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2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2017 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 95-ąsias įkūrimo metines.
Šiai progai paminėti visus metus vyko įvairiausi renginiai, akcijos, diskusijos, konkursai, buvo rengiamos
parodos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai
žiniasklaidoje. Tai turėjo įtakos ir vartotojų bei lankytojų skaičiaus padidėjimui.
Rajono bibliotekos 2017 m. minėjo rašytojos Ievos Simonaitytės, Tautinio kostiumo, Piliakalnių,
Reformacijos ir Sporto metus, lito įvedimo Lietuvoje 95-ąsias metines, atmintinas dienas ir valstybines
šventes, rašytojų gimimo jubiliejus, Laižuvos, Tirkšlių bibliotekų įkūrimo 80-ąsias, Balėnų, Palnosų
bibliotekų 50-ąsias metines, organizavo renginius Knygnešio, Tarptautinei vaikų knygos, Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaitėms.
Rajono bibliotekose 2017 m. buvo užregistruoti 8354 vartotojai (planuota 7890), 123784
lankytojai (planuota 120880). Jiems išduota 199753 fiz. vnt. dokumentų (planuota 182140). Palyginus su
2016 m., rajono bibliotekose užregistruota 390 vartotojų, 8037 lankytojais, išduota 15714 fiz. vnt.
dokumentų daugiau. Džiaugiamės, kad pavyko ne tik pasiekti planuotus rodiklius, bet ir pasiekti
didesnius rodiklius negu praėjusiais metais.
2017 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir 8 filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 6120,00 Eur lėšų, Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektui
skirta 600,00 Eur. Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio
raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygų
komplektai paskirti 5 filialams.
Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiuose projektuose. Dalyvauta Mažeikių krašto literatų ir menų
mėgėjų sambūrio projektuose „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, „Prijaukinti vakarai“, Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojų organizuotame Knygų
pristatymo konkurse, skaitymo skatinimo akcijoje „Vasaros skaitymo iššūkis“, „Mobili inovatyvių
technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“, VU Teisės klinikos vykdomame projekte „Nemokama
teisinė pagalba Lietuvos regionuose“, LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų
Kalėdos 2017“, Urvikių filialas dalyvavo Šimtmečio iniciatyvų konkurso projekte ir organizavo
pasaulinės „Kodo Valanda“ („Hour of Code“) iniciatyvos renginį „Šimtmečio programavimo valanda“,
buvo stebimos interneto transliacijos iš Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos, Viešoji biblioteka
kartu Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdė bendrą projektą „Atrask
save“, kurio tikslas – supažindinti su darbo rinka 16–29 metų nepasirengusius darbo rinkai bedarbius,
orientuotus į samdomą darbą, pirmą kartą Viešojoje bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių filialuose buvo
rašomas Nacionalinis diktantas.
Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu. Akluosius ir silpnaregius
skaitytojus aptarnavome aklųjų žmonių bibliotekinio aptarnavimo punkte skaitytojų aptarnavimo skyriuje.
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Negalintiems ateiti į biblioteką skaitytojams knygos buvo nešamos į namus, neįgalieji buvo kviečiami į
bibliotekose organizuojamus renginius.
Ir toliau rūpinomės bibliotekų įvaizdžio formavimu. Populiarinome ir reklamavome bibliotekas
vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniame tinkle feisbuk, informuodami gyventojus apie
bibliotekose vykstančius renginius, gautas naujas knygas, bibliotekų teikiamas paslaugas bei naujoves.

