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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mažeikių  rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bibliotekos 

vizija – modernus bendruomenės traukos bei informacijos centras, skirtas žmonių tobulėjimui, savišvietai 

ir laisvalaikiui. Biblioteka suteikia galimybę nemokamai naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais 

leidiniais, senais ir retais spaudiniais, kompaktiniais diskais, vaizdo ir garso dokumentais, tradiciniais ir 

kompiuteriniais katalogais, internetu, duomenų bazėmis.  

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

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

investicijų veiksmų programa) biblioteka priima jaunus savanorius, nedirbančius bei nesimokančius 

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:  

 Bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės ir įvairovės gerinimas;  

 Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į Mažeikių rajono 

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

poreikius.   

 Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų darbo motyvacijos ir profesionalumo skatinimas;  

 Dalyvavimas įvairiose programose ir projektuose skatinant skaitymo kultūrą.  

 Bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, kultūros centro 

filialais, seniūnijomis, socialinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis.   

 Gyventojų informacinio raštingumo skatinimas;  

 Teigiamo bibliotekos įvaizdžio formavimas.  

 Bibliotekos veiklos viešinimas.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 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. Tai turėjo įtakos lankytojų skaičiaus padidėjimui bibliotekoje (viešojoje bibliotekoje 

padidėjo 1435 lankytojais, miesto filialuose net – 3159 lankytojais). 

Rajono bibliotekos 2019 m. minėjo atmintinas datas ir valstybines šventes, rašytojų gimimo 

jubiliejus, Leckavos ir Pikelių bibliotekų įkūrimo 70-ąsias, Židikų bibliotekos veiklos įkūrimo 80-ąsias 
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metines, organizavo renginius Knygnešio, Tarptautinei vaikų knygos, Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienoms, Nacionalinei bibliotekų, Šiaurės šalių bibliotekų savaitėms.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose 2019 m. buvo užregistruoti 8517 

vartotojai (2018 m. - 8677), 138132 lankytojai (2018 m. - 135213). Jiems išduota 208583 fiz. vnt. 

dokumentų (2018 m. - 199753). Džiaugiamės, kad pavyko pasiekti ne tik planuotus rodiklius, bet ir 

didesnius rodiklius negu praėjusiais metais. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų savišvietai, skaitymo skatinimui. Biblioteka 2019 metais pradėjo 

vykdyti inovatyvias edukacines veiklas, kurios sulaukė didelio populiarumo. Vyresniosios 

bibliotekininkės edukacinei veiklai organizuoja ekskursijas, pritaikytas tam tikrai tikslinei grupei, 

populiarina bibliotekos lėlių teatro „Mažeikiškio kiškio teatro“ veiklą, rengia ir vykdo projektus, 

dalyvauja kitų organizacijų projektuose, iniciatyvose, teikia konsultacijas bibliotekų darbuotojams 

edukacinių veiklų organizavimo klausimais. 

Bibliotekininkai, panaudodami Kamišibai „Keliaujančią teatro dėžutę“, sekė pasakas Mažeikių 

rajono lopšeliuose - darželiuose, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, bibliotekos kiemelyje ir 

miesto bei kaimo filialuose.  

Lego kūrybinės dirbtuvėse buvo pristatomi Fischertechnik konstruktoriai: optinis mikroskopas, 

elektroninė karuselė su jungikliu, pneumatinė baliono pompa, transporto priemonė ant pasvirusios 

plokštumos, robotikos (Mindstorms EV3, Lego education) konstruktoriai: balansuojantis robotas - „Gyro 

Boy“, robotukas šuniukas „Puppy“ ir robotas, galintis paimti daiktą ir pastatyti kitoje vietoje, „Robot 

arm“. Edukacijų metu vaikai patys galėjo konstruoti robotikos „Lego edutacation WeDo“ konstruktorius.  

2019 m. 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 Tėčio dieną bei pabrėžti tėvystės svarbą vaikų auklėjimui. 

Šią dieną Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikams knygas skaitė žinomi Mažeikiuose tėčiai – 

muziejaus direktorius ir kultūros centro direktorius. 

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

Žemaitijos metų svarbiausioje knygos šventėje apsilankė apie 800 mažeikiškių ir svečių. Čia jų laukė 

daugybė renginių, pramogų ir užsiėmimų bei daugybė naujų, spaustuvės dažais kvepiančių knygų. 

2018 m. – 2021 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo projektą „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Projekto 

tikslas plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose 

bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos 

skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.  

Pagal šį projektą Mažeikių rajono savavaldybės bibliotekai skirta įranga: 

 viešajai bibliotekai -  liečiamas  terminalas ASUS Z272SDT-BA020R -, 2 dronai, 8 lego 

robotai, grafinė planšetė, 3D spausdintuvas, spalvotas nuotraukų spausdinimo 

spausdintuvas. 

 filialams - daugiafunkciniai spausdintuvai Triumph-Adler P-3527w MFP, projektoriai  

Viewsonic PX701HD. 

