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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1.1. Išorinės aplinkos analizė  

 

Politiniai veiksniai 

 

Šiuolaikinės viešosios bibliotekos gairės apibrėžtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų 

manifestu 1994“. Laisvos prieigos prie informacijos internete principai deklaruojami IFLA 

Interneto manifeste. Įtakos bibliotekos veiklai turi ir kitų tarptautinių bibliotekinių organizacijų 

(EBLIDA, NAPLE) dokumentai. 

Reikšmingas politinis veiksnys – Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą. Didelės 

politinės svarbos dokumentai, darantys įtaką bibliotekų veiklai: 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. 

programa.  

Politines prielaidas bibliotekos raidai sudaro pagrindiniai valstybės raidos strateginiai 

dokumentai: Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 

2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. IX-977, Lietuvos pažangos ilgalaikės raidos strategija „Lietuva 

2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. IX-2015.  

Svarbūs Bibliotekos veiklą liečiantys dokumentai: Lietuvos kultūros paveldo 

skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. 

nutarimu Nr. 933, Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programa, patvirtinta  2018 m. spalio 19 d. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais Nr. ĮV-746/V-834, Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa, patvirtinta 2011 

m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu  Nr. ĮV-639, Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (1998, Nr. VIII-822). 

Pagrindiniai Lietuvos bibliotekų veiklą nusakantys dokumentai – Lietuvos 

Respublikos bibliotekų įstatymas (1995, Nr. I-920), Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 

(2013, Nr. XII-745), „Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams“, 2016-04-29 

patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-344. 

Mažeikių rajono savivaldybės dokumentai, kuriuose numatytos Bibliotekos veiklos 

kryptys: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 



patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas 2014–2020 m., 

2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės strateginio 

planavimo tvarkos aprašas, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 24 d. 

sprendimu Nr. T1-326 patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros veiklos ir sporto plėtros 

programa 2018–2020 metams, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 15 d. 

sprendimu Nr. T1-344 patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2018–

2020 metams. 

Ekonominiai veiksniai 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų (toliau – Biblioteka) 

veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo finansinių išteklių, proporcingo ir tikslingo 

finansavimo, gaunamo iš valstybės ir rajono savivaldybės biudžetų. Biblioteka finansuojama iš 

kelių šaltinių: rajono savivaldybės skiriami asignavimai, valstybės lėšos dokumentams įsigyti, 

projektų lėšos, už mokamas paslaugas gautos lėšos.  Rajono savivaldybės ekonominė situacija lemia 

Bibliotekos biudžetą. Brangstant informacijos ištekliams, patalpų eksploatacijai, interneto ryšiui, 

kitoms bibliotekos naudojamoms paslaugoms, Biblioteka negali pilnai patenkinti vis didėjančių 

Bibliotekos vartotojų poreikių. Lėtai atnaujinamas Bibliotekos dokumentų fondas, trūksta lėšų 

naujoms šiuolaikinėms informacinėms technologijoms įsigyti bei atnaujinti, filialų patalpoms 

renovuoti, Bibliotekos specialistams skatinti. 

Socialiniai veiksniai 

Valstybės ekonomika tiesiogiai veikia šalies gyventojų poreikius ir elgseną, 

dalyvavimą kultūriniame gyvenime. Svarbiausi socialiniai veiksniai, įtakojantys Bibliotekos veiklą, 

yra:   

 Gyventojų migracija ir su tuo susijęs mažėjantis gyventojų skaičius rajone. 

 Mokyklų uždarymas, mažėjant  vaikų skaičiui.   

 Spartus gyventojų senėjimas.   

 Plintantis nedarbas. 

 Socialiai pažeidžiamų visuomenės narių skaičiaus augimas ir didėjanti socialinė atskirtis. 

 Visuomenės vertybių kaita – vartotojiškų nuostatų dominavimas, dvasinių vertybių 

nuvertėjimas.   

  Bibliotekai ir bibliotekininkams keliamų aukštų reikalavimų ir augančių atliekamų funkcijų 

sudėtingumo lygio neatitikimas žemam Bibliotekos ir bibliotekininko prestižui visuomenėje.   

