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BENDROJI DALIS 

 

Mažeikių  rajono savivaldybės viešoji biblioteka – savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

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.  

Biblioteka organizuoja literatūrinius, krašto istorijai skirtus renginius, veda ekskursijas, 

rengia projektus fondams ir programoms. Dalyvaudama projekte „Atrask save“ (2014–2020 m. ES 

fondų investicijų veiksmų programa), biblioteka priima jaunus savanorius ir nedirbančius bei 

nesimokančius jaunus žmones, kurie nori čia atlikti praktiką, gilindami IT įgūdžius, plėsdami 

informacijos, komunikacijos, archyvų tvarkymo žinias. Biblioteka yra darbui, poilsiui ir savišvietai 

patraukli erdvė. 

 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos prioritetais buvo:  

o Gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę;  

o Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į Mažeikių 

rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją bei 

gyventojų poreikius.   

o VB ir filialų darbuotojų darbo motyvacijos ir profesionalumo skatinimas;  

o Dalyvavimas įvairiose programose ir projektuose skatinant skaitymo kultūrą.  

o Bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, kultūros 

centro filialais, seniūnijomis, socialinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis.   

o Gyventojų informacinio raštingumo skatinimas;  

o Teigiamo bibliotekos įvaizdžio formavimas.  

o Bibliotekos veiklos viešinimas.  

  

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai 2019-aisiais metais minėjo 

Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933), Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos (1874–

1944), pasaulio lietuvių, Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo bei partizano Jono Žemaičio-

Vytauto, kompozitoriaus Juozo Naujalio, Vietovardžių ir Žemaitijos vardo 800 metų minėjimo 

metus. Šioms progoms paminėti visus metus vyko įvairiausi renginiai, akcijos, diskusijos, 

konkursai, buvo rengiamos parodos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas viešiesiems ryšiams – 

renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai žiniasklaidoje.  

Didelis dėmesys skiriamas vaikų savišvietai, skaitymo skatinimui, atnaujintas lėlių teatras 

„Mažeikiškio Kiškio“ teatras,  organizuojamos įvairios edukacijos, renginiai. 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. 

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. 

 

Ataskaitoje bus naudojami sutrumpinimai:  

SVB – Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka  

VB – Viešoji biblioteka  

MF – Miesto filialas 

 KF – Kaimo filialas  
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I. BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS 

Bibliotekų skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 m. 2019 m. 

 

Mažeikių rajono 
savivaldybės viešoji 
biblioteka 

1 1 

 Miesto filialai 4 4 

 
Kaimo filialai 20 20 

Iš viso rajone: 25 25 
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Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūra 
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II. FONDO FORMAVIMAS 

Spaudinių būklė 
  

2018 m. 2019 m. 

fiz. vnt. pav. fiz. vnt. pav. 

Iš viso yra SVB fonde  204697 26616 206367 24912 

 - VB 65962 26599 67381 27236 

- miesto filialuose 35458 3788 35083 3620 

 - kaimo filialuose 103277 19700 103903 18634 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iš viso SVB yra grožinės literatūros 

2018 m. 2019 m. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 
148145 72,4 149268 72,3 

- VB 42480 64,4 43532 64,6 

- miesto filialuose 26078 73,5 25614 73,0 

- kaimo filialuose 79587 77,1 79225 76,3 

 

 

Iš viso SVB yra šakinės literatūros 

2018 m. 2019 m. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

51807 25,3 50047 24,3 

- VB 22247 33,7 25423 37,7 

- miesto filialuose 8504 24,0 8355 23,8 

- kaimo filialuose 21056 20,4 20646 19,9 

 

Iš viso SVB yra periodinių leidinių 

2018 m. 2019 m. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

4745 2,3 7052 3,5 

- VB 1235 1,8 1574 2,3 

- miesto filialuose 876 2,5 1114 3,2 

- kaimo filialuose 2634 2,5 4032 3,9 

 

72% 

24% 

4% 

Fondo sudėtis iš viso SVB 2019 m. 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai
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Dokumentų gavimas 
 

2019 m. bibliotekos fondui komplektuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė 

44 230 Eur (218,00 Eur mažiau nei 2018 m.). Dokumentų įsigijimo rodikliai nežymiai sumažėjo.  

 

 
 

Per metus įsigyta 

dokumentų 

2019 m. 

Gauta Pavadinimų 

skaičius 

Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių (fiz. vnt.) 

Iš viso 10077 1346 5313 4764 4531 

VB 2767 1386 1412 1355 907 

miesto filialuose 1897 616 1077 820 1069 

kaimo filialuose 5413 622 2824 2589 2555 

 
 

Mieste 1 gyv.

tenka

dokumentų

Kaime 1 gyv.

tenka

dokumentų

Mieste 1

vartotojui tenka

dokumentų

Kaime 1

vartotojui tenka

dokumentų

2018 m. 2,64 6,5 17,2 37,7

2019 m. 2,73 7,11 17,53 38,9
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Naujai gautų dokumentų % bibliotekos fonde 
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Lėšos 2018 m. 2019 m. 

Dokumentų gavimas iš viso: 53 856,35 52 854,22 Eur 
Kultūros ministerija 44 448,00 Eur 44 230,00 Eur 

- spaudiniai 44 400,00 Eur 44 200,00 Eur 
- vaizdo, garso ir elektroniniai dokumentai 48,00 Eur 30,00 Eur 

Steigėjo lėšos skirtos periodikos prenumeratai 
įsigyti 

5000,00 Eur 5248,23 Eur 

Steigėjo lėšos (gamtos apsaugos ir sveikatos 
programa) periodikos prenumeratai ir knygoms 
įsigyti 

4000,00 Eur 4000,00 Eur 

- periodikos prenumerata 1982,14 Eur 2315,68 Eur 
- knygoms įsigyti  2017,86 Eur 1684,32 Eur 

Paramos 7144,02 Eur 6731,71 Eur 
- Labdaros ir paramos fondas „Švieskime 

vaikus“ 
518,25 Eur 557,28 Eur 

- Lietuvos kultūros taryba 2535,30 Eur 2828,82 Eur 
- Skaitytojų dovanotos (vietoje pamestų ir kt.) 246,47 Eur 47,00 Eur 

Akcijos 
- „Metų knygos rinkimai“ 114,89 Eur 57,18 Eur 
- „Knygų Kalėdos“ 270,10 Eur 353,00 Eur 

  

 

Dokumentų nurašymas 
  

Ataskaitiniais metais daug dėmėsio skirta susidėvėjusiems, praradusiems aktualumą bei 

vartotojų sugadintiems dokumentams išimti iš bibliotekos fondo. Atlikti Bugenių, Purvėnų ir 

Balėnų filialų dokumentų fondo patikrinimai, atrinkti ir nurašyti nepaklausūs, vartotojų 

nenaudojami dokumentai. Nurašyti periodiniai leidiniai, kurių saugojimo laikas jau pasibaigęs.   
 

Dokumentų nurašymas 2018 m. 2019 m. 

Iš viso nurašyta  10599 8407 

VB 2369 1348 

Miesto filialuose 849 2272 

Kaimo filialuose 7381 4787 

 
 

Fondo panaudojimas 
 

Ataskaitiniais metais iš viso rajono bibliotekose sumažėjo fondo apyvartos rodikliai, tačiau 

grožinės literatūros panaudojimo koficientas išaugo viešojoje bibliotekoje ir kaimo filialuose. 

 
Iš viso rajone 2018 m. 2019 m. 

 

Fondo apyvartos rodiklis 1,04 1,01 
Fondo panaudojimo koeficientas 0,04 0,01 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,86 1,56 
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,45 0,48 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 11,39 6,36 
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VB   

Fondo apyvartos rodiklis 1,35 1,30 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,35 0,30 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,94 1,69 
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,53 0,63 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 12,05 9,61 

Miesto filialuose  
Fondo apyvartos rodiklis 1,22 1,24 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,22 0,24 
Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 1,01 0,85 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,34 0,55 
Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 7,08 4,99 

Kaimo filialuose  

Fondo apyvartos rodiklis 0,77 0,74 
Fondo panaudojimo koeficientas 0,23 0,26 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,76 0,44 
Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,27 0,50 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 14,3 6,08 
 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Nestacionarinis aptarnavimas (ekstensyvi bibliotekos veikla) 

 

 Knygnešių skaičius Vartotojų skaičius Nunešta knygų 
2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

VB 6 11 6 12 263 686 

MF 27 29 45 50 749 824 

KF 64 54 202 169 5359 4909 

Iš viso rajone: 97 94 253 231 6371 6419 

 

Rajone vis labiau populiarėja nestacionarus vartotojų aptarnavimas – knygnešystė. 

Ataskaitiniais metais knygnešių skaičius sumažėjo tik kaimų filialuose, pastebimas didėjantis 

vartotojų ir nuneštų knygų skaičius viešojoje bibliotekoje ir miesto filialuose.  

 

Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose 
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Regėjimo negalią turinčių vartotojų aptarnavimas 
 

Vartotojų Lankytojų Išduota dokumentų 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

10 10 101 109 538 460 

 

Neįgaliuosius ir senyvo amžiaus skaitytojus, negalinčius ateiti į biblioteką, namuose 

aptarnauja 6 bibliotekininkai, 1 socialinis darbuotojas, 4 skaitytojams knygų atneša šeimos nariai. 

Namuose aptarnaujami 3 regėjimo negalią turintys vartotojai, kuriems garsinių knygų iš 

skaitytojų aptarnavimo skyriuje esančio aklųjų žmonių aptarnavimo punkto nuneša Žemalės, 

Reivyčių filialų ir Viešosios bibliotekos darbuotojos.  

 

 Renginiai neįgaliesiems 
 

Metai Renginiai Parodos 

2019 6 3 

 

Neįgaliųjų darbų parodas ir jų pristatymus Viešojoje bibliotekoje organizavo Mažeikių 

sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“, Mažeikių cerebrinio paralyžiaus 

asociacija, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių viltis“. Viešosios bibliotekos 

darbuotojų organizuotuose renginiuose dalyvavo VšĮ „Vilties erdvė“, NVO „Gerumo galia“ 

lankytojai. 

 

 
 

 

 
 
 

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos 
„Gyvenimo spalvos“ narių kūrybinių 
darbų parodos pristatymas 
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Tarptautinio socialinio projekto „Ypatingas grožis“ fotografijų parodos atidarymas 
 

 
Vartotojų telkimas 

 

Vartotojų telkimas 2018 m. 2019 m. 

Regiono gyventojų skaičius 54258 52116 

      Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 SVB  15,9 16,3 

 VB 20,4 15,6 

 Miesto filialuose 10,4 15,6 

 Kaimo filialuose  17,2 18,3 

   Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

 Mieste  7677 7501 

 Kaime  794 730 

 Vartotojų skaičius 2018 m. 2019 m. 

Iš viso SVB 8677 8517 

 VB 3948 3800 

 Miesto filialuose 1988 2046 

 Kaimo filialuose  2741 2671 

Perregistruoti vartotojai 7345 7105 

 VB 3230 3093 

 Miesto filialuose 1642 1645 

 Kaimo filialuose  2473 2367 

Naujai užregistruoti vartotojai 1332 1412 

 VB 718 707 

 Miesto filialuose 346 401 

 Kaimo filialuose  268 304 

 

Didelę įtaką vartotojų telkimo rodiklių mažėjimui daro mažėjantis gyventojų skaičius 

Mažeikių rajone. 2019 m. regiono gyventojų skaičius sumažėjo 2142 gyventojais. 

Vartotojų sumažėjo šiuose filialuose: Bugenių, Palnosų, Pikelių, Plinkšių, Renavo, 

Šerkšnėnų, Užlieknės, Židikų, Sedos miesto. 
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Lankytojų skaičius 2018 m. 2019 m. Skirtumas 
Iš viso SVB 135213 138132 +2919 

 VB 49462 50897 +1435 

 Miesto filialuose 31703 34862 +3159 

 Kaimo filialuose  54048 52373 -1675 

 

Ataskaitiniais metais rajono bibliotekose išaugo lankytojų skaičius: viešojoje bibliotekoje 

padidėjo 1435 lankytojais, miesto filialuose net – 3159, kaimo filialuose sumažėjo 1675 lankytojais.  
 

