinė
reikšmė

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
kadangi projekto įgyvendinimo metu
buvo papildytas viešųjų pirkimų planas

Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
1. Vartotojų aptarnavimas organizuojamas per 5 LAB padalinius,
veikiančius didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei 93 paslaugų
punktuos, įsteigtus šalies viešosiose bibliotekose (23), Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos teritoriniuose padaliniuose (28), socialinių
paslaugų/globos/parapijų namuose (36), ligoninėse (4).
2. Siekiant gerinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto
teksto, informacinį aprūpinimą, atlikta LAB teritorinių padalinių
pertvarka. Rezultatas: LAB teritoriniai padaliniai pradėjo aktyviai
dirbti su nustatytoje teritorijoje veikiančiomis įstaigomis ir
organizacijomis, kurios aptarnauja LAB tikslinę auditoriją.
3. 2019 metais organizuoti 567 renginiai, kuriuose apsilankė 12778
vartotojai. Šių renginių tikslinė auditorija - asmenys, negalintys
skaityti įprasto spausdinto teksto, ir plačioji visuomenė, kuri
šviečiama negalios klausimais.
4. Siekiant sudaryti vartotojams kuo geresnes informacinio
aprūpinimo sąlygas, užtikrinamas jiems el. paslaugų teikimas per
ELVIS

–

II. Dokumentų fondas:
1. Vykdytas kryptingas LAB fondo formavimas: vartotojams ir
leidybos procesams skirtų leidinių atranka, įsigijimas, LAB leidinių
atvaizdavimas Lietuvos integralioje bibliotekų informacinėje
sistemoje LIBIS bei ELVIS. Užtikrintas nepertraukiamas ELVIS darbas,
pildant jį naujais specialiojo formato leidiniais.
2. Pradėtas bendradarbiavimas su Lenkijos ir Estijos bibliotekomis
dėl apsikeitimo specialiojo formato leidiniais. Rezultatas: gauta 50
leidinių lenkų ir rusų kalbomis

–

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

111501

0,63

#VALUE!

#VALUE!

Fizinių lankytojų skaičius (žm.)

58442

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

53059

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

15 129

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

205 078

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

129 625

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

sistemoje LIBIS bei ELVIS. Užtikrintas nepertraukiamas ELVIS darbas,
pildant jį naujais specialiojo formato leidiniais.
2. Pradėtas bendradarbiavimas su Lenkijos ir Estijos bibliotekomis
dėl apsikeitimo specialiojo formato leidiniais. Rezultatas: gauta 50
leidinių lenkų ir rusų kalbomis

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

III. Dokumentų specialiais formatais leidyba:
1. Biblioteka organizavo vartotojų poreikius atitinkančių leidinių
atranką leidybai, rengė atrinktų leidinių reginčiųjų raštu tekstus,
leido Brailio leidinius, kurie platinami Bibliotekos paslaugų
punktams, organizavo teksto garsinimą, kūrė DAISY formatui garso
ir teksto sąsajas.
2. Siekiant efektyvinti knygų Brailio raštu leidybos procesus, nuo
2019 m. pradėta knygų Brailio raštu išdavimą organizuoti pagal
poreikį. Rezultatas: vartotojams padidinta leidinių pasiūla, mažėja
leidinių saugojimui skirtų patalpų poreikis.
3.ELVIS pradėtas pildyti BRF formatu parengtomis skaitmeninėmis
knygomis, skirtomis skaityti naudojant Brailio eilutę. Rezultatas:
ELVIS vartotojams prieinama 15 knygų BRF formatu.
4. Siekiant vartotojams operatyviau pateikti žiniasklaidos naujienas,
nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio biblioteka vartotojams kiekvieną
savaitę pateikia lietuvišku balso sintezatoriumi „Liepa“ įgarsintą
laikraštį „Savaitė“. Rezultatas: įgarsinti 25 žurnalo numeriai,
sintezatoriumi įgarsinant trumpalaikę informaciją, garso įrašų
studijose kiekvieną mėnesį sutaupoma 30 valandų, kurios skiriamos
knygų įgarsinimui.