 Kvalifikuotų ir motyvuotų specialistų bibliotekininkų stoka, įtakojama mažų bibliotekininkų 

atlyginimų.  

 

Technologiniai veiksniai 

 

Informacinių technologijų raida sudarė palankias sąlygas iš esmės patobulinti 

Bibliotekos vykdomas funkcijas. Vartotojai gali naudotis Bibliotekoje nemokamu internetu, 

teikiamos dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos. Bibliotekoje įrengta 113 

kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 62 vartotojams, 51 darbuotojams. Vartotojams skirti 25 

multifunkciniai aparatai, 1 kopijavimo aparatas, 1 skeneris, darbuotojams skirta 10 multifunkcinių 

aparatų, 4 spausdintuvai, 4 skeneriai. Viešoji biblioteka ir 9  filialai aprūpinti demonstracine įranga 



– projektoriais, ekranais. Bibliotekos renginiai tapo informatyvesni, pagerėjo jų kokybė, kitos 

įstaigos, organizacijos gali naudotis Bibliotekos patalpomis ir įranga, organizuodamos savo 

renginius. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje įrengta interaktyvių žaidimų zona 

(televizorius, Xbox žaidimų konsolė, žaidimų komplektas). Bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos 

integralios bibliotekų informacinės sistemos) programa, kuri pagerino ir išplėtė informacijos 

perteikimo galimybes, pateikiant ją vartotojams, leido kompiuterizuoti sunkiausius, daug darbo 

sąnaudų reikalaujančius bibliotekinius, bibliografinius, statistinius procesus. Viešosios interneto 

prieigos taškuose, įrengtuose Viešojoje bibliotekoje ir filialuose, gyventojai turi galimybę mokytis 

kompiuterinio raštingumo pagrindų, naudotis e. bankininkystės, e. valdžios paslaugomis, naudotis 

internetu savišvietai, mokymuisi, darbo paieškai, laisvalaikio praleidimui. Teikiamos dokumentų 

kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos.   

 

1.2. Vidinės aplinkos analizė 

Teisinė bazė 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų veikla grindžiama 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (1995, Nr. 51-1245), 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei potvarkiais, Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais 2016 m. spalio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T1-252.  

Darbo tvarką Bibliotekoje apibrėžia „Mažeikių  rajono  savivaldybės  viešosios  

bibliotekos darbo tvarkos taisyklės“. Skyrių ir filialų tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos 

nurodytos skyrių ir filialų veiklos nuostatuose, pareigybių aprašymuose. Bibliotekoje veikiančių 

komisijų, tarybų veiklą reglamentuoja nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės. 

Bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Mažeikių rajono 

savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės“, patvirtintos bibliotekos direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. 

įsakymu Nr. T1-88, ir „LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės“, patvirtintos 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 

d. įsakymu Nr. B-164. 

Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įsteigtų 

bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu, patvirtintu  Lietuvos respublikos kultūros ministro 

2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502, „Mokamų paslaugų sąrašu“, patvirtintu Mažeikių 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-284, „Trumpalaikės salės 

nuomos tvarkos aprašu“, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktoriaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. T1-105. 

Bibliotekos dokumentai (knygos, periodiniai leidiniai ir kt.) komplektuojami laikantis 

„Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų fondų apsaugos nuostatais“, 

patvirtintais 2010 m. lapkričio 10 d. bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. T1-90, „Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos fondų organizavimo skyriaus nuostatais“, patvirtintais 2016 m. 

gruodžio 28 d. Bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. T1-1. 

 

http://www.mrvb.lt/media/public/Mažeikių%20rajono%20savivaldybės%20viešosios%20bibliotekos%20nuostatai.docx
http://www.mrvb.lt/media/public/Mažeikių%20rajono%20savivaldybės%20viešosios%20bibliotekos%20nuostatai.docx


Organizacinė struktūra 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizavimo ir valdymo 

bendruosius principus nustato Bibliotekos nuostatai. Bibliotekos darbuotojai į darbą priimami ir 

atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Bibliotekos 

struktūrą sudaro: 

Administracija: 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris 

apskaitininkas 0,5 etato, raštinės administratorius 0,5 etato, vyresnysis bibliotekininkas 

metodininkas (nuo 2019-02 - vyresnysis bibliotekininkas edukacinei veiklai), vyresnysis 

bibliotekininkas viešiesiems ryšiams 0,75 etato, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius. 

