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BENDROJI DALIS 

 

Mažeikių  rajono savivaldybės viešoji biblioteka – savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Bibliotekos vizija – modernus bendruomenės traukos bei informacijos centras, skirtas 

žmonių tobulėjimui, savišvietai ir laisvalaikiui.  

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

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

kūrybai ir saviraiškai.  

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 2020 metų veiklos prioritetais buvo:  

 Gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę;  

 Universalaus ir optimalaus bibliotekos fondo formavimas, atsižvelgiant į Mažeikių 

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

gyventojų poreikius.  

 Skaitymo skatinimas, lygių galimybių gyventojų švietimui, nuolatiniam žinių ir 

gebėjimų ugdymui, informacijos ir kultūros prieigai. 

 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 2020-aisiais metais, įvairiais žodiniais ir 

vaizdiniais renginiais, minėjo Mažeikių savivaldos 100-metį, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

30-metį, Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį, Lietuvos žydų istorijos, žolininkės Eugenijos 

Šimkūnaitės, poeto kraštiečio Henriko Nagio 100-mečio, Tautodailės metus, kitas tautines ir 

valstybines šventes, rašytojų jubiliejus, Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. 

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

konkursai, buvo rengiamos virtualios parodos. Didesnis dėmesys buvo skiriamas viešiesiems 

ryšiams – renginių reklamai, informacijos apie biblioteką sklaidai žiniasklaidoje. 

Miesto ir kaimo filialai 2020 m. minėjo atmintinas datas ir valstybines šventes, rašytojų 

gimimo jubiliejus, Šerkšnėnų bibliotekos veiklos įkūrimo 75-ąsias, Naftininkų filialo veiklos 35-

ąsias metines, organizavo renginius vasario 16-osios, Gedulo ir Vilties bei valstybės dienoms, 

rašytojų A. Baranausko, Žemaitės gimimo jubiliejams atminti, Knygnešio, Tarptautinei vaikų 

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

bibliotekų savaitėms, akcijai „Knygų Kalėdos“. Židikų biblioteka minėjo Židikų miestelio įkūrimo 

460 metines. 

2020 metais užklupusi pandemija turėjo didžiulės įtakos ir bibliotekų veiklai. Dėl šalyje 

paskelbto karantino keletą mėnesių buvo sustabdytas vartotojų aptarnavimas, kultūrinė, mokomoji 

ir edukacinė veikla, neveikė skaityklos. Tai turėjo reikšmingos įtakos rodiklių mažėjimui. 

Dalis veiklų buvo perkelta į virtualią erdvę: Viešosios bibliotekos interneto svetainėje ir 

Facebook paskyroje buvo publikuojamos virtualios parodos, skelbiamos akcijos, skaitytojai 
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kviečiami dalyvauti virtualiose viktorinose. Šie iššūkiai pareikalavo iš darbuotojų naujų 

kompetencijų, teko daugiau mokytis, kaip panaudoti informacines technologijas savo darbe, kelti 

kvalifikaciją nuotoliniu būdu vykusiuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų savišvietai, skaitymo skatinimui. Vaikų ir jaunimo 

skyriaus vienas iš svarbiausių kriterijų  ̶  vykdyti sociokultūrinės edukacijos, skaitymo skatinimo, 

informacinio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias neformaliojo švietimo programas ir 

projektus. Nenumatytų ir neįprastų ribojimų kupinas laikotarpis privertė keisti numatytus planus, 

priimti naujus iššūkius, sugalvoti kokiais renginiais būtų galima sudominti vaikus virtualioje 

erdvėje. Organizuoti žodiniai renginiai ir parodos, minint svarbiausius praėjusių metų įvykius. 

Spektaklius rodė bibliotekos atnaujintas „Kiškio Mažeikiškio lėlių teatras“. Vyresniosios 

bibliotekininkės edukacinei veiklai rengė ir vykdė projektus, dalyvavo kitų organizacijų 

projektuose, iniciatyvose, teikė konsultacijas bibliotekų darbuotojams edukacinių veiklų 

organizavimo klausimais, organizavo virtualius garsinius skaitymus, ekskursijas, edukacijas vedė 

bibliotekos personažas Kiškis Mažeikiškis ir Raganaitė. 

Karantino metu sukurta nauja knygų vežimo paslauga senjorams ir rizikos grupėje 

esantiems asmenims „Knygos į namus“. Buvo rūpinamasi neįgaliųjų ir senyvo amžiaus skaitytojų 

skaitymu, regėjimo negalią turinčių skaitytojų bibliotekiniu aptarnavimu.  

Populiarinome ir reklamavome bibliotekas vietos žiniasklaidoje, interneto svetainėse, 

socialiniame tinkle „Facebook“, informuodami gyventojus apie vykstančius virtualius renginius, 

gautas naujas knygas, bibliotekų teikiamas paslaugas bei naujoves. 

 

Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:  

MRVB – Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

SVB – savivaldybės viešoji biblioteka  

VB – viešoji biblioteka  

MF – miesto filialas 

KF – kaimo filialas  

egz. – egzempliorius 

fiz. vnt. – fiziniai vienetai 
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I. BIBLIOTEKŲ TINKLAS IR PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

Bibliotekų tinklas ataskaitiniais metais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 m. 2020 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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NESTACIONARUS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS 

 

Knygų vežimo į namus paslauga, pradėta teikti pandemijos metu  

(veža bibliotekos vairuotojas) 
 

Data Vartotojų skaičius Nuvežta knygų 

2020-04-29 1 11 

2020-05-06 3 26 

2020-05-13 1 4 

2020-05-27 1 2 

2020-06-10 1 2 

2020-07-01 2 13 

2020-08-26 1 12 

2020-09-23 2 12 

2020-09-30 2 12 

2020-10-21 2 19 

2020-10-28 2 17 

2020-11-18 1 7 

2020-11-25 2 16 

2020-12-02 2 25 

2020-12-09 3 26 

2020-12-16 4 30 

Iš viso: 30 234 

 

 

2020 m. karantino metu pradėta teikti nauja paslauga „Knygos į namus“ rizikos grupėje 

esantiems asmenims, dėl amžiaus ar sveikatos problemų negalintiems ateiti į biblioteką. Skyriaus 

darbuotojų surinktas knygas, pagal telefonu išsakytus skaitytojų pageidavimus, kiekvieną 

trečiadienį iki jų namų veža bibliotekos vairuotojas. Šia paslauga pradėjo naudotis ir tie skaitytojai, 

kuriems anksčiau knygas nunešdavo bibliotekininkės ar šeimos nariai. 2020 m. tokiu būdu 

aptarnauta 30 vartotojų. Kai kuriems iš jų nuo balandžio mėnesio knygos nuvežtos 5–6 kartus.  
 

 

Bibliotekų paslaugų prieinamumas asmenims turintiems negalią 
 

 

 KNYGNEŠIŲ 

SKAIČIUS 

VARTOTOJŲ SKAIČIUS NUNEŠTA KNYGŲ 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

VB 11 12 12 20 686 1255 

MF 29 37 50 132 824 831 

KF 54 76 169 210 4909 6470 

Iš viso rajone: 94 125 231 362 6419 8556 

 

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

aptarnauja 6 bibliotekininkai, 1 socialinis darbuotojas, 5 skaitytojams knygų atneša šeimos nariai.  
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Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų aptarnavimas namuose 

 

  

 
 

 

Regėjimo negalią turinčių vartotojų aptarnavimas 

 

Vartotojų Lankytojų Išduota dokumentų 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

10 9 109 95 460 461 

 

Mažeikių viešojoje bibliotekoje yra tinkamos sąlygos negalią turintiems asmenims lankytis 

bibliotekoje: prie įėjimo įrengtas pandusas, pakilti į antrąjį aukštą neįgaliesiems padeda keltuvas. 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje yra kompiuteris su liečiamuoju ekranu, kuriuo patogu naudotis 

silpnaregiams ir senyvo amžiaus žmonėms.  
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Namuose aptarnaujami trys regėjimo negalią turintys vartotojai, kuriems garsinių knygų iš 

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje esančio aklųjų žmonių aptarnavimo punkto nuneša Žemalės, 

Reivyčių filialų ir Viešosios bibliotekos darbuotojos.  

 

II. BENDROJI BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

GYVENTOJŲ SUTELKIMAS BIBLIOTEKOSE 

 

VARTOTOJŲ TELKIMAS 2019 M. 2020 M. 

Regiono gyventojų skaičius 52116 51882 

      Regiono gyventojų sutelkimo procentas: 

 SVB  16,3 14,9 

 VB 15,6 13,7 

 Miesto filialuose 15,6 14,4 

 Kaimo filialuose  18,3 17,5 

   Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai 

 Mieste  7501 7509 

 Kaime  730 717 

 Vartotojų skaičius 2019 m. 2020 m. 

Iš viso SVB 8517 7737 

 VB 3800 3344 

 Miesto filialuose 2046 1891 

 Kaimo filialuose  2671 2502 

Perregistruoti vartotojai 7105 6898 

 VB 3093 2972 

 Miesto filialuose 1645 1639 

 Kaimo filialuose  2367 2287 

Naujai užregistruoti vartotojai 1412 839 

 VB 707 372 

 Miesto filialuose 401 252 

 Kaimo filialuose  304 215 

 

Didelę įtaką vartotojų telkimo rodiklių mažėjimui ataskaitiniais metais turėjo karantino 

ribojimai bei mažėjantis gyventojų skaičius Mažeikių rajone. 2020 m. regiono gyventojų skaičius 

sumažėjo 234 gyventojais. 

Vartotojų sumažėjo šiuose filialuose: Auksodės (12), Balėnų (12), Bugenių (40), 

Buknaičių (2), Krakių (7), Laižuvos (3), Leckavos (5), Plinkšių (6), Renavo (22), Šerkšnėnų (29), 

Tirkšlių (17), Ukrinų (2), Urvikių (10), Užlieknės (7), Žemalės (9), Židikų, Naftininkų (107), 

Reivyčių (15), Sedos miesto (34). 

Vartotojų padaugėjo: Kapėnų (8), Palnosų (4), Židikų (2), Viekšnių miesto (1) filialuose. 
 

 

LANKYTOJŲ SKAIČIUS 

 

LANKYTOJŲ SKAIČIUS 2019 M. 2020 M. SKIRTUMAS 

Iš viso SVB 138132 126027 -12105 

 VB 50897 47077 -3820 

 Miesto filialuose 34862 28361 -6501 

 Kaimo filialuose  52373 50589 -1784 
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Ataskaitiniais metais Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir 24 filialuose 

sumažėjo lankytojų skaičius: viešojoje bibliotekoje sumažėjo 3820 lankytojais, miesto filialuose – 

6501, kaimo filialuose –  1784.  
 

 

    LANKOMUMAS 2019 M. 2020 M. SKIRTUMAS 

Bendras lankomumo rodiklis SVB    16,2 14,1 -2,1 

 VB 13,3 14,1 +0,8 

 Miesto filialuose 17,0 15 -2 

 Kaimo filialuose  19,6 20,2 +0,6 

 

Paskelbus šalyje karantiną, nuo kovo 16 d. iki balandžio 27 d. bibliotekoje lankytojai 

nebuvo aptarnaujami, tik pratęsiamas knygų grąžinimo terminas. Esant ekstremaliosios situacijos 

režimui, ilgą laiką vartotojams nebuvo galimybės patiems pasirinkti knygų atviruose fonduose. Nuo 

lapkričio 3 d. vėl paskelbus karantiną, lankytojai į biblioteką buvo neįleidžiami vykdomas 

bekontaktis aptarnavimas. Skaitytojams lauke, prie durų, išduodamos tik iš anksto el. kataloge, el. 

paštu arba telefonu užsakytos knygos. Tai turėjo reikšmingos įtakos visiems bibliotekos rodikliams. 

Nemažai vartotojų tuo laikotarpiu nebesilankė bibliotekoje, laukė kol baigsis karantinas, ir patys 

galės ateiti išsirinkti knygų. Tai pagrindinė visų rodiklių sumažėjimo priežastis.  

 

 
 

Lankytojų mažėjimo priežastys filialuose: 

 

 daugelis skaitytojų 2020 m. nepersiregistravo ir neatnaujino savo informacijos 

bibliotekose; 

 didėjantis neįgaliųjų ir senyvo amžiaus gyventojų skaičius; 

 emigracija į užsienį, gyvenamosios vietos pakeitimas;  

 rodiklių mažėjimą lėmė pandemijos veiksniai; 

 ligos ir mirtys. 

 
 

Iš viso rajone VB Miesto filialuose Kaimo filialuose

138132 

50897 

34862 

52373 

126027 

47077 

28361 

50589 

Lankytojų skaičius 

2019 m. 2020 m.
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VAIKŲ VARTOTOJŲ SUDĖTIS 

 
 Vaikų vartotojų skaičius Apsilankymų skaičius Lankomumas 

2019 m. 2020 m. Skirtu-

mas 

2019 m. 2020 m. Skirtu-

mas 

2019 m. 2020 m. Skirtu-

mas 

Iš viso 

rajone 
2796 2358 -438 48923 37214 -11709 17,5 15,8 -1,7 

 VB 1310 1103 -207 14170 10522 -3648 10,8 9,5 -1,3 

 Miesto 

filialai 
778 650 -128 14748 9362 -5386 18,9 14,4 -4,5 

 Kaimo 

filialai 
708 605 -103 20005 17330 -2675 28,2 28,6 +0,4 

 

Ataskaitiniais metais vaikų vartotojų skaičius filialuose sumažėjo. Daugiau vaikų 

lankytojų apsilankė šiuose kaimo filialuose: Auksodės (14), Balėnų (129), Laižuvos (754), 

Leckavos (321), Purvėnų (402), Ukrinų  (38). 