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

IV. Mokymosi visą gyvenimą ir kultūrinės edukacijos veiklos:
1. Edukacinės programos asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto:
1.1. Kompiuterinio raštingumo mokymai žmonėms, negalintiems
skaityti įprasto spausdinti teksto. Rezultatas: vartotojams
organizuoti 125 individualūs užsiėmimai.
1.2. CODING - konstravimo ir programavimo pagrindų mokymai
regos negalią turintiems paaugliams (robotukų konstravimas).
Rezultatas: organizuoti 3 užsiėmimai grupėms, apmokyta 12
vartotojų.
1.3. Užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) pradmenų mokymo programos
regos ir kitą negalią turintiems vartotojams. Rezultatas: apmokyta
10 vartotojų.
1.4. Edukacinė programa senjorams, gyvenantiems senelių globos
namuose. Rezultatas: organizuota 10 išplėstinių garsinių skaitymų ir
edukacinių užsiėmimų gamtos, tremties tematika, liaudies papročių,
muzikos vakarai, susitikimai su rašytojais, kuriuose dalyvavo 369
senjorai.
1.5. Nauja edukacinė programa „Pažink pasaulį pirštais“, skirta
supažindinti regos negalią, suvokimo sutrikimų ar specialiųjų
poreikių turinčius vaikus su taktilinėmis knygelėmis ir jose
pasakojamomis istorijomis, siekiant skatinti šių vaikų kritinį mąstymą
bei bendruomeniškumą diskutuojant. Rezultatas: surengti 5
edukaciniai užsiėmimai vaikams, dalyvavo 105 vaikai.
1.6. Nauja edukacinė programa „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus
architektūrą“, kurios tikslas - informacijos visiems prieinamais
formatais pateikimas remiantis universaliojo dizaino principais,
kuriant naujas, inovatyvesnes edukacines veiklas. Rezultatas:
surengti 3 užsiėmimai, 40 dalyvių.
2. Mokymai, skirti informuoti ir šviesti visuomenę negalios
klausimais:
2.1. Kūrybinės dirbtuvės „Pasekim pasaką nematančiam draugui.
Personažų kūrimas.“. Edukacinės programos tikslas - supažindinti
vaikus su lytėjimo svarba neregio ir silpnaregio pasaulyje. Praktinė

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

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

–

440

–

–

89,89

507

137

514

#VALUE!

115%

#VALUE!

#VALUE!

Registruotų vartotojų skaičius (žm.)

676

ELVIS pateiktų elektroninių leidinių pavadinimų
skaičius (vnt.)

12165

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

60 767

Išleistų Brailio raštu leidinių pavadinimų skaičius
(vnt.)

27

Išleistų DAISY formato leidinių pavadinimų skaičius
(vnt.)

5

Išleistų garsinių leidinių pavadinimų skaičius (vnt.)

475

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

15

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

137

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

0

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

2

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

3

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

2

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

86

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Vertinimo kriterijus viršytas dėl išaugusio
savanorių, įgarsinančių leidinius, skaičiaus
bei skatinant leidinius įgarsinti
savarankiškai, be LAB darbuotojų,
nepriklausomai nuo bibliotekos darbo laiko.

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

edukacinių užsiėmimų gamtos, tremties tematika, liaudies papročių,
muzikos vakarai, susitikimai su rašytojais, kuriuose dalyvavo 369
senjorai.
1.5. Nauja edukacinė programa „Pažink pasaulį pirštais“, skirta
supažindinti regos negalią, suvokimo sutrikimų ar specialiųjų
poreikių turinčius vaikus su taktilinėmis knygelėmis ir jose
pasakojamomis istorijomis, siekiant skatinti šių vaikų kritinį mąstymą
bei bendruomeniškumą diskutuojant. Rezultatas: surengti 5
edukaciniai užsiėmimai vaikams, dalyvavo 105 vaikai.
1.6. Nauja edukacinė programa „Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus
architektūrą“, kurios tikslas - informacijos visiems prieinamais
formatais pateikimas remiantis universaliojo dizaino principais,
kuriant naujas, inovatyvesnes edukacines veiklas. Rezultatas:
surengti 3 užsiėmimai, 40 dalyvių.
2. Mokymai, skirti informuoti ir šviesti visuomenę negalios
klausimais:
2.1. Kūrybinės dirbtuvės „Pasekim pasaką nematančiam draugui.
Personažų kūrimas.“. Edukacinės programos tikslas - supažindinti
vaikus su lytėjimo svarba neregio ir silpnaregio pasaulyje. Praktinė
užsiėmimo dalis suteikia žinių apie iliustracijų kūrimą nematančiam
vaikui ir kuo jos skiriasi nuo liečiamų iliustracijų matantiems
vaikams. Rezultatas: organizuoti 2 užsiėmimai vaikams, dalyvavo 30
vaikų.
2.2. Edukacinė ekskursija po biblioteką, kurios metu dalyviai
supažindinami su LAB veikla ir teikiamomis paslaugomis, specialiųjų
formatų leidiniais, pristatoma aklųjų ir silpnaregių profesinė veikla,
aklųjų sporto pasiekimai, pristatomos įvairios kompensacinės
priemonės palengvinančios aklųjų ir silpnaregių gyvenimą.
Rezultatas: organizuotos 98 ekskursijos, kuriose lankėsi 1782
dalyviai.

V. Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas:
1. Teiktos konsultacijas ir metodinė pagalba bibliotekoms, kitoms
įstaigoms bei organizacijoms, aptarnaujančioms negalią turinčius
asmenis, žmonių, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto,
informacinio aprūpinimo ir aptarnavimo klausimais. Rezultatas:
didinamas informacijos prieinamumas asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, per bibliotekų ir negalią turinčius
asmenis aptarnaujančių įstaigų bei organizacijų tinklą.
2. Organizuoti 8 seminarai kultūros, švietimo, socialinio aprūpinimo
ir kitų įstaigų ar organizacijų darbuotojams, kurie dirba ar planuoja
dirbti su vartotojais, negalinčiais skaityti įprasto spausdinto teksto,
skirti supažindinti specialistus su informacijos pritaikymo būdais ir
priemonėmis ir paskatinti bendradarbiavimą kuriant visiems
prieinamas paslaugas. Renginiai vyko visuose bibliotekos
padaliniuose (6 miestuose), juose dalyvavo 211 dalyviai.
3. Organizuoti seminarai-diskusijos specialiojo ugdymo įstaigų
pedagogams apie taktilinių iliustracijų kūrimą, panaudojimo
galimybes ugdymosi procese. Rezultatas: surengti 5 seminarai,
kuriuose dalyvavo 19 dalyvių.
4. Organizuotas seminaras mokyklų bibliotekininkams, skirtas
supažindinti su LAB paslaugomis aptarnaujant regos negalią ir
skaitymo sutrikimų ar mokymosi sunkumų turinčius skaitytojus,
pristatyti ELVIS bei galimybes tapti šios sistemos administratoriais.
Rezultatas: seminare dalyvavo 12 bibliotekininkų, 8 tapo ELVIS
administratoriais.

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

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

–

1812

#VALUE!

Mokymų, skirtų informuoti ir šviesti visuomenę
negalios klausimais, skaičius (vnt.)

100

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

110

123

112%

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

45

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

78

Vertinimo kriterijaus reiškmė viršyta dėl
LAB organizuotų informacinių renginių,
orientuotų į negalią turinčių asmenų
informacinį aptarnavimą, populiarumo, po
kurių įvairių bibliotekų ir kitų įstaigų
darbuotojai kreipėsi į LAB specialistus

informacinio aprūpinimo ir aptarnavimo klausimais. Rezultatas:
didinamas informacijos prieinamumas asmenims, negalintiems
skaityti įprasto spausdinto teksto, per bibliotekų ir negalią turinčius
asmenis aptarnaujančių įstaigų bei organizacijų tinklą.
2. Organizuoti 8 seminarai kultūros, švietimo, socialinio aprūpinimo
ir kitų įstaigų ar organizacijų darbuotojams, kurie dirba ar planuoja
dirbti su vartotojais, negalinčiais skaityti įprasto spausdinto teksto,
skirti supažindinti specialistus su informacijos pritaikymo būdais ir
priemonėmis ir paskatinti bendradarbiavimą kuriant visiems
prieinamas paslaugas. Renginiai vyko visuose bibliotekos
padaliniuose (6 miestuose), juose dalyvavo 211 dalyviai.
3. Organizuoti seminarai-diskusijos specialiojo ugdymo įstaigų
pedagogams apie taktilinių iliustracijų kūrimą, panaudojimo
galimybes ugdymosi procese. Rezultatas: surengti 5 seminarai,
kuriuose dalyvavo 19 dalyvių.
4. Organizuotas seminaras mokyklų bibliotekininkams, skirtas
supažindinti su LAB paslaugomis aptarnaujant regos negalią ir
skaitymo sutrikimų ar mokymosi sunkumų turinčius skaitytojus,
pristatyti ELVIS bei galimybes tapti šios sistemos administratoriais.
Rezultatas: seminare dalyvavo 12 bibliotekininkų, 8 tapo ELVIS
administratoriais.