 

    Lankomumas 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

Bendras lankomumo rodiklis SVB    15,5 16,2 +0,7 

 VB 12,5 13,3 +0,8 

 Miesto filialuose 15,9 17,0 +1,1 

 Kaimo filialuose  19,7 19,6 -0,1 

 
 

 

2018 m.

2019 m.

Iš viso
SVB

VB
Miesto
filialai

Kaimo
filialai

8677 

3948 
1988 

2741 

8517 

3800 
2046 2671 

Vartotojų skaičius 

2018 m. 2019 m.

Iš v iso rajone Viešojoje
bibliotekoje

Miesto filialuose Kaimo filialuose

138132 

50897 

34862 

52373 

135213 

49462 

31703 

54048 

Lankytojų skaičius 

2019 m. 2018 m.
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Dokumentų 
išdavimas 

Iš viso Į namus Vietoje 

2018 m. 2019 m. Skirtu
mas 

2018 m. 2019 m. Skirtu
mas 

2018 m. 2019 m. Skirtu
mas 

Iš viso 
rajone 

212420 208583 -3837 174863 171301 -3562 37557 37302 -255 

 VB 
89207 87873 -1334 71273 71646 +373 17934 16227 -1707 

 Miesto 
filialai 

43454 43479 +25 39147 39433 +286 4307 4046 -261 

 Kaimo 
filialai 

79759 77231 -2528 64443 60222 -4221 15316 17029 +1713 

 

Dokumentų išdavimo rodikliai ženkliai sumažėjo. Viešojoje bibliotekoje bei miesto 

filialuose išduota dokumentų į namus šiek tiek daugiau nei 2018 m. 

 

Dokumentų 

išdavimas 

Grožinės literatūros Šakinės literatūros Periodinių leidinių 
2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 

Iš viso 
rajone 

132736 62,5 130358 63,1 24085 11,3 26258 12,7 55599 26,2 51904 25,1 

 VB 53774 60,2 52829 78,4 16049 17,9 18341 27,2 19384 21,7 16703 24,8 

 MF 32190 74,1 33036 94,2 3573 8,2 3769 10,7 7691 17,7 6674 19,0 

 KF 46772 58,6 44493 42,8 4463 5,6 4148 3,9 28524 35,8 28527 27,5 

 

 
 

Skaitytojų poreikiai lyginant su 2018 m. išlieka panašūs. Daugiausia bibliotekoje 

išduodama grožinės literatūros 62% bei periodinių leidinių 25%. 

Ataskaitiniais metais pastebima šakinės literatūros paklausa viešojoje bibliotekoje bei 

miesto filialuose. Viešojoje bibliotekoje išduota 9,3% daugiau nei 2018 m., miesto filialuose – 2,5% 

daugiau. 

62% 13% 

25% 

Dokumentų išdavimas pagal turinį SVB 

Grožinė literatūra

Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai
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Daugiausia dokumentų išduota Sedos miesto ir Palnosų filialuose, mažiausiai – Viekšnių 

miesto ir Buknaičių filialuose.  

Vaikų dokumentų išdavimas buvo didžiausias Sedos miesto ir Plinkšių filialuose, 

mažiausiai – Naftininkų ir  Buknaičių filialuose. 
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Miesto ir Kaimo filialų dokumentų išdavimas 

Iš viso iš jų vaikams

Iš viso rajone VB Miesto filiale Kaimo filiale

2017 m. 23,9 24,1 20,7 25,8

2018 m. 24,48 22,59 21,86 29,1

2019 m. 24,49 23,12 21,25 28,91
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Vartotojams skirtų darbo ir kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 

 

 

Darbo vietų skaičius 
vartotojams (įskaitant 

vartotojų kompiut. 
darbo vietas) 

Kompiuterizuotų darbo vietų 
Vartotojams Darbuotojų 

Tinklinių kompiuterizuotų 
darbo vietų skaičius:   

Kompiuterizuotų darbo vietų 
skaičius prijungtų prie 

interneto: 

Kompiuterizuotų darbo 
vietų skaičius  bibliotekos 

darbuotojams 
2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Viešoji 
biblioteka 

32 32 11 14 11 14 24 25 

Miesto filialai 50 29 11 12 11 12 8 8 

Kaimo filialai 143 149 39 46 39 46 20 20 

Iš viso SVB: 225 210 61 72 61 72 52 53 

 

Techninis aprūpinimas 

 

2019 m. 

Kompiuterių 

 
Kopijavimo aparatų Spausdintuvų Skenerių 

Daugiafunkcinių 

įrenginių Planšetės Kt. įranga 

Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. Vartot. Darbuot. 

Viešoji 

biblioteka 
14 25 1  1 4 1 2 1 9 6 21 

Miesto filialai 12 8       4  4 7 

Kaimo filialai 46 20       20  8 11 

Iš viso SVB: 72 53 1 0 1 4 1 2 25 9 18 39 
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Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

 2018 m. 2019 m. 

 Bibliotekos darbuotojų pravestų apmokymų bendra 
trukmė iš viso (valandomis) fondų,  paslaugų, įrangos, 
informacinių šaltinių panaudojimo klausimais 

339 val. 995 val. 

 Vartotojų, apsilankiusių apmokymuose skaičius iš viso 3637 4417 

 

2019 m. kompiuterinio raštingumo mokymuose, kituose mokomuosiuose renginiuose 

dalyvavo 780 vartotojų daugiau nei 2018 m. Iš jų viešojoje bibliotekoje apmokyti 3235 vartotojai, 

miesto filialuose – 663 (2018 m. – 716 vartotojų), kaimo filialuose – 519  (2018 m. – 610 vartotojų). 

2019 m. viešoji biblioteka ir jos filialai aktyviai įsijungė į projekto „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” visoje šalyje organizuojamas 

veiklas, skaitmeninio raštingumo mokymus. Dvi viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 

skyriaus darbuotojos apmokė 158 gyventojus. Mažeikiškiai buvo kviečiami stebėti interneto 

transliacijas, dalyvauti akcijoje „Senjorų dienos internete“. 
 

   
 

Mokymai vyko Viešosios bibliotekos salėje ir skaitykloje 
 

 
 

„18 valandų trukmės kompiuteriniai kursai pradedantiesiems“ Laižuvos filiale 
 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Informacijos paieška interneto svetainėse“ Auksodės filiale 
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           „Saugus darbas internete“                                „Saugus internetas“ Plinkšės filiale 
            Naftininkų miesto filiale 

 

 

Kompiuterinių kursų metu dalyviai įgijo žinių apie kompiuterio sandarą, kompiuterinę 

techniką, programinę įrangą, mobiliuosius įrenginius ir kt. Dalyviai mokėsi paieškos internete, 

tinkamos informacijos grupavimo, rūšiavimo, saugaus elgesio internetinėje erdvėje, taip pat 

paieškos bibliotekos elektroniniame kataloge, kaip susirasti leidinius, juos užsisakyti, rezervuoti bei 

pratęsti grąžinimo terminą. 

Bibliotekininkai atsakė į 2543 įvairias vartotojų skaitmeninio raštingumo užklausas: el. 

bendravimo, el. pašto, socialinių tinklų, el. deklaravimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, el. 

bankininkystės, registracijos pas gydytoją, darbo paieškos ir kitomis temomis.  

 

 

 

Prieiga ir sąlygos 
 

Dauguma kaimo filialų darbuotojų dirba 0,75 etato,  tik Židikų,  Tirkšlių ir Ukrinų filialo 

darbuotojos dirba pilnu etatu, Kapėnų ir Palnosų, Purvėnų  filialų darbuotojos – 0,5 etato.  
 

 

 

Bibliotekos darbuotojų darbo laikas  

 

Eil.
Nr. 

Pavadini-
mas 

Darbo laikas Pietų 
pertrauka I II III IV V VI 

1. 
Viešoji 

biblioteka 
10.00-18.00 10.00-18.00 

10.00-
18.00 

10.00-
18.00 

10.00-
18.00 

10.00-
15.00 

------- 

2. 
Auksodės 

filialas 
9.00-16.00 

11.30- 
18.00 

11.30- 
18.00 

9.00-
16.00 

9.00-
16.00 

Nedirba 
12-12.30 

15-15.30 

(II, III) 

3. 
Balėnų 

filialas 
11.30- 
18.00 

11.30- 
18.00 

11.30- 
18.00 

11.30- 
18.00 

11.30- 
18.00 

Nedirba 
14.00-

14.30 

4. 
Bugenių 

filialas 
9.30-18.00 Nedirba 

9.30-
18.00 

9.30-
18.00 

Nedirba Nedirba 
13.00-
13.30 

5. 
Buknaičių 

filialas 
Nedirba 9.30-18.00 Nedirba Nedirba 

9.30-
18.00 

Nedirba 
13.00-
13.30 

6. 
Kapėnų 

filialas 
Nedirba 15.30-19.00 

15.30-
19.00 

15.30-
19.00 

15.30-
19.00 

9.00-
15.30 

12-12.30 
(VI) 

7. 
Krakių 

filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

13.00-
14.00 
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8. 
Laižuvos 

filialas 
11.00-17.00 11.00-18.00 

11.00-
18.00 

11.00-
18.00 

10.30-
16.00 

Nedirba 
13.00-
13.30 

9.  
Leckavos 

filialas 
11.00-18.00 11.00-18.00 

11.00-
18.00 

11.00-
18.00 

11.00-
18.00 

Nedirba 
14.00-
15.00 

10. 

Naftininkų 

miesto 

filialas 

9.00-18.00 9.00-18.00 
9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

8.00-
15.30 

Pagal 
grafiką 

11.  
Palnosų 

filialas 
12.00-16.00 12.00-16.00 

12.00-
16.00 

12.00-
16.00 

12.00-
16.00 

Nedirba ---------- 

12. 
Pikelių 

Filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

14.00-
15.00 

13. 
Plinkšių 

filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

9.00-
16.00 

12.00-
13.00 

14 
Purvėnų 

filialas 
10.30-17.00 Nedirba 

10.30-
18.00 

10.30-
18.00 

Nedirba Nedirba 
14.00-
14.30 

15. 

Reivyčių 

miesto 

filialas 

9.00-18.00 9.00-18.00 
9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
16.45 

Pagal 
grafiką (45 

min.) 

16. 
Renavo 

filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

14.00-
15.00 

17. 

Sedos 

miesto 

filialas 

9.00-18.00 9.00-18.00 
9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

Nedirba 
Pagal 

grafiką 
 (1 val.) 

18. 
Šerkšnėnų 

filialas 
11.00-17.30 10.30-17.00 

11.00-
17.30 

10.30-
17.00 

10.30-
17.00 

Nedirba 
13.00-
13.30 

19. 
Tirkšlių 

filialas 
Nedirba 9.00-18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
15.30 

12.00-
12.30 

20. 
Ukrinų 

filialas 
Nedirba 9.00-18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
15.30 

13.00-
13.30 

21. 
Urvikių 

filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

14.00-
15.00 

22. 
Užlieknės 

filialas 
Nedirba 10.00-17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

13.00-
14.00 

23. 

Viekšnių 

miesto 

filialas 

9.00-18.00 9.00-18.00 
9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

Nedirba 
Pagal 

grafiką 
 (1 val.) 

24. 
Žemalės 

filialas 
10.00-17.00 11.00-18.00 

11.00-
18.00 

10.00-
17.00 

10.00-
17.00 

Nedirba 
14.00-
15.00 

25. 
Židikų 

filialas 
9.00-18.00 9.00-18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

9.00-
18.00 

Nedirba 
12.30-
13.00 

 

 



19 
 

Tarpbibliotekinis skolinimas šalies viduje 

 

TBA 2018 m.  2019 m. 