 

III. KULTŪRINĖS EDUKACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS 

BENDROJI RENGINIŲ CHARAKTERISTIKA 

 

 SVB VB MF KF 

Renginiai suaugusiems 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

 Renginių skaičius 885 496 281 70 146 108 458 318 

 Kompleksiniai 17 16 3 7 2 0 12 9 

 Žodiniai 507 182 210 24 80 35 217 123 

 Parodos 363 296 68 39 65 71 230 186 

 

Dėl šalyje paskelbto karantino ir ekstremaliosios situacijos režimo 2020 metais beveik 

keturis mėnesius buvo draudžiama organizuoti renginius, daugiau kaip penkis mėnesius buvo 

ribojamas renginių lankytojų skaičius, privaloma jų išankstinė registracija. Tai pagrindinės 

priežastys, dėl kurių mažėjo renginių ir jų lankytojų skaičius.  
 

Renginiai 

vaikams 

Iš viso renginių Kompleksinių Žodinių Parodų 

2019 m. 2020 m. Skirtu-

mas 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso 

rajone 
477 274 -203 2 2 332 163 148 116 

 Vaikų 

ir 
jaunimo 
sk. 

170 108 -62 – – 153 96 17 12 

 Miesto 

filialai 
72 24 -48 – – 44 7 28 29 

 Kaimo 

filialai 
235 142 -93 2 2 135 60 103 75 

 

PAGRINDINĖS RENGINIŲ FORMOS IR TEMATIKA 

                                                                                                           

Nepaisant sudėtingos situacijos, daugelį planuotų renginių vis dėlto pavyko įgyvendinti ir 

paminėti reikšmingiausias 2020 metų sukaktis, rašytojų jubiliejus, tautines šventes: Sausio 13-ąją, 

Mažeikių savivaldos 100-metį, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 2020-aisias metais 
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paskelbtuosius Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio, Lietuvos žydų istorijos, žolininkės 

Eugenijos Šimkūnaitės, poeto kraštiečio Henriko Nagio 100-mečio, Tautodailės metus, poeto 

Pauliaus Širvio 100-ąsias gimimo metines, rašytojos Šatrijos Raganos mirties 90-ąsias metines, 

poeto Antano Baranausko 185-ąsias gimimo metines, organizuoti tarptautinio festivalio „Poezijos 

pavasaris“ renginiai, Mažeikių krašto literačių Liucijos Jagielienės, Gitanos Jazdauskienės, Justinos 

Jonušaitės kūrybos vakarai, kraštiečio rašytojo Laimono Inio, žurnalisto Liudo Dapkaus, rašytojo, 

filosofo Arvydo Juozaičio, Violetos Petraitienės naujų knygų pristatymai, susitikimas su 

kraštietėmis aktore Karolina Kontenyte ir dailininke Živile Žvėrūna, Mažeikių ir Akmenės rajonų 

fotografų, dailininkų Alfrido Klimavičiaus, Dianos Zviedrienės tapybos darbų parodos. Kai 

bibliotekoje nebegalėjo lankytis skaitytojai, spaudinių parodos buvo rengiamos virtualioje erdvėje – 

bibliotekos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje. 

 2020 m. gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos kiemelyje vyko „pirmasis“ viešas, realus renginys po 2020 m. 

kovo 16 d. karantino. Renginį organizavo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro 

darbuotojai. Renginys įamžintas „Roventa“ vietinės televizijos. 

Nemažai renginių buvo organizuojama vasaros laikotarpiu, kai buvo sušvelnintos karantino 

sąlygos. Tad įgyvendinant projektą „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, 

pažink, kurk, dalinkis“ buvo organizuotos paskaitos-ekskursijos kraštiečių rašytojų ir poetų Vytauto 

Mačernio, Dionizo Poškos, Romualdo Granausko, Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimo keliais, 

aplankytos vietos, susijusios su Antano Vienažindžio, Antano Baranausko, Šatrijos Raganos 

gyvenimu ir veikla. Išvykose dalyvavo Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo 

teatro aktoriai, tremtinių choro „Atmintis“ atstovai, lituanistai, kultūros darbuotojai, vyresniųjų 

klasių moksleiviai, kurie skaitė rašytojų kūrinių ištraukas, fotografavo, filmavo objektus, susijusius 

su kraštiečių kūrėjų gyvenimu ir veikla. Išvykos dalyviams paskaitas skaitė ir ekskursijas vedė 

istorikas Povilas Šverebas, poetas Vytautas Stulpinas, Žemaičių Kalvarijos bendruomenės 

pirmininkas Bronius Kleinauskas, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 

direktorius Jonas Grušas, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja Rima 

Norvilienė, Kulių kraštotyros muziejaus vadovė mokytoja, kraštotyrininkė Zuzana Jankevičienė. 

 
 

RENGINIŲ APŽVALGA  
 

Renginiai neįgaliesiems 

 

Metai Renginiai Parodos 

2019 m. 6 3 

2020 m. 3 1 

 

 

Dėl šalyje paskelbto karantino sumažėjo galimybės bendrauti su neįgaliųjų 

organizacijomis, todėl 2020 metais buvo mažiau organizuota ir renginių, ir parodų. 

Tęsėsi bendradarbiavimas su Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 

„Gyvenimo spalvos“, kuri Viešojoje bibliotekoje rugpjūčio 20 d. pristatė įgyvendintą projektą 

„Socialinės atskirties mažinimas teikiant pavėžėjimo paslaugas Mažeikių mieste“, o spalio 6 d. 

Viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta bendrijos nario Alfrido Klimavičiaus tapybos darbų paroda 

„Iš vaikystės prisiminimų“. Parodą pristatė bendrijos „Gyvenimo spalvos“ vadovė Lilia Baltutienė.  
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Alfrido Klimavičiaus tapybos darbų parodos „Iš vaikystės prisiminimų“ atidarymas Mažeikių viešojoje 

bibliotekoje 2020 m. spalio 6 d. 

 

Spalio 7 d. Mažeikių viešoji biblioteka kartu su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja 

biblioteka organizavo filmo „Ypatingieji“ peržiūrą, kurioje dalyvavo Mažeikių autizmo asociacijos 

„Lietaus vaikai“ nariai. 
 

 
Filmo „Ypatingieji“ peržiūra Mažeikių viešojoje bibliotekoje 2020 m. spalio 7 d. 

 

 

Renginiai viešojoje bibliotekoje 
 

Svarbiausi renginiai 2020 metais buvo organizuojami vasaros ir ankstyvo rudens 

mėnesiais, kai leido ekstremaliosios situacijos režimo sąlygos. 

 Liepos 24 d. sukako 90 metų, kai mirė rašytoja, pedagogė ir labdarė Marija Pečkauskaitė-

Šatrijos Ragana, paskutiniuosius 15 savo gyvenimo metų praleidusi Židikuose. Būrelis mažeikiškių 

ir židikiškių liepos 23-ąją aplankė jos kapą koplyčioje. Jautrias eiles ir žodžius rašytojai skyrė 

Šatrijos Raganos premijos laureatės Jūratė Norvaišienė ir Onutė Venslovienė, Židikų seniūnijos 

seniūnė Skirmutė Stasytė. 

Rašytojos mirties metinių minėjimas tęsėsi Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Inga Maknavičienė žiūrovams 

skyrė fortepijono muzikos melodijas, kurias taip mėgo rašytoja Šatrijos Ragana. Į jos gyvenimo 

laikmetį nukėlė Užvenčio kraštotyros muziejaus darbuotojos Mildos Knyzelienės pasakojimas. 

Antroje renginio dalyje buvo įteikta Šatrijos Raganos premija AB „Pieno žvaigždės“ 

Mažeikių regiono pardavimų padalinio direktorei Jūratei Norvaišienei, poetei, dviejų poezijos 

knygų autorei, įvairių renginių ir labdaros akcijų organizatorei. Premiją laureatei įteikė Mažeikių 

rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius. 
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 Šatrijos Raganos koplyčioje Židikuose                       Renginio dalyviai klausosi pranešimų   

 

             
Aktorės V. Kochanskytės ir pianistės I. Maknavičienės               Programos dalyvės ir bibliotekos direktorė 

 literatūrinė-muzikinė programa                                              A. Bernotienė su Šatrijos Raganos premijos  

 laureate 

 

 

Liepos 30 d. Mažeikių rajone svečiavosi Tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ 

dalyviai. Tradicinis „Poezijos pavasario“ festivalis šiais metais atkeliavo gerokai pavėlavęs, tačiau 

Buknaičiuose, Leckavoje ir Mažeikiuose vykusiuose Kraštiečio poeto Henrikos Nagio 100-mečiui 

skirti „Poezijos pavasario“ renginiuose apsilankiusiems žmonėms dovanojo nepamirštamas poezijos 

ir muzikos akimirkas.  

 

        

„Poezijos pavasario“ dalyviai prie gimtojo H. Nagio ir Liūnės Sutemos namo ir Mažeikių viešojoje 

bibliotekoje 
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2020 m. rugsėjo 29 d. Mažeikių viešojoje bibliotekoje buvo prisimintas poetas, vyskupas 

Antanas Baranauskas. 2020 metais sukako 185 metai, kai Anykščiuose gimė lietuvių literatūros 

klasikas, kurį gyvenimo keliai buvo atvedę ir į mūsų kraštą. 1855 metais keletą mėnesių jis dirbo 

raštininko padėjėju Sedoje.  

Vakaras organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Mažeikių rajono 

savivaldybės finansuojamą Viešosios bibliotekos projektą „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis 

žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“. 

 

 

          

Vakaras apie Antaną Baranauską Mažeikių viešojoje bibliotekoje. Aktoriaus Vlado Baranausko 

monospektaklis  „Akių sunka“. 2020 m. rugsėjo 29 d. 

 

 

2020 m. spalio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paminėtos 

kraštiečio poeto Henriko Nagio 100-osios gimimo metinės. Apie mūsų kraštietį pasakojo, 

demonstravo archyvinius dokumentus, nuotraukas Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių 

literatūros skyriaus vedėja, humanitarinių mokslų daktarė Virginija Paplauskienė. 

Henriko Nagio 100-mečio minėjimas organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos 

ir Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą Viešosios bibliotekos projektą „Interaktyvus 

Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“. Viešojoje bibliotekoje buvo 

eksponuojama nuotraukų ir spaudinių paroda „Henrikas Nagys – išdidžios vienatvės poetas“. 

 

 

          
 

Apie H. Nagio gyvenimą ir kūrybą pasakojo                                  Poezijos ir muzikos programos 

       dr. Virginija Paplauskienė                                                 „Neprijaukintas brolis sakalas“ atlikėjai 
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Vaikų ir jaunimo skyriaus renginiai 
 

 Sausio 16 d. Kalnėnų progimnazijos 5a klasės mokiniai  su lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Edita Jagminiene lankėsi Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia 

mokiniams vyko literatūros pamoka „Pasaka teatro dėžutėje - Kamišibai“. Dirbdami grupėse, 

jie kūrė literatūrinės pasakos „Eglė žalčių karalienė“ kitokią pabaigą.  Piešdami specialiuose 

lapuose ir pamokos pabaigoje ją pristatydami, mokiniai įsitikino, jog „Kamišibai“ yra puiki 

priemonė, mokanti pasakoti, skaityti balsu, piešti ir kurti pasakojimus. 
 

       
 

Nuotraukos G. Stasiulienės 

 

 Vasario 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Užgavėnių šurmulynės 

vaikams. Į jas susirinko gausus būrys dalyvių iš Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ 

priešmokyklinės grupės, „Ventos“ progimnazijos 3a klasės, Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės 

mokyklos, taip pat šeimos su vaikais.  

Bibliotekos salėje, vaikų ir jaunimo skyriuje vaikai kūrė ir aplikavo Užgavėnių kaukes ant 

pagamintų ožio, arklio, vilko ir meškos formų, panaudodami guašą, flomasterius, įvairių 

faktūrų medžiagas. Pasigaminę Užgavėnių atributus – kaukes, keliavo į žaislotekoje įkurtą 

„baubų“ kambarį, kuriame klausėsi skaitomos M. Sendak pasakos „Kur gyvena pabaisos“. O 

paskui jau šurmuliavo bibliotekos erdvėse su muzika, dainomis ir namie pagamintais 

barškučiais. Sukėlę triukšmą bibliotekoje, keliavo tęsti linksmybių į bibliotekos kiemelį, 

vaišintis gardžiais blynais ir kakava. 
 

     
 

Nuotraukos I. Jonušienės 

 

 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie projekto „Atverkime duris 

vasarai“. Tai suteikė vaikams galimybę ne tik prasmingai leisti vasaros atostogas bibliotekoje, 

bet ir skatino kaskart pajusti atradimo džiaugsmą, ugdyti kūrybiškumo ir saviraiškos laisvę. 