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

–

242

#VALUE!

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

14

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

1

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

13

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

2

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

1

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

1

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

2

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio Bibliotekos vartotojams pradėta
teikti filmų su garsiniu vaizdavimu peržiūros paslauga: atrinkta 10
filmų, jiems parengti garsinio vaizdavimo aprašai, kurie prieinami ir
ELVIS, bibliotekos teritoriniuose padaliniuose sukurtos šių filmų
peržiūrai skirtos kompiuterizuotos darbo vietos. Rezultatas: Rugsėjogruodžio mėnesį iš ELVIS sistemos filmų aprašai atsisiųsti 442 kartus.
2. Išplėsta leidinių išdavimo su grotuvais paslauga regionuose
registruoti vartotojai, neturintys garsinėms knygoms klausytis skirtų
priemonių, gali neatlygintinai skolintis garsinių leidinių grotuvus
(kompaktinių plokštelių ir MP3) iš LAB paslaugų punktų. Rezultatas:
padidintas grotuvų, skirtų skolinti vartotojams, skaičius įsigijus 80
vnt. mp3 grotuvų ir 40 vnt. magnetolų, vykdytas paslaugos
viešinimas.
3. Patobulinta LAB svetainė, geriau pritaikant ją regos ir kitą negalią
turinčių asmenų poreikiams diegiant sintezatorių "Liepa".
Rezultatas: interneto svetainėje esantys tekstiniai straipsniai
automatiškai konvertuojami į sintezatoriumi skaitomą garsinį failą
(mp3). Prie kiekvieno iš jų automatiškai atsiranda nuoroda „Garsinis
tekstas“.
4. Į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukta LAB programa "Pojūčių
laboratorija", kuria siekiama moksleivius supažindinti su LAB veikla,
teikiamomis paslaugomis, aklųjų ir silpnaregių profesine veikla,
sporto pasiekimais, specialiųjų formatų leidiniais (Brailio raštu,
garsiniais, reljefiniais (liečiamaisiais) piešiniais).

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

–

3

#VALUE!

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

–

1

#VALUE!

II. Tarptautiškumas:
1. Vadovaujantis Marakešo sutartimi inicijuotas apsikeitimas
leidiniais su užsienio institucijomis. Rezultatas: pradėtas
bendradarbiavimas su Lenkijos ir Estijos aklųjų bibliotekomis, įsigyta
50 leidinių užsienio kalbomis.
2. Įgyvendintas LKT finansuotas projektas "LAB tarptautinių
partnerysčių tinklo plėtra II dalis". Rezultatas: 5 LAB darbuotojų
pažintinis vizitas Slovėnijos bibliotekose.
3. 2019 m. patvirtinta LAB narystė IFLA Bibliotekų aptarnaujančių
vartotojus negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto komitete
(angl. Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section).
4. Vykdytos derybos dėl bibliotekos įstojimo į tarptautines
organizacijas, vienijančias skaitytojus su regos sutrikimais
aptarnaujančias bibliotekas ir kitas įstaigas. Rezultatas: 2019 m.
gruodžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasaulio
intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) globojamu Prieinamų

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

2

2

100%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

II. Tarptautiškumas:
1. Vadovaujantis Marakešo sutartimi inicijuotas apsikeitimas
leidiniais su užsienio institucijomis. Rezultatas: pradėtas
bendradarbiavimas su Lenkijos ir Estijos aklųjų bibliotekomis, įsigyta
50 leidinių užsienio kalbomis.
2. Įgyvendintas LKT finansuotas projektas "LAB tarptautinių
partnerysčių tinklo plėtra II dalis". Rezultatas: 5 LAB darbuotojų
pažintinis vizitas Slovėnijos bibliotekose.
3. 2019 m. patvirtinta LAB narystė IFLA Bibliotekų aptarnaujančių
vartotojus negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto komitete
(angl. Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section).
4. Vykdytos derybos dėl bibliotekos įstojimo į tarptautines
organizacijas, vienijančias skaitytojus su regos sutrikimais
aptarnaujančias bibliotekas ir kitas įstaigas. Rezultatas: 2019 m.
gruodžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasaulio
intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) globojamu Prieinamų
knygų konsorciumą (angl. Accessible Books Consortium – toliau
ABC).

