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2021 m. atliktos pagrindinės skaitmeninės enciklopedijos kūrimo ir palaikymo veiklos bei 

užduotys 

 

Buvo tęsiamos ar pradėtos vykdyti šios eVLE turinio plėtros ir atnaujinimo veiklos: 
1. naujų straipsnių rengimas ir publikavimas bei jau publikuotų straipsnių naujinimas;  
2. straipsnių įvairialypės terpės kūrimas (iliustracinė medžiaga, įskiepiai, išorinės nuorodos); 
3. straipsnių struktūros pritaikymas elektroninei sklaidai, papildomam funkcionalumui ir 

atnaujintam dizainui (VLE straipsnių skirstymas į skyrius, lentelių sudarymas, iliustracinės 
medžiagos išdėstymas tekste); 

4. straipsnių pritaikymas efektyvesnei paieškai (raktažodžiai, nuorodos, koordinačių 
priskyrimas); 

5. straipsnių metrikos pildymas kiriliką vartojančių kalbų originalo formomis.  
 
Turinio plėtros  ir atnaujinimo rezultatai 

 

Veikla 2018 2019 2020 2021 

Padidėjo spaudos 
ženklų 

12  672  715 3 595 217 1 485 572 (be 
lentelių) 

3 mln. 348 tūkst.  

Publikuota naujų 
straipsnių 

3839 straipsniai (iš jų 
3513 nauji, kiti 
perkelti iš kitų MELC 
enciklopedinių 
leidinių) 
 

1268 
straipsniai (iš 
jų 853 nauji, 
kiti perkelti iš 
kitų MELC 
enciklopedinių 
leidinių arba 
sukurti 
išskaidžius) 

608 (liko 601),  
iš jų 324 
autoriniai 

560 (iš jų 283 
autoriniai) 

Įkelta naujų 
iliustracijų 

19 309 straipsnių su 
iliustracijomis 
 

10 112 
iliustracijų 

12 109 
iliustracijos 
 

5187 
iliustracijos 
(2022 03 24 iš 
viso buvo 
59 361 
iliustracija) 

Nauji autoriai  2019-01-01 autorių 
registre buvo 3055 
pavardės 

18 (iš viso 
autorių registre 
2020-01-01 
buvo 3073 
pavardės) 
 

23 (iš viso 
autorių registre 
2021-01-01 
buvo 3096 
pavardės) 

26  (3122 
autoriai iš viso) 

 
Per 2021 m. vle.lt duomenų bazė buvo papildyta  3 mln. 348 tūkst. spaudos ženklų, arba 83,7 
autorinio lanko  (2020 m. –1 485 572 spaudos ženklais, arba 37 autoriniais lankais), t. y. 1 mln. 
862 428 spaudos ženklų (46,6 lanko) daugiau nei pernai. 
Sudarytos 88 naujos lentelės (iš viso 179 156 spaudos ženklai). Šiuo metu yra 3700 lentelių, kurias 
iš viso sudaro 2 457 621 simbolis. 
Naujų straipsnių buvo publikuota 560, jų tekstas iš viso susidarė 1 mln. 362 tūkst. spaudos ženklų 
(2020 m. – 608 straipsniai ir  1 mln. 157 tūkst. 621 sp. ž.). Iš jų 283 straipsniai (847 030 sp. ž.) yra 
autoriniai (pernai buvo publikuoti 324 autoriniai straipsniai).  
Visa kita –  beveik 2 mln. (1 mln. 986 tūkst.) spaudos ženklų – sudarė straipsnių papildymai (2020 
m. – tik 327 951  sp. ž.). eVLE sistemaos duomenimis 2021 m. buvo koreguojami (daugiau ar 
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mažiau redaguojami, pildomi ar taisomi) iš viso 36 442 anksčiau publikuoti straipsniai – praktiškai 
beveik kas trečias duomenų bazės (DB) straipsnis.   
2022-03-24 eVLE DB  sudarė 150 mln. 142 tūkst. 405 simboliai (2020 m. – 146 mln. 162 tūkst. 520 
spaudos ženklų, per šių metų pirmąjį ketvirtį pasipildė beveik 632 tūkstančiais simbolių). Iš viso 
puslapyje 2022 m. sausio pradžioje buvo 97 328 publikuoti straipsniai (2022-03-24 iš viso  buvo 
registruota 98076 straipsniai).  
 