Įvairios vasaros veiklos buvo susijusios su tema „Bibliovasara“.  

 Nuo birželio 16 d. iki rugpjūčio 27 d. antradieniais–ketvirtadieniais nuo 14 val. iki 15.30 val. 

vaikai buvo kviečiami dalyvauti „Bibliovasaros“ veiklose: antradieniais vaikai išbandė Oculus 

quest virtualios realybės akinius, žiūrėjo filmus, dainavo karaokė, trečiadieniais dalyvavo 
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įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, ketvirtadieniais žaidė lauko žaidimus, gamino muilo burbulus, 

aktyviai dalyvavo viktorinose. 
 

          
 

Nuotraukos I. Jonušienės ir G. Stasiulienės 

 

 Daugiausia susidomėjimo sulaukusios veiklos: BiblioJoninės, Oculus quest virtualios realybės 

akiniai. Birželio 18 d. Viešosios bibliotekos kiemelyje paminėtos BiblioJonines. Kiemelis 

kvepėjo gėlėmis ir žolynais. Užsiėmimas baigėsi pačia smagiausia atrakcija  ̶  šokinėjimu per 

saugius imitacinius „laužus“.  
                  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuotraukos I. Jonušienės ir G. Stasiulienės 

 

 Liepos ir rugpjūčio mėn. antradieniais Mažeikių viešosios bibliotekos ir filialų lankytojai, 

svečiai, turėjo galimybę išbandyti Oculus quest virtualios realybės akinius, kurių 10-ies vnt. 

komplektą paskolino Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, pagal projektą 

„STEMCASpace“ (Mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos, kultūros ir meno erdvė).  
 

           
 

Nuotraukos I. Jonušienės ir G. Stasiulienės 
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 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020 metais vykdė projektą „Emocijų raiškos 

erdvė“. Vaikų ir jaunimo skyriuje buvo įkurta erdvė, kurioje galima rasti priemones: 

individualią dvipusę rašomąją lentą ant kurios galima piešti spalvotomis kreidelėmis, rašyti ir 

prilipdyti magnetukus su emocijomis, lavinamąjį smėlio ir šviesos staliuką – kūrybai, žaidimui 

ir pažinimui, sensorinius indus padedančius susikaupti, stalo žaidimus – „Pykčio valdymo 

žaidimai“. Ši erdvė tinkama leisti laiką savarankiškai su tėvais ar draugų grupe. Taip pat vyko 

ir 3 emocijų pažinimo edukacijos vaikams.  
 

      
 

Nuotraukos G. Stasiulienės 
  

 Rugsėjo 22 d. bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Šarūne Baltrušaitiene, kuri 

priešmokyklinio amžiaus vaikams iš Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ pristatė knygą „Kaip 

zuikis jausmus pažino“ ir vedė užsiėmimą „Smagi kelionė į jausmų pasaulį“.  
 

      
 

Nuotraukos I. Jonušienės 

 

 Spalio 6 d. psichologė Emilija Muravjovaitė pradinių klasių moksleiviams iš Mažeikių 

Senamiesčio pagrindinės mokyklos pristatė edukacinį užsiėmimą „Emocijų valdymo būdai 

pasitelkiant meno terapiją“.  
 

      
 

Nuotraukos I. Jonušienės ir G. Stasiulienės 
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 Rugsėjo 15 d. bibliotekoje apsilankiusius „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 3b klasės moksleivius 

ir  mokytoją Virginiją Gromakovienę nudžiugino literatūrinis-kūrybinis susitikimas su trijų 

knygų vaikams – „Riešutortas“, „Baubaimė“ ir “Ponas Kampas“ – autoriumi, leidybos 

specialistu, vertėju Benu Bėrantu ir dailininke, pastarosios knygelės iliustratore Tania Rex. 

Susitikimo pradžioje vaikai bendravo su pagrindiniu knygos veikėju Ponu Kampu. Jis vaikams 

papasakojo apie milžinišką kamanę, kalėdinį kaktusą, savo kasdienybę bei pakvietė vaikus 

kartu pasimankštinti. Toliau vykusioje edukacijoje „Ponas Kampas kviečia į kūrybines 

dirbtuves“ vaikai, padedant knygos autoriams, kūrė pagrindinį knygos personažą Poną Kampą.  
 

 

         
 

Nuotraukos I. Jonušienės, Sigitos Repšytės 

 

 

 Spalio 7 dieną Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su 

Žemaitijos krašto nematerialaus paveldo saugotoja ir skleidėja, Telšių rajono savivaldybės 

kultūros centro folkloro ansamblio „Spigėns“ vadove Diana Bomblauskiene ir ansamblio nare 

Gabriele Narmontaite. Susitikime dalyvavo Viekšnių gimnazijos antrokams viešnios  

papasakojo apie žemaičių tautinį kostiumą, mokėsi žemaitiškų šokių, žaidė žaidimus, klausėsi 

ir kartu dainavo žemaitiškas dainas. 

                                                                                  

Nuotraukos D. Atienės 
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 Dar 2 renginiai organizuoti pagal kitą projektą „Biblioteatras šeimai“. Rugsėjo 24 d. Mažeikių 

viešojoje bibliotekoje vyko paskaita ir edukacija „Pirštininės lėlės“. Jį vedė lėlininkė, 

„Baibokyno“ įkūrėja Silvija Molė.  
 

        
 

Nuotraukos I. Jonušienės 

 

 

 Spalio 7 d. vyko paskaita „Stalo teatras vaikams ir tėvams“, kurią vedė Juozo Vaičkaus 

Skrajojamojo teatro režisierius Martynas Januška. Klausydamiesi paskaitos apie nuostabų ir 

stebuklingą, lengvai iš bet kurio daikto namuose pagaminamą stalo teatrą, įsijungta į mini 

spektaklį. Improvizacijos užduotys pralinksmino ir vaikus, ir mamas, ir močiutes. Sukurti 

pasaką namuose užtenka pieštukinės, žvakidės, šaukšto, dėžutės, žaislų, ir jie tampa nuostabiais 

veikėjais. Tereikia kūrybos ir noro. Užsiėmimo pabaigoje susipažinta su vaizdo medžiaga apie 

stalo teatro mini spektaklius.  
 

 

        
  

Nuotraukos I. Jonušienės 
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Renginiai filialuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Poezijos pavasario 2020“ poezijos skaitymai „Leisk žodžiams augt...“ Buknaičių filiale 

 

 

 

 Leckavos filiale vyko liepos 30 d. tradicinis „Poezijos pavasario“ festivalio renginys  
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 Naftininkų filiale Vasario 7 d. Mažeikių 

rajono savivaldybės kultūros centro choro 

„Atmintis“ lankytojai dalyvavo knygų 

pristatyme „Įdomiausios kelionės“, kuriame 

pristatytos kelionių knygos apie Mažeikių 

kraštą, Lietuvą ir įvairias pasaulio šalis. 

 

 

 

 2020 m. vasario 11 d. Reivyčių filiale 

organizuota poezijos skaitymo valandėlė 

„Poezija, jausmas ir muzika“.  

 

 Vasario 28 d. Nacionalinio diktanto rašymas 

Sedos miesto filiale. 

 

 

 

 

 Rugpjūčio 13 d. ukriniškiai virtualiai keliavo 

po Moldovos Respubliką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rugsėjo 14 – 19 d. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų kultūros centro Ukrinų kultūros namų ir 

viešosios bibliotekos Ukrinų filialo organizuojamose senjorų stovyklos veiklose dalyvavo 

ukriniškiai senjorai.  
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NAUJOS RENGINIŲ FORMOS 
 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai, lankytojai, svečiai 

liepos ir rugpjūčio mėnesiais turėjo galimybę išbandyti Oculus quest virtualios realybės akinius. 

Įrangą paskolino Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, kuri įgyvendina projektą 

„STEMCASpace“. Virtualios realybės laboratorijoje iš viso vyko 30 užsiėmimų. Užsiėmimų metu 

buvo siūloma išbandyti įvairių į akinius instaliuotų programėlių ir žaidimų galimybes, tačiau 

kiekvienas individualiai pasirinko kur ir ką pamatyti virtualiame pasaulyje. Vieni užsiėmimo 

dalyviai žaidė stalo tenisą su robotu, gaudė kaladėles žaidime „Beat Saber“, rūpinosi virtualiu 

augintiniu – „Bogo“, taip pat skraidė erdvėlaiviu su „Žvaigždžių karų“ personažais, vaikščiojo po 

kosmosą, važinėjosi linksmaisiais kalneliais, kiti dalyviai  plaukiojo su įvairiausiais vandens 

gyvūnais. 

 

Edukaciniai renginiai Vaikų ir jaunimo skyriuje 

 
Edukaciniai užsiėmimai 

 

EIL. 

NR. 

DATA EDUKACINIS 

UŽSIĖMIMAS 

DALYVAVO DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

1. 2020-01-17 „Pamoka kitaip. Piešiniai 

Kamišibai teatro 

dėžutei“ 

Mažeikių „Kalnėnų“ pagrindinės 

mokyklos 5a kl. moksleiviai 

25 

2. 2020-09-08 „Mano jausmų muzika“ Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

auklėtiniai 

13 

3. 2020-09-15 „Pono Kampo kūrybinės 

dirbtuvės“ 

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės 

mokyklos 3b kl. moksleiviai 

20 

4. 2020-09-22 „Smagi kelionė į jausmų 

pasaulį“ 

Mažeikių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ auklėtiniai 

20 

5. 2020-09-24 „Biblioteatras šeimai. 

Pirštininės lėlės“ 

Bibliotekos lankytojai 21 

6. 2020-10-06 „Emocijų valdymo būdai 

pasitelkiant meno 

terapiją. 

Mažeikių „Senamiesčio“ 

pagrindinės mokyklos 3b kl. 

moksleiviai 

15 

7. 2020-10-07 „Stalo teatras vaikams ir 

tėvams“ 

Bibliotekos lankytojai 12 

 Iš viso: 7  126 

  

Kultūros paso programos 

 

Eil. 

nr. 

Data Kultūros paso programa Dalyvavo Dalyvių 

skaičius 

1. 2020-10-13 „Mažeikiškio kiškio teatras“. 

Spektaklis „Kaip kiškis pirko 

batukus“ 

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės 

mokyklos 2 kl. moksleiviai 

24 

2. 2020-10-19 Lego kūrybinės dirbtuvės 

„Detalė + Detalė = Robotas“ 

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės 

mokyklos 4 kl. moksleiviai 

24 

3. 2020-10-22 Lego kūrybinės dirbtuvės 

„Idėja + Detalė =Robotas“ 

Mažeikių „Sodų“ pagrindinės 

mokyklos 8 kl. moksleiviai 

15 

 Iš viso: 3  63 
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Lego kūrybinės dirbtuvės 
 

EIL. 

NR. 
DATA VYKO DALYVAVO 

DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

1. 2020-01-15 Žemalės filialas Žemalės pradinės mokyklos 

moksleiviai 

8 

2. 2020-02-11 Palnosų filialas Viekšnių gimnazijos 6 b kl. 

moksleiviai 

22 

3. 2020-02-13 Naftininkų filialas Filialo lankytojai 9 

4. 2020-02-26 Viekšnių filialas Viekšnių gimnazijos 1 b kl. 

moksleiviai 

17 

5. 2020-03-04 Žemalė filialas Žemalės pradinės mokyklos 

moksleiviai 

10 

6. 2020-07-10 Buknaičių filialas Filialo lankytojai 11 

7. 2020-07-13 Purvėnų filialas Filialo lankytojai 9 

8. 2020-07-17 Laižuvos filialas Filialo lankytojai 15 

9. 2020-07-24 Leckavos filialas Filialo lankytojai 14 

10. 2020-08-03 Balėnų filialas Filialo lankytojai 12 

11. 2020-08-17 Reivyčių filialas Filialo lankytojai 20 

12. 2020-08-24 Auksodės filialas Filialo lankytojai 10 

Iš viso: 12 157 

 

 

Spektakliai 

 

EIL. 

NR. 
DATA SPEKTAKLIS DALYVAVO 

DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

1. 2020-02-14 „Knyga ir 

peliukas“ 

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ 

penkiamečiai auklėtiniai 

20 

2. 2020-02-26 „Suplėšyta knyga“ Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ 

priešmokyklinės grupės auklėtiniai 

25 

3 2020-09-14 „Suplėšyta knyga“ Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

priešmokyklinės grupės  auklėtiniai 

16 

4. 2020-09-23 „Suplėšyta knyga“ Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos  

moksleiviai 

15 

5. 2020-10-21 „Suplėšyta knyga“ Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos 

priešmokyklinės kl. moksleiviai 

14 

Iš viso: 5 87 

 

Ekskursijos 

 

EIL. 

