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2020 m. numatomos pagrindinės VLE skaitmeninimo veiklos ir užduotys 

2020 metais bus toliau vykdomos VLE.LT turinio plėtros ir atnaujinimo, įvairialypės terpės kūrimo, 

straipsnių (jų struktūros, iliustracijų ir lentelių išdėstymo) pritaikymo prie atnaujinto dizaino 

veiklos.  Planuojama didinti puslapio VLE.LT funkcionalumą ir gerinti turinio pateikimą, dėl to 

numatomos šios užduotys.   

VLE redaktoriaus funkcionalumo praplėtimas  

Numatyta atnaujinti ir papildyti funkcionalumą, leidžianti prie straipsnių pridėti nuorodas į skirtingų 

rūšių išorinius šaltinius (nuorodos į organizacijų ir institucijų tinklalapius, nuorodos į galiojančius 

Lietuvos teisės aktus). 

 

Sukurti straipsnio žymę „Kintantis“ ir filtrą ir / arba automatinį pranešimą  apie periodiško 

atnaujinimo reikalaujančius straipsnius. 

 

Sukurti straipsnio iliustracijų valdymo straipsnyje mechanizmą (rodyti / nerodyti, kairėje, dešinėje). 

 

Sukurti lentelių atvaizdavimo straipsnyje mechanizmą (suskleista / išskleista, kairėje, dešinėje). 

 

Atnaujinti laiko juostos administravimo ir valdymo mechanizmą. 

VLE.LT įvadinio puslapio teminių straipsnių vaizdavimo ir veikimo atnaujinimas  

Sukurti funkcinį algoritmą ir atnaujinti VLE redaktorių, nustatant kriterijus teminių straipsnių 

atsinaujinančių nuotraukų atvaizdavimui įvadiniame puslapyje. 

Atnaujinti VLE.LT įvadinį puslapį teminių straipsnių blokų besikeičiančiomis nuotraukomis. 

Patobulinti VLE.LT įvadinio puslapio teminių straipsnių navigaciją. 

Sukurti galimybę skaitytojui matyti visų tą dieną siūlomų skirtingų temų straipsnių antraštes. 

Sukurti ir publikuoti metų minėtinoms datoms ir įvykiams skirtus teminių straipsnių rinkinius. 

VLE.LT įvadinio puslapio kalendoriaus vaizdavimo ir veikimo sukūrimas  

Sukurti funkcinį algoritmą ir papildyti VLE redaktorių kalendoriaus (dienos įvykių) funkcionalumu. 

Sukurti kalendorių, kuriame būtų registruojami svarbiausi kiekvienos dienos įvykiai. 

VLE.LT įvadinio puslapio rengiamų ir siūlomų parašyti straipsnių vaizdavimo ir veikimo 

sukūrimas  

Sukurti funkcinį algoritmą ir papildyti VLE redaktorių rengiamų straipsnių funkcionalumu. 

Papildyti VLE redaktorių siūlomų parašyti straipsnių funkcionalumu. 

Sukurti funkcionalumo pateikimą į VLE.LT svetainę. 

VLE.LT įvadinio puslapio citatos bloko vaizdavimo ir veikimo sukūrimas  
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Sukurti funkcinį algoritmą ir papildyti VLE redaktorių citatos bloko funkcionalumu. 

Sukurti funkcionalumo pateikimą į VLE.LT svetainę. 

Interaktyvių Lietuvos administracinių teritorinių žemėlapių kūrimas  

Sukurti funkcinį algoritmą ir papildyti VLE redaktorių ar pritaikyti kitą būdą Lietuvos 

administracinių teritorinių (rajono ir miesto savivaldybių) žemėlapių duomenų kaupimui ir jų 

valdymui. 

Sukurti interaktyvių Lietuvos administracinių teritorinių žemėlapių duomenų pateikimą VLE.LT 

svetainei. 

Sukurti interaktyvių Lietuvos administracinių teritorinių žemėlapių sąsajas su straipsniais. 

Transkripcijų (perrašų) sistemos kūrimas 

Atlikti VLE tikrinių vardų patikrą lyginant su Pasaulio vietovardžių formomis. 

Patobulinti VLE tikrinių vardų duomenų bazės struktūrą. 

Kitų suskaitmenintų ar skaitmeninamų MELC leidinių sąsajos su VLE.LT svetaine sukūrimas   

Kitų suskaitmenintų MELC leidinių sąsajos su VLE.LT straipsniais analizė ir galimos sąsajos tarp 

šių leidinių funkcinio algoritmo sukūrimas. 