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

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Siekiant pasiekti kuo didesnę tikslinės vartotojų grupės dalį,
bibliotekos paslaugos organizuojamos per 93 paslaugų punktus,
įsteigtus šalies viešosiose bibliotekose (23), Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos teritoriniuose padaliniuose (28), socialinių
paslaugų/globos/parapijų namuose (36), ligoninėse (4). Rezultatas:
paslaugų punktuose organizuotos 128 tarpsektorinio
bendradarbiavimo iniciatyvos.
2. 2019 m. pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, Lietuvos dislekcijos asociacija,
Kauno trečiojo amžiaus universitetu.
3. 2019 m. pasirašyta sutartis su literatūros žurnalo „Metai“
redakcija dėl naujų žurnalų teikimo į ELVIS. Rezultatas: ELVIS
papildytas 12 žurnalo "Metai" el. leidiniais.
4.Bendradariaujama su savaitraščio "Savaitė" redakcija dėl šio
leidinio adaptavimo asmenims, negalintiems skaityti įprasto
spausdinto teksto. Rezultatas: vartotojams įgarsinti 25 savaitraščio
numeriai.

Bendradarbiaujant su kitomis
bibliotekomis, švietimo ir
mokslo įstaigomis,
valstybinėmis neįgaliųjų
integracijos institucijomis ir
organizacijomis bei leidėjais
įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

IV. Rinkodara:
1. Atliktas Bibliotekos vartotojų pasitenkinimo elektroninėmis
bibliotekos paslaugomis tyrimas: interneto svetainės
www.labiblioteka.lt ir virtualios aklųjų bibliotekos ELVIS. Rezultatas:
tyrimo rezultatų pagrindu patobulinta Bibliotekos interneto svetainė,
taip pat numatyta tobulinti ELVIS.
2. Vykdytas bibliotekos paslaugų punktų vartotojų poreikių ir
paslaugų prieinamumo tyrimas (paslaugų punktų specialistų,
dirbančių su vartotojais, apklausa). Rezultatas: atlikto tyrimo
rezultatų pagrindu parengtos paslaugų punktų veiklos efektyvinimo
rekomendacijos.
3. 2018 m. vykdyto vartotojų pasitenkinimo bibliotekos paslaugomis
tyrimo analizės pagrindu parengtas priemonių, gerinančių
bibliotekos vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, planas.
Rezultatas: atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, patobulintos 4
bibliotekos paslaugos vartotojams.
4. Viešinta informacija apie Bibliotekos teikiamas paslaugas
regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje. Rezultatas: parengtas
garso klipo transliacija radijui, parengtas klipas transliuotas LRT
radijuje, viešinta informacija regioninėje spaudoje.

Lankytojų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis
indeksas (proc.)

–

0

Lankytojų rekomendavimo
apsilankyti bibliotekoje indeksas
(proc.)

–

2169

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

2

–

–

2

2

134

100%

#VALUE!

#VALUE!

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

0

Bibliotekos narystės tarptautinėse organizacijose
skaičius (vnt.)

1

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

1

Bendradarbiaujant su kitomis bibliotekomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

5

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

15

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

112

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Bendradarbiaujant su leidėjais įgyvendintų iniciatyvų
skaičius (vnt.)

2

#VALUE!

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

#VALUE!

Bibliotekos administruojamų paskyrų socialiniuose
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

2169

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Bibliotekoje ir/ar jos
1. Viešinta informacija įvairiomis priemonėmis apie savanorystės
renginiuose bent kartą dirbusių
galimybes bibliotekoje, organizuoti savanorių mokymai, esami
savanorių skaičius (žm.)
savanoriai motyvuoti tęsti bendradarbiavimo su biblioteka veiklą.
Rezultatas: savanorių neatlygintinai teikiama pagalba atliekant
įvairias bibliotekai aktualias užduotis.
2. Atliktas "Bibliotekos savanorystės programos vertinimas
įgarsinamų leidinių kokybės, sukuriamos vertės ir kaštų požiūriu".
Rezultatas: atliktas tyrimas, kurio rezultatų pagrindu tobulintas
savanorystės programos vykdymas: atnaujinta internetinė studijų
rezervacijos sistema, parengtas naujas metodinis leidinys „Atmintinė
savanoriams“, atnaujinta garso įrašų studijų aplinka.