Išsiųsta užsakymų 
VB 

Filialams 

54 
46 
8 

47 
46 
1 

Gauta dokumentų 
Originalų 

Kopijų 

49 
25 
24 

44 
21 
23 

Gauta užsakymų – – 

Išsiųsta dokumentų – – 

Skaitytojų, besinaudojančių 
TBA paslaugomis, skaičius 

VB 
Filialų 

21 
 

20 
1 

18 
 

17 
1 

Neigiamų atsakymų skaičius 5 3 

  

Ataskaitiniais metais TBA paslaugų rodikliai nežymiai sumažėjo. TBA paslaugomis 

naudojosi 18 vartotojų (2018 m. – 21). Kitoms bibliotekoms pateikti 47 užsakymai (2018 m. – 54). 

Gauti 44 dokumentai (2018 m. – 49): 21 knygos ir 23 straipsnių bei natų kopijos.  

 

 

RENGINIAI 

 

 SVB VB MF KF 

Renginiai 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

 Renginių skaičius 
(įskaitant ir 
virtualius) 

793 885 156 281 150 146 483 458 

 Kompleksiniai 23 17 4 3 2 2 17 12 

 Žodiniai  373 507 79 210 76 80 218 217 

 Parodos                                                                                          397 363 73 68 72 65 253 230 

 

 

Pagrindinės renginių formos ir tematika 

                                                                                                           

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2019 m. vyko daugybė įvairiausių renginių: knygų 

pristatymai, parodų atidarymai ir pristatymai, teminiai ir literatūriniai vakarai, susitikimai su 

žymiais žmonėmis, kompleksiniai renginiai, šventės, informaciniai ir mokomieji renginiai: 

paskaitos, užsiėmimai, seminarai, konferencijos, viktorinos, netradicinės pamokos ir kitokio 

pobūdžio renginiai. Buvo parengta spaudinių parodų, bibliotekos salėje ir kitose erdvėse eksponuota  

fotografijos, tapybos, tautodailės darbų parodų, parodinėse vitrinose parengtos bibliotekos 

darbuotojų ir lankytojų asmeninių kolekcijų ir kitokios parodos. Bibliotekos interneto svetainėje 

pristatytos  virtualios naujų knygų ir teminės parodos. Renginiuose apsilankė daugybė mažeikiškių.  
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Renginiai viešojoje bibliotekoje 
 

 Gegužės 24 d. Mažeikių rajone lankėsi tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 

2019“ dalyviai:  poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vladas 

Braziūnas, poetas, publicistas Vytautas Kaziela, aktorė Daiva Škelevaitė, fleitininkas Andrius 

Radziukynas. „Poezijos pavasario“ renginiai vyko Viekšniuose, Tirkšliuose, Laižuvoje, o vakare 

poezijos ir muzikos šventė „Po Žemaitijos dangumi“ vyko Mažeikių viešosios bibliotekos 

kiemelyje. 

 

              
„Poezijos pavasaris” Viešosios bibliotekos kiemelyje 

  

Vaižganto metams paminėti buvo skirtas literatūrinis aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro 

Venslovo spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“, kuris vyko spalio 3 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

 

 

Literatūrinis spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ 

 

Lapkričio 30 d. Viešojoje bibliotekoje vyko knygų mugė „Žemaičiai myli knygą“ 

(http://www.mrvb.lt/naujienos/viesojoje-bibliotekoje-vyko-mazeikiu-knygu-muge/#prettyPhoto). 

Žemaitijos metų svarbiausioje knygos šventėje apsilankė apie 800 mažeikiškių ir svečių, kurių 

laukė daugybė renginių, pramogų ir užsiėmimų bei daugybė naujų, spaustuvės dažais kvepiančių 

knygų. Daugiausia žiūrovų susirinko į susitikimą su puikiai visiems pažįstama populiarių radijo ir 

televizijos laidų vedėja, LRT projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyve, etnomuzikologe, Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos docente Zita Kelmickaite. Iš Klaipėdos atvykęs rašytojas Juozas 

Šikšnelis mugės lankytojams pristatė naująjį romaną „Praeities dulkės – mirties šešėliai“. Vyko 

įdomus susitikimas su lietuvių kino aktore Gražina Baikštyte, kuri mažeikiškiams pristatė dvi savo 

knygas „Rimo Tumino sodas“ bei „Gyvenimas kaip teatras“. Mažeikių krašto kultūros paveldo 

2020 metų kalendorių knygų mugės lankytojams pristatė jo rengėjos: Mažeikių rajono savivaldybės 

http://www.mrvb.lt/naujienos/viesojoje-bibliotekoje-vyko-mazeikiu-knygu-muge/#prettyPhoto
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administracijos vyriausioji specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė ir kraštietė 

dailininkė, grafikė Asta Norkutė. Įdomius leidinius pristatė ir leidyklos „Terra Publica“ vadovas 

Vytautas Kandrotas, fotografas, keliautojas, pažintinių knygų sudarytojas ir autorius, kelionių po 

Lietuvą ekspertas. Kūrybinėse dirbtuvėlėse buvo kuriami odiniai knygų skirtukai, popierinės gėlės, 

dekoruojamos žvakės (http://www.mrvb.lt/naujienos/ispudziai-aplankius-kurybines-dirbtuveles-

viesojoje-bibliotekoje/#prettyPhoto). Mugėje knygomis prekiavo 16 leidyklų ir knygynų.  

 

 
           

 

 

 

 

 

 

Knygų mugė „Žemaičiai myli knygą“ 

 

            

Susitikimas su aktore Gražina Baikštyte            Knygų mugės viešnia Zita Kelmickaitė 
                                                                         

 

Knygų pristatymai 

 2019 m. balandžio 25 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje naują 

knygą „Minčių žvėrynas“ pristatė 

žurnalistė, rašytoja, jogos praktikė Eva 

Tombak. 

 Gruodžio 17 d. Mažeikių viešojoje 

bibliotekoje savo knygą „Gyvenimą 

keičiantys patarimai“ pristatė viena 

populiariausių šalyje astrologių ir 

būrėjų Vaiva Budraitytė. 

http://www.mrvb.lt/naujienos/ispudziai-aplankius-kurybines-dirbtuveles-viesojoje-bibliotekoje/#prettyPhoto
http://www.mrvb.lt/naujienos/ispudziai-aplankius-kurybines-dirbtuveles-viesojoje-bibliotekoje/#prettyPhoto
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Parodų atidarymai ir pristatymai 

 

 Birželio 4 d. pristatyta mažeikiškio 

Algimanto Tirliko jubiliejinė fotografijų 

paroda, surengta fotomenininko 70-

mečio proga. Rugpjūčio 16 d. – dailės 

plenero „Žemaitijos paletė“ kūrybinių 

darbų paroda. 
 

 

 

 Spalio 18 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

atidaryta menininkų Eglės 

Beržanskytės-Trembo ir Simono 

Gutausko tapybos darbų paroda 

„Femina“. Visas bibliotekos erdves 

papuošė 30 profesionalių dailininkų 

paveikslų. 

 

 

 Lapkričio 22 d. Viešojoje bibliotekoje atidaryta 

fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“. 

Atidaryme  dalyvavo Šveicarijos lietuvių 

bendruomenės pirmininkė, kraštietė Jūratė 

Caspersen.  

 

 

 

 

Bibliotekos lankytojų asmeninės kolekcijos 

 Laimos Noreikienės 316 švilpukų kolekcijos paroda „O tu pašvilpauki, bernioke…“ 
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 Dalios Bliūdžiuvienės degtukų dėžučių 

kolekcijos paroda (400 eksponatų) 
 

 

 

 Aušros Šličiuvienės suvenyrinių batelių 

kolekcijos paroda                                              

                                                                     
 

Renginiai filialuose 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Balėnų filiale vyko vakaronė 

„Žemaitiškų patiekalų degustacija“, 

skirta Žemaitijos metams paminėti. 

Dalyviai pristatė savo patiekalus, 

dalyvavo bibliotekininkės organi-

zuotame žemaitiško žodyno konkurse, 

dainavo liaudiškas dainas, degustavo 

žemaičių krašto kulinarinio paveldo 

patiekalus.  
 

 

 

 

 Balandžio 24 d. Laižuvos filiale vyko 

edukacinė popietė apie kunigą, poetą 

Antaną Vienažindį – Vienužį Mažeikių 

lopšelio darželio „Eglutė“ darbuotojai 

susipažino su Laižuvos miestelio istorija, 

lankytinais objektais, žymiu to krašto 

audėju Simonu Baranausku. 
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 Gruodžio 1 d. Kapėnų filialas tapo 

Adventinio vainiko pynimo kūrybinėmis 

dirbtuvėmis.  

Savo profesionaliomis žiniomis dalijosi 

ir edukaciją vedę floristė Vaida 

Žvirždinienė.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Gruodžio 18 d. Reivyčių miesto filiale 

organizuotas edukacinis užsiėmimas „Su 

šiluma ir meile“. Bibliotekininkė mokė, 

kaip pasigaminti žvakeles, panaudojant 

natūralias ir kvapnias bičių vaško 

plokšteles.  

 

 

 

 

 

 Balandžio 25 d. Buknaičių filiale vyko 

dainuojamosios poezijos vakaras 

„Pavasaris širdyje“, skirtas Naciona-

linei Lietuvos bibliotekų savaitei. 

Vakaro dalyviams savo dainas ir eiles 

dovanojo literatė, dainų tekstų autorė ir 

atlikėja Vilija Imbrienė.  
 

 Gegužės 3 d. Bugenių filiale vyko 

popietė „Mamadienis su senelėmis“. 

Renginys vyko kartu su VŠĮ „Būk su 

manim“ centru, menų studija „Erdvė“. 

Vaikai ir močiutės dalinosi patirtimi apie 

vaikystės žaidimus, atsakinėjo į pateiktus 

klausimus, praktinės edukacijos metu 

dekoravo stiklainius specialiais dažais. 

Pagaminta dovana buvo įteikta mamoms, 

močiutėms ir vienišoms senelėms. 
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 Spalio 4 dieną Ukrinų filiale paminėta 

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. 

Gydytojas psichiatras, Mažeikių 

ligoninės psichiatrijos skyriaus vedėjas 

Darius Ereminas skaitė pranešimą apie 

senatvę, kalbėjo apie kaip natūralų 

gyvenimo reiškinį, kaip senti laimingai – 

išlikti fiziškai ir protiškai aktyviems. 
 

 Birželio 14 d. Urvikių kultūros centro 

kolektyvas ir Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

Urvikių filialo vyresnioji bibliotekininkė 

organizavo renginį „Kelias į nežinią“, 

skirtą  Gedulo ir vilties dienai paminėti. 

 

 

 

 Lapkričio 15 d. Auksodės bendruomenės namuose vyko jau penktasis Protų mūšis „Mes 

žinome geriau“, kurį organizavo Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

Auksodės filialo biblio-tekininkė Ramona Stasiulienė ir Laižuvos kultūros centro 

organizatorė Aušra Šeškienė. Protų mūšyje rungėsi keturių kaimų bendruomenės: 

Auksodės, Purvėnų, Buknaičių ir Laižuvos komandos. Nugalėtojais tapo Laižuvos 

bendruomenės komanda, kuri laimėjo ir išsivežė Proto mūšio simbolį-auksinį obuolį. 
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Filialų įkūrimo jubiliejai 

 

 

 Balandžio 26 d. Leckavos filialo biblioteka minėjo įkūrimo 70-metį. Į renginį pakviesti 

miestelio gyventojai ir svečiai. Buvo pristatyta paroda „Biblioteka vakar ir šiandien“, 

kurioje eksponuojami seni dokumentai, kraštotyros darbai, nuotraukos.  

 

 

 
 

 Birželio 21 d. Pikelių filialo biblioteka šventė 70 metų veiklos jubiliejų 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Lapkričio 16 d. Židikų kultūros centro salėje surengta šventė „Laiko knygą atvertus…“, kuria 

paminėtas Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Židikų filialo veiklos 80-metis. 

