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2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2016-ieji metai Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai buvo ypatingi. Bibliotekų 

metais, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse po dvejus metus trukusios renovacijos vasario 15 

d. buvo atidaryta atnaujinta Viešoji biblioteka ir prie bibliotekos pastato atidengta mažeikiškio 

skulptoriaus Pauliaus Daujoto skulptūra, skirta pagerbti laisvą žodį. Naujos erdvės, projekto „Pažangių 

technologijų ir laisvalaikio centras“ įgyvendinimas, nauja šiuolaikinė įranga suteikė galimybes sutelkti 

daugiau naujų vartotojų, organizuoti daugiau įvairesnių renginių. 

Rajono bibliotekos 2016 m. minėjo Bibliotekų, prezidento Kazio Griniaus bei Vietos 

bendruomenių metus, Laisvės gynėjų dienos 25-metį, knygnešio J. Bielinio 170-ąsias gimimo metines, 

75-ąsias metines, kai Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą, žydų genocido 

Lietuvoje 75-ąsias metines, 780 m., kai įvyko Saulės mūšis, valstybines šventes ir atmintinas dienas, 

rašytojų ir poetų gimimo jubiliejus, organizavo renginius Knygnešio, Tarptautinei vaikų knygos, Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaitėms, 

dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos projekte 

„Metų knygos rinkimai“ ir organizavo skaitymo skatinimo renginius, dalyvavo akcijose „Saugesnio 

interneto savaitė“, „Interneto savaitė“, „Vasara su knyga“, „Knygų Kalėdos“, konkurse „Vasaros 

skaitymo iššūkis“. 

Rajono bibliotekose 2016 m. buvo užregistruoti 7964 vartotojai (planuota 8705),  115747 

lankytojai  (planuota 128390). Jiems išduota 184039 fiz. vnt. dokumentų (planuota 199520). Deja, 

nepavyko pasiekti planuotų rodiklių. Palyginus su 2015 m., rajono bibliotekose užregistruota 1107 

vartotojais, 14482 lankytojais daugiau,  išduota 528 fiz. vnt. dokumentų  mažiau.  

2016 m. buvo įgyvendinta keletas projektų. Viešoji biblioteka ir 6 filialai baigė įgyvendinti 

projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras “, kurį finansavo LR Kultūros ministerija ir 

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“. VB vaikų literatūros 

skyrius vykdė skaitymo skatinimo projektą „Pasaulio pažinimas knygose ir kelionėse“, kurį iš dalies 

finansavo Lietuvos kultūros taryba. Pasitelkę įvairias kūrybines veiklas vaikai leidosi į improvizuotas 

keliones po literatūros kūrinius. Keturis projektus finansavo Mažeikių rajono savivaldybė. Skaitytojų 

aptarnavimo skyrius įgyvendino projektą „Kraštiečių kūrybiniai susitikimai su vietos bendruomene 

Mažeikių viešojoje bibliotekoje“. Projekto tikslas buvo Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metais 

organizuoti susitikimų ciklą su garsiais ir mažiau žinomais kraštiečiais, pristatyti jų kūrybą ir veiklą 

gimtojo krašto žmonėms bei skatinti vietos bendruomenės ir iš šio krašto išvykusių žmonių 

bendradarbiavimą. Balėnų filialas vykdė projektą ,,Atverkime Adventinę kraičio skrynią“. Projektas buvo 

skirtas Bendruomenių metams paminėti. Ukrinų filialas įgyvendino projektą „Bibliotekoje skaitau, kuriu, 

su draugais susitinku“. Pagal projektą moksleiviai dalyvavo piešinių konkurse, susitikime su vaikų 
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rašytoju V. Račicku. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija vykdė projektą „Jaunimo erdvė – 

laisvalaikiui ir iniciatyvoms“. Vykdant projektą jaunimui buvo organizuoti mokymai. 

11 filialų teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos 

projektui „Metų knygos rinkimai 2015“ rinkimams nominuotoms knygoms įsigyti. Knygos skirtos 5 

filialams.  