Skyriai 

Fondų organizavimo (skyriaus vedėjas, 2 bibliotekininkai), 

  Skaitytojų aptarnavimo (skyriaus vedėjas, 6 bibliotekininkai),  

Vaikų literatūros (skyriaus vedėjas, 2 bibliotekininkai),  

Informacijos ir kraštotyros (skyriaus vedėjas, 2 bibliografai),  

Ūkio (skyriaus vedėjas, vairuotojas, 2 valytojai, elektrikas 0,25 etato, pagalbinis 

darbininkas 0,5 etato). 

Filialai 

Miesto filialai: Naftininkų filialas (2 bibliotekininkai), Reivyčių filialas (2 

bibliotekininkai), Sedos (2 bibliotekininkai, valytojas 0,5 etato), Viekšnių (2 bibliotekininkai, 

valytojas 0,5 etato). 

Kaimo filialai: Auksodės, Balėnų, Bugenių, Buknaičių, Krakių, Laižuvos, Leckavos, 

Pikelių, Plinkšių, Purvėnų, Renavo, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Urvikių, Užlieknės, Žemalės, Židikų (17 

bibliotekininkų 0,75 etato), Ukrinų (bibliotekininkas), Kapėnų, Palnosų (2 bibliotekininkai 0,5 

etato). 

Žmogiškieji ištekliai  

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose  dirba 47 bibliotekininkai, iš jų turinčių aukštąjį 

išsilavinimą 21, specialųjį 23, vidurinį 4. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų aukštąjį 

išsilavinimą turi 8 specialistai, specialų bibliotekininkystės išsilavinimą – 13 specialistų. Viešojoje 

bibliotekoje dirba 19 bibliotekininkų, iš jų turinčių aukštąjį išsilavinimą 11, specialųjį 8. 

Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų aukštąjį išsilavinimą turi 5 specialistai, 6 turi specialų 

bibliotekininkystės išsilavinimą. Per dešimt metų į biblioteką atėjo tik 1 jaunas specialistas, turintis 

universitetinį specialų bibliotekininkystės išsilavinimą, 2 neakivaizdiniu būdu baigė kultūrinės 

veiklos vadybą kolegijoje, 2 mokosi. Į Biblioteką ateina dirbti vis daugiau kitų profesijų 

specialistai. Bibliotekininkų amžiaus vidurkis yra 50 metų. Bibliotekoje dirba 1 bibliotekininkas iki 

30 metų amžiaus, 18 nuo 31 iki 50 metų amžiaus, 24 nuo 51 iki 60 metų amžiaus, 4 per 60 metų. 

Siekiant išlaikyti tinkamą specialistų kvalifikaciją ir tobulinti jų gebėjimus, stengiamasi sistemingai 



kelti darbuotojų kvalifikaciją, nukreipiant juos dalyvauti įvairiuose stacionariuose ir nuotoliniuose 

mokymuose.  

Planavimo sistema 

Bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės 

strateginiu veiklos planu, Bibliotekos strateginiu planu 2019-2021 m., metiniu Bibliotekos veiklos 

planu. 

Finansiniai ištekliai 

Biblioteka yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir rajono savivaldybės 

biudžetų. Finansiniai ištekliai naudojami darbuotojų darbo užmokesčiui, dokumentų fondo 

komplektavimui, patalpų eksploatacijai, kompiuterinės technikos bei programų atnaujinimui, 

kanceliarinių prekių įsigijimui. Papildomų lėšų Biblioteka gauna teikdama mokamas paslaugas ir 

rengdama projektus. 

Apskaitos tinkamumas 

Biblioteka valdomo turto ir finansinių išteklių apskaitą organizuoja savarankiškai, 

vadovaudamasi šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais. Apskaita yra kompiuterizuota. 

Bendrieji apskaitos bibliotekoje principai įgyvendinami vadovaujantis Apskaitos 

politikos nuostatomis. 