NR. 
DATA DALYVAVO 

DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

1. 2020-07-13 Židikų kaimo vaikai 22 

2. 2020-10-06 Mažeikių „Senamiesčio“ pagrindinės mokyklos 3b kl. 

moksleiviai 

13 

3. 2020-10-08 Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ auklėtiniai 9 

Iš viso: 3 44 



26 
 

Edukaciniai renginiai filialuose 
 

 

 2020 m. birželio 19 d. Auksodės bibliotekoje 

vyko edukaciniai užsiėmimai „Smagūs 

eksperimentai“ 

 

 
 Lego kūrybinės dirbtuvės Buknaičių 

bibliotekoje 

 

 

 Literatūrinis rytmetis ir edukaciniai 

užsiėmimai „Surask patarlės pabaigą“ Balėnų 

filiale 
 

 

 Edukaciniai užsiėmimai ir garsiniai 
skaitymai Pikelių filiale. Pikelių dienos 

centro vadovė Simona skaitė linksmus, 

pokštais ir išdaigomis apipintus komiksus.  
 

 

 2020 m. liepos 1 d. Purvėnų filiale vyko 

edukacinis užsiėmimas, skirtas Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.  

 
 

 Liepos 15 d. Purvėnų bibliotekoje vyko 

edukacinis užsiėmimas „Svajonių pieva“. 
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 Rugsėjo 23 d. Reivyčių bendruomenės 

gyventojams organizuotas edukacinis 

užsiėmimas „Šiaurietiškas ėjimas“. 

 

 Sausio 29 d. Tirkšlių filiale vyko edukacinis 

renginys „Duonos kelias“. Skaidrėse Tirkšlių 

l/d „Giliukas“ vaikučiai stebėjo duonelės kelią. 
 
 

 

 

 Vasario 6 d. Tirkšlių bibliotekoje vyko  

edukacinė popietė „Nusikaltimai elektroninėje 

erdvėje“. Mažeikių rajono policijos komisaro 

pareigūnė Audronė Jurdonaitė-Ostrauskienė 

suteikė visą informaciją Tirkšlių Juozo 

Vitkaus-Kazimieraičio mokyklos ketvir-

tokams. 

 

 

 

 Vasario 6 d. Viekšnių filiale vyko edukacinė 

paskaita „Hidrolatai – grožiui ir sveikatai“. 

Paskaitą skaitė Ilona Tupikienė.  
 

 

 Vasario 12 d. Viekšnių filiale vyko edukacinė 

popietė „Knyga – kaip duona kasdieninė“. Joje 

dalyvavo Viekšnių gimnazijos 2 b klasės 

mokiniai. 

 

 Liepos 15 d. Viekšnių miesto filiale vyko 

edukacinė  popietė „Knygų paslaptys“. 

Pristatytos interaktyvios knygos . 
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Mokymai gyventojams ir bibliotekos vartotojams 
 

Vartotojų orientavimas ir apmokymas 

 

 2019 m. 2020 m. 

 Bibliotekos darbuotojų pravestų apmokymų bendra trukmė 

iš viso (valandomis) fondų,  paslaugų, įrangos, informacinių 

šaltinių panaudojimo klausimais 

995 val. 708,7 val. 

 Vartotojų, apsilankiusių apmokymuose skaičius iš viso 4417 2260 

 

2020 m. kompiuterinio raštingumo mokymuose, kituose mokomuosiuose renginiuose 

dalyvavo 2157 vartotojų mažiau nei 2019 m. Iš jų viešojoje bibliotekoje apmokyti 1502 vartotojai 

(2019 m. – 3235 vartotojai), miesto filialuose – 426 (2019 m. – 663 vartotojai), kaimo filialuose – 

332  (2019 m. – 519 vartotojai). 

Bibliotekininkai atsakė į 2648 (2019 m. – 2543) įvairias vartotojų užklausas: el. 

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

bankininkystės, registracijos pas gydytoją, darbo paieškos ir kitomis temomis. 2020 m. atsirado 

didesnis vartotojų poreikis mokytis naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis: internetu 

užsisakyti ir rezervuoti knygas, savarankiškai prasitęsti naudojimosi jomis terminą, skaityti 

elektronines knygas ir pan. Buvo nemažai norinčių mokytis kompiuterinio raštingumo pradmenų, 

deja, dėl užsitęsusio karantino tiesioginių mokymų teko atsisakyti, todėl mokymų skaičiai žymiai 

mažesni nei 2019 m., skaitmeninio raštingumo mokymai perkelti į virtualią erdvę. 

 

IV. ELEKTRONINIO TURINIO KŪRIMAS, INFORMACINIŲ IR 

ELEKTORININIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA 
 

INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMAS 
 

Ataskaitiniais metais nuo vasario iki lapkričio mėnesio buvo renkama informacija, 

nuotraukos, redaguojami tekstai ir vaizdinė medžiaga bibliotekos interneto svetainėje kuriamam 

interaktyviam žemėlapiui „Mažeikių kultūrinis lobynas“. 

Skyriaus darbuotojos parengė kraštotyros darbą „Mažeikių rajono 2020 metų atmintinų 

datų kalendorius“ – elektroninė versija patalpinta Viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

Interaktyvus žemėlapis | Mažeikių rajono viešoji biblioteka (mrvb.lt). Svetainė nuolat pildoma. 

 

ELEKTRONINIO KATALOGO KŪRIMAS 
 

Elektroninis katalogas Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pradėtas kurti 

2003 metų birželio mėnesį.  

2019 metais bibliotekoje buvo atsisakyta pagrindinio sisteminio kortelinio katalogo. 

Filialuose pildoma tik kraštotyros kartoteka. 

Fondų rekatalogavimas pradėtas 2004 metais.  Pirmuoju etapu rekatalogavimo darbai buvo 

pradėti Viešojoje bibliotekoje. 2011 metais fondus rekataloguoti pradėjo Naftininkų filialo 

darbuotojai. 2014 metų rugsėjo 16 d. į rekatalogavimo procesą buvo įtraukti visi miesto ir kaimo 

filialai (išskyrus – Židikų ir Kapėnų filialus, kurie rekatalogavimo procesą pradėjo 2018 m.). 

 

Metai REKATALOGAVIMAS  

Baigtas 

rekatalogavimas 

(bibliotekų skaičius) 

Nebaigtas 

rekatalogavimas 

(bibliotekų skaičius) 

Nerekataloguoto 

katalogo dalis 

(procentais) 

Pastabos 

2020 m. 8 16 30 - 

 

http://www.mrvb.lt/interaktyvus-zemelapis/
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LIBIS  KOMPLEKTAVIMO POSISTEMĖ 

 

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 jungimas į fondų grupes; 

koduotų duomenų sąrašų tvarkymas; gautų ir paskirstytų dokumentų ataskaitos, sąskaitų užbaigimo 

dokumentų spausdinimas, paskirstymo aktų formavimas ir spausdinimas, inventoriaus knygų 

spausdinimas, knygų nurašymo bei perdavimo aktų suformavimas ir spausdinimas. 

 

LIBIS 2019 m. 2020 m. 

Per metus sukurtų el. katalogo įrašų skaičius eksportuotas į 

LIBIS suvestinį katalogą 
1814 2968 

Per metus sukurtų dokumentų įrašų - 2467 

Per metus sukurta analizinių įrašų - 501 

 

NAUDOJIMASIS LEIDINIŲ UŽSAKYMO, REZERVAVIMO IR GRĄŽINIMO 

TERMINO PRATĘSIMO PASLAUGOMIS 
 

2020 m. 
LEIDINIŲ 

UŽSAKYMAS 
REZERVAVIMAS 

GRĄŽINIMO 

TERMINO 

PRATĘSIMAS 

Iš viso SVB: 3286 2378 48770 

VB 1707 2092 26811 

MF 161 262 8121 

KF 1418 24 13838 

 

Leidinių užsakymo ir rezervavimo paslaugos Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo 

skyriuje labai populiarios. Dirbant bekontakčiu būdu tai puiki galimybė tenkinti vartotojų poreikius. 

Kas anksčiau šia paslauga nesinaudojo, 2020 m. išmoko ir pradėjo naudotis. Daugelis vartotojų 

buvo mokomi ir konsultuojami nuotoliniu būdu, kaip užsisakyti ar rezervuoti knygas, 

nemokantiems to, neturintiems elektroninio pašto, reikalingus leidinius rezervuoja darbuotojos ir 

praneša telefonu. Karantino metu dalis vartotojų nesilankė bibliotekoje ir prašė pratęsti knygų 

grąžinimo terminus iki karantino pabaigos. Mokantys naudotis elektroninėmis bibliotekos 

paslaugomis grąžinimo terminus prasitęsia savarankiškai.  

Kaimo filialuose rezervavimo paslauga nėra labai populiari.  

 

NAUDOJIMASIS ELEKTRONINIAIS KATALOGAIS IR VIRTUALIOSIOMIS 

BIBLIOTEKOMIS 

 

M
et

a
i 

Naudojimasis 

elektroniniais katalogais 

ir virtualiosiomis 

bibliotekomis 

Naudojimasis 

bibliotekos/institucijos 

valdomais el. ištekliais 

Naudojimasis 

licencijuotais el. 

ištekliais 

Paieškų 

skaičius 

Bibliografinių 

įrašų peržiūrų 

skaičius 

Atsiųstų el. dokumentų 

skaičius 

Turinio 

vienetų 

peržiūrų 

skaičius 

Atsisiųstų 

visateksčių 

el. 

dokumentų 

skaičius` 

2020 34496 8417 0 508 193 
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INFORMACINIŲ UŽKLAUSŲ TENKINIMAS 

 

 Gautų informacinių 

užklausų skaičius 

Atsakytų 

informacinių 

užklausų skaičius 

Teminės užklausos Užklausos atsakytos 

el.kanalais 

2019 m. 2020 m. Skirtu-

mas 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso 

rajone 
2543 2648 +105 2543 2645 2389 2332 184 1240 

 VB 1610 1212 -398 1610 1209 1515 952 163 633 

 Miesto 

filialai 
109 94 -15 109 94 107 80 2 11 

 Kaimo 

filialai 
824 1342 +518 824 1342 767 1300 19 596 

 

2020 m. daugiausia užklausų buvo  iš visuomenės mokslų – teisės, pedagogikos klausimais 

technikos, organizacijų vadybos medicinos – apie ligas, vaistus, fizioterapiją, netradicinius gydymo 

būdus, literatūros kritikos, kraštiečių kūrybos, geografijos ir istorijos – apie šalis ir karus, bendrųjų 

mokslo dalykų klausimais. 

 

 

 

NAUDOJIMASIS INTERNETO PASLAUGOMIS 

 

 

DUOMENYS APIE RAJONO BIBLIOTEKŲ 

ELEKTRONINES PASLAUGAS 
2019 M. 2020 M. SKIRTUMAS 

 Bibliotekų skaičius, turinčių prieigą prie interneto 25 25 - 

 Interneto skaityklos (darbo vietų skaičius) 72 87 +15 

 Interneto vartotojų skaičius 2773 1327 -1446 

 Interneto seansų skaičius 21108 18085 -3023 

 Vaikų interneto vartotojų skaičius 1587 738 -849 

 Vaikų interneto lankytojų skaičius 11934 4110 -7824 

 Virtualių apsilankymų skaičius                                                                               16937 39684 +22747 

 Prie duomenų bazių prisijungta 1271 508 -763 

 www.ibiblioteka.lt pateikta užklausų 19 37 +18 

 

 

 

 

SOCIALINIŲ TINKLŲ PANAUDOJIMAS 
 

Svarbiausi naudojami virtualūs kanalai – Facebook ir Youtube. Mažeikių rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka jau nuo 2016 m. turi paskyrą socialiniame tinkle Facebook, 2020 m. 

lapkričio 30 d. sukurtas Youtube kanalas. 

Krakių, Kapėnų, Urvikių, Palnosų, Bugenių, Žemalės filialai tik įpusėjus ataskaitiniams 

metams susikūrė atskiras savo filialų paskyras socialiniame tinkle Facebook.  

 

 

 

 

 

http://www.ibiblioteka.lt/
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2020 m. 

SOCIALINIAI TINKLAI 

SEKĖJAI 

(abonentų skaičius) 

VIRTUALIŲ 

APSILANKYMŲ 

SKAIČIUS 

KOMENTUOTI DALINTIS 

VB 1973 28223 Taip Taip 

MF 983 1810 Taip Taip 

KF 6180 9651 Taip Taip 
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VIRTUALŪS RENGINIAI 

PARODOS 
VIKTORI-

NOS 
AKCIJOS 

GARSINIAI 

SKAITYMAI 
EDUKACIJOS KITA 

Iš
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is
o
 

V
ai

k
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Iš
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is
o
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Iš
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o
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o
 

V
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k
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Iš
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is
o
 

V
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k
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s 

Iš
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is
o
 

V
ai

k
am

s 

VB 6515 86 42 14 3 2 5 0 18 17 8 6 10 7 

MF 708 40 24 4 1 1 12 0 0 0 1 0 2 1 

KF 8285 145 74 28 11 7 1 0 0 0 15 11 44 12 

SVB 15508 271 140 46 15 10 18 0 18 17 24 17 56 20 

 

 

 

2020 m. 