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS 

TOBULINIMO 

2016 m. grįžus į atnaujintas Viešosios bibliotekos patalpas 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.  

Lyginant su 2015 m., 2016 m. rajono bibliotekose išaugo vartotojų ir lankytojų skaičius. Rajono 

bibliotekose užregistruota 1107 vartotojais daugiau: Viešojoje bibliotekoje – 1151, kaimo filialuose – 47 

vartotojais daugiau. Vartotojų skaičius išaugo keturiolikoje filialų, dviejuose liko toks pat. Lankytojų 

skaičius rajono bibliotekose padidėjo 14482 lankytojais, nes po renovacijos Viešojoje bibliotekoje 

apsilankė net 19058 lankytojais daugiau. Lankytojų padaugėjo dešimtyje filialų. Viešojoje bibliotekoje 

išduota 17189 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m. 

Nors rajone sumažėjo 260 gyventojų vaikų, rajono bibliotekose vartotojų vaikų užregistruota 458 

vartotojais daugiau. VB vaikų literatūros skyriuje užregistruota  459 vaikais daugiau, vienuolikoje filialų 

vaikų vartotojų padaugėjo nuo 2 iki 18, keturiuose išlaikytas 2015 m. skaičius. 2016 m. rajono 

bibliotekose užregistruota 3977 apsilankymais daugiau, negu 2015 m. Viešojoje bibliotekoje apsilankė 

6245 lankytojais daugiau, devyniuose filialuose lankytojų skaičius taip pat padidėjo. Literatūros išduotis 

2099 fiz. vnt. padidėjo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, taip pat padidėjo aštuoniuose 

filialuose. 

Lyginant su 2015 m., 2016 m. rajono bibliotekose sumažėjo literatūros išdavimas – išduota 528 

fiz. vnt. dokumentų mažiau. Kaimo filialuose išduota 8661 fiz. vnt., miesto filialauose 9056 fiz. vnt. 

mažiau. Tik trijuose kaimo filialuose (Plinkšių, Šerkšnėnų, Tirkšlių) ir Viešojoje bibliotekoje  išduota 

dokumentų daugiau, kituose filialuose – mažiau. Mažėjant gyventojų skaičiui, sumažėjo 91 vartotoju 

miesto filialuose (dalis Naftininkų filialo vartotojų perėjo skaityti į Viešąją biblioteką). Bibliotekininkės 

pastebi, kad daugelis gyventojų mieliau nori leisti laiką prie kompiuterių, mobiliųjų telefonų, 

televizoriaus ekranų, negu skaityti knygas. Rajone sumažėjo 1304 gyventojais. 

Filialuose sumažėjo vaikų vartotojų: miesto filialuose – 30, kaimo filialuose – 29, lankytojų:  

miesto filialuose – 313, kaimo filialuose – 1955. Sumažėjo literatūros išduotis vaikams rajone 1912 fiz. 

vnt., miesto filialuose – 1920, kaimo filialuose – 2091. Pagrindinės rodiklių sumažėjimo priežastys: 

mažėjantis gyventojų vaikų skaičius, nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių 

leidinių trūkumas, trumpesnis filialų darbo laikas, filialuose įvestas brangesnis LIBIS skaitytojo 

pažymėjimas,  šeimose perkamas tik 1 skaitytojo bilietas visai šeimai. 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. 

Kultūros ministerija skyrė 41840 Eur naujų dokumentų įsigijimui, 4193,00 Eur daugiau, negu 

2015 m., todėl įsigyta 1474 fiz. vnt. dokumentų daugiau, negu 2015 m. Mažeikių rajono savivaldybės 

aplinkos apsaugos ir sveikatos programa skyrė 3000,00 Eur naujiems spaudiniams įsigyti. Nupirkta 306 

fiz. vnt. naujų dokumentų. Akcijos „Knygų Kalėdos“  metu 2015 m. pabaigoje Viešajai bibliotekai 

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė „ORLEN Lietuva“ skyrė 900,00 Eur knygų pirkimui. 2016 m. 

pradžioje už šias lėšas įsigyta 110 fiz. vnt. naujų knygų. Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ 

steigėjai R. Karbauskis ir A. Mamontovas rajono bibliotekoms dovanojo 656 fiz. vnt. knygų. Knygų 

komplektai skirti 5 filialams, kurie dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos 
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Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio 

raštingumo asociacijos projekte „Metų knygos rinkimai 2015“.  