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO
Praėjo antri metai, kai dirbama atnaujintoje Viešojoje bibliotekoje. Pagerėjo darbo sąlygos
darbuotojams ir vartotojams, atsirado galimybė teikti jiems daugiau naujų ir kokybiškesnių paslaugų,
padaugėjo skaitytojų, organizuota daug renginių. Viešajai bibliotekai atvėrus duris po renovacijos
pagerėjo visi pagrindiniai darbo rodikliai.
2017 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 95-ąsias įkūrimo metines.
Šiai progai paminėti visus metus vyko įvairiausi renginiai, konkursai. Didesnis dėmesys buvo skiriamas
renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai žiniasklaidoje. Tai turėjo įtakos ir vartotojų bei
lankytojų skaičiaus padidėjimui.
Lyginant su 2016 m., 2017 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo. Nors rajono
gyventojų skaičius sumažėjo 2,37 proc., tačiau rajono bibliotekose užregistruota 390 vartotojų daugiau
(4,9 proc.). VB sutelkta 543 vartotojais, kaimo filialuose – 139 vartotojais daugiau. Lankytojų skaičius
rajono bibliotekose padidėjo 8037 lankytojais (6,94 proc.), VB apsilankė 9125 lankytojais, kaimo
filialuose – 177 lankytojais daugiau. Rajono bibliotekose išduota 15714 fiz. vnt. dokumentų daugiau negu
2016 m. (8,54 proc.). Viešojoje bibliotekoje išduota 19729 fiz. vnt. dokumentų daugiau.
Nors rajone sumažėjo 240 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota 261
vartotoju daugiau (11,08 proc.). VB vaikų literatūros skyriuje padidėjo 271, kaimo filialuose 6
vartotojais. Rajono bibliotekose užregistruota 2051 apsilankymu daugiau (5,01 proc.) negu 2016 m.
Viešojoje bibliotekoje apsilankė 2468 vaikais daugiau. Literatūros išduotis vaikams rajone išaugo 3365
fiz. vnt. (8,62 proc.), Viešojoje bibliotekoje – 5256 fiz. vnt., miesto filialuose – 97 fiz. vnt.
Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo 0,02 Eur nuo 0,93 Eur iki
0,95 Eur. Iš Kultūros ministerijos skirtų lėšų vienam gyventojui padidėjo 0,02 Eur, nuo 0,73 Eur iki 0,75
Eur. Kultūros ministerija skyrė 41988,00 Eur naujų dokumentų įsigijimui, 148,00 Eur daugiau, negu
2016 m., Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos ir sveikatos programos skyrė 4000,00 Eur
dokumentams gamtos tema įsigyti.
2017 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir 8 filialai įgyvendino 10
projektų, kuriems vykdyti skirta 6120,00 Eur lėšų, iš kurių 3100,00 Eur skyrė Lietuvos kultūros taryba ir
LR Kultūros ministerija, kitas lėšas – rajono savivaldybė. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos
projektui Mažeikių rajono savivaldybė skyrė 600,00 Eur. Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai
2017“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygų komplektai paskirti Naftininkų, Reivyčių, Renavo, Palnosų,
Bugenių filialams. VB vaikų literatūros skyrius teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir gavo
finansavimą skaitymo skatinimo projektui „Auginame skaitytoją 3+“, kuris bus vykdomas 2018 m.
Rajono bibliotekos dalyvavo įvairiuose projektuose bei akcijose. Dalyvauta Mažeikių krašto
literatų ir menų mėgėjų sambūrio projektuose „Mūsų kraštas – dalelė Lietuvos“, „Prijaukinti vakarai“,
VU Teisės klinikos vykdomame projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“, LR
Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos 2017“, Urvikių filialas dalyvavo
Šimtmečio iniciatyvų konkurso projekte ir organizavo pasaulinės „Kodo Valanda“ („Hour of Code“)
iniciatyvos renginį „Šimtmečio programavimo valanda“, buvo stebimos interneto transliacijos iš Martyno
Mažvydo bibliotekos ministudijos. Viešoji biblioteka kartu Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos vykdė bendrą projektą „Atrask save“, kurio tikslas – supažindinti su darbo rinka 16–
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29 metų nepasirengusius darbo rinkai bedarbius, orientuotus į samdomą darbą. Pirmą kartą Viešojoje
bibliotekoje bei Ukrinų, Urvikių filialuose buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Rašė 22 dalyviai, tarp
kurių 5 bibliotekininkės. Džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti trijuose Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešosios bibliotekos projektuose: Knygų pristatymo konkurse, skaitymo skatinimo akcijoje
„Vasaros skaitymo iššūkis“, „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“. Knygų
konkurse 9–12 klasių grupėje Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 1B klasės moksleiviai Justinas
Viskantas ir Daniil Tarasonis, pristatę knygą Džeromo Deivido Selindžerio knygą „Rugiuose prie
bedugnės“, tapo nugalėtojais, o kitos dvi dalyvės apdovanotos paskatinamaisiais prizais. Mūsų rajone