Prisiminti bibliotekos istorijos vingiai, svarbiausios datos ir žmonės, kurie čia dirbo. Šventinį 

koncertą dovanojo Židikų kultūros centro meno kolektyvai, Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros centro mišrus choras „Draugystė“. 



27 
 

 

Renginių lankytojų skaičius kasmet auga. Iš viso rajone renginiuose lankėsi 1283 lankytojų 

daugiau nei 2018 m., viešojoje bibliotekoje 650 lankytojais daugiau nei 2018 m. , miesto filialuose –

157 lankytojais daugiau, kaimo filialuose – 476 lankytojais daugiau. 

 

Mokamos paslaugos 

2019 m. už mokamas paslaugas surinkta 3286,00 Eur (91,00 Eur mažiau nei 2018 m. – 

3377,00 Eur). 

 Skaitytojo pažymėjimas – magnetinė kortelė ar jos dublikatas vaikams ir 
moksleiviams iki 16 metų –  1,00 Eur 

 Skaitytojo pažymėjimas – magnetinė kortelė ar jos dublikatas suaugusiems, 
galiojantis neribotą laiką –  1,50 Eur 
 
Dokumentų spausdinimas, kopijavimas: 

 1 puslapis (A4 formatas) – 0,10 Eur 
 1 puslapis (A3 formatas) – 0,20 Eur 

 
Dokumentų skenavimas: 

 1 puslapis – 0,20 Eur 
 Spalvoto dokumento išspausdinimas: 
 1 puslapis (A4 formatas) – 0,70 Eur 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią 
užklausą: 

 1 bibliografinis įrašas – 0,20 Eur 
 
Bibliotekos salės nuoma: 

 be įrangos – 1 val. – 10,00 Eur 
 su demonstracine įranga ir aptarnavimu –  1 val. – 20,00 Eur 

 

Iš viso rajone VB Miesto filialuose Kaimo filialuose

2017 m. 7482 4308 918 2256

2018 m. 9483 4666 1583 3234

2019 m. 10766 5316 1740 3710
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Dokumentų siuntimas iš Lietuvos bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą 
(TBA): 

 Siuntinio kaina priklauso nuo paskaičiuoto įkainio už faktinį siuntinio svorį. 
Kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais 

 

Bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene 

 

Straipsniai spaudoje apie Bibliotekos veiklą (lyginamoji analizė su 2018 m.) 

 

 2018 2019 Skirtumas 

 Respublikos spaudoje 3 4 +1 

 Vietos spaudoje 136 137 +1 

 Elektroniniuose laikraščiuose ir interneto 

svetainėse 

1016 868 -148 

Iš viso: 1155 1009 -146 

Iš jų: 

 Profesionalių bibliotekininkų 1010 872 -138 

 Žiniasklaidos atstovų 145 137 -8 

 

 

Viešinant viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą 2019 m. rajono ir šalies žiniasklaidos 

priemonėse paskelbti 1009 straipsniai, kuriuose buvo pristatomi ir populiarinami kultūros, 

informaciniai-edukaciniai renginiai, akcijos, paslaugos, veiklos naujovės, profesinės išvykos ir kt. 

141 publikacijų buvo paskelbta tradiciniuose periodiniuose leidiniuose („Santarvė“, „Būdas 

Žemaičių“, „Didmiestis“, „Tarp knygų“), 868 – elektroniniuose laikraščiuose ir interneto svetainėse 

(www.santarve.lt, www.budas.lt, Mažeikių rajono savivaldybės svetainėje www.mazeikiai.lt, 

www.infomazeikiai.lt, www.zemaitija.lt, www.mazeikieciai.lt, www.tirksliudarzelis.lt, 

http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com). 

Visuomenė nuolat ir išsamiai apie VB ir filialų veiklas, renginius buvo informuojama 

Bibliotekos tinklalapyje www.mrvb.lt ir socialiniame tinkle facebook paskyroje. 

2019 m. parengta nemažai mažosios poligrafijos leidinių (kvietimų, skrajučių, skelbimų, 

lankstinukų, afišų ir kt.), skirtų reklamuoti ir reprezentuoti Bibliotekos kultūrinius renginius, 

projektus, mokymus, edukacinius renginius, knygų mugę bei kitus renginius. 

 

 

Vietos radijo ir televizijos panauda 

 

Mažeikių radijo stotis Mažeikiai FM. Ukrinų filialo bibliotekininkė dalyvavo radijo laidoje 

ir supažindino klausytojus su Ukrinuose esančiomis skulptūromis, bažnyčia, bibliotekos ir 

bendruomenės veiklomis ir renginiais.  

Mažeikių regiono televizija „Roventa“ filmavo 12 bibliotekoje (2018 m. – 18) vykusių 

renginių, apie kuriuos buvo pasakojama žinių laidose.  

 

 

 

http://www.santarve.lt/
http://www.budas.lt/
http://www.mazeikiai.lt/
http://www.infomazeikiai.lt/
http://www.zemaitija.lt/
http://www.mazeikieciai.lt/
http://www.tirksliudarzelis.lt/
http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/
http://www.mrvb.lt/
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Regiono televizijos „Roventa“ filmuoti renginiai 2019 m. 
 

Eil. 
Nr. 

Data Renginys 

1. 2019-01-26 „Ką gali žmogus?“ 

2. 2019-03-05 Užgavėnės bibliotekos kiemelyje 
3. 2019-04-04 Susitikimas su politikos apžvalgininku dr. Kęstučiu Girniumi 

4. 2019-04-16 Parodos „Žemaitija istoriniuose Europos žemėlapiuose“ 
pristatymas 

5. 2019-05-03 Petro Liuberto knygos „Tamsios aukštumos: LTSR milicija 1940-
1987 metais“ pristatymas 

6. 2019-06-04 Algimanto Tirliko jubiliejinės fotonuotraukų parodos atidarymas 
7. 2019-08-16 Dailės plenero „Žemaitijos paletė“ parodos atidarymas 

8. 2019-09-03 D. Bliūdžiuvienės degtukų dėžučių kolekcijos pristatymas 
9. 2019-10-03 Spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ 

10. 2019-11-14 Julijos Almanis knygos „Smėlis sandaluose“ pristatymas 
11. 2019-11-22 Fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas 

12. 2019-11-30 Mažeikių knygų mugė 
 

 LRT televizijos laidoje „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite Ukrinų filialo bibliotekininkė 

pristatė skulptūras iš akmens ir jų autorių Steponą Gailevičių. 

 
Kitos priemonės 

 
Ataskaitiniais metais biblioteka vykdydama veiklą, bendradarbiavo su kultūros, švietimo, 

kitomis įstaigomis, kūrybinėmis organizacijomis, Mažeikių Rotary „Liberta“ ir Mažeikių moterų 

LIONS klubais.  

2019 m. sukaupta nemaža skaitytojų kontaktų bazė, suteikė galimybė kryptingai viešinti 

bibliotekos veiklas. Vyresnioji bibliotekininkė viešiesiems ryšiams, reguliariai siunčia informaciją 

apie vykstančius renginius.  

Daugumos filialų įvaizdžio formavimui pasitarnauja filialų darbuotojų bendradarbiavimas 

su kaimo bendruomenių tarybom, seniūnijom, mokyklom, kultūros namais. Auksodės ir Šerkšnėnų 

filialai įeina į daugiafunkcinių centrų sudėtį. Kapėnų ir Renavo filialų darbuotojos yra 

bendruomenių pirmininkės.  

 

IV. VARTOTOJŲ VAIKŲ APTARNAVIMAS 

 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

Iš viso 
rajone 

2664 2796 +132 47762 48923 +1161 17,9 17,5 -0,4 

 VB 1204 1310 +106 12842 14170 +1328 10,7 10,8 +0,1 

 Miesto 
filialai 

731 778 +47 14177 14748 +571 19,4 18,9 -0,5 

 Kaimo 
filialai 

729 708 -21 20743 20005 -738 28,5 28,2 -0,3 

 

Ataskaitiniais metais vaikų vartotojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo. Rajono 

bibliotekose užregistruota 1161 apsilankymais daugiau nei 2018 m. Daugiau lankytojų apsilankė 
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viešojoje bibliotekoje – 1328, miesto filialuose – 571, o kaimo filialuose vaikų vartotojų ir 

apsilankymų rodikliai sumažėjo. Iš miesto filialų daugiausiai lankytojų padaugėjo Sedos miesto 

filiale – 6424, iš kaimo filialų Auksodės filiale – 2435, mažiausiai Purvėnų filiale – 105.  

Vaikų traukos centru tampa Vaikų literatūros skyriuje veikianti žaisloteka, kurioje vaikai 

gali ne tik skaityti knygutes, bet ir žaisti stalo bei interaktyvius žaidimus, žiūrėti lėlių teatro 

spektaklius. Iš projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ lėšų buvo įsigyta 

interaktyvių žaidimų įranga Xbox ir Kinect, žaidimų komplektai, televizorius, 2 planšetiniai 

kompiuteriai. Žaislotekoje apsilankė 443 vaikai.  
 

 

Dokumentų išdavimas vaikams (lyginamoji analizė su 2018 m.) 

 

 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

Iš viso 45933 45740 -193 

 Viešojoje bibliotekoje 13771 15162 +1391 

 Miesto filialuose 11646 11986 +340 

 Kaimo filialuose 20516 18592 -1924 

 

 

Literatūros išduotis vaikams rajone sumažėjo 193 fiz. vnt. Viešojoje bibliotekoje ir miesto 

filialuose išdavimo rodikliai didėjo, kaimo filialuose – sumažėjo 1924 fiz. vnt. Daugiausia 

dokumentų išduota Sedos miesto filiale – 6050 fiz. vnt., iš kaimų filialų Plinkšių filiale – 2821 fiz. 

vnt., mažiausiai Buknaičių  filiale – 54 fiz. vnt.  

 

Pagrindinės, kai kurių rodiklių sumažėjimo priežastys:  
 

 mažėjantis gyventojų vaikų skaičius;  

 vaikiškų periodinių leidinių trūkumas;  

 kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi mokyklų 

bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais. 

 

Renginiai 
 

 Iš viso renginių Kompleksinių Žodinių Parodų 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso 
rajone 

342 477 +135 3 2 186 332 153 148 

 Vaikų 
lit. sk. 

39 170 +131 – – 26 153 13 17 

 Miesto 
filialai 

71 72 +1 1 – 40 44 30 28 

 Kaimo 
filialai 

232 235 +3 2 2 120 135 110 103 
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Renginiai Vaikų literatūros skyriuje 

 Balandžio 2-ąją Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paminėta 

Tarptautinė vaikų knygos diena. Šią dieną moksleiviams buvo pristatytos geriausios bei 

apdovanojimus pelniusios knygos, rodomas Mažeikių Ventos progimnazijos 6 klasės 

moksleivių vaidinimas „Auksinė žuvelė“ iš Jurgos Baltrukonytės knygos „Filmukai“. 

Vyresniems moksleiviams edukacinę lietuvių kalbos pamoką „Haiku Mažeikių miestui“ vedė 

Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytoja Audinga Dapkevičė. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Gegužės 30 d. Viešoji biblioteka prisidėjo prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos organizuojamos Skaitymo skatinimo programos akcijos „Tėčiai skaito vaikams“. 

Akcija organizuojama siekiant netradiciškai paminėti artėjančią Tėčio dieną ir pabrėžti tėvystės 

svarbą vaikų auklėjimui. Šią dieną Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikams knygas skaitė 

žinomi Mažeikiuose tėčiai – muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris ir kultūros centro 

direktorius Raimundas Radavičius.  