150

172

115%

–

74,25

#VALUE!

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta dėl
LAB vykdytų savanorystės skatinimo akcijų

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Įgyvendinant Kultūros ministerijos vidaus audito rekomendaciją ir
siekiant efektyvinti Bibliotekos struktūrinių padalinių veiklą, buvo
numatyta tikslinti Bibliotekos organizacinę struktūrą. Rezultatas:
2019 m. rugsėjo 30 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. 22-VK
patvirtinta patikslinta struktūra.
Pakeitimai buvo inicijuojami siekiant mažinti direktoriaus
pavaduotojų skaičių bei įvertinus Bibliotekos teritorinių padalinių
veiklos analizės rezultatus, kurie parodė būtinybę efektyvinti veiklą,
skirtą pritraukti naujas vartotojų grupes, aktyviau dirbti su
Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema ELVIS, stiprinti
bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis,
aptarnaujančiomis asmenis, negalinčius skaityti įprasto teksto, taip
pat nuspręsta atsisakyti perteklinių funkcijų.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

67

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

17,25

Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

–

7,38

#VALUE!

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

8

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

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

–

0,33

#VALUE!

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

16,5

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos
srityje skaičius (vnt.)

5,5

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

49,5

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

29

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui
(eurai)

45,03

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
Kvalifikaciją tobulinusių
1. Organizuoti vidiniai darbuotojų mokymai "LAB vartotojų
darbuotojų dalis (proc.)
aptarnavimas: veiklos kryptys ir principai".
2. 2019 m. gegužės 13-16 d. organizuota LAB darbuotojų stažuotė
Slovėnijos Radovljicos viešojoje bibliotekoje.
3. 2019 m. spalio 1-9 d. bibliotekos atstovas dalyvavo Tarptautinėje
tarpinstitucinėje žinių dalijimosi praktikoje Madrido, Valensijos,
Barselonos bibliotekose.
4. 2019 m. rugpjūčio 24–30 d. bibliotekos atsotvas dalyvavo 85-oje
Tarptautinėje bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (angl.
International Federation of Library Associations and Institutions;
IFLA) generalinėje konferencijoje ir asamblėjoje „Bibliotekos: pokyčių
dialogas“ (angl. Libraries: dialogue for change)

60

43,28

72%

Finansai
I. Gautos lėšos:
1. Įgyvendinant LAB organizacinės struktūros atnaujinimą,
užtikrintas su šiais pakeitimais susijusio darbo užmokesčio fondo
valdymas, suplanuotos išeitinės ir ilgalaikio darbo išmokos
darbuotojams.

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

Įstaigos uždirbtos metinės
pajamos (eurai)

908000

487,2

0%

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

1371911,9

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

904870,6

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos
išlaidoms (eurai)

888870,6

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta
dėl pasikeitusios rodiklio skaičiavimo
metodikos (2019 metais planuota rodiklis kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis
nuo visų įstaigos darbuotojų skaičiaus)

I. Gautos lėšos:
1. Įgyvendinant LAB organizacinės struktūros atnaujinimą,
užtikrintas su šiais pakeitimais susijusio darbo užmokesčio fondo
valdymas, suplanuotos išeitinės ir ilgalaikio darbo išmokos
darbuotojams.

Įstaigos uždirbtos metinės
pajamos (eurai)

908000

487,2

0%

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai
įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų
vykdymui (eurai)

16000

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas
paslaugas (eurai)

487,2

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas
prekes (eurai)

0

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos
(eurai)

0

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje
(eurai)

25,78

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo
paieškos rezultatyvumas (proc.)

II. Išlaidos:
1. 2019 m. gauti valstybės biudžeto asignavaimai ir įstaigos gautos
pajamų įmokos už teikiamas paslaugas panaudoti pagrindinei
įstaigos funkcijai, bibliotekų veiklai, vykdyti. Laiku pateiktos
finansinės, biudžeto vykdymo ir kitos ataskaitos.

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

334101,2

–

889000

466528,29

60

888870,6

140%

#VALUE!