Virtualių (online) vartotojų mokymų dalyvių skaičius 

Dalyvių 

skaičius iš 

viso 

Zoom MS Teams Google Meet Kita (įrašyti) 

VB 76 - 76 - - 

Ukrinų filialas 82 10 20 52 - 

 

 

Karantino laikotarpiu daugelis kultūrinių veiklų buvo keliama į virtualią erdvę. Parodų, 

viktorinų, akcijų rengimas ir publikavimas internete pareikalavo iš darbuotojų naujų kompetencijų, 

mokėjimo pritaikyti veiklas virtualiam vartotojui. Teko dirbti ir kartu mokytis, ieškoti naujų idėjų ir 

formų. Parengta skaitymo skatinimo akcija „Iš namų bibliotekėlės lentynos“, skaitytojai buvo 

kviečiami dalyvauti akcijoje „Koduota knygos žinutė“, viktorinose apie Mažeikių viešąją 

biblioteką, „Mažeikių krašto rašytojai ir kalbininkai“, bibliotekos interneto svetainėje ir Facebook 

paskyroje nuolat publikuojamos virtualios parodos. 

Pagrindinė problema susijusi su virtualių renginių organizavimu filialuose buvo 

trūkinėjantis interneto ryšys, darbuotojų kompetencijų trūkumas virtualių renginių organizavimo 

klausimais, įvairios techninės kliūtys, kai kurie vartotojai namuose kompiuterių ir išmaniųjų 

įrenginių neturi, nesinaudoja socialiniais tinklais ir kt.  
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V. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS SIEKIANT TOBULINTI PASLAUGAS 
 

EIL. 

NR. 

PROJEKTO PAVADINIMAS. 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

INSTITUCIJOS, 

FINANSAVUSIO

S PROJEKTĄ, 

PAVADINIMAS 

IR SKIRTOS 

LĖŠOS 

SAVIVALDY-

BĖS LĖŠOS 

ĮGYVENDINI-

MO 

LAIKOTARPIS 

PADALINIO, PARENGUSIO 

PROJEKTĄ PAVADINIMAS 

Bibliotekos parengti ir gavę finansavimą projektai 

1. Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: 

atrask, pažink, kurk, dalinkis  

Tikslai: Ugdyti vyresniųjų klasių moksleivių kūrybinius 

gebėjimus, sujungiant literatūrą, fotografiją, audiovizualinę 

kūrybą ir šiuolaikines technologijas su savo krašto kultūrinio 

paveldo pažinimu, aktualizavimu ir sklaida.  

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiaujant su Žemaitijos regiono bibliotekomis, 

muziejais atrinkti, sisteminti ir skaitmeninti bibliotekose bei 

muziejuose sukauptą dokumentinę ir vaizdinę medžiagą, 

tinkamą skelbti interaktyviame žemėlapyje. 

2. Organizuoti pažintinius ir meninius renginius, paskaitas-

ekskursijas, įtraukiant jaunimą dalyvauti garsiniuose 

skaitymuose rašytojų atminimo įamžinimo vietose, kurti 

menines fotonuotraukas ir filmukus apie šio krašto kultūros 

objektus. 

3. Organizuoti fotonuotraukų ir videofilmų peržiūras, atrinkti 

darbus, tinkamiausius skelbti interaktyviame žemėlapyje ir 

eksponuoti fotonuotraukų parodoje. 

4. Mažeikių viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

www.mrvb.lt sukurti interaktyvų žemėlapį „Mažeikių krašto 

kultūrinis lobynas“. 

5. Parengti ir išleisti interaktyvaus žemėlapio pristatymo 

lankstinuką, iliustruotą lankytų vietų nuotraukomis ir 

išplatinti jį rajono ugdymo įstaigose, dovanoti projekto 

partneriams ir kitoms regiono švietimo bei kultūros įstaigoms. 

6. Organizuoti interaktyvaus žemėlapio ir fotografijų parodos 

pristatymus Žemaitijos krašto bibliotekose, gimnazijose. 

7. Skleisti informaciją apie projekto veiklą įvairiose 

Lietuvos kultūros 

taryba –  

5000,00 Eur 

1580,00 Eur 2020-02-01 

iki 

2020-11-30 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

 

http://www.mrvb.lt/
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žiniasklaidos priemonėse, dalintis informacija ir interaktyvaus 

žemėlapio nuorodomis projekto partnerių ir kitų švietimo bei 

kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų interneto 

svetainėse, socialiniuose tinkluose. 

2. „Palik tik dainą man“: Paulius Širvys eilėse, dainose, 

prisiminimuose 

Tikslai: Ugdyti meilę gimtajam kraštui, domėjimąsi lietuvių 

literatūra, skatinti bendruomenės narių dalyvavimą 

kultūriniame gyvenime, organizuojant renginius poeto 

Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Uždaviniai:  

1. Parengti spaudinių parodą „Aš – beržas“, skirtą poeto 

Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms, Mažeikių 

viešojoje bibliotekoje. 

2. Organizuoti rašytojo, muziejininko Alfo Pakėno 

atsiminimų knygų apie Paulių Širvį „Metai su Pauliumi“ ir 

„Palik tik dainą man“ pristatymą.  

3. Organizuoti literatūros ir muzikos vakarą „Ilgesys – ta 

giesmė “, kuriame  

poetinę kompoziciją „Amžinai, amžinai neramus...“  

Mažeikių rajono 

savivaldybė – 

750,00 Eur 

750,00 Eur 2020-08- 03 

 iki  

2020- 09-30 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

3.  Mažeikiai vakar ir šiandien 

Tikslai: Skatinti savo miesto istorijos, kultūros paveldo 

pažinimą, populiarinti fotografijos meną, organizuojant 

Mažeikių savivaldos 100-mečiui paminėti skirtą fotografijų 

parodą ir išleidžiant šios parodos katalogą. 

Uždaviniai:  

1. Bendradarbiaujant su Mažeikių fotoklubo nariais atrinkti 

fotonuotraukas, tinkančias eksponuoti parodoje „Mažeikiai 

vakar ir šiandien“ ir publikuoti parodos kataloge.  

2. Parengti ir išleisti fotografijų parodos katalogą, reklamą 

žiniasklaidoje. 

3. Parengti virtualią fotonuotraukų parodą „Mažeikiai vakar ir 

šiandien“ Viešosios bibliotekos interneto svetainėje 

www.mrvb.lt, www.mazeikiai.lt, www.santarve.lt, 

www.budas.lt ir kt., socialiniuose tinkluose, rajono spaudoje. 

 

 

Mažeikių rajono 

savivaldybė – 

310,00 Eur 

310,00 Eur 2020-04-20 

iki 

2020-09-01 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Skaitytojų aptarnavimo skyrius 

http://www.mrvb.lt/
http://www.budas.lt/
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4.  „Haiku Mažeikiams“ 
Tikslai: skatinti jaunimo kultūrinį mentalitetą pasitelkiant  

prozinės poezijos stilių haiku, populiarinant literatūrą, 

grafikos meną ir puoselėjant  savo miesto kultūrinį turizmą. 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

700,00 Eur 2020-03-20 

iki 

2020-12-31 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Informacijos išteklių formavimo 

skyrius 

5. Pavadinimas: ,,Emocijų raiškos erdvė“ 

Tikslas: Ugdyti vaikų emocinį intelektą, įkuriant erdvę, 

kurioje vaikams bus vykdomos emocijų pažinimo edukacijos, 

kurių metu jie galės ne tik pažinti savo emocijas, bet ir 

sužinoti metodų kaip jas išreikšti 

Uždaviniai:  

1. Įrengti erdvę, kurioje bus vykdomos emocijų pažinimo 

edukacijos. 

2. Pravesti 3 emocijų pažinimo edukacijas vaikams. 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

560,00 Eur 

 

2020 m. 

birželio– 

lapkričio mėn. 

 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Vaikų ir jaunimo skyrius 

 

6. Pavadinimas: „Biblioteatras šeimai“ 

Tikslas: Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir domėjimąsi literatūra, 

plėsti jų kultūrinį akiratį, supažindinant su skirtingomis lėlių 

teatro rūšimis. 

Uždaviniai:  

1. Parengti paskaitą „Stalo teatras vaikams ir tėvams“. 

2. Organizuoti edukaciją „Pirštininės lėlės“. 

 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

500,00 Eur 

 

2020 m. 

birželio– 

lapkričio mėn. 

 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Vaikų ir jaunimo skyrius 

 

7. Pavadinimas: „Kūrybinė laboratorija II“ 

Tikslas: pasitelkus įvairias tradicines ir netradicines 

priemones skatinti  kūrybiškumą, lyderystę ir gebėjimą kurti 

inovatyvias idėjas. 

Uždaviniai:  

1. Organizuoti  užsiėmimą „Kūrybinės rašymo dirbtuvės“. 

2. Pravesti paskaitą „Kaip kūrybiškai formuoti savo įpročius“. 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

500,00 Eur 2020 m. 

 liepos – 

lapkričio mėn. 

Mažeikių rajono 

Bibliotekininkų draugija 

8.  „Poezijos virusui siaučiant“ 

Tikslai: Skatinti kaimo gyventojų domėjimąsi poezija, ugdyti 

jų kūrybingumą, supažindinant su poezijos žanrais ir 

formomis 

Uždaviniai: organizuoti eilėraščių konkursą, skatinti 

skaitytojus dažniau skaityti poeziją bibliotekoje, supažindinti 

su poezijos žanrais ir meniniu skaitymu pravedant atviras 

pamokas, paminėti poetų jubiliejus skaitant jų kūrybos eiles ir 

dainuojant jų eilėmis sukurtas dainas. 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

700,00 Eur 2020-06-02 

iki 

2020-10-30 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Ukrinų filialas 
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9.  „Iš vaikystės knygų į gyvenimą su knyga“ 
Tikslas ir uždaviniai: vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių 

ugdymas, stiprinant kartų emocinius ryšius, skaitymo ir 

bibliotekos prestižą, populiarinant lietuvių rašytojų knygas, 

pritraukiant į biblioteką socialiai pažeidžiamų grupių vaikus ir 

suaugusius, senjorus.   

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

Renavo kaimo 

bendruomenė  

Renavo durpynas 

100,00 Eur 

 

20,00 Eur 

 

 

20,00 Eur 

2020-05-04 

iki 

2020-10-28 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Renavo filialas 

10.  „Kartas sujungianti fotografija“ 

Tikslai: Išsaugoti Židikų miestelio kultūros paveldą, jo 

savitumą atskleisti per fotografijos meną minint Židikų 

miestelio 460-ąsias paminėjimo metines 

Uždaviniai: Biblioteka prisideda prie kultūrinės atminties 

išsaugojimo, dirbdama kraštotyros darbą. Siekiant sudominti 

bendruomenių narius savo krašto istorija ir dabartimi, kultūra, 

paveldo objektais, žymiomis ir kraštui nusipelniusiomis 

asmenybėmis. 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

390,00 Eur 2020-06-01  

iki  

2020-08-10 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Židikų filialas 

Bibliotekos parengti projektai (negavę paramos) 

1. Metų knygos rinkimai 

Tikslai: Laimėti knygų komplektą. 

Uždaviniai: Pristatyti akciją „Metų knygų rinkimai“ 

 

Lietuvos 

nacionalinė 

Martyno 

Mažvydo 

biblioteka 

 

– – Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Renavo filialas 

2. „Metų knygos rinkimai 2020“ prozos suaugusiems  knygų 

komplektui gauti 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 

asociacijos 

 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Reivyčių filialas 

3.  „Gamtos vaistinė neišmatuojama, jos durys atvertos 

kiekvienam“. Projektas skirtas Eugenijos Šimkūnaitės metams 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

– – Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Tirkšlių filialas 

 „Vasara be amžiaus cenzo 2“ – kartų skaitymai ir nuotykiai 

kartu 

Mažeikių rajono 

savivaldybė 

 

– – Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Ukrinų filialas 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo partnerio teisėmis 

1. „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“ 

 

 

Lietuvos kultūros 

taryba 

– – Telšių Karolinos Praniauskaitės 

viešoji biblioteka 
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2. „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo 

diegimas“   

Lietuvos kultūros 

ministerija 

– – Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Projektai, kuriuose biblioteka dalyvavo vykdant projektą 

1. Metų knygos rinkimai 

Tikslai: Laimėti knygų komplektą. 

Uždaviniai: Pristatyti akciją „Metų knygų rinkimai“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

2020-10-06 

iki 

2021-02-18 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Purvėnų filialas 

2. „Metų knygos rinkimai 2019“ 

Tikslai: Laimėti knygų komplektą. 

Uždaviniai: Pristatyti akciją „Metų knygų rinkimai“ 

Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

2020-10-06 

iki 

2021-02-18 

Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos  

Reivyčių filialas 

3. „Plechavičiai: istorinės atminties atradimai ir praradimai“ Mažeikių rajono 

savivaldybė 

– Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Sedos 

miesto filialas ir Sedos kultūros 

centras 

4. „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos 

Valstybės biudžeto lėšomis 

5.  „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“  

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programos projekto 2 prioriteto „Informacinės 

visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės 

„Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu 

atnaujintoje viešosios interneto prieigos 

infrastruktūroje“. Projektas tęsis iki 2021 m. 

Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka 

6. Akcija  „Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkis – „Skaitymas 

mus jungia“ 

2020-06-01 iki 2020-08-31 

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija 

7. Projektas „Aktuali kultūra“ 2020-09-15 Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 

8.  Projektas „Atverkime duris vasarai“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

9. „STEMCASpace“ (Mokslo, technologijų, inžinerijos, 

matematikos, kultūros ir meno erdvė) 

Oculus quest virtualios realybės akiniai 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 

10. „Mano laimė yra…“. Mažeikių lopšelis darželis „Gintarėlis” 
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Dalyvavimas kituose nacionaliniuose ir regioniniuose projektuose, renginiuose: 

 

 2020 m. kovo pradžioje Viešoji biblioteka dalyvavo iniciatyvoje „Pagalbos žemėlapis“. Kelios dešimtys šalies viešųjų bibliotekų, tarp jų 

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, per karantiną užvėrus duris lankytojams, ėmėsi gaminti apsaugos priemones medikams. 

Pilietiškos iniciatyvos „Pagalbos žemėlapis“ metu trimačiais (3D) spausdintuvais spausdino specialius apsauginius rėmelius Prusa, panašius į 

akinių, prie kurių buvo tvirtinami apsauginiai veido skydeliai. Jie daliai medikų galėjo būti vos ne vienintelė apsaugos priemonė nuo oro lašiniu 

būdu plintančio viruso arba papildoma apsauga, dėvima kartu su respiratoriumi ar kauke. Nors bibliotekos pajėgumai nebuvo dideli – per dieną 

buvo pagaminama nuo dviejų iki keturių tokių rėmelių. Šios iniciatyvos metu iš viso pagaminta 117 vnt. akinių rėmelių, įmontuoti apsaugos 

skydai ir perduoti VšĮ Mažeikių ligoninei, Mažeikių ligoninės Vaikų ligų skubios pagalbos skyriui, VšĮ Mažeikių PSPC ir Židikų ambulatorijai-

med. punktui, 50 vnt. aprūpinti ir bibliotekos darbuotojai. Iniciatyvos metu buvo naudojami bibliotekoje esantys ištekliai, nebuvo gauta jokia 

papildoma finansinė parama. 

 Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projekte „Autizmo spektro ir kitų 

kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“, kurį finansuoja LR kultūros ministerija. 

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. viešosios bibliotekos duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų 

spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei simbolizuoja bibliotekų ketinimą 

didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Pagal projektą 

buvo gautas „Sensorinio gesintuvo pagalbinių priemonių rinkinys“. Bibliotekų specialistams, buvo rengiami mokymai, tobulinamos darbuotojų 

kompetencijos, parengtas kvalifikacinis-pažintinis vaizdo filmas, supažindinantis su autizmo spektro sindromu, teikiantis patarimų, kaip elgtis, į 

ką atkreipti dėmesį bendraujant su autizmo spektro ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų turinčiais asmenimis.  

 Skaitytojų aptarnavimo skyrius dalyvavo Lietuvos leidėjų asociacijos ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos iniciatyva nuo 2015 m. gegužės 7-

ąją vykstančioje skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva skaito!“ 

 Kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubu liepos 30 d. Mažeikių rajone organizuoti tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ 

renginiai. 

 Rugpjūčio 23 d. prie Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyko pirmojo Lietuvoje žygio pėsčiomis „Už švarią Lietuvą“ dalyvių 

organizuoti renginiai, prie kurių prisidėjo ir bibliotekos darbuotojai.  

 Rugsėjo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos organizuotame renginyje „Mažeikių miesto piknikas 2020“ Skaitytojų 

aptarnavimo skyriaus darbuotojos vyresniesiems renginio dalyviams pristatė skaitmeninio raštingumo mokymus, duomenų bazes, paslaugą 

„Knygos į namus“, rugsėjo mėnesio renginius, kraštotyros darbus. 

 Spalio 7-18 dienomis Viešosios bibliotekos lankytojai turėjo galimybę bibliotekoje žiūrėti Žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio 

„Nepatogus kinas“ filmus. Gauta  organizatorių padėka už aktyvų bendradarbiavimą ir festivalio filmų peržiūrų organizavimą bibliotekoje. 

 VŠĮ Pilietinės minties instituto organizuojamame Nacionalinio diktanto rašyme dalyvavo Viešoji biblioteka, Balėnų, Sedos miesto, Židikų 

filialuose; 

 Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“. 

 Židikų filialas - „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ (VU Teisės klinika). Konsultacijos teikiamos visus metus. 
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Projektas „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“ 
 

        
 Poezijos skaitymai prie Vytauto Mačernio kapo       Išvykos dalyviai prie V. Mačernio paminklo Telšiuose                                           
 

       
Išvyka poeto Dionizo Poškos gyvenimo keliais:                 Išvykos dalyviai prie paminklo Romualdui 

           Lėlaičiai, Bijotai, Kaltinėnai                                        Granauskui Mosėdyje ir jo kūrybos  

    skaitymai Šaukliuose 

 

        

         
Fotografijų paroda „Rašytojų pėdomis po Žemaitiją“, lankstinukas, interaktyvus žemėlapis bibliotekos 

interneto svetainėje 

 

Projektas „Palik tik dainą man“: Paulius Širvys eilėse, dainose, prisiminimuose 
 

 
Poetinės kompozicijos „Amžinai, amžinai neramus“ atlikėjai:  

aktoriai Č. Stonys, S. Sipaitis, P. Zaremba 
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Projektas „Mažeikiai vakar ir šiandien“ 

   
 

Fotografijų paroda „Mažeikiai vakar ir šiandien“, išleistas  parodos katalogas 

. 

 

Projektas „Poezijos virusui siaučiant“ 

 

 

Projekto „Poezijos virusui siaučiant“ susitikimai (Ukrinų filialas). 

Nuotrauka I. Daukontienės 
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VI. BIBLIOTEKOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS, ATSTOVAVIMAS IR 

PARTNERYSTĖ 
 

BIBLIOTEKOS VIEŠINIMAS 

Straipsniai spaudoje apie Bibliotekos veiklą (lyginamoji analizė su 2020 m.) 

 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

 Respublikos spaudoje 4 5 +1 

 Vietos spaudoje 137 14 -123 

 Elektroniniuose laikraščiuose ir interneto 

svetainėse 
868 653 -215 

Iš viso: 1009 672 -337 

 

 Profesionalių bibliotekininkų 872 586 -286 

 Žiniasklaidos atstovų 137 86 -51 

 

Viešinant viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklą 2020 m. rajono ir šalies žiniasklaidos 

priemonėse paskelbti 672 straipsniai, kuriuose buvo pristatomi ir populiarinami kultūros, 

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

14 publikacijų buvo paskelbta rajoniniame laikraštyje „Santarvė“. Respublikinėje spaudoje – 

žurnale „Tarp knygų“ buvo publikuoti  D. Undžienės 5 straipsniai apie projekto „Interaktyvus 

Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“ veiklas, rašytojų Šatrijos 

Raganos, Henriko Nagio jubiliejų minėjimus, „Poezijos pavasario“ renginius. 

 653 – 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://www.kaunorasytojai.lt, 

http://svlvvg.lt,  

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

bibliotekos tinklalapyje www.mrvb.lt ir socialiniame tinkle Facebook paskyroje bei filialų 

Facebook paskyrose. 

. 

VIETOS RADIJO IR TELEVIZIJOS PANAUDA 

 

Regiono televizijos „Roventa“ filmuoti renginiai 2020 m. 

 

EIL. 

NR. 

DATA RENGINYS 

1. 2020-01-10 Gretos Žilinskaitės fotografijų parodos „Sustok, akimirka žavinga“ 

pristatymas 

2. 2020-05-07 Akcija „Lietuva skaito“. Kraštiečių poezijos skaitymai 

3. 2020-09-03 Justinos Jonušaitės kūrybos vakaras 

4. 2020-10-01 Kraštiečio rašytojo Laimono Inio knygos „Dangaus šulinys“ pristatymas 

5. 2020-10-06 Alfrido Klimavičiaus tapybos darbų parodos „Iš vaikystės prisiminimų“ 

atidarymas 

6. 2020-01-10 Gretos Žilinskaitės fotografijų parodos „Sustok, akimirka žavinga“ 

pristatymas 

7. 2020-05-07 Akcija „Lietuva skaito“. Kraštiečių poezijos skaitymai 

8. 2020-09-03 Justinos Jonušaitės kūrybos vakaras 

9. 2020-10-01 Kraštiečio rašytojo Laimono Inio knygos „Dangaus šulinys“ pristatymas 

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://www.kaunorasytojai.lt/
http://svlvvg.lt/
http://www.mrvb.lt/
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10. 2020-10-06 Alfrido Klimavičiaus tapybos darbų parodos „Iš vaikystės prisiminimų“ 

atidarymas 

11. 2020 Pristatytas projektas „Poezijos virusui siaučiant“ (Ukrinų filialas) 

 

 

 Mažeikių radijo stotyje Mažeikiai FM klausytojai buvo supažindinti su skulptoriaus Stepono 

Gailevičiaus biografija ir skulptūromis esančiomis Ukrinuose. Laida skirta Tautodailės 

metams paminėti. 
 

Kitos priemonės 
 

Bibliotekos renginiams viešinti buvo rengiami skelbimai, kurie platinami įvairiose 

įstaigose, mokyklose, skelbiami interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Paslaugų 

populiarinimui ir pristatymui parengtos skrajutės: „Duomenų bazės internete“, „Knygos į namus“, 

„Skaitmeninio raštingumo mokymai“, „Renginiai bibliotekoje“. Parengtas lankstinukas „Kraštiečių 

rašytojų atminties takais“, kuriame pateikta informacija apie 2020 m. sukurtą interaktyvų žemėlapį 

Viešosios bibliotekos interneto svetainėje.  

Nuolatiniai renginių lankytojai dažniausiai informuojami individualiai telefonu arba 

elektroniniu laišku. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos to pageidavusiems skaitytojams 

reguliariai siunčia naujai gautų knygų sąrašus. 

 

Atstovavimas ir partnerystė 
  

Karantino ir ekstremaliosios situacijos režimo sąlygos 2020 m. apribojo bendradarbiavimą 

su kitomis organizacijomis, ypač su švietimo įstaigomis, kai mokyklos perėjo prie nuotolinio 

mokymo ir moksleiviai galėjo dalyvauti tik virtualiuose renginiuose. Įgyvendinant projektus, 

organizuojant renginius bei parodas, bendradarbiauta su Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus 

Skrajojamojo teatro vadovais ir aktoriais, Telšių rajono savivaldybės K. Praniauskaitės viešąja 

biblioteka, Mažeikių muziejumi, Moksleivių techninės kūrybos centro fotografijos būrelio, 

Mažeikių fotoklubo, Mažeikių ir Akmenės fotoklubo „Lokys“ nariais, Mažeikių sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“, Mažeikių literatų ir menų mėgėjų sambūriu 

ir kt.  

2020 m. pasirašyta Mažeikių viešosios bibliotekos ir Maironio literatūros muziejaus 

bendradarbiavimo sutartis. Su šiuo muziejumi bendradarbiauta organizuojant poeto kraštiečio 

Henriko Nagio 100-ųjų gimimo metinių minėjimą. 

Pagrindiniai bibliotekos rėmėjai yra skaitytojai, nuolat dovanojantys naujas ir jiems 

nebereikalingas knygas. Nuolatinė bibliotekos rėmėja Liudmila Riabova 2020 m. bibliotekai 

padovanojo apie 120 naujų knygų, iš jų – daugiau kaip 50 naujų romanų rusų kalba. 

Vaikų ir jaunimo skyrius bendradarbiauja su pradinėmis, pagrindinėmis mokyklomis, 

progimnazijomis ir gimnazijomis organizuojant užsiėmimus, edukacijas ir kitus renginius. Taip pat 

bendradarbiaujame su lopšeliais-darželiais: „Saulutė“ „Bitutė“, „Žilvitis“ „Gintarėlis“, „Buratinas“. 

Bendradarbiaujama su Senamiesčio, „Žiburėlio“, „Vyturio“, „Ventos“, „Kalnėnų“,  ir kitų mokyklų 

mokytojais ir moksleiviais, moksleivių namų dailės studija (vad. G. Brasienė), kurios ugdytinių 

darbai eksponuojami bibliotekoje. 

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.  
 



42 
 

 

                      

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 

Židikų kultūros namai 

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 

Biržiškų vardo draugija 

Viekšnių vaistinės muziejus 

Ukrinų filialas Židikų seniūnija 

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija 

Ukrinų kultūros namai 

Ukrinų vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“ 

 

VII. DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 
FONDO FORMAVIMO POLITIKA IR PRIORITETAI, ATASKAITINIŲ METŲ 

UŽDAVINIAI IR JŲ VYKDYMAS 

 
Atsižvelgdama į Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos istorines tradicijas, ekonominę ir 

kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes, Viešoji biblioteka komplektuoja 

universalaus profilio dokumentų fondą, kuris atitinka vartotojų poreikius. 
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Atnaujinant bibliotekos fondą, vadovaujamasi „Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais“ ir 

tarptautinės bibliotekų asociacijų ir įstaigų federacijos (toliau – IFLA) rekomendacijose pateiktomis 

normomis, pagrįstomis pasaulio bibliotekų patirtimi. 

Suteikiama galimybė bendruomenės vartotojams lygiomis teisėmis naudotis visų rūšių 

universaliais informacijos ištekliais, puoselėti skaitymą, aktyviai dalyvauti žinių visuomenės 

kūrimo procese ir kultūriniame gyvenime, prisidėti prie nuolatinio gyventojų mokymosi ir 

tobulėjimo. 