Nauji straipsniai pagal redakcijas ir redaktorius 

 2020 2021 Palyginimas su 
2020 m. 

FILOLOGIJOS 

REDAKCIJA 
 

Publikavo 101 
178 221 sp, ž. 

78 str. 
159 516 sp.ž.  
 

-23 str. 
-18 705 

GAMTOS  IR 

TECHNIKOS 

MOKSLŲ 

REDAKCIJA  
 

Publikavo 248 
389 827 sp. ž. 

188 str. 
376 291 sp. ž 
 
 

-60 str. 
-13 536 

ISTORIJOS 

REDAKCIJA 

 

Publikavo 84 
122 938 sp. ž. 

63 str. 
216 007 sp. ž. 
 

-21 str. 
+93 069 

MENOTYROS 

REDAKCIJA 
 

Publikavo 77 
197 765 sp. ž. 

94 str. 
206 706 sp. ž. 
 

+17 str. 
+8941 

SOCIALINIŲ 

MOKSLŲ 

REDAKCIJA 

 

Publikavo 91 
268 870 sp. ž. 

113 str. 
279 164 sp. ž. 
 

+22 str. 
+10 294 

 
 
Sudarytos sutartys pagal redakcijas 

2021 m. su straipsnių ir iliustracijų autoriais buvo sudarytos 68 sutartys, bendra jų suma 
28 506,34 Eur.  
 
Autorinės sutartys 

Redakcija  2020 m. 

sudaryta 

sutarčių 

(bendra suma, 

eurais) 

Vidutiniškai 

vienas 

redaktorius 

sudarė sutarčių 

2021 m. 

sudaryta 

sutarčių 

(bendra suma, 

eurais) 

Vidutiniškai 

vienas 

redaktorius 

sudarė sutarčių 

FILOLOGIJOS 
REDAKCIJA (3 red.)  
 

8 
1253 Eur 

2,7 7 
1101,50 Eur 

2,3 
367,2 Eur 

GAMTOS  IR 
TECHNIKOS 
MOKSLŲ 
REDAKCIJA (5 red.) 
 

14 
2294 Eur 

2,8 25 
13 991,28 Eur 

5 
2798,3 Eur 

ISTORIJOS 
REDAKCIJA 

13 
3742 Eur 

4,3 19 
8358,13 Eur 

6,3 
2786 Eur 
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(3 red.)  
MENOTYROS 
REDAKCIJA (3 red.) 
(2,5 red.) 

8 
1419 Eur 

2,7 9  
2127,55 Eur 

3  (3,6) 
709,3 Eur 
(851 Eur) 

SOCIALINIŲ 
MOKSLŲ 
REDAKCIJA (2,5 
red.) 
 

12 
2408 Eur 

4 8 
2927,88 Eur 
 

3,2 
1171,1 Eur 

Iš viso    68 
28 506,34 Eur 

 

 

Straipsnių naujinimas  

Per 2021 m. straipsnių papildymai sudarė apie 49,7 autorinio lanko, arba 1 mln. 986 tūkst. sp. ž.). 
Per 2020 m. straipsnių papildymai sudarė apie 8 lankus (arba 327 951  sp. ž.), t. y. 2021 m. beveik 6 
kartus daugiau. 
Pagal redaktorių darbo ataskaitas iš viso buvo panaujinti 5152 straipsniai: 
Gamtos mokslų redakcija panaujino 2050 straipsnių, 
Filologijos –1475, 
Socialinių mokslų redakcija – 666,  
Istorijos redakcija – 567,  
Menotyris redakcija – 394 straipsnius. 
 
Naujos iliustracijos  
Per 2021 m. įkeltos 5187 naujos  iliustracijos. 
2022 m. kovo mėn. 35 290 straipsnių turėjo bent po vieną iliustraciją  (t. y. per metus papildomai 
buvo iliustruota apie 3450 straipsnių).  
 