„Vasaros skaitymo iššūkyje“ dalyvavo 77 skaitytojai, kurie perskaitė 579 knygas. Visas užduotis įvykdė
44 skaitytojai. Pagal projektą „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“ vyko 8
robotikos užsiėmimai Pavasario pagrindinės, Merkelio Račkausko ir Gabijos gimnazijų moksleiviams.
Nuo vasario 1 d. vartotojams pradėta teikti savarankiško dokumentų rezervavimo paslauga LIBIS
programoje tapo labai populiari. Skaitytojai turi galimybę, palaukę eilėje, perskaityti pageidaujamą
knygą, o darbuotojai gali matyti, kokių knygų šiuo metu labiausiai trūksta skaitytojams ir reikia užsakyti
jų papildomai. Abonemente 209 vartotojai individualiai apmokyti naudotis bibliotekos elektroninėmis
paslaugomis: užsisakyti ir rezervuoti knygas, naudotis el. katalogu.
Visų filialų (išskyrus Kapėnų) darbuotojos išmokytos registruoti LIBIS programoje filiale
gaunamus periodinius leidinius, įrišti komplektus, apskaityti laikraščius ir žurnalus, išduoti skaitytojams
ir juos grąžinti.
Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu. Negalintiems ateiti į
biblioteką skaitytojams knygos buvo nešamos į namus, neįgalieji buvo kviečiami į bibliotekose
organizuojamus renginius. 2017 m. sutelkta 4 knygnešiais, namuose aptarnauta 24 skaitytojais, į namus
nunešta 183 fiz. vnt. dokumentų daugiau.
Ir toliau rūpinomės bibliotekų įvaizdžio formavimu. Populiarinome ir reklamavome bibliotekas
vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniame tinkle feisbuk, informuodami gyventojus apie
bibliotekose vykstančius renginius, gautas naujas knygas, bibliotekų teikiamas paslaugas bei naujoves.
Nupirkus skenavimo aparatą, paspartėjo kraštotyros darbų rengimas. Pagerėjo kraštotyros darbo
kokybė. Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo 4 kraštotyros darbus. Padėta
filialų darbuotojoms parengti 16 kraštotyros darbų.
Išradingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų, Plinkšių,
Užlieknės, Sedos filialų darbuotojos. 2017 m. toks būrelis įkurtas Židikų filiale. Taip pat šiame filiale
pirmą spektaklį parodė vasarą įkurtas lėlių teatras. Būrelių veikla ugdo vaikų meilę knygai, pomėgį
skaityti. Sedos filiale bibliotekininkėms organizuoti renginius padeda bibliotekoje įsikūręs literatų klubas,
Balėnų ir Renavo filialuose – Moterų klubai, Viešojoje bibliotekoje – Menų mėgėjų sambūris, Jaunimo
erdvė. Lankytojus pritraukti į biblioteką padeda Sedos filiale įkurtas Mažeikių verslo ir turizmo centro
Sedos filialas, Viekšnių filialo patalpose esanti Viekšnių pirmosios vaistinės muziejaus profesorių
Mykolo, Vaclovo, Viktoro Biržiškų memorialinė ekspozicija. Naftininkų filialas savo bibliotekos
feisbuko paskyroje yra įkūręs Skaitytojų klubą, kuris padeda populiarinti literatūrą.
Bibliotekininkai aktyviai dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose profesionalumą
ugdančiuose renginiuose.
Manome, kad Viešosios bibliotekos renovacija, dalyvavimas projektuose, ženkliai pagerino
bibliotekos prestižą. Renginių, lankytojų pagausėjimas, naujų partnerių atsiradimas rodo, kad biblioteka
tapo patraukli renginių organizavimo, mokymosi, savišvietos, bendravimo, laisvalaikio praleidimo vieta,
labiau matoma bendruomenei. Sustiprėjęs mokyklų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenės ir
bibliotekų bendradarbiavimas pakeitė bendruomenės požiūrį į bibliotekas.
Tačiau yra veiklos barų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį 2018 m. Rajono bibliotekų fondas
sumažėjo 4128 fiz. vnt.: miesto filialuose – 71424 fiz. vnt., kaimo filialuose – 2956 fiz. vnt. 2017 m.
rajono bibliotekose gauta 931 fiz. vnt. dokumentų mažiau, negu 2016 m. Viešojoje bibliotekoje gauta 282
fiz. vnt. mažiau, miesto filialuose 225 fiz. vnt. mažiau, kaimo filialuose 424 fiz. vnt. mažiau, nei 2016 m.
Knygoms brangstant, nors ir gauta daugiau lėšų knygų įsigijimui, nėra galimybių nupirkti daugiau knygų.
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Miesto filialuose sutelkta 292 vartotojais mažiau. Miesto filialuose sumažėjo vartotojų, nes
Naftininkų filialo vartotojai mieliau rinkosi renovuotą Viešąją biblioteką, kur yra didesnis spaudinių
pasirinkimas, taip pat sumažėjo gyventojų, kurį laiką dėl remonto buvo uždaryta biblioteka. Vartotojų taip
pat sumažėjo šešiuose kaimo filialuose.
Miesto filialuose apsilankė 1265 lankytojais mažiau. Sumažėjo dviejuose miesto filialuose:
Naftininkų (1976) ir Sedos (113). Naftininkų filialo vartotojai mieliau rinkosi renovuotą Viešąją
biblioteką, kur yra didesnis spaudinių pasirinkimas, taip pat sumažėjo gyventojų, vyko remontas, o Sedos
filiale organizuota mažiau renginių, todėl apsilankė mažiau renginių lankytojų. Lankytojų sumažėjo