Įgyvendinus projektą „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras, kurį rėmė finansavo LR 

Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“, 

Viešosios bibliotekos salėje įrengta erdvė su demonstracine konferencijų įranga, skirta NVO veikloms, 

mokytojams netradicinėms pamokoms vesti, mokiniams popamokinei veiklai, savišvietai ir 

bibliotekininkams renginių, mokymų, edukacinių užsiėmimų vaikams organizavimui, filmų 

demonstravimui, vaikų literatūros skyriuje įrengta interaktyvių žaidimų ir kūrybinės veiklos erdvė, 

veikloms pritaikytas vidinis bibliotekos kiemelis. Demonstracine konferencijų įranga aprūpinti 6 filialai. 

Sukurta nauja paslauga mokytojams – netradicinių pamokų organizavimas bibliotekų patalpose, 

naudojant bibliotekos įrangą ir kitas priemones. Bibliotekų darbuotojos taip pat ėmė teikti naujas 

paslaugas – organizuoti edukacines pamokas moksleiviams, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros 

skyrius – pasiūlė vaikams žaisti interaktyvius Xbox ir interaktyvius edukacinius Jumpido žaidimus. 

Įsigyta įranga ir priemonės naudojamos vaikų edukaciniams, informaciniams, tarpusavio bendravimo, 

aktyvaus laisvalaikio leidimo įgūdžiams ugdyti. Galimybė bibliotekoje susipažinti su naujomis 

technologijomis, kurios galbūt ne kiekvienam prieinamos mokykloje ar namuose, sužinoti jų pritaikymo 

galimybes ir su jomis dirbti, moksleivius ne tik praturtino naujomis žiniomis, bet ir sužadino jų smalsumą 

savarankiškai ieškoti įvairių informacijos šaltinių tiek mokymuisi, tiek laisvalaikio praleidimui, paskatino 

nelankančius bibliotekų tapti bibliotekų vartotojais ir lankytojais. Ypač didelį moksleivių aktyvumą, norą 

daugiau sužinoti ir išmokti paskatino projekto partnerių Mažeikių moterų LIONS klubo organizuoti 

renginiai Palnosų, Sedos ir Šerkšnėnų filialuose. Aktyviausiam ir išmaniausiam renginio dalyviui buvo 

skirtas prizas – dalyvavimas tarptautinėje stovykloje Lithuanian LIONS Youth Camp „Life is“, kuri vyks 

2017 metų vasarą. Partneriai nugalėtoju išrinko Palnosų filialo skaitytoją Modestą Kyziką. Patobulėjo ir 

ankstesnės bibliotekų paslaugos. Įsigijus naują įrangą, tiek bibliotekų darbuotojų, tiek NVO ar kitų 

organizacijų atstovų organizuojami renginiai, mokymai tapo kokybiškesni, vaizdingesni, informatyvesni. 

Surasta naujų bendradarbiavimo partnerių. Užmegzti ryšiai su Mažeikių Rotary klubu „Liberta“, moterų 

LIONS klubu, Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Mažeikių kultūros centro 

mėgėjų teatro trupės „Visavi“ (vadovė Daiva Gedvilienė), Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro 

aktoriais (vadovė Airida Lementauskienė), organizuojant renginius aktyviai bendradarbiauta su Merkelio 

Račkausko ir Gabijos gimnazijomis, Vytauto Klovos muzikos mokykla.  

Mažeikių rajono savivaldybė finansavo keturis projektus, kuriems vykdyti skirta 1520,00 Eur, 

Lietuvos kultūros taryba projektui skyrė 2000,00 Eur. Pagal projektus vyko įvairūs renginiai, mokymai 

suaugusiems, jaunimui ir vaikams. 