 Kompiuteriai HP Pro One 440 G4 23,8‘‘ AIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos pavadinimas 
Kompiuterių 

skaičius 

Viešoji biblioteka 7 

Auksūdžio filialas 5 

Leckavos filialas 5 

Naftininkų filialas 3 

https://www.asus.com/us/All-in-One-PCs/ASUS-Zen-AiO-27-Z272SD/
https://www.triumph-adler.lt/C12577EB004E1BD2/direct/p-3527wmfp-lt-product
https://www.viewsonic.com/eu/products/projectors/PX700HD.php
http://www8.hp.com/ie/en/products/desktops/product-detail.html?oid=21351235#!tab=features
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Bibliotekos indėlis ugdant gyventojų skaitmeninį raštingumą, yra labai didelis. Ši bibliotekos 

veikla ir toliau turi būti viena iš prioritetinių, kadangi sparčiai į visas gyvenimo sritis besiveržiančios 

informacinės technologijos reikalauja nuolat atnaujinti jau turimus įgūdžius ir įgyti naujų gebėjimų. 

Biblioteka yra pati geriausia vieta nuolat ugdyti ir palaikyti reikiamo lygių aptarnaujamos bendruomenės 

skaitmeninį raštingumą, užtikrinti, kad skaitmeninė atskirtis mažėtų. 

Viešoji biblioteka ir jos filialai aktyviai dalyvavo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 

atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklose: 

 kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams pagal pradedančiųjų ir 

pažengusiųjų mokymo programas;  

 dalyvavimas akcijoje „Senjorų dienos internete 2019“. 

2019 m. buvo įgyvendinta nemažai projektų. Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 19 projektų, 

kuriems vykdyti skirta 14110,62 Eur. lėšų. 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 Ukrinų ir Reivyčių filialams. 

Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų skaitymu. Akluosius ir silpnaregius 

skaitytojus aptarnavome aklųjų žmonių bibliotekinio aptarnavimo punkte skaitytojų aptarnavimo skyriuje. 

Negalintiems ateiti į biblioteką skaitytojams knygos buvo nešamos į namus, neįgalieji buvo kviečiami į 

bibliotekose organizuojamus renginius. 

2019 m. prie bibliotekos įrengus knygų grąžinimo dėžę, skaitytojams suteikta nauja paslauga – 

galimybė knygas grąžinti ir bibliotekos ne darbo metu. Ja aktyviai naudojasi ne tik nuolatiniai bibliotekos 

skaitytojai, bet ir skolininkai.  

Viena iš prioritetinių veiklos sričių – informacijos sklaida ir bibliotekų įvaizdžio formavimas. 

Populiarinome ir reklamavome bibliotekas vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniame tinkle 

feisbuk, informuodami gyventojus apie bibliotekose vykstančius renginius, gautas naujas knygas, 

bibliotekų teikiamas paslaugas bei naujoves. 

 

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS 

TOBULINIMO 

 

Stiprybės: 

 

Lyginant su 2018 m., 2019 m. pagrindiniai rodikliai rajono bibliotekose išaugo.  

 Nors rajono gyventojų skaičius sumažėjo, tačiau rajono bibliotekose užregistruota 80 vartotojais 

daugiau (miesto filialuose - 55, kaimo filialuose - 36 vartotojų daugiau).    

Vaikų vartotojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo. Rajono bibliotekose užregistruota 1161 

apsilankymais daugiau nei 2018 m. Daugiau vaikų lankytojų apsilankė viešojoje bibliotekoje - 

1328, miesto filialuose - 571. 

Vaikų traukos centru tapo Vaikų literatūros skyriuje veikianti žaisloteka, kurioje vaikai gali ne tik 

skaityti knygutes, bet ir žaisti stalo, interaktyvius žaidimus, žiūrėti lėlių teatro spektaklius. 

Žaislotekoje apsilankė 443 vaikai.  
 Lankytojų skaičius rajono bibliotekose padidėjo: viešojoje bibliotekoje padidėjo 1435 lankytojais, 

miesto filialuose net - 3159. 

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

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

vaikams. Iš viso sulaukta 615 lankytojų. 
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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“. 

 Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo.  

 Mažeikių rajono savivaldybė iš aplinkos ir sveikatos programos skyrė 4000,00 Eur periodinių 

leidinių prenumeratai gamtos tema. 

 Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 19 projektų. Mažeikių rajono savivaldybė pagal rajono 

kultūros projektų (programų) finansavimo programą 18 projektų įgyvendinimui skyrė 13160,93 

Eur, Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje finansuojamo projekto „Lietuva – aktyvi EP 

rinkimų dalyvė, 15 metų ES narė“ įgyvendinimui skyrė 950,00 Eur. 