 
FONDO APIMTIS 

 

Spaudinių būklė 

  

2019 m. 2020 m. 

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

Iš viso yra SVB fonde  206367 24912 216365 52225 

 - VB 67381 27236 67793 27883 

- miesto filialuose 35083 3620 37574 4664 

 - kaimo filialuose 103903 18634 110998 19678 

             

 
 

IŠ VISO SVB YRA GROŽINĖS 

LITERATŪROS 

2019 M. 2020 M. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

149268 72,3 135977 62,8 

- VB 43532 64,6 39420 58,0 

- miesto filialuose 25614 73,0 22806 60,6 

- kaimo filialuose 79225 76,3 73751 66,4 

 

IŠ VISO SVB YRA ŠAKINĖS LITERATŪROS 

2019 M. 2020 M. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

50047 24,3 80388 37,2 

- VB 25423 37,7 28373 42,0 

- miesto filialuose 8355 23,8 14768 39,3 

- kaimo filialuose 20646 19,9 37247 33,6 

60% 

36% 

4% 

Fondo sudėtis iš viso SVB 2020 m. 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra Periodiniai leidiniai
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IŠ VISO SVB YRA PERIODINIŲ LEIDINIŲ 

2019 M. 2020 M. 

fiz. vnt. % fiz. vnt. % 

7052 3,5 8309 3,8 

- VB 1574 2,3 2185 3,2 

- miesto filialuose 1114 3,2 976 2,6 

- kaimo filialuose 4032 3,9 5148 4,6 

 

 
DOKUMENTŲ ĮSIGIJIMAS 

 

Pagrindinis fondų komplektavimo šaltinis – einamasis komplektavimas, t.y. bibliotekos 

fondų papildymas naujais dokumentais. Pagrindinis įsigijimo kriterijus yra viešieji pirkimai. 

Nemažai dokumentų padovanojo įvairios organizacijos, fiziniai asmenys, leidyklos. 2020 metais 

dokumentai buvo perkami iš 27 tiekėjų. Leidiniai daugiausiai buvo perkami tiesiogiai iš leidyklų. 

Daugiausiai dokumentų nupirkta iš leidyklų „Alma literra“ ir „Tyto alba“. Šios leidyklos skelbia 

išpardavimus, taiko savaitės nuolaidų akcijas, siūlo žemiausią leidinių įsigijimo kainą. 

2020 metais gautas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsakymas „Dėl Valstybės 

vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms dokumentams 

įsigyti, paskirstymo“, kuriame buvo numatytos papildomos lėšos įsigyti knygas, vaikiškus 

žaidimus, edukacines priemones. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo papildomai 

37344,00 Eur. Nupirkta daug programinės literatūros, vaikiškų interaktyvių edukacinių knygelių. 

Buvo pasiektas didesnis leidinių egzemplioriškumas. Nauja moksline literatūra papildyti  Saugyklos 

bei Informacijos ir kraštotyros skaityklos fondai. 

 Ženkliai padidėjo Mažeikių savivaldybės skiriamos lėšos periodikai įsigyti. Tai turėjo 

įtakos paklausių periodinių leidinių užsakymui. 
 

Lėšos 2019 m. 2020 m. 

Dokumentų gavimas iš viso: 52 854,22 Eur 101 510,54 Eur 

Kultūros ministerija 44 230,00 Eur 50654,00 Eur 

- spaudiniai 44 200,00 Eur 50614,00 Eur 

- vaizdo, garso ir elektroniniai dokumentai 30,00 Eur 40,00 Eur 

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos ̶ 37344,00 Eur 

Steigėjo lėšos skirtos periodikos prenumeratai įsigyti 5248,23 Eur 7898,51Eur 

Steigėjo lėšos (gamtos apsaugos ir sveikatos programa) 

periodikos prenumeratai ir knygoms įsigyti 
4000,00 Eur ̶ 

- periodikos prenumerata 2315,68 Eur ̶ 

- knygoms įsigyti  1684,32 Eur ̶ 

Paramos 6731,71 Eur 5614,03 Eur 

- Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ 557,28 Eur 498,96 Eur 

- Lietuvos kultūros taryba 2828,82 Eur 1141,27 Eur 

- Skaitytojų dovanotos (vietoje pamestų ir kt.) 47,00 Eur 3002,27 Eur 

Akcijos 

- „Metų knygos rinkimai“ 57,18 Eur 68,83 Eur 

- „Knygų Kalėdos“ 353,00 Eur 902,70 Eur 

 

 

Nauji dokumentai įsigyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 

str. 3 d. 4 p. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864) (toliau – LR 
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Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais. 

Bibliotekinių dokumentų viešieji pirkimai vykdomi supaprastintu mažos vertės neskelbiamu 

pirkimu, remiantis Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. liepos 

10 d. įsakymu Nr. T1-146 „Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas“. 
 

Per metus įsigyta 

dokumentų 

2020 m. 

Gauta Pavadinimų 

skaičius 

Grožinės 

literatūros 

Šakinės 

literatūros 

Periodinių 

leidinių (fiz. vnt.) 

Iš viso 16681 4137 10074 6607 994 

VB 3843 1807 2045 1798 719 

miesto filialuose 3196 1089 2141 1055 141 

kaimo filialuose 9642 1241 5888 3758 134 

 

 

 

 

FONDO KOMPLEKTAVIMO IR PANAUDOJIMO OPTIMALUMAS 

 

Ataskaitiniais metais Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose 

sumažėjo fondo apyvartos rodikliai, tačiau grožinės literatūros panaudojimo koficientas išaugo 

miesto bei kaimo filialuose. 

 
IŠ VISO RAJONE 2019 M. 2020 M. 

 

Fondo apyvartos rodiklis 1,01 0,86 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,01 0,14 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 1,56 0,85 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,48 0,31 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 6,36 0,71 
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SVB iš viso VB Miesto filialai Kaimo filialai

Naujai gautų dokumentų % bibliotekos fonde 

2019 m. 2020 m.
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VB   

Fondo apyvartos rodiklis 1,30 1,23 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,30 0,23 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 1,69 1,28 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,63 0,38 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 9,61 0,75 

Miesto filialuose  

Fondo apyvartos rodiklis 1,24 1,03 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,24 0,04 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,85 1,21 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,55 0,26 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 4,99 0,63 

Kaimo filialuose  

Fondo apyvartos rodiklis 0,74 0,58 

Fondo panaudojimo koeficientas 0,26 0,41 

Grožinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,44 1,13 

Šakinės literatūros panaudojimo koeficientas 0,50 0,18 

Periodikos panaudojimo fonde koeficientas 6,08 0,87 

 

Dokumentų 

išdavimas 

Iš viso Į namus Vietoje 

2019 m. 2020 m. Skirtu

mas 

2019 m. 2020 m. Skirtu

mas 

2019 m. 2020 m. Skirtu

mas 

Iš viso rajone 
208583 186811 -21772 171301 167206 -4095 37302 19605 -17697 

 VB 87873 83171 -4702 71646 74163 +2517 16227 9008 -7219 

 Miesto 

filialai 
43479 39064 -4415 39433 36375 -3058 4046 2689 -1357 

 Kaimo 

filialai 
77231 64576 -12655 60222 56668 -3554 17029 7908 -9121 

 

Dokumentų išdavimo rodikliai ženkliai sumažėjo dėl karantino. Viešojoje bibliotekoje 

išduota dokumentų į namus šiek tiek daugiau nei 2019 m. 

Kadangi ilgą laiką nedirbo skaityklos, tai ypatingai sumažėjo dokumentų išduotis vietoje. Į 

namus vartotojams buvo išduodami ir periodiniai leidiniai, ir vertingos knygos iš saugyklos bei 

skaityklų fondų. Didžiąją dalį išduoties sudarė grožinės literatūros knygos, jų išduotis, palyginti su 

2019 m., padidėjo 3911 fiz. vnt.  

 

 

Dokumentų 

išdavimas 

Grožinės literatūros Šakinės literatūros Periodinių leidinių 

2019 m. % 2020 m. % 2019 m. % 2020 m. % 2019 m. % 2020 

m. 

% 

Iš viso 

rajone 
130358 63,1 132767 61,4 26258 12,7 22637 10,5 51904 25,1 31407 14,5 

 VB 52829 78,4 56771 83,7 18341 27,2 14747 21,8 16703 24,8 11653 17,2 

 MF 33036 94,2 31628 84,1 3769 10,7 3342 8,9 6674 19,0 4094 10,9 

 KF 44493 42,8 44368 39,9 4148 3,9 4548 4,1 28527 27,5 15660 14,1 
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Skaitytojų poreikiai lyginant su 2019 m. išlieka panašūs. Daugiausia bibliotekoje 

išduodama grožinės literatūros 71% bei periodinių leidinių 17 %. 

Ataskaitiniais metais pastebima grožinės literatūros paklausa Viešojoje bibliotekoje, 

šakinės literatūros paklausa kaimo filialuose. Viešojoje bibliotekoje  grožinės literatūros išduota 

5,3% daugiau nei 2019 m., miesto filialuose – 0,2 % daugiau šakinės literatūros. 

 

 

Dokumentų išdavimas vaikams 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

Iš viso 45740 37808 -7932 

 Viešojoje bibliotekoje 15162 14459 -703 

 Miesto filialuose 11986 9683 -2303 

 Kaimo filialuose 18592 13666 -4926 

 

 

Pagrindinės, kai kurių rodiklių sumažėjimo priežastys:  
 

 karantino ribojimai; 

 mažėjantis gyventojų vaikų skaičius;  

 kai kurių kaimų moksleiviai lanko Mažeikių miesto mokyklas ir naudojasi mokyklų 

bibliotekų ar Mažeikių miesto bibliotekų fondais. 
 

 

62% 13% 

25% 

Dokumentų išdavimas pagal turinį 

SVB 2019 m. 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai

71% 

12% 

17% 

Dokumentų išdavimas pagal turinį 

SVB 2020 m. 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra

Periodiniai leidiniai
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Daugiausia dokumentų išduota Naftininkų, Sedos miesto, Viekšnių miesto, Reivyčių, 

Tirkšlių, Palnosų, Židikų filialuose, mažiausiai – Kapėnų, Auksodės, Buknaičių filialuose.  

Vaikų dokumentų išdavimas buvo didžiausias Sedos miesto, Viekšnių miesto, Naftininkų, 

Reivyčių,  ir Urvikių filialuose, mažiausiai – Bugenių, Buknaičių, Krakių filialuose. 
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Miesto ir Kaimo filialų dokumentų išdavimas 

Iš viso išduota vaikams

Iš viso rajone VB Miesto filiale Kaimo filiale
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2019 m. 24,5 23,1 21,6 28,9

2020 m. 24,1 24,9 20,7 25,8
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SPECIALIŲJŲ FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PANAUDOJIMAS 

 

Informacijos ir kraštotyros skaitykloje: 

 komplektuojami, saugomi ir skolinami skaitytojams mokomojo, enciklopedinio, 

kraštotyrinio pobūdžio ir kiti informaciniai leidiniai;  

 sisteminami, saugomi spausdinti ir rankraštiniai Mažeikių krašto knyginio paveldo 

dokumentai, ikonografija elektroninėse ir tradicinėse laikmenose, sudarant vartotojams 

galimybes pažinti rašytinį ir knyginį paveldą, nepriklausomai nuo dokumentų pateikimo 

būdo ir formos; 

 pildoma kraštotyros kartoteka aprašais iš įvairių leidinių, kuriuose pateikiama informacija, 

susijusi su Mažeikių rajonu; 

 rengiami ir populiarinami kraštotyros darbai, konsultuojami Viešosios bibliotekos filialų 

darbuotojai kraštotyrinio darbo klausimais.  

 rengiamos virtualios, stacionarios ir kilnojamosios kraštotyrinės literatūros ir dokumentų 

parodos, organizuojami knygos ir rašto paveldui aktualizuoti skirti renginiai.  

 Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) kuriama bibliotekoje 

kaupiamų dokumentų fondo elektroninė duomenų bazė. 

 

KRAŠTO DOKUMENTŲ FONDAS IR JO PANAUDOJIMAS 

 

Kraštotyros fondo dydis 
IŠ VISO 

Spausdintiniai 

leidiniai 
Aplankai 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso rajone 5178 5852 4488 5153 690 699 

VB 4121 4756 3788 4418 333 338 

Miesto filialai 278 302 187 211 91 91 

Kaimo filialai 779 794 513 524 266 270 

 

 

   Įdėta kortelių į kraštotyros kartoteką 2019 m. 2020 m. 

SVB 386 249 

 VB 110 70 

 Miesto filialuose 66 11 

 Kaimo filialuose  210 168 

 

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“ aprašai išsiųsti į NBD.  

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 2019 m. 2020 m. 

SVB 7 9 

 Savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2 5 

 Miesto filialuose  1 0 

 Kaimo filialuose 4 4 
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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. 

2020 metais filialuose parengti 4 kraštotyros darbai: 

 Auksodės filialas –„Auksūdžio kaimo bendruomenė ir jos veikla 2003–2018 m.“. 

 Buknaičių filialas –„Pedagogo, kraštotyrininko Antano Poškaus gyvenimas ir 

veikla“. 