Nuo 2015 m. lapkričio mėn. pagal Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos projektą Viešojoje 

bibliotekoje pradėta kurti Jaunimo erdvė. 2016 m. jaunimui buvo organizuoti 3 mokymai. 

 Nuo 2016 m. lapkričio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti savanoriai – vyresniųjų klasių moksleiviai. 

Jie padeda darbuotojoms tvarkyti knygų ir periodinių leidinių fondus, rengia parodų aprašus, budi 

renginiuose, atlieka kitus nesudėtingus darbus. 

Visi Viešosios bibliotekos filialai (išskyrus Kapėnų, kur nėra tinkamų sąlygų) prisijungė prie 

LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės, baigiami rekataloguoti filialų fondai.  

Pagerėjo kraštotyros darbo kokybė. Parengtas kraštotyros darbas „Mažeikių rajono 2017 metų 

atmintinų datų kalendorius“, kurio elektroninė versija paskelbta Viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje. Padėta filialų darbuotojoms parengti 5 kraštotyros darbus. Parašyti 5 straipsniai kraštotyros 

temomis, kurie paskelbti Viešosios bibliotekos interneto svetainėje. 

Išradingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų, Palnosų, 

Plinkšių, Užlieknės, Sedos filialų darbuotojos. Būrelių veikla ugdo vaikų meilę knygai, pomėgį skaityti. 

Sedos ir Viekšnių filialuose bibliotekininkėms organizuoti renginius padeda prie bibliotekų įsikūrę 

Literatų klubai, Viešojoje bibliotekoje – Menų mėgėjų sambūris, Naftininkų filiale – Skaitytojų klubas, 

Renavo ir Balėnų filialuose – Moterų klubai. Pastarajame filiale klubas įsikūrė 2016 m. 
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2016 metais patobulinta LIBIS programos versija leido efektyviau ir kokybiškiau atlikti fondų 

organizavimo skyriuje numatytus darbus.  

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. 

Kaimo filialuose dar yra daug senų nepaklausių dokumentų (daugiau kaip 10 metų). 

Dėl lėšų stygiaus beveik visuose filialuose jau kelinti metai nebeteikiamos dokumentų kopijavimo 

paslaugos. 

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. Dėl lėšų trūkumo dauguma filialų iš viso negavo periodinių leidinių vaikams. Mažeikių rajono 

savivaldybei skyrus mažiau lėšų periodiniams leidiniams, 2016 m. Viešojoje bibliotekoje užsakyti tik 2 

pavadinimų laikraščiai ir 22 pavadinimų žurnalai, miesto filialai vidutiniškai gavo 5 pavadinimų 

periodinius leidinius, kaimo filialai – 3. 

  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.  

Skaitytojų aptarnavimo procesus 2016 m. keletą kartų sutrukdė bibliotekos pagrindinio serverio 

gedimas. Kadangi neveikė LIBIS programa, teko skaitytojams išduodamus spaudinius fiksuoti ranka 

formuliaruose, o vėliau vėl viską suvesti į sistemą. Tuo metu neveikė bibliotekos elektroninis katalogas, 

el. susirašinėjimas su skaitytojais, todėl nebuvo galima pratęsti knygų grąžinimo termino, buvo nutraukta 

skaitytojų automatinio informavimo paslauga. Visa tai sukėlė skaitytojų nepasitenkinimą ir darbuotojams 

teko spręsti daugybę problemų, susijusių su knygų išdavimu ir grąžinimu.  

Kadangi visas skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondas 2014–2015 m. buvo paliktas 

remontuojamose, nesaugomose nuo pašalinių žmonių patalpose, tris kartus buvo kilnojamas iš vienos 

vietos į kitą, nemažai senesnių metų knygų visai suplyšo, kitos labai apdulkėjo, tad 2016 m. teko didelį 

kiekį tokių knygų nurašyti. Pastebėta, kad nemažai knygų apskritai yra dingę. 

Kiekvienais metais vis mažėja lankytojų skaičius informacijos ir kraštotyros skyriuje. Uždarius 

Mažeikiuose Žemaitijos kolegiją, labai sumažėjo lankytojų studentų.  