 Bibliotekininkės teikė paraiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio 

raštingumo asociacijos akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ nominuotoms knygoms įsigyti. 

Knygų komplektai paskirti Ukrinų ir Reivyčių filialams. 

 Edukacinių programų ir kūrybinių bei inžinerinių paketų įveiklinimas. 

 Plečiamos paslaugos vaikams ir jaunimui, sudarant sąlygas aktyviau naudotis bibliotekų 

sukauptomis vertybėmis, edukacinėmis programomis. 

 Buvo bendradarbiaujama su mokyklomis, lopšeliais-darželiais, organizuojant bendrus renginius, 

susitikimus su įdomiais žmonėmis, rengiant parodas. 

 Kūrybingai su jaunųjų bibliotekininkų būreliais jau daugelį metų dirba Renavo, Balėnų, Plinkšių, 

Užlieknės, Sedos, Židikų filialų darbuotojos. Sedos miesto filiale bibliotekos darbuotojoms 

organizuoti renginius padeda bibliotekoje įsikūręs literatų klubas, Balėnų ir Renavo filialuose – 

Moterų klubai. Lankytojus pritraukti į biblioteką padeda Sedos miesto filiale įkurtas Mažeikių 

verslo ir turizmo centro Sedos miesto filialas, Viekšnių miesto filialo patalpose esanti Viekšnių 

pirmosios vaistinės muziejaus profesorių Mykolo, Vaclovo, Viktoro  Biržiškų memorialinė 

ekspozicija. Naftininkų filialas savo bibliotekos feisbuko paskyroje yra įkūręs Skaitytojų klubą, 

kuris padeda populiarinti literatūrą. 

 2018 m. pabaigoje patobulinta ir sukurta moderni, šiuolaikiška, išskirtinio dizaino Viešosios 

bibliotekos internetinė svetainė www.mrvb.lt 2019 m. suteikė galimybę vartotojams gauti kuo 

išsamesnę, vaizdingesnę informaciją apie bibliotekoje vykstančius renginius, parodas, edukacijas, 

akcijas, projektus ir kt. Vykdant kraštotyrinę veiklą, vietos bendruomenei pradedama teikti 

įvairesnė informacija: parengtas „Mažeikių rajono 2020 metų atmintinų datų kalendorius“, veikia 

virtualios parodos:  „Ženklai Mažeikių rajone kaip meniški vietovardžių akcentai“, „Naujausi 

leidiniai apie lietuvių kalbą“, „Iš knygų saugyklos lobyno“. 

 Bibliotekos ir jos vykdomų veiklų viešinimas bei informavimas žiniasklaidoje. 

 Atlikti Bugenių, Balėnų ir Purvėnų filialų knygų fondų patikrinimai.  

 
Silpnybės:  
 

 Išduota mažiau dokumentų negu 2018 m. Didelę įtaką vartotojų telkimo rodiklių mažėjimui daro 

kasmet mažėjantis gyventojų skaičius Mažeikių rajone. 2019 m. gyventojų skaičius sumažėjo 

2142 gyventojais, todėl prarandama dalis vartotojų. Vartotojų sumažėjo šiuose filialuose: 

Bugenių, Palnosų, Pikelių, Plinkšių, Renavo, Šerkšnėnų, Užlieknės, Židikų, Sedos miesto. 

 Kaimo filialuose vaikų vartotojų ir apsilankymų rodikliai sumažėjo. Pagrindinės darbo su vaikais 

rodiklių sumažėjimo priežastys:  

http://www.mrvb.lt/
http://www.mrvb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Virtuali_Vietovard%C5%BEiai-2019.pdf
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 mažėjantis gyventojų vaikų skaičius; 

 nedidelis naujai gaunamų spaudinių kiekis, vaikiškų periodinių leidinių trūkumas; 

 kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi mokyklų 

bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais.  

 2019 m. rajono bibliotekose gauta mažiau dokumentų negu 2018 m. 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, nes kyla knygų ir periodinių leidinių 

kainos. Brangstant knygoms ir periodiniams leidiniams, gilėja prieštaravimas tarp pasiūlos ir 

paklausos. Dėl gaunamų ribotų lėšų, susidaro akivaizdi problema – mažėja užsakomų leidinių 

skaičius, todėl Viešoji biblioteka ir jos filialai negali visapusiškai patenkinti šiuolaikinių 

bibliotekos vartotojų informacinių poreikių. Neatitikimas tarp fondų kokybės ir skaitytojų poreikių 

ypač jaučiamas kaimo filialuose.  

 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.   

 Negalime pradėti skaitmeninimo darbų, nes neturime tam darbui tinkamos įrangos. 