devyniuose kaimo filialuose. Daugiausiai lankytojų iš kaimo filialų sumažėjo Palnosų filiale – 2306
(biblioteka buvo laikinai uždaryta, nauja darbuotoja pradėjo dirbti tik nuo birželio 23 d.).
Kaimo filialuose išduota 3137 fiz. vnt. dokumentų mažiau, miesto filialauose 878 fiz. vnt. mažiau.
Iš kaimo filialų labiausiai išduotis sumažėjo Palnosų filiale – 2534 fiz. vnt., iš miesto filialų tik
Naftininkų filiale sumažėjo 2828 fiz. vnt.
Miesto filialuose sumažėjo 16 vartotojų vaikų (31 vartotoju sumažėjo Naftininkų filiale, nes vaikai
rinkosi Viešąją biblioteką). Iš kaimo filialų daugiausia vartotojų sumažėjo Laižuvos (17) ir Ukrinų (16)
filialuose, nes tuose kaimuose buvo uždarytos pagrindinės mokyklos. Literatūros išduotis vaikams
sumažėjo 1988 fiz. vnt. kaimo filialuose. Daugiausiai išduotis sumažėjo Renavo filiale – 644 fiz. vnt.
Įtakos turėjo uždaryta pradinė mokykla.
Pagrindinės darbo su vaikais rodiklių sumažėjimo priežastys: mažėjantis gyventojų vaikų skaičius,
nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių leidinių trūkumas, filialuose įvestas
brangesnis LIBIS skaitytojo pažymėjimas, šeimose perkamas tik 1 skaitytojo bilietas visai šeimai,
uždaromos mokyklos. Kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi
mokyklų bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais. Be to į namus grįžta vėlai, ateiti į kaimo
biblioteką nebelieka nei noro, nei laiko.
Nesant tinkamų sąlygų darbui, liko neįdiegta LIBIS posistemė Kapėnų filiale.
Nors dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos po truputį didėja, tačiau kyla knygų ir periodinių
leidinių kainos. Dėl gaunamų ribotų lėšų, susidaro akivaizdi problema – mažėja užsakomų leidinių
skaičius, todėl Viešoji biblioteka ir jos filialai negali visapusiškai patenkinti šiuolaikinių bibliotekos
vartotojų informacinių poreikių. Brangstant knygoms ir periodiniams leidiniams, gilėja prieštaravimas
tarp pasiūlos ir paklausos. Neatitikimas tarp fondų kokybės ir skaitytojų poreikių ypač jaučiamas kaimo
filialuose.
Užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, naujus leidinius kiekvienais metais pradedame gauti tik
balandžio mėnesio viduryje, todėl kai kurių dokumentų nebeturime galimybės įsigyti, nes būna pasibaigę
tiražai.
Vykdant kraštotyrinę veiklą, vietos bendruomenei būtina pateikti kuo įdomesnės ir įvairesnės
informacijos, tačiau dėl mažos Viešosios bibliotekos internetinės svetainės talpos, neįmanoma sutalpinti
didesnį kiekį informacijos.
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius, todėl prarandama dalis vartotojų. Mažėja interneto
lankytojų skaičius, nes daugelis gyventojų turi kompiuterius ir internetą namuose.
Kasmet daugėja remontuotinų bibliotekų. Remontuotinos Balėnų, Laižuvos, Leckavos, Židikų
filialų patalpos, reikia perdažyti Viekšnių miesto filialo pastato išorę. Uždarius Renavo pradinę mokyklą,
pastate liko filialas, kurį būtina perkelti į kitas patalpas. Laukiamas Palnosų filialo perkėlimas į kitas
patalpas.
Kai kuriose bibliotekų patalpose neįmanoma užtikrinti pakankamą šilumą žiemos metu, todėl
skaitytojai jose ilgai neužsibūna.
Ieškosime galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti bibliotekas ir teikti
naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms ir leidiniams įsigyti.
Stengsimės ir kitais metais daug dėmesio skirti bibliotekų įvaizdžio formavimui. Rūpinsimės
bibliotekos reklama, savo veiklą populiarindami spaudoje, interneto svetainėse, vietos televizijoje.
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Viešinsime bibliotekos teikiamas paslaugas, rengdami skrajutes, lankstinukus ir platindami juos bendrojo
lavinimo mokyklose, įstaigose.
Gerinant bibliotekų fondų kokybę, didesnį dėmesį skirsime fondų tvarkymui, valymui nuo
neaktualios literatūros, rūpinsimės fondų apsauga. Analizuodami vartotojų poreikius, sieksime įsigyti
vartotojų reikmes atitinkančius leidinius.
Populiarinsime tarpbibliotekinio abonemento paslaugas.
Aktyvinsime darbą su skolininkais. Bendradarbiaudami su mokyklų bendruomenėmis, įtrauksime
į šį darbą savanoriaujančius bibliotekoje vyresniųjų klasių moksleivius.
Mokysime vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis:
knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt.
Skatinsime bibliotekininkus kelti kvalifikaciją, studijuoti kitų bibliotekų patirtį, ieškoti naujovių ir
ir kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe.
Tikimės, kad šios priemonės padės tobulinti vartotojų aptarnavimą. Tik naujų technologijų, naujų
paslaugų vartotojams diegimas, spartesnis knygų fondo atnaujinimas leistų sutelkti daugiau skaitytojų.