2021  m. nupirkta iliustracijų iš agentūrų 

Iš viso per 2021 m. iš užsienio agentūrų buvo nupirkta 1668 nuotraukos už 5551 Eur (per 2020 m. – 
6590 vnt.). 
Buvo sudarytos nuotraukų pirkimo sutartys su Shutterstock ir Gallo images (Gettyimages.com). 
Nuotraukos iš agentūros Scanpix užsakytos pagal poreikį, už jas mokėta pagal sąskaitą faktūrą. 
Iš  Scanpix nupirkta 118 nuotraukų (pirkimų suma –  592 Eur), 2020 m. – 140. 
Iš Getty images per metus – 1200 nuotraukų (pirkimų suma – 4800 Eur), 2020 m. – 2250. 
Iš Shuttersctock per metus atsiųsta 350 nuotraukų (pirkimų suma – 159 Eur), 2020 m. – 4200. 
 

Koordinatės 

2022 m. sausio pr. buvo 3131 straipsnis su priskirtomis koordinatėmis (2021 m. kovo pradžioje 
buvo 2493 tokie straipsniai), t. y. per metus koordinatės priskirtos dar 638 straipsniams. 
 
Kirilika 

Straipsnių metrikos pildymas kiriliką vartojančių kalbų originalo formomis: 2022 m. tokios formos 
buvo įrašytos į 1172 straipsnius, daugiausia Gamtos mokslų ir Menotyros redakcijų straipsniuose.  
 
Įvairialypės terpės kūrimas 

2022 m. sausio mėnesį 1402 straipsniai turėjo įskiepių (2021-01-12 tokių straipsnių buvo 367, 
įskiepių 515), iš viso per metus įskiepių ir išorinių nuorodų įkelta (pagal ataskaitas) 1384 (šis darbas 
2021 m. kurį laiką buvo pristabdytas dėl svetainės atnaujinimo darbų). Pagal šaltinį (skliaustuose 
pernai metų duomenys): 
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Youtube: 2019 įskiepių (98) 
LRT: 494 (161) 
Pdf: 179 (pernai 93) (iš jų 174 – MELC pdf, pernai MELC įskiepių buvo 90)  
Virtualios-parodos: 16  (8) 
Epaveldas: 10  (5) 
zurnalai.vu.lt: 3  (1) 
mle.lt: 2 (1) 
kitos: 728 
2022 m. pradžioje 728 straipsniai turėjo bent po vieną išorinę nuorodą į kitas svetaines.  
 
Teminių straipsnių rinkiniai 

Per 2021 m. jubiliejinių sukakčių proga ir kitomis metų minėtinomis dienomis   sudaryti ir 
puslapyje VLE.LT publikuoti  59 teminių  straipsnių rinkiniai, iš viso 5860 straipsnių.  
Daugiausia teminių straipsnių parengė Istorijos, Menotyros ir Gamtos mokslų redakcijos. 
Pradėtos sudarinėti potemės – specialios tematikos straipsnių rinkiniai, kurie būtų nuolat pasiekiami 
iš puslapio TEMOS.  
 

Apie grįžtamąjį ryšį 
Per 2021 m. gautos 499 skaitytojų žinutės.  
Vle.lt skaitytojai per metus atsiuntė 169 nuotraukas, iš jų publikuota 57. 
 

Papildomas VLE redaktoriaus funkcionalumas 

Informacinių technologijų skyrius padidino VLE redaktoriaus funkcionalumą:  iliustracijų kėlimas į 
dešinę, kairę ar palikti per vidurį; lentelių atvaizdavimas straipsnyje suskleista / išskleista, kairėje, 
dešinėje; sukurtas mechanizmas, leidžiantis prie straipsnių pridėti nuorodas į skirtingų rūšių 
išorinius šaltinius: organizacijų ir institucijų tinklalapius,  į galiojančius Lietuvos teisės aktus, į 
išorinius skaitmeninius dokumentus, suskaitmenintus MELC leidinius.  Tačiau kai kuriais atvejais 
naudojimosi  galimybes iki 2021 m. kovo mėn. varžė tai, kad bendrovė TEXUS vėlavo atlikti 
darbus pagal puslapio dizaino atnaujinimo ir papildomo funkcionalumo paslaugų pirkimo sutartį 
arba atlikti darbai neatitiko techinės specifikacijos reikalavimų. Nuo metų vidurio, pašalinus šias 
kliūtis, straipsniai buvo permaketuojami, t. y. kiekvienai iliustracijai nurodoma konkreti vieta 
tekste. Iki 2021 m. pabaigos dauguma redaktorių šią veiklą baigė.  
 