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, Leckavos, Židikų, Purvėnų, 

Renavo, Ukrinų, Naftininkų filialų patalpos. Filialų remontams lėšų neskirta.  

Kai kuriose bibliotekose žiemą yra labai šalta, todėl skaitytojai ilgai jose neužsibūna. 

Reikia ir toliau ieškoti galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti 

bibliotekas ir teikti naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms ir 

leidiniams įsigyti. 

Ieškoti galimybių skatinti bibliotekininkus, kad gerėtų motyvacija darbui. 

Daugiau dėmesio skirti bibliotekų įvaizdžio formavimui. Rūpintis bibliotekos reklama, savo 

veiklą populiarinti spaudoje, interneto svetainėse, vietos televizijoje. Viešinti bibliotekos teikiamas 

paslaugas organizuojant ekskursijas,  rengiant skrajutes, lankstinukus ir platinant juos bendrojo lavinimo 

mokyklose, įstaigose. 
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Gerinant bibliotekų fondų kokybę, didesnį dėmesį skirti fondų tvarkymui, valyti fondus nuo 

neaktualios literatūros, mažinti senojo fondo (daugiau kaip 10 metų) nepaklausią dalį, rūpintis fondų 

apsauga. Analizuoti vartotojų poreikius, siekti įsigyti vartotojų reikmes atitinkančius leidinius. Būtina 

suteikti vartotojams galimybę rasti reikalingą informaciją, sprendžiant mokymosi, savišvietos ir 

laisvalaikio problemas. Norint turėti didesnį skaitytojų ratą, reikia sparčiau atnaujinti fondus, o tam 

reikalingos didesnės investicijos. Paskutiniuoju metu sparčiai kylant naujų dokumentų kainoms, turi būti 

didinamos iš Valstybės biudžeto naujų dokumentų įsigijimui skiriamos lėšos. 

2016 metų pabaigoje visi bibliotekos filialai aprūpinti spausdintuvų kasetėmis, todėl vėl bus 

teikiamos  dokumentų kopijavimo paslaugos. 

Populiarinti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. 

Aktyvinti darbą su skolininkais. Bendradarbiaujant su mokyklų bendruomenėmis, įtraukti į šį 

darbą savanoriaujančius bibliotekoje vyresniųjų klasių moksleivius. 

Mokyti vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: knygų 

užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt. 

Kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, įgyjant naujų žinių apie informacinių technologijų 

panaudojimą. Skatinti bibliotekininkus ieškoti naujovių ir kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe. Studijuoti 

kitų bibliotekų patirtį ir 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.  
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS 
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vykdytojai 

Asignavimai 2016-tiesiems metams, 

Eur 
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai  
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Viešosios bibliotekos 

veikla 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

S
av

iv
al

d
y

b
ės

  
b

iu
d

že
ta

s 
379300 416843 109,9 

Užtikrinama veikla, etatų 

sk.       
51,5 51,75 

0,25 et. dailininkei- 

apipavidalintojai 

Filialų skaičius, vnt. 24 24  

Vartotojų aptarnavimas 

bibliotekose ir namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų literatūros, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skyrių, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, vnt.  8 705 7 964 
Sumažėjęs gyventojų 

skaičius 

Lankytojų skaičius, vnt. 128390 115747 
Sumažėjęs vartotojų 

skaičius 

Vartotojams išduotų 

dokumentų skaičius, vnt. 
199520 184039 

Sumažėjęs vartotojų 

skaičius 

Neįgaliųjų ir senyvo 

amžiaus vartotojų 

aptarnavimas namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyriaus, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, vnt.  235 213 
Nebeskaitė dėl ligos 

ir senatvės, mirė 

Nuneštų dokumentų 

skaičius, vnt. 
3 585 6 031  

Vartotojų aptarnavimas 

atrankiniu būdu  

Informacijos ir 

kraštotyros 

skyriaus, filialų 

darbuotojai 

Abonentų skaičius, vnt. 19 26  

Temų skaičius, vnt. 11 14  

Kraštotyros darbų 

rengimas 

Informacijos ir 

kraštotyros 

skyriaus 

bibliografas, 

filialų darbuotojai 

Parengtų kraštotyros 

darbų sk.  
15 6 

Nebaigti darbai 

pildomi, taisomi 
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Atsakymai į informacines 