        

  

 Rugsėjo 23 dieną Mažeikių rajono 

savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinis protmūšis šeštų klasių moksleiviams. Jį 

pagal naujausią skaitymo skatinimo programą buvo parengę Nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamento darbuotojai, renginį pravedė aktorius 

Šarūnas Gedvilas. 
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 2019 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotos 

Knygų mugės „Žemaičiai myli knygą“ metu vyko edukaciniai užsiėmimai kūrybinėse 

dirbtuvėse. Žaislotekoje vyko Lego konstruktorių pristatymas („Lego edutacation WeDo“, 

Fischertechnik) ir „Mažeikiškio Kiškio kūrybinės dirbtuvėlės“, kuriuose apsilankė apie 80 

lankytojų. Vaikų literatūros skyriuje „Interact“ savanorės piešė su chna dažais. Fondų 

organizavimo skyriaus vedėja darė laikinas tatuiruotes ir piešė ant veido su specialiais grimo 

dažais.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parodos  

 

Vaikų literatūros skyriuje: 

 Gegužės mėn. veikė Mažeikių  moksleivių namų Dailės studijos kūrybinių darbų paroda „Ore, 

žemėje, vandenyje“. 

 Spalio mėn. eksponuota Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos mokinių kūrybinių darbelių 

paroda „Rudens  karūna“ . 

 Lapkričio mėn. parengta vaikų karpinių konkurso „Sukurk karpinį savo kraštui“ dalyvių 

paroda. 

 Gruodžio mėn veikė Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos ir Latvijos 

Nīgrandes mokyklos bendro projekto „Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos 

pasienio regionų bendruomenių gerovei“ moksleivių darbų paroda. 
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Renginiai vaikams filialuose 

 

 

 

 

Edukacinių veiklų organizavimas 

 

Veiklos pavadinimas Renginių 
skaičius 

Dalyvių 
skaičius 

Edukaciniai  užsiėmimai. Iš jų: 
 suaugusiems 
 vaikams 

9 
5 
4 

125 
57 
68 

Kultūros paso programa „Mažeikiškio kiškio teatras“ 9 203 
LEGO  kūrybinės dirbtuvės 11 116 

 Sausio 29 d. Mažeikių viešosios 

bibliotekos salėje vyko spektaklis 

,,Pagrandukas“. Taip pavadintą pasaką  

vaikams pristatė  Bugenių filiale susi-

būręs dramos būrelis ,,Linksmosios 

Bugenių senelės“, kurio metu buvo 

supažindinama su senovės lietuvių 

duonos kepimo tradicijomis bei 

papročiais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Liepos 25 d. Buknaičių filiale vyko 

edukacinis užsiėmimas „Skirtukas 

knygai su žemaitiška simbolika“, kurį 

vedė Mažeikių muziejaus kultūrinės 

veiklos vadybininkė Lilija Petraitienė. 

Renginys vyko pagal projektą 

„Žemaitis nu mažū dėinū“, kurį rėmė 

Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių 

viešoji biblioteka.  

 

 

 

 

 Lapkričio 15 d. Naftininkų miesto filiale 

vyko rytmetis „Mamulė Mū – nerealioji 

karvė“, skirtas Šiaurės šalių literatūros 

savaitei paminėti.  

 Kovo 21 d. Renavo bibliotekoje vyko 

edukacinė pamoka vaikams „Kiaušinių 

dekoravimas“.  
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Kamišibai teatro kūrybinės dirbtuvės. Iš jų: 
 suaugusiems 
 vaikams 

12 
1 

11 

268 
22 

246 

Spektakliai. Iš jų: 
 suaugusiems 
 vaikams  

18 
1 

17 

559 
18 

541 

Ekskursijos. Iš jų: 
 suaugusiems 
 vaikams  

20 
1 

19 

693 
15 

678 

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“. Iš jų: 
 edukaciniai užsiėmimai 
 Lego kūrybinės dirbtuvės 

65 
53 
12 

615 
388 
227 

Iš viso 152 2579 

 
 

Kultūros paso programa „Mažeikiškio kiškio teatras 
 

Eil. 
nr. 

Kultūros paso 
programa 

Dalyvavo Dalyvių 
skaičius 

1. Mažeikiškio kiškio 
teatras 

Mažeikių „Vyturio“ pradinė 
mokykla 

95 

2. Mažeikiškio kiškio 
teatras 

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės 
mokyklos pradinė klasė 

34 

3. Mažeikiškio kiškio 
teatras 

Mažeikių  „Jievaro“ pagrindinė 
mokykla 

50 

4. Mažeikiškio kiškio 
teatras 

Mažeikių rajono Viekšnių 
gimnazija 

24 

 Iš viso  203 

 

Lego kūrybinės dirbtuvės 
 

 

Eil. 
nr. 

Data Vyko Dalyvavo Dalyvių 
skaičius 

1-
4. 

2019-09-01 
2019-09-30 

Mažeikių viešoji 
biblioteka 

Mažeikių viešosios bibliotekos 
skaitytojai 

20 

5. 2019-11-07 Auksodės filialas Mažeikių rajono Auksūdžio 
mokykla – daugiafunkcinis centras 

24 

6. 2019-11-13 Tirkšlių filialas Tirkšlių Juozo Vitkaus - 
Kazimieraičio pagrindinės 
mokyklos ketvirtokai 

16 

7. 2019-11-14 Balėnų filialas Balėnų kaimo vaikai 15 
8. 2019-11-20 Užlieknės filialas Užlieknės pagrindinės mokyklos 1-

4 klasių mokiniai 
15 

9. 2019-11-28 Viekšnių filialas Viekšnių gimnazijos 4a klasės 
mokiniai 

17 

10. 2019-12-04 Bugenių filialas Bugenių kaimo vaikai 2 
11. 2019-12-11 Šerkšnėnų filialas Mažeikių rajono Šerkšnėnų 

mokykla-daugiafunkcinis centras 
7 

Iš viso: 116 
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Edukaciniai užsiėmimai 
 

Eil. 
nr. 

Data Edukacinis užsiėmimas Dalyvavo Dalyvių 
skaičius 

1. 2019-02-19  „Meninės knygos kūrimas 
nuo A iki Z“ 

Suaugusieji 10 

2. 2019-02-26  „Laiškas – paveikslas“ Suaugusieji 12 

3. 2019-03-19  „Macrame“. Suaugusieji 7 

4. 2019-04-24  „Gėlės mamai“  Suaugusieji  15 

5. 2019-05-02  „Meninės knygos 
kūrimas“  

Senamiesčio mokyklos 7-8 kl. 
mokiniai 

12 

6. 2019-05-10 „Gėlės“ Senamiesčio mokyklos 7-8 kl. 
mokiniai  

18 

7. 2019-09-13 „Kūrybinio mąstymo 
laboratorija“ 

Suaugusieji 13 

8. 2019-11-12 „Kūrybiškumo ugdymas“  K. Jagmino pradinės mokyklos 4 kl  20 

9. 2019-11-12 „Kūrybiškumo ugdymas“  Sodų pagrindinės mokyklos 9b klasė 18 

  Iš viso: 125 

 
Projekto „Keliaujanti teatro dėžutė“ edukaciniai užsiėmimai 

 
Eil. 
nr. 

Data Edukacinis užsiėmimas Dalyvavo Dalyvių 
skaičius 

1. 2019-06-05 Įvadinis seminaras „Kamišibai 
teatro dėžutė ir jos galimybės“ 

Mažeikių viešosios bibliotekos ir 
filialų darbuotojai 

22 

2. 2019-07-11 Išvažiuojamosios Kamišibai 
kūrybinės dirbtuvės Tirkšlių 
filiale 

Mažeikių r. Tirkšlių lopšelio-
darželio „Giliukas“ 
priešmokyklinė grupė 

14 

3. 2019-09-13 Kamišibai kūrybinės dirbtuvės Mažeikių lopšelio-darželio 
„Žilvitis“ priešmokyklinė grupė 

28 

4. 2019-09-20 Kamišibai kūrybinės dirbtuvės Mažeikių lopšelio-darželio 
„Bitutė“ grupė 

19 

5. 2019-10-08 Pasakos, pritaikytos kamišibai 
dėžutei piešimas  

Mažeikių Gabijos gimnazijos 2 f. 
klasės mokiniai 

24 

6. 2019-10-15 Kamišibai kūrybinės dirbtuvės Mažeikių lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“, priešmokyklinė 
grupė 

21 

7. 2019-10-22 Pasakos, pritaikytos Kamišibai 
dėžutei piešimas  

Mažeikių Senamiesčio pagrindinė 
mokykla, 2b klasė 

15 

8. 2019-10-25 Išvažiuojamosios Kamišibai 
kūrybinės dirbtuvės Tirkšlių f. 

Mažeikių RSVB Tirkšlių filialas, 2a 
ir 2b klasės 

38 

9. 2019-11-06 Kamišibai kūrybinės dirbtuvės Mažeikių darželio-mokyklos 
„Kregždutė“, 2 klasė 

15 

10. 2019-11-07 Išvažiuojamosios Kamišibai 
kūrybinės dirbtuvės Auksodės 
filiale 

Auksodės mokyklos-
daugiafunkcinio centro 
priešmokyklinė grupė 

8 

11. 2019-11-15 Išvažiuojamosios Kamišibai 
kūrybinės dirbtuvės Tirkšlių 
filiale 

Mažeikių RSVB Tirkšlių filialas 1a, 
1b, 3c klasės  

57 

12. 2019-12-04 Išvažiuojamosios Kamišibai 
kūrybinės dirbtuvės 
Šerkšnėnų filiale 

Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunk-
cinio centro priešmokyklinė 
grupė 

7 

 Iš viso: 268 
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BASAKOJŲ BIBLIOTAKAS 

 Didelio susidomėjimo sulaukė nauja inovatyvi pramoga Basakojų bibliotakas. Viešosios 

bibliotekos kiemelyje įrengtas bibliotakas visą vasarą ir rugsėjo mėnesį kvietė vaikučius ir 

suaugusius pasivaikščioti basomis ir pajusti savo pėdomis akmenukų, kankorėžių, smėlio, 

žvyro, šieno, medžio žievės  ir kitų gamtinių medžiagų „švelnumą“ bei paskaityti apie tai 

eilėraščių ir mįslių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinis darbas 

  

Internetas rajono bibliotekose 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

 Vaikų interneto vartotojų skaičius 793 1587 +794 

 Vaikų interneto lankytojų skaičius 12151 11934 -217 
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Bendradarbiavimas su mokyklų bibliotekomis 

  

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius bendradarbiauja su Merkelio Račkausko 

gimnazijos, Senamiesčio pagrindinės, Žiburėlio pradinės mokyklų bibliotekomis, konsultuoja šių 

bibliotekų darbuotojus darbo klausimais. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su lopšeliais-

darželiais: „Saulutė“, „Bitutė“, „Eglutė“ ir kitais rajono lopšeliais-darželiais, pradinėmis bei 

pagrindinėmis mokyklomis, „Gabijos“ ir Merkelio Račkausko gimnazijomis, Mažeikių Vytauto 

Klovos muzikos mokykla, moksleivių namų dailės studija (vad. G. Brasienė), kurios ugdytinių 

darbai eksponuojami bibliotekoje.  
 

       

 

               

     

Šerkšnėnų daugiafunkcinis centras                         Auksodės daugiafunkcinis centras 
 

Auksodės ir Šerkšnėnų filialai yra viename pastate kartu su mokyklomis-daugiafunkciniais 

centrais, todėl patogu organizuoti renginius, dalyvauti bendruomenių bei kultūros centro darbuotojų 

organizuojamuose renginiuose. 

 

Filialas Bendradarbiavimas 

Užlieknės filialas Užlieknės pagrindinė mokykla 

Židikų filialas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Židikų filialas 

Tirkšlių filialas Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla 

Tirkšlių lopšelis-darželis „Giliukas“ 

Sedos miesto filialas Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 

Sedos darželis 

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos filialas 

Reivyčių miesto filialas Darželis-mokykla „Kregždutė“ 

Viekšnių miesto filialas Viekšnių gimnazija 

Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla 

 

V. INFORMACINĖ IR KRAŠTOTYROS VEIKLA 

 
LIBIS PĮ diegimas 

 

Viešojoje bibliotekoje LIBIS įdiegta 2003 metais birželio 17 dieną. Fondų organizavimo 

skyriuje vykdoma bibliografinio įrašo paieška, jo sudarymas ir redagavimas, įrašo kopijavimas; 

gautų dokumentų registravimas, gaunamų sąskaitų tvarkymas; fondų apjungimas į fondų grupes; 

koduotų duomenų sąrašų tvarkymas; gautų ir paskirstytų dokumentų ataskaitos, sąskaitų užbaigimo 
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dokumentų spausdinimas, paskirstymo aktų formavimas ir spausdinimas, inventoriaus knygų 

spausdinimas, knygų nurašymo bei perdavimo aktų suformavimas ir spausdinimas. 