Bibliotekos veiklos turinio apskaitos sistema atitinka Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos nustatytus apskaitos sistemos reikalavimus. 

Informacinių technologijų infrastruktūra 

Bibliotekoje įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas. 100 proc. bibliotekininkų darbo 

vietų yra kompiuterizuotos ir turi prieigą prie interneto. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 

bibliotekinių procesų organizavimui naudojama automatizuota bibliotekų informacijos sistema 

LIBIS. Daug dėmesio skiriama gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymui. Vidaus ir išorės 

komunikacijos funkcijų vykdymui sukurtas Bibliotekos žiniatinklis www.mrvb.lt, Bibliotekos 

paskyra socialiniame tinkle Facebook. 

Vidaus kontrolės sistema 

Bibliotekoje veikia pakopinė veiklos ataskaitų sistema: 

 Kas metai skyrių vedėjai  rengia padalinio metinę statistinę ir tekstinę veiklos ataskaitas, 

kurias teikia direktoriaus pavaduotojui; filialų vyresnieji bibliotekininkai filialo metinę 

statistinę ataskaitą pildo elektroniniu būdu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos statistikos modulyje; 

 Kas metai vyksta ataskaitinis Bibliotekos darbuotojų susirinkimas, kuriame aptariami metų 

veiklos rezultatai, pasiekimai ir trūkumai, veikloje iškylančios problemos; 

http://www.mrvb.lt/


 Kas pusmetį arba esant poreikiui ir dažniau organizuojami visuotiniai darbuotojų 

pasitarimai; 

 Kas mėnesį filialų vyresnieji bibliotekininkai teikia informaciją apie pagrindinių rodiklių 

vykdymą vyresniajam bibliotekininkui metodininkui. 

 

1. 3. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė 

Stiprybės 

Paklausios paslaugos 

Patyrę, kvalifikuoti, kompetentingi specialistai 

Projektų valdymo patirtis 

Bendradarbiavimas su NVO, švietimo ir kitomis įstaigomis 

Kompiuterizuoti pagrindiniai bibliotekinio darbo procesai (įdiegta LIBIS programinė 

įranga) 

Renovuotos Viešosios bibliotekos ir dalies filialų patalpos 

Aktyvus  bibliotekų veiklos viešinimas  

Įvairūs ir kokybiški renginiai 

Dėmesys socialinės atskirties pažeidžiamoms grupėms 

 

Silpnybės  

Specialistų, mokančių užsienio kalbas, trūkumas 

Silpni tarptautiniai ryšiai 

Mažai jaunų specialistų  

Nepakankamas vartotojų poreikių ištyrimas 

Dokumentų fondo saugumo problemos 

Dėl lėšų stokos lėtai atnaujinama kompiuterinė technika 

Neišspręstos kai kurių filialų patalpų funkcionalumo ir šildymo problemos 

 

Galimybės 

Bibliotekų modernizavimas ir naujų paslaugų kūrimas 

Kultūrinės bei edukacinės veiklos aktyvinimas, materialinės bazės stiprinimas 

dalyvaujant projektuose 

Mūsų šalies ir užsienio bibliotekų patirties studijavimas ir pritaikymas Bibliotekos 

veikloje 

Filialų patalpų remontas (arba perkėlimas į kitas patalpas), šildymo problemų 

sprendimas 

Rėmėjų paieška renginių organizavimui ir naujų veiklų rėmimui 

Specialistų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose 

Partnerystės ryšių užmezgimas su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis 

 

Grėsmės 

Nepakankamas  finansavimas siaurina Bibliotekos veiklos galimybes. 

Darbo krūvio didėjimas, aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir mažas darbo užmokestis 

Mažėjantis gyventojų skaičius lemia pagrindinių rodiklių mažėjimą, skolininkų 

skaičiaus didėjimą 

Nepakankamas Bibliotekos, kaip kultūros, informacijos ir švietimo įstaigos, vertinimas. 