Projektas

I. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

faktinė reikšmė

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

planuota
reikšmė

Įgyvendinimas,
procentais

Panaudotos
lėšos
(kasinės)

Veiklos pavadinimas

Priemonės
atsakingi
vykdytojai

Patvirtintas
planas

Priemo
nės
pavadi
nimas

Finansavimo
šaltinis

Priemonės
kodas

Asignavimai 2017-tiesiems metams,
Eur

51,75

51,75

24

24

7890

8354

Lankytojų skaičius,
vnt.

120880

123784

Vartotojams išduotų
dokumentų skaičius,
vnt.

182140

199753

pavadinimas, mato
vnt.

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

\\\\\04-01-02-02

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa
Viešosios bibliotekos
veikla

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

Vartotojų aptarnavimas
bibliotekose ir namuose

Skaitytojų
aptarnavimo,
vaikų literatūros,
informacijos ir
kraštotyros
skyrių, filialų
darbuotojai

Neįgaliųjų ir senyvo
amžiaus vartotojų
aptarnavimas namuose
Vartotojų aptarnavimas
atrankiniu būdu

Kraštotyros darbų
rengimas

Skaitytojų
aptarnavimo
skyriaus, filialų
darbuotojai
Informacijos ir
kraštotyros
skyriaus, filialų
darbuotojai
Informacijos ir
kraštotyros
skyriaus
bibliografas,
filialų darbuotojai

Užtikrinama veikla,
etatų sk.
Filialų skaičius, vnt.
Vartotojų skaičius,
vnt.