2021 m. vidinėje duomenų bazėje buvo pridėta straipsnio žymė „Kintantis“. Per 2021 m.  
redaktoriai ją priskyrė visiems atnaujinimo reikalaujantiems  straipsniams: 2021-03-25 žymę 
„Kintantis“ turėjo 25 051 straipsnis – t. y. beveik kas ketvirtas VLE straipsnis reikalauja periodinės 
peržiūros ir atnaujinimo. Pagal žymės buvimo požymį bei tokių kuruojamų straipsnių kiekį pradėti 
sudaryti straipsnių periodinio atnaujinimo planai ir grafikai, numatyta VLE redaktorių papildyti 
galimybe išsifiltruoti atitinkamai grupei priskirtus straipsnius.  
 
Svetainės www.vle.lt  dizaino atnaujinimas ir papildomas funkcionalumas 

2020-11-04 su UAB „Sales Partners“ (TEXUS) buvo sudaryta nauja papildomo funkcionalumo 
sukūrimo paslaugų pirkimo sutartis, bet kai kurie jos reikalavimai iki galo tinkamai nebuvo 
įgyvendinti, svetainė veikia su trūkumais, iš kurių  didžiausias – didelės paieškos sistemos spragos,  
ji turi būti tobulinima (tiksli frazė prioritetinė). 2022 m. planuose yra ir žemėlapio objektų 
filtravimo pagal objektų grupę funkcionalumo įdiegimas.  
2021-07-22 su tuo pačiu skaitmeninimo paslaugų teikėju TEXUS sudaryta 12 mėnesių interneto 
svetainės VLE.LT priežiūros ir modifikavimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis, pagal kurią 
numatyta portale įdiegti papildomą funkcionalumą ir pašalinti esamus trikdžius. Didžioji dalis 
smulkesnių darbų 2022 m. pradžioje jau buvo padaryta: įdiegtas puslapio elementų įkėlimo 
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indikatorius, veikia nuotraukų ir lentelių tinkamo išdėstymo straipsnyje funkcija, sukurta galimybė 
pridėti straipsnį apibūdinančią nuotrauką (t.y. jos nerodyti straipsnyje ir galerijoje),  beliko vle 
straipsnių rengyklę papildyti šia funkcija. Šiuo metu dar ne iki galo sutvarkytas vle.lt Temų 
puslapyje teminių straipsnių sąrašų abėcėlinis rikiavimas (turi būti rikiuojama tos temos ribose, o ne 
visi per API perduoti straipsniai,  rikiavimas pagal datų intervalą). Sukurta galimybė lydinčios 
temos straipsnių rinkinį išsaugoti kaip vienos ar kelių pastovių temų potemę.  
 
Patobulinta:  

siūlomų straipsnių veikimo blokas  – įdiegtas lydinčios temos pavadinimo automatinis 
pasikeitimas;  
VLE.LT įvadinio puslapio kalendoriaus ir dienos įvykių blokas – sukurtas dienos įvykių 
registravimo ir redagavimo įrankis, jis papildytas švenčių ir minėtinų dienų sąrašu, išspręsta metų 
atvaizdavimo ir metų rikiavimo šiame bloke problema; 
VLE.LT įvadinio puslapio rengiamų ir siūlomų parašyti straipsnių  bloko veikimas –

publikuotas straipsnis  automatiškai ištrinamas iš rengiamų straipsnių bloko;  
citatos bloko veikimas  – įdiegtas automatinio atsinaujinimo mechanizmas, atsitiktine tvarka 
išdėstantis citatas VLE.LT įvadinio puslapio citatų bloke;  
puslapio „TEMOS“ veikimas – įdiegtas abėcėlinis siūlomų teminių straipsnių sąrašo 
atvaizdavimas, yra sukurtas mechanizmas potemių sąrašams atvaizduoti ir joms pasiekti.  
Interaktyvūs žemėlapiai ir diagramos 

Su UAB „Žemėlapių artele“ 2021-09-15 sudaryta paslaugų viešojo pirkimo  sutartis 10  
interaktyvių žemėlapių VLE.LT straipsniams sukurti. Pagal su šia bendrove 2020 m. sudarytą 
sutartį parengta 15 istorinių žemėlapių, jie įkelti prie atitinkamų straipsnių. 