 



 

II. BIBLIOTEKOS MISIJA, VIZIJA 

 

Bibliotekos misija – kaupti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotą informaciją, 

teikti tradicines, interaktyvias švietimo ir kultūros paslaugas, sudaryti sąlygas bendruomenės narių 

kūrybai ir saviraiškai. 

Bibliotekos vizija – modernus bendruomenės traukos bei informacijos centras, skirtas 

žmonių tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui. 

 

III. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Tikslas. Užtikrinti dokumentinės bei skaitmeninės informacijos, Mažeikių 

krašto dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą ir prieinamumą visoms  

bendruomenės grupėms. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Formuoti universalų – rašytinių, garsinių, regimųjų, elektroninių – dokumentų 

fondą, atitinkantį bendruomenės poreikius. 

1.2. Kaupti ir saugoti Mažeikių krašto dokumentinį kultūros paveldą. 

 

2. Tikslas. Prisitaikant prie besikeičiančių modernios visuomenės poreikių, plėsti 

Bibliotekos paslaugų įvairovę, skatinti skaitymą, užtikrinti lygias galimybes gyventojų 

švietimui, nuolatiniam žinių ir gebėjimų ugdymui, informacijos ir kultūros prieigai.  

 

     Uždaviniai: 

2.1. Tirti vartotojų poreikius, atsižvelgiant į gautus rezultatus, juos tenkinti. 

2.2. Teikti kokybiškas, modernias  kultūros,  informacijos, edukacines ir mokymo/-si 

paslaugas. 

 

3. Tikslas. Atnaujinti Viešosios bibliotekos ir filialų  infrastruktūrą, kad jie taptų 

bendruomenei inovatyviomis erdvėmis, kuriose bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, 

ugdoma tolerancija, pilietiškumas, kūrybiškumas. 

 

Uždaviniai: 

3.1. Modernizuoti Mažeikių rajono savivaldybės viešąją  biblioteką ir filialus. 

3.2. Kasmet, esant lėšų,  gerinti filialų materialinę būklę. 

 

4. Tikslas. Tobulinti Bibliotekos specialistų kompetencijas, siekiant gerinti 

Bibliotekos veiklą, tenkinti vartotojų poreikius. 

 

Uždaviniai: 

4.1. Organizuoti darbuotojų kalbos kultūros, psichologijos, informacinių technologijų 

mokymus. 

4.2. Aktyvinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekomis. 

 

 

 



IV. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2019–2021 M. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonė Kriterijus 

 

Pasiekimo 

laikas 

(metai) 