 

 

LIBIS  2018 m. 2019 m. 

Naujų dokumentų įrašų skaičius 1860 1814 

Automatizuotai sukurti įrašai 3021 2523 

Analizinių periodinių leidinių įrašų sukurta 1161 1009 

Automatizuotai parengtų įrašų iš viso el. kataloge 55395 64330 

Rakataloguojami dokumentai 1972 645 

 

 

Informacinio fondo dydis 2018 m. 2019 m. Skirtumas 

SVB 6956 7614 +658 

VB 3495 4121 +626 

Miesto filialuose 930 891 -39 

Kaimo filialuose 2531 2602 +71 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale 144 145 +1 

 

 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje trūksta lietuvių-latvių, švedų-lietuvių kalbų žodynų, 

žemėlapių. Nepakanka leidinių apie turizmo vadybą, švietimo kokybę, vartotojų elgseną, prekių 

ženklus, netradicinius verslus, finansus, reklamą, turizmą, ergonomiką, verslo etiką ir etiketą. Taip 

pat reikėtų pačios naujausios informacijos apie Lietuvą rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Sunku juos 

sukomplektuoti, nes labai greitai keičiasi, be to labai brangūs.  

 

 

Katalogų ir kartotekų sistema 
 

VB esantys katalogai ir kartotekos 
 

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje vartotojams skirti abėcėlinis ir 

sisteminis katalogai, garso ir vaizdo įrašų katalogas, teminė plokštelių kartoteka, fondų 

organizavimo skyriuje – pagrindinis katalogas. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo, vaikų 

literatūros, informacijos ir kraštotyros skyriai nebepildo katalogų, nes, esant elektroniniam 

katalogui, nebeliko poreikio.  
Viešojoje bibliotekoje anksčiau pati išsamiausia buvo sisteminė straipsnių kartoteka. 

Kiekvienais metais kortelių buvo aprašoma vis mažiau, nes sumažėjo periodinės spaudos gavimas. 

Kortelėmis pildoma tik bibliotekininkystės straipsnių kartoteka. 

 

 

 

Įdėta kortelių į kartotekas 2018 m. 2019 m. 
SVB 663 386 
  VB 143 110 

 Kraštotyros kartoteka 143 110 

 Bibliotekininkystės straipsnių kartoteka - - 
 

 
Filialų katalogai ir kartotekos 



39 
 

 

Filialuose atsisakyta katalogų, kadangi nėra poreikio. Pildomos tik kraštotyros kartotekos 

(žr. skyriuje „Kraštotyros veikla“).  

 

 
Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 

 
 Gautų informacinių 

užklausų skaičius 
Atsakytų 

informacinių 
užklausų skaičius 

Teminės 
užklausos 

Užklausos 
atsakytos 

el.kanalais 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso 
rajone 

2722 2543 -179 2722 2543 1072 2389 183 184 

 VB 1693 1610 -83 1693 1610 1462 1515 - 163 

 Miesto 
filialai 

134 109 -25 134 109 119 107 - 2 

 Kaimo 
filialai 

895 824 -71 895 824 848 767 - 19 

 

 

VB užklausų tematika labai įvairi. Mokyklose vaikai ruošia įvairius projektus ir jiems 

paruošti nebeužtenka žinių iš vadovėlių. Nemažai informacijos moksleiviams ir studentams 

prireikia ruošiantis olimpiadoms, viktorinoms, rašant kursinius, diplominius darbus, referatus. 

Padaugėjo užklausų įmonių valdymo, rinkodaros, ekonomikos, verslo etikos, audito, kainodaros  

klausimais. Nemažai užklausų yra ir psichologine bei filosofine tema, taip pat dažnai prašoma 

informacijos verslo etikos temomis. Atsakant į užklausas buvo naudojamasi duomenų bazėmis: 

EBSCO Publishing (8 duomenų bazių paketas), Naxos Music Library, Infolex. 2019 m. prie bazių 

buvo prisijungta 1271  kartus.  

Portale  www.ibiblioteka.lt  buvo pateikta 19  užklausų.  

Raštu pateiktų užklausų nebuvo. 2019 m. buvo nemažai užklausų telefonu, elektroniniu 

paštu. Buvo atsakyta į 160 elektroninių užklausų 

                                                                                 

 

Duomenys apie rajono bibliotekų 
elektronines paslaugas 

2018 m. 2019 m. Skirtumas 

 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto 25 25 - 

 Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius) 63 72 +9 

 Interneto vartotojų skaičius 1729 2773 +1044 

 Interneto seansų skaičius 19303 21108 +1805 

 Atsisiųstųjų dokumentų skaičius - -  

 Atsisiųstųjų įrašų skaičius 1523 1271 -252 

 Virtualių apsilankymų skaičius                                                                               7266 16937 +9671 

                                                       Kraštotyros veikla 
 

 Veiklos turinys ir kryptys 
 

Kraštotyros darbas yra prioritetinė Mažeikių viešosios bibliotekos Informacijos ir 

kraštotyros skyriaus veiklos sritis.  

Veiklos kryptys – informacijos paieška, kaupimas, sklaida, kraštotyros darbų rengimas 

apie Mažeikių rajono istorinius faktus, įvykius, įstaigas, gyventojus, iš šio krašto kilusius žymius 
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kraštiečius, istorijos, kultūros ir gamtos paminklus. Informacijos ir kraštotyros skyriuje kaupiamos 

ir autografuotos knygos. 2019 m. gauta 12 autografuotų knygų. Tai poetų, žurnalistų, dailininkų, 

fotografų, vertėjų ir muziejininkų padovanotos knygos.  

Pildomas ir fotoarchyvas. Tai nuotraukos iš įvairių renginių, švenčių.  

 

 

 Kraštotyros informacijos kaupimas ir tvarkymas 
 

 
Krašto-

tyros 
fondo 
dydis 

IŠ VISO 
Spausdintiniai 

leidiniai 
Aplankai Virtualūs leidiniai 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso 
rajone 

3021 5178 2345 4488 675 690 1 2 

VB 1975 4121 1649 3788 325 333 1 2 

Miesto 
filialai 

277 278 187 187 90 91 – – 

Kaimo 
filialai 

769 779 509 513 44 266 – – 

 

 
 Kraštotyros fondo dydis Kompleksinių Žodinių Parodų 

2018 m. 2019 m. Skirtu-
mas 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso rajone 342 477 +135 3 2 186 332 153 148 

 VB 39 170 +131 – – 26 153 13 17 

 Miesto 
filialai 

71 72 +1 1 – 40 44 30 28 

 Kaimo 
filialai 

232 235 +3 2 2 120 135 110 103 

 

 

   Įdėta kortelių į kraštotyros kartoteką 2018 m. 2019 m. 

 SVB 653 386 

 VB 143 110 

 Kaimo filialuose  410 210 

 Miesto filialuose 100 66 
 

VB kartoteka nuo 2010 m. nebepildoma spausdintomis aprašų kortelėmis, nes visi aprašai 

talpinami į LIBIS katalogą – NDB (Nacionalinį duomenų banką). Daug straipsnių aprašyta iš 

rajoninių laikraščių „Santarvė“(651 įrašai), „Būdas žemaičių“(304 įrašai), „Didmiestis“(27 įrašai) ir 

aprašai išsiųsti į NBD. Darbuotojos, atsakydamos į vartotojų užklausas, dažnai naudojasi 

kraštotyros kartoteka, kuri savo aktualumo ir populiarumo neprarado iki šiol.  

Kartoteka papildyta įvairiais ikonografiniais aprašais. Daugiausiai kortelių aprašyta apie 

įžymius žmones, rajono mokyklas, darželius, bendruomenių veiklą, miesto ir rajono socialines 

problemas. 

  

 

Per metus parengti kraštotyros darbai 2018 m. 2019 m. 

 SVB 9 7 

 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje 1 2 
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 Miesto filialuose  2 1 

 Kaimo filialuose 6 4 

 

 

Skyriaus darbuotojos parengė ir įrišo 2 kraštotyros darbus: „Mažeikių rajono 2020 metų 

atmintinų datų kalendorius“ (elektroninė versija patalpinta Viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje), „Susitikimų akimirkos su kraštiečiu rašytoju Algirdu Pociumi“. 

 

Miesto ir kaimo filialų darbuotojoms buvo suteikta pagalba, rengiant kraštotyros darbus. 

2019 metais filialuose parengti 5 kraštotyros darbai: 

 Naftininkų filialo darbas – „Įžymūs žmonės palaidoti Mažeikių kapinėse.“,  

 Pikelių filialo – „Pikelių filialo 2008–2017 m. istorija“, 

 Užlieknės filialo – „Užlieknės kaimo bendruomenės veikla 2003–2018 m.“ 

  Žemalės filialo – „Kraštietis poetas Stanislovas Eglinskis“, 

  Židikų filialo – „Neišpasakotos godos židikiškės Julijos Čubkovos eilėraščiuose ir 

miniatiūrose“. 

 

Daug dėmesio buvo skirta kraštotyros informacijos rinkimui, pildomi kraštotyros aplankai 

apie žymius kraštiečius, rajono ekologiją, lankytinas vietas ir kt. Renkami mokyklose, 

bendruomenėse ar kitose įstaigose leidžiami laikraštėliai. 
 

 

 

 Virtualioje parodoje „Ženklai Mažeikių 

rajone kaip meniški vietovardžių akcentai“ 

eksponuojama 19 nuotraukų. Pateikta rasta 

informacija apie statinį: glaustai nurodyta vietovė, 

riboženklio autorius, pastatymo data.  

http://www.mrvb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Virtuali_Vietovard%C5%BEiai-2019.pdf
http://www.mrvb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Virtuali_Vietovard%C5%BEiai-2019.pdf
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VI. METODINĖ VEIKLA 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Mažeikių viešojoje bibliotekoje 

Mokymų data Programos pavadinimas Mokymų 

vieta 

Darbuo-
tojų 

skaičius  

Skaitmeninio raštingumo mokymai 
1 2019-01-22 Aš- skaitmeninis lyderis Telšiai 3 
2 2019-01-31 

2019-02-06 
2019-02-08 

Saugesnis internetas mokyklos bendruomenei Nuotolinis 
kursas 

4 

3 2019-02 Suaugusiųjų mokymai „Kompiuterinis ir 

skaitmeninis raštingumas“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

1 

4 2019-03-06 Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė" 

lektorių mokymai 

Plungė 8 

5 2019-06-10 Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir 
bibliotekininkų mokymai 

MRVB 23 

6 2019-10-09 Skaitmeninių lyderių, konsultantų ir 
bibliotekininkų mokymai, II d. 