užklausas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų literatūros, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skyrių, filialų 

darbuotojai 

Atsakytų informacinių 

užklausų skaičius, vnt. 
2 935 2 287 

Vartotojai susiranda 

informaciją patys 

internete 

Bibliotekos propagavimas 

žiniasklaidoje 

Viešosios 

bibliotekos ir 

filialų darbuotojai 

Parengtų straipsnių 

skaičius, vnt. 
975 1155  

Vartotojų mokymai fondų, 

paslaugų, įrangos, 

informacinių šaltinių 

panaudojimo, 

kompiuterinio raštingumo 

klausimais 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų literatūros, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skyrių, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų, apsilankiusių 

apmokymuose, skaičius, 

vnt. 

1 490 3 667  

Kompleksinių, žodinių 

renginių organizavimas, 

parodų rengimas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų literatūros, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skyrių, filialų 

darbuotojai 

Suorganizuotų 

kompleksinių, žodinių 

renginių skaičius, vnt. 

230 330  

Parodų skaičius, vnt. 330 363  

Dokumentų 

komplektavimas ir 

tvarkymas 

Fondų 

organizavimo 

skyriaus vedėjas 

K
u

lt
ū

ro
s 

m
in

is
te

ri
jo

s 

lė
šo

s 
41 840  41840 100 

Užsakytų ir įsigytų naujų 

knygų skaičius, vnt. 
8 500 9 562  

 4 300 6300 146,5 

Užprenumeruotų 

periodinių leidinių 

pavadinimų skaičius, vnt. 

25 24 Pabrango leidiniai 

Bibliotekų aprūpinimas 

šiuolaikiškomis darbo 

priemonėmis (kontaktiniai 

brūkšninių kodų 

skaitytuvai skeneriai, 

nepertraukiamos įtampos 

šaltiniai, lazeriniai 

spausdintuvai, 

multifunkcinių aparatų 

būgnai, kompiuterinės 

pelės ir kt.) 

Direktorius, 

vyriausiasis 

buhalteris, ūkio 

skyriaus vedėjas, 

IT specialistas 

 11 000 
24759,

66 
225 

Įsigytų darbo priemonių 

skaičius, vnt. 
69 81 

Skirta papildomai 

lėšų kitoms prekėms 

pagal poreikį 
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Įstaigos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymo 

paslaugos, elektros 

energija, vandentiekis ir 

kanalizacija, šiukšlių 

išvežimo išlaidos ir kt. 

paslaugos) 

Direktorius, 

vyriausiasis 

buhalteris, ūkio 

skyriaus vedėjas 

 43 700 36600 83,7 

Užtikrinamas 

komunalinių paslaugų 

teikimas, išlaidos Eur 

40 000 31 600 

Šildymo paslaugoms 

ir elektrai panaudota 

mažiau lėšų 

Suteiktos kt. paslaugos, 

išlaidos Eur 
3 700 5 000 

Sutaupytos lėšos 

panaudotos 

reklamai, filialų 

spausdintuvų kasečių 

pildymui 

Transporto priemonės 

išlaikymas 

Direktorius, 

vairuotojas 
 5 000 5200 104 

Transporto priemonės 

išlaikymo išlaidos, Eur 
5 000 5 200 Remonto išlaidos 

Ryšių paslaugų teikimo 

užtikrinimas 

Direktorius, IT 

specialistas 
 13 000 13000 100 

Užtikrintas ryšių 

paslaugų teikimas, 

išlaidos Eur 

13 000 13 000  

Vykimas į komandiruotes Direktorius  500 500 100 
Išlaidos 

komandiruotėms, Eur 
500 500  
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Parengė: direktoriaus pavaduotoja     Irena Atkočaitienė 

               vyriausioji buhalterė   Ona Guzulaitienė 
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