Atsakingas 

1. Tikslas. Užtikrinti dokumentinės bei skaitmeninės informacijos, Mažeikių krašto 

dokumentinio kultūros paveldo kaupimą, saugojimą ir prieinamumą visoms  

bendruomenės grupėms 

1.1. Uždavinys. Formuoti universalų – rašytinių, garsinių, regimųjų, elektroninių – 

dokumentų fondą, atitinkantį bendruomenės poreikius 

1.1.1. Vykdyti dokumentų paiešką 

ir įsigijimą 

Įsigytų dokumentų 

skaičius 

2019–2021 Fondų 

organizavimo 

skyrius 

1.1.2. Užtikrinti dokumentų fondo 

apsaugą 

Trūkstamų 

dokumentų kiekis 

2019–2021 Fondų 

organizavimo 

skyrius 

1.1.3. Pildyti elektroninį katalogą 

naujų dokumentų 

bibliografiniais įrašais 

Bibliografinių įrašų 

skaičius bibliotekos 

elektroniniame 

kataloge    

2019–2021 Fondų 

organizavimo 

skyrius 

1.2. Uždavinys. Kaupti ir saugoti Mažeikių krašto dokumentinį kultūros paveldą 

1.2.1. Kaupti ir saugoti 

dokumentinį krašto kultūros 

paveldą 

Dokumentų skaičius 2019–2021 Informacijos ir 

kraštotyros 

skyrius, filialai 

1.2.2. Kurti straipsnių apie 

Mažeikių kraštą duomenų 

bazę Bibliotekos 

elektroniniame kataloge 

Sukurtų analizinių 

bibliografinių įrašų 

skaičius Bibliotekos 

elektroniniame 

kataloge 

2019–2021 Informacijos ir 

kraštotyros 

skyrius 

1.2.3. Teikti informaciją apie 

Bibliotekoje sukauptą 

dokumentinį kultūros 

paveldą 

Užklausų skaičius 2019–2021 Informacijos ir 

kraštotyros 

skyrius 

2. Tikslas. Prisitaikant prie besikeičiančių modernios visuomenės poreikių, plėsti 

bibliotekos paslaugų įvairovę, skatinti skaitymą, užtikrinti lygias galimybes 

gyventojų švietimui, nuolatiniam žinių ir gebėjimų ugdymui, informacijos ir 

kultūros prieigai 

2.1. Uždavinys. Tirti vartotojų poreikius, atsižvelgiant į gautus rezultatus, juos 

tenkinti 

2.1.1.  Atlikti vartotojų poreikių 

tyrimus 

Tyrimų skaičius 2020 Direktoriaus 

pavaduotojas, 

skyrių vedėjai 

2.1.2. Rengti ir įgyvendinti 

skaitymo skatinimo 

projektus, įgyvendinti 

įvairias iniciatyvas, skirtas 

skaitymo skatinimui 

Parengtų projektų 

skaičius. 

Įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius  

2019–2021 Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius, Vaikų 

literatūros 

skyrius, filialai, 

vyresnysis 

bibliotekininkas 

edukacinei veiklai 



2.2. Uždavinys. Teikti kokybiškas, modernias  kultūros,  informacijos, edukacines ir 

mokymo/-si paslaugas 

2.2.1. Organizuoti tradicinius ir 

naujus renginius 

bibliotekose ir netradicinėse 

erdvėse 

Renginių skaičius. 

Dalyvių skaičius 

2019–2021 VB skyriai, 

filialai 

2.2.2. Rengti ir vykdyti 

edukacines programas 

Edukacinių 

programų skaičius 

Dalyvių skaičius 

2019–2021 VB skyriai, 

filialai, 

vyresnysis 

bibliotekininkas 

edukacinei veiklai 

2.2.3. Teikti viešą interneto prieigą Interneto vartotojų 

skaičius 

Interneto seansų 

skaičius 

2019–2021 VB, filialai 

2.2.4. Teikti elektronines 

paslaugas 

Elektroninių 

paslaugų skaičius 

2019–2021 VB, filialai 

2.2.5. Organizuoti gyventojų 

kompiuterinio raštingumo 

mokymus grupėse ir 

individualiai bei teikti 

konsultacijas 

Mokymams skirtų 

valandų skaičius  

Apmokytų gyventojų 

skaičius   

2019–2021 Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyrius, filialai 

2.2.6. Teikti netradicines 

paslaugas 

Klubų, būrelių, lėlių 

teatrų, žaislotekų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

2019–2021 VB skyriai, 

filialai, 

vyresnysis 

bibliotekininkas 

edukacinei veiklai 

2.2.7. Teikti savarankiško kalbų 

mokymosi paslaugą 

Vartotojų skaičius 2019–2021 VB, Sedos, 

Viekšnių, 

Naftininkų, 

Reivyčių, 

Buknaičių, 

Šerkšnėnų, 

Tirkšlių, Ukrinų, 

Židikų filialai 

3.  Tikslas. Atnaujinti Viešosios bibliotekos ir filialų  infrastruktūrą, kad jie taptų 

bendruomenei inovatyviomis erdvėmis, kuriose bendraujama, keičiamasi 

nuomonėmis, ugdoma tolerancija, pilietiškumas, kūrybiškumas 

3.1. Uždavinys. Modernizuoti Mažeikių rajono savivaldybės viešąją  biblioteką ir 

filialus 

3.1.1. Įdiegti Kūrybinį paketą 

(galingas kompiuteris, 

skirtas vaizdo, garso 

apdorojimui, didelis 

monitorius; negatyvų ir 

nuotraukų skaitmeninimo 

skeneris; rašalinis 

spausdintuvas nuotraukų 

spausdinimui; grafikos 

planšetė; 5 planšetės 

filmavimui, fotografavimui) 

 