MRVB 6 

Profesiniai mokymai  

1 2019-01-11 Mokymai įgyvendinti psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos programą 
"Savo keliu" 

Mažeikių PM  1 

2 2019-02-12 Adobe Photoshop mokymai Vilnius 1 

3 2019-02-12 Projektų galimybės kultūros kontekste Mažeikiai 26 

4 2019-03-29 Komandinis darbas - sėkmės garantas MRVB 43 

5 2019-04-29 "Lėlių teatras- kultūrinei veikų edukacijai" Telšiai 4 

6 2019-04-30 Mokymai "Veiklų terapija" MRVB 4 

7 2019-05-17 Pokyčių lyderystė ir komandos formavimas Akmenės r. 14 

8 2019-05-21 Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais 
negalią 

Šiauliai 4 

9 2019-05-21 Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo 
ypatumai 2019  

Šiauliai 1 

10 2019-06-05 Teatro "Kamišibai" galimybės ir spektaklių 
kūrimas 

MRVB 18 

11 2019-06-27 BDAR praktinis įgyvendinimas po metų 
įsigaliojimo, į ką reiktų atkreipti dėmesį, 
dažniausiai daromos klaidos, asmens duomenų 
apsaugos pareigūno paskyrimas 

Šiauliai 1 

12 2019-10  

1-9 

Tarptautinės tarpinstitucinės praktikos 

Ispanijos viešosiose bibliotekose 

Ispanija  1 

13 2019-11-29 Microsoft Office Word pagrindai Nuotolinis 
kursas 

1 

14 2019-12-16 Mokymai „STEMCASpace laboratorija: Oculus 

Quest virtualios realybės įrangos naudojimas“ 

Šiauliai 1 

Dalykiniai seminarai 
1 2019-03-07 Seminaras „Tauta, pamėršosi sava praeiti, yr Mažeikių PM 1 
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be ateitėis“ Viekšnių 
skyrius 

2 

 
2019-05  
27-29 

Pokyčių revoliucija bibliotekose: (DI) ir (EI). 
Internacional conference "Evolution of 

changes in libraries: (AI) and (EI) 

Nida 1 

3  2019-09-10 Seminaras „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir 
praktika“  

Šiauliai 4 

4 2019-09-13 Seminaras „Kūrybinio mąstymo laboratorija“ MRVB 2 

5 2019-11-05 Forumas „“Misija (ne)įmanoma: atvira, 
empatiška ir prieinama biblioteka“ 

Šiauliai 4 

6 2019-11-15 Seminaras „Edukacija: protas ir/ar emocija“ Radviliškis 1 

7 2019 12 
 3-4 

Seminaras „Viešųjų interneto prieigos taškų 
administravimo ir atnaujinimo sprendimai“ 

Vilnius 1 

8 2019-12-10 Seminaras „Informacijos rengimas, viešinimas 
ir prieinamumas“ 

Šiauliai 2 

9 2019-12-16 Seminaras „Viešieji pirkimai: naujovės“ Mažeikiai ŠC 1 

10 2019-12-16  Seminaras „Buhalterinės apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės pagal viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (VSAFAS) 2019 m. 

apžvalga ir įžvalgos 2020 m.“ 

Mažeikiai ŠC 2 

Konferencijos 
1 2019-04-25 Konferencija" Spauda ir leidyba lietuvių tautos 

istorijoje: vardai, idėjos, darbai, įvykiai" 
Šiauliai 4 

2 2019-04-26 Konferencija "Bibliotekų galimybės ir 
potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi 

tikslus" 

Kretinga 5 

3 2019-05-09 Konferencija "Verslas, naujos technologijos ir 

sumani visuomenė" 

Šiauliai 1 

4 2019-08-27 Konferencija "Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir 
Telšių apskričių tolygios kultūrinės raidos 
prioritetų pristatymas" 

Telšiai 3  

5 2019-09-13 Kraštotyrinė konferencija  „Povilas 
Plechavičius Lietuvos istorijos lūžio metais“ 

Seda 1 

6 2019-12-02 Konferencija „Biržiškos skaitymai 2019“  Vilnius 2 

Pažintinės išvykos 
1 2019-02-21 Vilniaus knygų mugė Vilnius 19 

2 2019-05-31 Pažintinė išvyka į Kretingos rajono 
savivaldybės M.Valančiaus viešąją biblioteką 

Kretinga 31 

 

Mokosi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose 
 

Fondų organizavimo skyriaus bibliotekininkė mokosi Šiaulių valstybinėje kolegijoje – 

paslaugų valdymo specialybė, IV kursas. 

Auksodės filialo vyresnioji bibliotekininkė mokosi Šiaulių valstybinėje kolegijoje – įstaigų 

administravimo specialybė, III kursas. 
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Mokslinio tyrimo darbas 

 Nacionalinė biblioteka, bendradarbiaudama su įmone KANTAR vykdė visose Lietuvos 

viešosiose bibliotekose vartotojų apklausą, skirtą viešosios interneto prieigos poveikio 

vertinimui. Šia apklausa siekiama ištirti vartotojų nuomonę apie bibliotekas  bei naudojimosi 

internetu įpročius bei įgūdžius, bendrą požiūrį į biblioteką. Naftininkų filiale į anketos 

klausimus atsakė 7 interneto vartotojai, Reivyčių filiale – 12, Renavo – 18,  

 2019 metų spalio mėnesį, kai baigėsi Skaitymo iššūkis, buvo vykdyta apklausa apie 

organizacinius vykdyto iššūkio aspektus. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti, kaip Skaitymo 

iššūkį koordinuojantys bibliotekų darbuotojai vertina taisykles, prizus, organizatorių darbą, 

komunikacinę kompaniją bei sužinoti jų nuomonę apie galimybes pagerinti iššūkio 

įgyvendinimą. Apklausa pateikta visų Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams, kurie prisidėjo 

organizuojant ar vykdant Skaitymo iššūkio veiklas. 

 Sedos miesto, Renavo filialas dalyvavo tyrime, kuris kasmet vykdomas nuo 1992 metų. Jį 

organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Tarptautinės vaikų ir 

jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi. Pildytos anketos su jaunesniais 

skaitytojais, kur buvo sudarinėjami mėgstamiausių knygų penketukai.  

 Sedos miesto filialas dalyvavo regioninės kultūros tarybos iniciatyva vykdytoje kultūros 

organizacijų atstovų apklausoje ir tokiu būdu prisidėta prie regiono tolygios kultūrinės raidos 

prioritetų formavimo ir sąlygų kultūrinei veiklai gerinimo. Šis tyrimas buvo skirtas kultūros 

raidos regionuose potencialo, perspektyvų ir galimų trukdžių nustatymui.  

 Leckavos, Užlieknės filialai tinklapyje www.Lietuva.lt  pildė anketą, kaip pristatyti Lietuvą 

pasauliui, koks turėtų būti mūsų šalies DNR. Kurkime Lietuvos įvaizdį kartu.  

 

Dalyvavimas įvairiuose projektuose 

 Informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos prisijungė prie nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos parengto projekto „Poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. 

Projekto trukmė – 30 mėnesių, pradžia – 2018 metų rugsėjis. Pirmame etape buvo atrinkti 

skaitmeninimui skirti periodiniai leidiniai, taip pasirašyta autorinė licencinė sutartis su UAB 

„Santarvės laikraštis“ savininkais dėl straipsnių skaitmeninimo ir talpinimo į bibliotekos 

svetainę ir į epaveldas.lt svetainę. Atrinkti ir aprašyti rajoninio laikraščio „Komunistinis 

rytojus“ komplektai, kurie vėliau bus skaitmeninami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje. 

 Viešoji biblioteka, prisidėjo prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ ir 2019 m. birželio 3 – 

rugpjūčio 30 d. viešosios bibliotekos erdvėse, kiemelyje vyko įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir 

žaidimai vaikams. Iš viso sulaukta 615 lankytojų. Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ 

organizatoriai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras.   

 

 

 

http://www.lietuva.lt/
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 Viešoji biblioteka įsijungė į kasmet trečiąjį gegužės šeštadienį vykstančią Gatvės muzikos 

dieną „Lai skamba Laisvė“ Mažeikiuose. Biblioteka pristatė grojančias vaikiškas knygeles, 

kvietė vaikus piešti muziką kreidelėmis ant šaligatvio, spalvinti piešinukus, žaisti dėlionę 

„Pažink Europos Sąjungos šalių lankytinus objektus“, dalyvauti protmūšiuose. 

 

 Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte „Knygos 

pristatymo konkursas 2019“. Spalio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

organizavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros 

skyriaus darbuotojų inicijuotą „Didžiojo knygų pristatymo konkurso 2019“ atrankinį turą.  

 

 
 

 

Konkurso finalistai „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 2a klasės moksleivių komanda 

 

Filialų dalyvavimas projektuose 

 Dalyvauta buvusios LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų 

Kalėdos“.  

 Naftininkų, Reivyčių, Sedos, Viekšnių, Užlieknės, Tirkšlių, Palnosų, Balėnų, Buknaičių, 

Ukrinų, Urvikių, Leckavos, Žemalės, Židikų filialų skaitytojai dalyvavo „Vasaros skaitymo 

iššūkyje“, kurio iniciatorė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.  

 Visi Viešosios bibliotekos filialai dalyvavo „Prisijungusi Lietuva“ veiklose: „Saugesnio 

interneto savaitė“, „Senjorų dienos internete“, klausė projekto organizuojamus internetinius 

seminarus ir tiesiogines transliacijas. 

 Filialai nuolat dalyvauja Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamuose 

tiesioginėse transliacijose. 

 Renavo, Sedos filialas aktyviai įsijungė į: „Europos judumo savaitę“, aplinkos švarinimo 

akciją „Darom 2019“. 

 Ukrinų filialas dalyvavo nacionalinėje akcijoje „Lietuva skaito!“. Ši skaitymo šventė skirta 

gegužės 7-ajai – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Daugiau kaip 100 ukriniškių šaltą, 

bet saulėtą gegužės 7 –osios vakarą su lietuvių kalba parašyta knyga, laikraščiu ar kitu 

spausdintu leidiniu, išėjo į gatvę skaityti. 

 Ukrinų filialas dalyvavo Sedos bendruomenės projekte, kraštotyrinėje konferencijoje „Povilas 

Plechavičius Lietuvos istorijos lūžio metais“. Rinkta informacija apie Lietuvos kariuomenės 

generolą Povilą Plechavičių, kurio gimtinė yra šalia Ukrinų esančiame Bukončių kaime. 

Skaitytas pranešimas „Bukončiai, Ukrinai – Plechavičių gimtinė: jos praeitis ir dabartis“. 

 Židikų filialas dalyvavo VU Teisės klinikos projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos 

regionuose“. Paslauga pasinaudojo 9 lankytojai. 
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Projektų rengimas 

 Informacijos ir kraštotyros skyrius parengė projektą  „Lietuva – aktyvi EP rinkimų dalyvė, 15 

metų ES narė“, kurį finansavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.  Gegužės 9-ąją prie 

Viešosios bibliotekos skambėjo Europos šalių muzika, pleveno vėliavėlės ir ES vėliavos spalvų 

balionai, buvo paruošta paroda „Leidiniai apie Europos Sąjungą“, vyko moksleivių viktorina 

„Atrask ES savyje“.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vyresnioji bibliotekininkė edukacinei veiklai vykdė projektą „Keliaujanti teatro dėžutė“. 

Projektą rėmė Mažeikių rajono savivaldybė pagal rajono kultūros projektų (programų) 

finansavimo programą. 

 Projektas susidėjo iš 3 dalių: 

 Birželio 5 d. vyko susitikimas su Susitikimas su Julita Krainska, LPF „Mažojo Princo 

fondas – Visa Lietuva skaito vaikams“ atstove, kuri pristatė teatro dėžutę, supažindino su 

istorija ir pristatė pasaką „Liūtas Paryžiuje“.  

 Bibliotekininkai, panaudodami teatro dėžutę, sekė pasakas Mažeikių rajono lopšeliuose- 

darželiuose, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, bibliotekos kiemelyje, miesto 

bei kaimo filialuose.  

 Spalio mėn. Viešojoje bibliotekoje vyko kūrybinių dirbtuvėlių „Kuriame pasaką“ 

užsiėmimai su dailės mokytoju Aleksandras Novak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 2019 metais Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius vykdė 

projektą „Žemaitija: pažink ir puoselėk“, kurį (1000,00 Eur) finansavo Mažeikių rajono 

savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius. Projekto metu vyko susitikimai, kūrybiniai užsiėmimai 

http://www.mrvb.lt/wp-content/uploads/2019/09/Popietės-dalyviai-priešmokyklinukai.jpg
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su šiuolaikiniais, populiariais iš Žemaitijos regiono kilusiais ar gyvenusiais rašytojais, vyko 

viktorina „Žemaitija: kuo ypatinga ir savita“ bei karpinių konkursas „Sukurk karpinį savo 

kraštui“.  