 Moksleiviams nuolat trūksta kai kurių programinės literatūros knygų. 

 Sumažėjo prisijungimų prie duomenų bazių skaičius.  

 Kasmet daugėja remontuotinų bibliotekų: Leckavos, Plinkšių, Buknaičių, Renavo, Urvikių, 

Purvėnų filialų patalpas reikia perdažyti, atlikti kosmetinius remontus. 

 Kai kuriuose filialuose neįmanoma atlikti kosmetinius remontus, užtikrinti pakankamą šilumą 

žiemos metu, todėl skaitytojai jose ilgai neužsibūna. 

 

 
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.  

 Bendradarbiausime tiesiogiai su leidyklomis ir tiekėjais įsigyjant leidinius nuo metų pradžios. 

 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. 
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS 

Prie-

mo-

nės 

kod-

as 

Priemo

nės 

pavadi

nimas 

Veiklos pavadinimas 

Priemonės 

atsakingi  

vykdytojai 

Asignavimai 2019-tiesiems metams, 

Eur 
Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai  

Nukrypimų nuo 

plano paaiškinimai, 

priežastys, 

dėl kurių planuotos 

reikšmės, 

nepasiektos 

F
in

a
n

sa
v

im
o

 

ša
lt

in
is

 

P
a

tv
ir

ti
n

ta
s 

p
la

n
a

s 

P
a

n
a

u
d

o
to

s 

lė
šo

s 

(k
a

si
n

ės
) 

Įg
y

v
en

d
in

im
a

s,
 

p
ro

ce
n

ta
is

 

pavadinimas, mato 

vnt. 

p
la

n
u

o
ta

 

re
ik

šm
ė
 

fa
k

ti
n

ė 
re

ik
šm

ė
 

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa 

\\
\\

\0
4

-0
1

-0
2

-0
2
 

Įs
ta

ig
ų

 i
šl

ai
k

y
m

as
 i

r 
d

ar
b
u

o
to

jų
 s

am
d

a 

Viešosios bibliotekos 

veikla 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

 52 6400 52 6600 100,04 

Užtikrinama veikla, 

etatų sk.       
51,75 51,75  

Filialų skaičius, vnt. 24 24  

Vartotojų aptarnavimas 

bibliotekose ir namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos,, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, 

vnt.  
7910 8517  

Lankytojų skaičius, 

vnt. 
127290 138132  

Vartotojams išduotų 

dokumentų skaičius, 

vnt. 

185855 208583  

Neįgaliųjų ir senyvo 

amžiaus vartotojų 

aptarnavimas namuose 

Skaitytojų 

aptarnavimo 

skyriaus, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų skaičius, 

vnt.  
223 230  

Nuneštų dokumentų 

skaičius, vnt. 
4035 6419  

Kraštotyros darbų 

rengimas 

Informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos 

bibliografas, 

filialų darbuotojai 

Parengtų kraštotyros 

darbų sk.  
8 7 

24 kraštotyros darbai 

tęsiami 2020 m. 

Atsakymai į informacines 

užklausas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Atsakytų informacinių 

užklausų skaičius, vnt. 
2000 2543  



Projektas 

Bibliotekos propagavimas 

žiniasklaidoje 

Viešosios 

bibliotekos ir 

filialų darbuotojai 

Parengtų straipsnių 

skaičius, vnt. 
429 877  

Vartotojų mokymai fondų, 

paslaugų, įrangos, 

informacinių šaltinių 

panaudojimo, 

kompiuterinio raštingumo 

klausimais 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Vartotojų, 

apsilankiusių 

apmokymuose, 

skaičius, vnt. 

1407 4417  

Kompleksinių, žodinių 

renginių organizavimas, 

parodų rengimas 

Skaitytojų 

aptarnavimo, 

vaikų ir jaunimo 

skyrių, 

informacijos ir 

kraštotyros 

skaityklos, filialų 

darbuotojai 

Suorganizuotų 

kompleksinių, žodinių 

renginių skaičius, vnt. 

309 524  

Parodų skaičius, vnt. 312 363  

Dokumentų 

komplektavimas ir 

tvarkymas 

Informacijos 

išteklių 

formavimo 

skyriaus vedėjas 

 

44 230 

Kultūros 

ministe-

rijos 

lėšos, 

 1 700 

Aplinkos 

apsaugos 

lėšos 

45930 100 

Užsakytų ir įsigytų 

naujų knygų skaičius, 

vnt. 

7500 4706 

Pabrango knygos, 

leidinių įsigyta 

mažiau 

 

5 200; 
2 300 

Aplinkos 

apsaugos 

lėšos 

7500 100 

Užprenumeruotų 

periodinių leidinių 

pavadinimų skaičius, 

vnt. 

45 47  
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