Paketų skaičius 2019–2021 VB, Sedos, 

Viekšnių filialai, 

bibliotekinių 

procesų 

automatizavimo 

inžinierius 



3.1.2. Įdiegti Inžinerinį paketą 

(galingesnis kompiuteris ir 

didelis monitorius; 3D 

spausdintuvas;  elektronikos 

konstruktoriai) 

Paketų skaičius 2019–2021 VB, bibliotekinių 

procesų 

automatizavimo 

inžinierius 

3.1.3. Įdiegti Savarankiško 

mokymosi paketą (kalbų 

mokymosi programinė 

įranga; elektroninės 

mokymosi priemonės) 

Paketų skaičius 2019–2021 VB, Sedos, 

Viekšnių, 

Naftininkų, 

Reivyčių, 

Buknaičių, 

Šerkšnėnų, 

Tirkšlių, Ukrinų, 

Židikų filialai, 

bibliotekinių 

procesų 

automatizavimo 

inžinierius 

3.1.4. Įdiegti Eksperimentinį 

paketą (galingas 

kompiuteris; virtualios 

realybės akiniai;  

programinė įranga) 

Paketų skaičius 2019–2021 VB, Sedos, 

Viekšnių, 

Auksodės, 

Laižuvos, 

Šerkšnėnų, 

Tirkšlių, Ukrinų 

filialai,  

bibliotekinių 

procesų 

automatizavimo 

inžinierius 

3.1.5. Atnaujinti bibliotekų 

kompiuterinę ir programinę 

įrangą 

LNB projekte 

„Gyventojų 

skatinimas išmaniai 

naudotis internetu 

atnaujintoje 

viešosios interneto 

prieigos 

infrastruktūroje“ 

numatytas įrangos 

skaičius 

2019–2021 VB 

administracija, 

bibliotekinių 

procesų 

automatizavimo 

inžinierius 

3.2. Uždavinys. Kasmet, esant lėšų,  gerinti filialų materialinę būklę 

3.2.1. Perkelti į naujas 

suremontuotas patalpas 

Filialų skaičius 2019–2021 VB 

administracija,  

Ūkio skyrius 

3.2.2. Suremontuoti filialų 

patalpas 

Filialų skaičius 2019–2021 VB 

administracija,  

Ūkio skyrius 

3.3.3. Atnaujinti Bibliotekos 

inventorių 

Atnaujinto 

inventoriaus skaičius 

2019–2021 VB administracija 

4. Tikslas. Tobulinti Bibliotekos specialistų kompetencijas, siekiant gerinti 

bibliotekų veiklą, tenkinti vartotojų poreikius 

4.1. Uždavinys. Organizuoti darbuotojų kalbos kultūros, psichologijos, informacinių 

technologijų mokymus 

 



4.1.1 Bibliotekos darbuotojus 

nukreipti dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose už bibliotekos 

ribų 

Mokymų skaičius. 

Bibliotekos 

darbuotojų, 

dalyvavusių  

mokymuose, 

skaičius 

2019–2021 VB administracija 

4.1.2. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo mokymus 

Viešojoje bibliotekoje 

Mokymų skaičius. 

Bibliotekos 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

2019–2021 VB administracija 

4.2. Uždavinys. Aktyvinti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių 

bibliotekomis 

4.2.1. Kasmet nuvykti į vieną 

Lietuvos viešąją biblioteką 

pasidalinti patirtimi 

Išvykų skaičius 2019–2021 VB administracija 

4.2.2. Atnaujinti bendradarbiavimą 

su užsienio šalių 

bibliotekomis 

Bibliotekų skaičius 2019–2021

  

VB administracija 

4.2.3. Prisijungti prie NAPLE 

Sister Libraries programos, 

siekiant plėsti 

bendradarbiavimo su 

užsienio šalių bibliotekomis 

galimybes 

Užmegztų ryšių su 

užsienio šalių 

bibliotekomis 

skaičius 

2019–2021

  

VB administracija 

4.2.4.  Dalyvauti kitų Lietuvos 

bibliotekų projektinėje 

veikloje partnerio teisėmis 

Projektų skaičius 2019-2021 VB administracija 

_________________________________ 