 Spalio 10 d. vyko susitikimas ir kūrybinis užsiėmimas su rašytoja, knygų vaikams kūrėja Igne 

Zarambaite.  

 Lapkričio 11 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje lankėsi paveikslėlių knygų 

kūrėjai rašytojas Benas Bėrantas ir dailininkė Vilija Kvieskaitė, kurie pristatė savo knygą 

„Baubaimė“. Edukacijos metu buvo gaminami tamsoje šviečiančius apuokus, dainuojamos 

dainos apie baimę. 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 Lapkričio 30 d. vaikai dalyvavo susitikime su vienu populiariausių vaikų rašytojų Tomu 

Dirgėla. Rašytojas, puikiai pažįstamas iš knygų serijos apie Domo ir Tomo nuotykius, pristatė 

naują savo knygą „Benas – sapnų siuvėjas“, kuri pretenduoja tapti Metų knyga.  

                    

 

 

 

 

 

 

 2019 m. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Fondų organizavimo skyrius 

vykdė projektą „Haiku Mažeikiams“, kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybė (850,00 €). 

Rėmėjai: Jūratė Norvaišienė (indėlis-savanoriška veikla), Mažeikių Rotary klubas „Liberta“ 

(indėlis-savanoriška veikla), Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (transportas, 

ryšiai, kanceliarinės prekės, skelbimų maketavimas).  

 

Projekto renginiai Viešojoje bibliotekoje:  

 susitikimas su knygos „Verksnių klubas“ rašytoja Ilona Ežerinytė;  

 edukacinis užsiėmimas su knygos „Sibiro haiku“ autore Jurga Vile ir iliustratore 

Lina Itagaki.  
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 išvykos pagal projektą į Mažeikių Kalnėnų progimnaziją su autore Jūrate 

Norvaišiene, Mažeikių „Ventos“ progimnaziją, Mažeikių Sodų pagrindinę, 

Mažeikių „Vyturio“ ir Mažeikių „Žiburėlio“ pradines mokyklas.  
 

Projekto renginiuose iš viso dalyvavo 198 mokiniai. Konkursas „Haiku Mažeikiams“ vyko 

dviejose amžiaus grupėse: 3-4 klasių ir 7-8 klasių mokiniams. Iš viso konkurse dalyvavo ir savo 

miestui haikų sukūrė 140 moksleivių.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgos Vilės ir Linos Itagaki patarimai 

Haiku rašymas „Žiburėlio“ pradinėje mokykloje 

Autorės Jūratės Norvaišienės patarimai kuriant 

haiku Kalnėnų progimnazijoje 
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Projektų rengimas filialuose 

 Mažeikių rajono savivaldybės kultūros projektų konkursui pateikta paraiška ir gautas 300,00 

Eur. dalinis finansavimas renginių ciklui „Žemaitis nu mažū dėinū“. Tai bendras Mažeikių 

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Buknaičių, Leckavos ir Reivyčių filialų projektas 

skirtas Žemaitijos metams paminėti. Pagal renginių ciklą „Žemaitis nu mažū dėinū“ 

bibliotekoje vyko viktorina vaikams „Pažink Žemaitijos kraštą“, 2 edukaciniai piešimo 

užsiėmimai „Margas margas mūsų kraštas“, edukacinis užsiėmimas „Skirtukas knygai su 

žemaitiška simbolika“. 
 Birželio 4 d. Tirkšlių ir Šerkšnėnų filialai vykdė bendrą projektą „Pažink Žemaitijos kraštą“, 

kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybė. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės 

mokyklos trečiokai, ketvirtokai bei Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro vaikai vyko į 

ekskursiją po Žemaitijos sostinę Telšius ir senovės žemaičių sostinę Tverus. Buvo rengiama 

piešinių paroda „Senovės žemaičių rakandai“, fotografijų paroda „Žemaitija nuotraukose“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 2019 m. Reivyčių filialas rengė paraišką Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir 

kultūrinio raštingumo asociacijos projektui „Metų knygos rinkimai 2019“. Biblioteka gavo 

poezijos kategorijos knygų komplektą.  

 Parengtas ir įvykdytas projektas „Žemaitija tu mūsų mieliausia...“, kurį rėmė Mažeikių rajono 

savivaldybė. Laimėta 270 eurų suma. Vykdant projektą, Renavo ir Sedos bibliotekose 

paruoštos 3 spaudinių parodos. Renavo bibliotekoje paruošta paroda „Iš tautosakos lobyno“, 

Sedos bibliotekoje paruoštos parodos „Kulinarinis žemaičių paveldas“ ir „Žemaitijos 

rašytojai“. Spaudinių parodas praturtino iš projektinių lėšų įsigytos naujos knygos (10 fiz. 

vnt.).  

 Ukrinų filialas parengė ir įvykdė 2 projektus, kuriuos dalinai finansavo Mažeikių rajono 

savivaldybė.  

 „Vasara be amžiaus cenzo“ – kartų skaitymai ir nuotykiai kartu. Netradicinėje erdvėje 

– „Salelėje“ prie Varduvos upės vyko skaitymai, panaudojant teatro dėžutę 

„Kamišibai“, 3 edukaciniai ir inovatyvūs užsiėmimai. Pažintis su inovatyviomis 

technologijomis ir jų panaudojimas. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos darbuotojos vedė edukacinį užsiėmimą „Virtualios realybės kūrimas“. 

Smėlio terapijos metu išbandyti praktiški smėlio terapijos metodai.  

 „Vietovardžiai – žemės kalba“. Projekte dalyvavo Pikelių, Ukrinų ir Židikų filialai. 

Rinkta medžiaga kraštotyros darbams apie išnykusius kaimus. Surengta išvyka-

konferencija „Vietovardžiai – žemės kalba“, archeologo dr. Gedimino Petrausko 

pranešimas „Į Kukius po 40-ies metų sugrįžus: naujausi archeologiniai atradimai Ukrinų 

apylinkėse“. Pažintinė išvyka-konferencija tęsėsi keliaujant autobusu.  

 

 Viekšnių miesto filialas vykdė projektą „Sava muotinu kalbo“ Žemaitijos metams paminėti. 

Mažeikių rajono savivaldybė projekto vykdymui skyrė 170,00 Eur. Renginio metu Šiaulių 

universiteto docentas Juozas Pabrėža skaitė paskaitą apie žemaičių kalbą. 
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 Parengtas ir įgyvendintas skaitymo skatinimo projektas „Paauglio įprotį neskaityti galima 

pakeisti“,  kurį finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė, Židikų miestelio biblioteka organizavo 

susitikimą su rašytoja Ilona Ežerinyte, pravesti du edukacinius užsiėmimai, pristatyti 

kūrybiškumo skatinimo metodai, susipažindinti su haiku atsiradimo istorija. 
 

Personalas 

Darbuotojų 
skaičius 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų Profesionallių bibliotekininkų, 
dirbančių ne pilną darbo dieną 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso rajone 59 49 20 19 

 VB 20 21 1 2 

 Miesto 
filialai 

8 8 – – 

 Kaimo 
filialai 

20 20 19 17 

 

Išsimoks-
linimas 

Aukštasis Aukštesnysis Kitas 
2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 2018 

m. 
% 2019 

m. 
% 

Iš viso 
rajone 

21 35,6 21 42,8 23 47,9 24 48,9 4 8,3 4 8,1 

 VB 12 60,0 13 61,9 8 40,0 7 33,3 – – 1 4,7 

 MF 2 25,0 2 25,0 6 75,0 6 75,0 – – – – 

 KF 7 35,0 6 30,0 9 45,0 11 55,0 4 20,0 3 15,0 

 
Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2018 m. 2019 m. 

 vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui 180,8 173,8 

 lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui 2817 2819 

 išduotis (fiz. vnt.) vienam bibliotekininkui 4425,4 4256,8 

 

Materialinė bazė 

PATALPŲ BŪKLĖ 

Avarinės 

 patalpos 

Reikia remonto Perkelta į kitas patalpas Atlikti remontai 

N
ėr

a 
b

ib
li

o
te

k
ų

 
av

ar
in

ės
e 

p
at

al
p

o
se

 Leckavos filialo 
patalpoms 

Renavo filialas Židikų filialui - kapitalinis 
remontas 

Plinkšių filialo patalpoms  Balėnų filialui naujai 
atlikta elektros 
instaliacija 

Išdažytos Šerkšnų filialo grindys 

Buknaičių filiale (grindys)  Išdažytos Viekšnių miesto filialo 
sienos 

Renavo filialo patalpoms   
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 Bendras bibliotekų  patalpų plotas Lentynų apskaita 

Iš viso: Naudingas plotas Iš viso (lentynų 
metrų sk.) 

Atviro fondo 
(lentynų metrų sk.) 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Iš viso rajone 2922 m2 3173 m2 2357 m2 2270 m2 5616 m 4128 m 5092 m 3866 m 

 

 

VII. FINANSAVIMAS 

 

Einamosios (paprastos) išlaidos (Eur) 2018 m.  2019 m.  

Iš viso 621655 681808 

 Darbuotojams darbo užmokesčiui 481300 530800 

 Komplektavimui (dokumentams įsigyti): iš viso   51448 63596 

 knygoms                                                                                                          46400 56003 

 periodikai 5000 7563 

 kitiems dokumentams     48 30 

 Kitos išlaidos (komunalinėms paslaugoms, smulkiam remontui, 
kanceliarinių, ūkinių prekių įsigijimui)                                                                                                

85407 86112 

Kapitalinės išlaidos   

 Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir 
priestatams               

– – 

 Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms 3500 1300 
 

 

 

Pajamos ir finansavimas (Eur) 2018 m. 2019 m.  

Iš viso 621655 681808 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos                               600148 649229 

Lėšos iš kitų viešų šaltinių:    21507 32579 

 Lėšos iš korporacijų ir privačių šaltinių (įskaitant paramą)                                                                                                          150 10433 

 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių  
projektų finansavimui)  

17980 18860 

 Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu)             3377 3286 
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VIII. IŠVADOS 

Stiprybės: 

 
 2019 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo.  

 Nors rajono gyventojų skaičius sumažėjo, tačiau rajono bibliotekose užregistruota vartotojų 

daugiau.  

 Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo. 

 Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo.  

 Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 15 projektų. 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 2018“ nominuotoms knygoms įsigyti. Knygų komplektai 

paskirti 3 filialams. 

 Edukacinių programų ir kūrybinių bei inžinerinių paketų įveiklinimas. 

 Bibliotekos ir jos vykdomų veiklų viešinimas bei informavimas žiniasklaidoje. 

 Plečiamos paslaugos vaikams ir jaunimui, sudarant sąlygas aktyviau naudotis bibliotekų 

sukauptomis vertybėmis, edukacinėmis programomis. 

 
Silpnybės:  
 

 Išduota mažiau dokumentų negu 2018 m.  

 2019 m. rajono bibliotekose gauta mažiau dokumentų negu 2018 m.  

 Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais. 

 Rengiant spaudinių parodas per mažai dedama pastangų originaliau ir kūrybiškiau 

populiarinti knygas ir skaitymą. 

 Mažai parengiama tyrimų bibliotekinio darbo klausimais. 

 Pagrindinė problema – spaudinių trūkumas. 

 Didelis vartotojų rezervuojamų dokumentų skaičius rodo, kad skaitytojams pačių 

populiariausių knygų tenka laukti eilėje.   

 Moksleiviams nuolat trūksta kai kurių programinės literatūros knygų. 

  Sumažėjo prisijungimų prie duomenų bazių skaičius.  

 
Galimybės: 

 
 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.  

 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.  

 Aktyvinsime aptarnavimo namuose paslaugą.  

 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 kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe.  

 Naudojantis techninėmis priemonėmis organizuosime šiuolaikinius mokymus ir edukacines 

veiklas. 

 Plėtosime ryšius su kitomis kultūros ir švietimo įstaigomis. 