100%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

34900

Gauta parama pinigais (eurai)

2501,22

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

20162,23

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo
investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

408964,84

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir
turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(eurai)

2730

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos
lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (eurai)

406234,84

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų
skaičius (vnt.)

10

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo
paraiškų skaičius (vnt.)

6

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

905383,58 Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.
265817,74

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

774794,41

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

147584,57

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

627209,84

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
išlaikymo išlaidos (eurai)

116204,6

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo
išlaidos (eurai)

8350

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

1306

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų
komandiruotėms (eurai)

2700

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

2028,57

Valstybės biudžeto lėšų
panaudojimas infrastruktūros ir
turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (proc.)

100

100

100%

413630,98
Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti
(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

2730

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto
atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES,
EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos)
(eurai)

410900,98

Investicijų projekto "MoBiLait" bendra vertė (eurai)

1419160,8

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

413630,98

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų
projektui "MoBiLait" įgyvendinti (eurai)

413630,98

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų
projektą "MoBiLait" (eurai)

413630,98

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas
projektas "MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms,
negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos
bibliotekų tinklą" Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0008:
1.1. įvykdyti 6 viešieji pirkimai - įsigyta numatyta techninė ir
programinė įranga, organizuotas ELVIS modernizavimo prikimas,
įsigytos diktorių paslaugos ir adaptavimui skirti leidiniai.
1.2. organizuoti mokymai projekto partneriams, pradėti rengti
specialiojo formato leidiniai.

Investicijų projekto "MoBiLait
mokymosi galimybių atvėrimas
žmonėms, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto per
Lietuvos bibliotekų tinklą"
įgyvendinimo pažanga (proc.)

1419160,8

29,15

Investicijų projekto "MoBiLait
mokymosi galimybių atvėrimas
žmonėms, negalintiems skaityti
įprasto spausdinto teksto per
Lietuvos bibliotekų tinklą"
įgyvendinimo pažanga
ataskaitiniais metais (proc.)

413631

Įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto 1 kv. m išlaikymo kaina
(eurai)

–

76,67

#VALUE!

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo
turto bendras plotas (kv. m)

245

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

Pagrindinėms įstaigos
funkcijoms vykdyti naudojamo
nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

–

87,60

#VALUE!

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo
įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo
turto plotas (kv. m)

245

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

100

0%

0%

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
1. LAB patikėjimo teise valdo du pastatus, esančius Skroblų g. 29
Vilniuje ir Savanorių pr. 204A 2 Kaune. Abu pastatai 100 proc.
naudojami pagrindinei funkcijai (bibliotekų veiklai) vykdyti. Taip pat
LAB veikia 6 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos valdomose
patalpose: Spingulio g. 2 Šiauliuose, Staniūnų g. 66 Panevėžyje,
Kauno g. 6 UkmergėjeŠviesos g. 3 Klaipėdoje, Naugarduko g. 91
Vilniuje, Skroblų g. 10 Vilniuje. 87 proc. šių patalpų naudojama
pagrindinei LAB funkcijai vykdyti.

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise
valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

0

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

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.
m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto
pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv.
m)

0

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto,
naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

0

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

3222

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo
turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas
(kv. m)

2792

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo
turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto
nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

–

0

#VALUE!

430

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

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv.
m)

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo
su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai
veiklai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo
su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai
veiklai, plotas (kv. m)

0

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota

Įstaigos valdomo nekilnojamojo
turto kabinetinis plotas
tenkantis vienam įstaigos
administracijos darbuotojui (kv.
m)

–

7,64

#VALUE!

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis
plotas (kv. m)

84

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

II. Kilnojamo turto valdymas:
Įstaigos naudojamos vienos
1. LAB valdomas automobilių ūkis neefektyvus, iš valdomų 6
transporto priemonės išlaikymo
tarnybinių lengvųjų automobilių 3 yra pasenę ir neeksploatuojami
kaina (eurai)
dėl reikalingų didelių remonto sąnaudų.
2. Analizuotos tarnybinių
automobilių atnaujinimo galimybės, parengtos alternatyvos dėl
kurių įgyvendinimo kreiptąsi į Kultūros ministeriją.

–

1391,67

#VALUE!

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai
bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

6

Vertinimo kriterijaus reikšmė nebuvo
planuota.

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji
automobiliai (vnt.)

6

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

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties
transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis
gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

0
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