450 400

462 420

102,7

Vartotojų skaičius,
vnt.
Nuneštų dokumentų
skaičius, vnt.
Abonentų skaičius,
vnt.

227

237

3 425

6214

18

30

Temų skaičius, vnt.

11

12

Parengtų kraštotyros
darbų sk.

20

20

Nukrypimų nuo
plano paaiškinimai,
priežastys,
dėl kurių planuotos
reikšmės,
nepasiektos

Projektas

Atsakymai į informacines
užklausas

Bibliotekos propagavimas
žiniasklaidoje
Vartotojų mokymai fondų,
paslaugų, įrangos,
informacinių šaltinių
panaudojimo,
kompiuterinio raštingumo
klausimais

Kompleksinių, žodinių
renginių organizavimas,
parodų rengimas

Dokumentų
komplektavimas ir
tvarkymas

Skaitytojų
aptarnavimo,
vaikų literatūros,
informacijos ir
kraštotyros
skyrių, filialų
darbuotojai
Viešosios
bibliotekos ir
filialų darbuotojai
Skaitytojų
aptarnavimo,
vaikų literatūros,
informacijos ir
kraštotyros
skyrių, filialų
darbuotojai
Skaitytojų
aptarnavimo,
vaikų literatūros,
informacijos ir
kraštotyros
skyrių, filialų
darbuotojai

Fondų
organizavimo
skyriaus vedėjas

Atsakytų informacinių
užklausų skaičius, vnt.

44488, iš
jų 41988
Kultūros
ministerij
os lėšos
5 000

44488

6300

2 260

2662

Parengtų straipsnių
skaičius, vnt.

836

989

Vartotojų,
apsilankiusių
apmokymuose,
skaičius, vnt.

422

3833

Suorganizuotų
kompleksinių, žodinių
renginių skaičius, vnt.

237

315

Parodų skaičius, vnt.

338

389

100

Užsakytų ir įsigytų
naujų knygų skaičius,
vnt.

8800

8592

126

Užprenumeruotų
periodinių leidinių
pavadinimų skaičius,
vnt.

30

54

Pabrango knygos
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Bibliotekų aprūpinimas
šiuolaikiškomis darbo
priemonėmis (kontaktiniai
brūkšninių kodų
skaitytuvai skeneriai,
nepertraukiamos įtampos
šaltiniai, lazeriniai
spausdintuvai,
multifunkcinių aparatų
būgnai, kompiuterinės
pelės ir kt.)
Įstaigos funkcionavimo
užtikrinimas (šildymo
paslaugos, elektros
energija, vandentiekis ir
kanalizacija, šiukšlių
išvežimo išlaidos ir kt.
paslaugos)
Transporto priemonės
išlaikymas

Direktorius,
vyriausiasis
buhalteris, ūkio
skyriaus vedėjas,
IT specialistas

4 000

14 200

355

Direktorius,
vyriausiasis
buhalteris, ūkio
skyriaus vedėjas

35 000

Direktorius,
vairuotojas

5 000

5 000

100

Ryšių paslaugų teikimo
užtikrinimas

Direktorius, IT
specialistas

12 000

12 000

100

Vykimas į komandiruotes

Direktorius

1 000

1 000

100

Direktorė
SUDERINTA
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Angelė Rupkutė
2018-03-21
Parengė:
Direktoriaus pavaduotoja Irena Atkočaitienė
Vyriausioji buhalterė Ona Guzulaitienė
2018-03-15

27 800

Įsigytų darbo
priemonių skaičius,
vnt.

Įsigytos brangesnės
priemonės, todėl
mažiau vienetų

53

46

Užtikrinamas
komunalinių paslaugų
teikimas, išlaidos Eur

35 000

27 800

Nebuvo poreikio

Suteiktos kt.
paslaugos, išlaidos Eur

9300

8 200

Nebuvo poreikio

5000

5 000

12 000

12 000

1000

1 000

79,4

Transporto priemonės
išlaikymo išlaidos, Eur
Užtikrintas ryšių
paslaugų teikimas,
išlaidos Eur
Išlaidos
komandiruotėms, Eur

Alina Bernotienė