 Pikelių filialas – „Pikeliai spaudoje po Atgimimo (1988–2017 m.)“. 
 Ukrinų filialas – „Įžymūs žmonės, palaidoti Ukrinų kaimo 1-osiose kapinėse“. 

 

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 laikraščiai. 

 

INFORMACIJOS IR KRAŠTOTYROS FONDO APIMTIS 

 

Informacinio fondo dydis 2019 m. 2020 m. Skirtumas 

SVB 7614 8068 +454 

 VB 4121 4756 +635 

 Miesto filialuose 891 901 +10 

 Kaimo filialuose 2602 2411 -191 

Vidutinis informacinio fondo dydis filiale 145 138 -7 

 

Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaityklos fondas 2020 m. papildytas 13 

leidinių (2019 m. – 12) su autorių, sudarytojų ar leidėjų autografais.  

 

TARPBIBLIOTEKINIS SKOLINIMAS ŠALIES VIDUJE 

 

TBA 2019 m.  2020 m. 

Išsiųsta užsakymų 

VB 

Filialams 

47 

46 

1 

19 

18 

1 

Gauta dokumentų 

Originalų 

Kopijų 

44 

21 

23 

18 

16 

2 

Gauta užsakymų – – 

Išsiųsta dokumentų – – 

Skaitytojų, besinaudojančių 

TBA paslaugomis, skaičius 

VB 

Filialų 

18 

 

17 

1 

8 

 

7 

1 

Neigiamų atsakymų skaičius 3 1 

  

Ataskaitiniais metais tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga pasinaudojo 8 

vartotojai (2019 m. – 18). Į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešąją biblioteką išsiųsta 19 užsakymų (2019 m. – 47). Gauta 18 leidinių: 16 originalų ir 

2 kopijos (2019 m. – 44). Gautas 1 neigiamas atsakymas, nes buvo pateikti netikslūs dokumento 
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duomenys. Iš filialų TBA paslauga naudojosi tik vienas Šerkšnėnų filialas, savo skaitytojui užsakęs 

3 knygas.  

TBA keliu buvo užsakomi leidiniai apie konfliktų sprendimą darbe ir asmeniniame 

gyvenime, švietimo organizacijų vadybą, ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ypatybes, ugdymo 

metodiką. Už knygų atsiuntimą skaitytojai sumokėjo 18,34 Eur. Dėl to, kad reikia sumokėti už šią 

paslaugą, kai kurie vartotojai vengia ja naudotis. Knygas dažniausiai užsako tik tie, kuriems labai 

reikia leidinių mokslui ar darbui.   
 

 

BIBLIOTEKOS FONDO VIDAUS CIRKULIACIJOS PANAUDOJIMAS DIDINANT 

BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ PRIEINAMUMĄ 
 

 

2020 m. 

DOKUMENTŲ SKOLINIMAS IŠ 

Iš
 V

B
 

U
žl

ie
k

n
ės

 

fi
li

al
o

 

A
u

k
so

d
ės

 

fi
li

al
o

 

R
ei

v
y

či
ų

 

fi
li

al
o

 

K
ra

k
ių

 

fi
li

al
o

 

S
ed

o
s 

m
ie

st
o

 

fi
li

al
o

 

R
en

av
o

 

fi
li

al
o

 

P
li

n
k

ši
ų

 

fi
li

al
o

 

Ž
id

ik
ų

 

fi
li

al
o

 

L
ec

k
av

o
s 

fi
li

al
o

 

T
ir

k
šl

ių
 

fi
li

al
o

 

Š
er

k
šn

ėn
ų

 

fi
li

al
o

 

N
af

ti
n

in
k

ų
 

fi
li

al
o

 

Balėnų 

filialas 
6 2            

Kapėnų 

filialas 
16             

Krakių 

filialas 
12             

Laižuvos 

filialas 
5  4           

Leckavos 

filialas 
1   4          

Palnosų 

filialas 
70    15         

Plinkšių 

filialas 
5   2          

Renavo 

filialas 
     54  14      

Ukrinų 

filialas 
42      9  12     

Šerkšnėnų 

filialas 
          10   

Tirkšlių 

filialas 
13           6  

Užlieknės 

filialas 
10         2    

Iš viso KF: 180 2 4 6 15 54 9 14 12 2 10 6  

Naftininkų 

filialas 
   1          

Reivyčių 

filialas 
4         3    

Sedos 

miesto 

filialas 

      65 36      

Viekšnių 

miesto 

filialas 

10            1 

Iš viso MF: 14   1   65 36  3   1 

IŠ VISO: 194 2 4 7 15 54 74 124 12 5 10 6 1 
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DOKUMENTŲ ANTRINĖ ATRANKA IR ŠALINIMAS IŠ FONDO 
 

2020 metais buvo nurašyta labai mažai spaudinių. Fondo nurašymo darbai buvo  

sustabdyti, nes pastebėta neatitikimų nurašymo aktuose bei LIBIS sistemoje, pradėti tikrinti 

senesnių metų nurašymo aktai, tvarkomi įrašai elektroniniame kataloge.  
 

 

Dokumentų nurašymas 2019 m. 2020 m. 

Iš viso nurašyta  8407 6683 

VB 1348 3431 

Miesto filialuose 2272 703 

Kaimo filialuose 4787 2547 

Dokumentų nurašymas pagal turinį    

- Šakinės literatūros 4930 5732 

- Grožinės literatūros 3477 949 

Dokumentų nurašymo priežastys   

Susidėvėję ir vartotojų sugadinti dokumentai  5315 3210 

Praradę aktualumą dokumentai 3083 3426 

Vartotojų prarasti dokumentai 9 45 

Dėl kitų priežasčių prarasti dokumentai - - 

Dokumentų perdavimas 11 670 

   

 

 

DOKUMENTŲ FONDO APSAUGA 

 

Suplanuotus 2020 m. fondo patikrinimo darbus filialuose teko atidėti, dėl karantino 

ribojimų. 

Kai karantino metu nebuvo galima skaitytojams patiems rinktis knygų fonduose, pradėtas 

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemento,  saugyklos, informacijos ir 

kraštotyros skaityklos, vaikų ir jaunimo skyriaus fondų patikrinimai. 

Karantino sąlygos apribojo ir intensyvesnį darbą su skolininkais. Kovo–balandžio 

mėnesiais biblioteka neaptarnavo lankytojų, buvo sustabdyta skaitytojų autoinformavimo paslauga, 

nesiunčiami laiškai su priminimais grąžinti knygas. Vyriausybės sprendimu, gyventojai buvo 

raginami likti namuose, todėl akivaizdu, kad skaitytojai laiku neatnešdavo knygų. Rudenį buvo 

skambinama telefonu ir skaitytojai raginami grąžinti pasiskolintus leidinius ir juos sudėti į knygų 

grąžinimo dėžę. Vis dėlto skolininkų skaičius nesumažėjo. Tikimės, kad daugelis skaitytojų knygas 

grąžins pasibaigus karantinui. 

 

DOKUMENTŲ SKAITMENINIMAS  

 

2020 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo skaitmeninami 

1955–1962 metų rajono laikraščių „Komunistinis rytojus“ ir „Pergalės vėliava“ komplektai. Iš viso 

– 8 komplektai. Skaitmeninimo statistikoje duomenys nepateikti. 
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VIII. TAIKOMIEJI TYRIMAI IR METODINĖ VEIKLA 

TYRIMAI 

 

2020 metais Informacijos išteklių formavimo skyrius vykdė apklausą – Mažeikių rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros komplekso analizė vartotojų požiūriu. 

Tikslas: išanalizuoti Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros 

kompleksą. Iš viso apklausta 319 vartotojų. Iš viso 319 anketų, iš jų 249 pildytos elektroniniu būdu; 

70 popierinių; 7 popierinės sugadintos. Rezultatų apskaičiavimui ir platesniam tyrimui labai 

sutrukdė karantinas, nes anketavimas buvo atliktas etapais, pratęstas iki lapkričio mėn. pabaigos. 

2021 metais balandžio mėnesį bus išanalizuoti gauti duomenys ir pristatyti visuomenei. 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Nuolat buvo teikiamos konsultacijos bibliotekos darbuotojoms įvairiais su darbu susijusiais 

klausimais. Buvo teikiama pagalba pildant bendrąją elektroninę fondų bendrosios apskaitos knygą 

(atsisakyta popierinio varianto).  

Vasario 5 d. visuotiniame darbuotojų susirinkime pravesti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo 

posistemės mokymai: skaitytojų registracijos naujovės, dokumentų užsakymas, rezervavimas, el. 

susirašinėjimas su skaitytojais, ataskaitų formavimas. Supažindinta su viešosios informacijos 

rengimo ir viešinimo principais. Nuo 2020 m. suteikta galimybė dokumentų rezervavimo paslauga 

naudotis visiems filialams. Darbuotojai paraginti su šia paslauga supažindinti savo skaitytojus ir 

patiems ja naudotis. 

Nuolat tikrinama LIBIS programoje filialų vartotojų registracija, susirašinėjimas su 

skaitytojais, periodinių leidinių registracija: taisomos klaidos, teikiamos konsultacijos, padedama 

išspręsti kilusias problemas. Taisomi ir tvarkomi filialų darbuotojų tekstai, skirti publikuoti 

bibliotekos interneto svetainėje, kraštotyros darbai, konsultuojama įvairiais žodinių renginių ir 

parodų organizavimo, kraštotyrinio darbo klausimais. Filialų bibliotekininkės konsultuotos rašant 

projektus Mažeikių rajono savivaldybės paskelbtam kultūros projektų konkursui. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Metodinės rekomendacijos pavadinimas Skyrius (darbuotojas) 

1. Periodinių leidinių nurašymas LIBIS  (komplektavimo 

posistemė); 

Direktoriaus pavaduotojas 

2. Bibliotekos fondo patikrinimo metodinės rekomendacijos; Direktoriaus pavaduotojas 

3. Parengta metodinė medžiaga, skirta rekataloguotų knygų 

kainų nustatymui. 

Informacijos išteklių 

formavimo skyriaus vedėjas 

 

 

IX. BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, DARBUOTOJAI IR 

JŲ PROFESIONALUMO UGDYMAS 

BIBLIOTEKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

2020-ais buvo vykdoma bibliotekos skyrių restruktūrizacija: 

 2020 metais buvo pakeistas Fondų komplektavimo skyriaus pavadinimas, o nuo 2020 metų 

kovo mėnesio – Informacijos išteklių formavimo skyrius. Prie Informacijos išteklių 

formavimo skyriaus buvo priskirtos trys naujos pareigybės – bibliotekinių procesų 

automatizavimo inžinierius, vyresnysis bibliotekininkas viešiesiems ryšiams ir vyresnysis 

bibliotekininkas projektinei veiklai. 
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 Prie Skaitytojų aptarnavimo skyriaus prijungta Informacijos ir kraštotyros skaitykla 

(anksčiau vadinosi Informacijos ir kraštotyros skyrius), priskirtos trys pareigybės – 

vyresnysis bibliografas, bibliografas ir vyresnysis bibliotekininkas. 

 2020 metais pasikeitė skyriaus pavadinimas ir organizacinė struktūra. Vaikų literatūros 

skyrius pervadintas į Vaikų ir jaunimo skyrių. Jame atsirado dvi naujos pareigybės: 

vyresniojo bibliotekininko edukacinei veiklai ir vyresniojo bibliotekininko kultūrinei 

veiklai. Dabar skyrius susideda iš 5 pareigybių: vedėjo, vyresniojo bibliotekininko 

edukacinei veiklai, vyresniojo bibliotekininko kultūrinei veiklai ir dviejų bibliotekininko 

pareigybių. 
 

PRIEIGA IR SĄLYGOS 
 

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

darbuotojos dirba pilnu etatu, Kapėnų ir 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 
----- ------- 

2. 
Auksodės 

filialas 
9.30-16.00 

11.30- 

18.00 

11.30- 

18.00 
9.30-16.00 

9.30-

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 

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 9.30-17.00 

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 
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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 

 

 

BENDROJI DARBUOTOJŲ CHARAKTERISTIKA 

Darbuotojų 

skaičius 

Iš jų profesionalių bibliotekininkų 
Profesionallių bibliotekininkų, 

dirbančių ne pilną darbo dieną 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso rajone 49 49 19 19 

 VB 21 19 2 2 

 Miesto 

filialai 
8 8 – – 

 Kaimo 

filialai 
20 20 17 17 

 

Išsimoks-

linimas 

Aukštasis Aukštesnysis Kitas 

2019 m. % 2020 m. % 2019 m. % 2020 m. % 2019 m. % 2020 

m. 

% 

Iš viso 

rajone 
21 42,8 22 44,9 24 48,9 24 48,9 4 8,1 3 6,1 

 VB 13 61,9 14 66,6 7 33,3 7 33,3 1 4,7 – – 

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

 KF 6 30,0 6 30,0 11 55,0 11 55,0 3 15,0 3 15,0 
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Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikliai 2019 m. 2020 m. 

 vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui 174 158 

 lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui 2819 2571 

 išduotis (fiz. vnt.) vienam bibliotekininkui 4257 3813 

 

DARBUOTOJŲ PROFESIONALUMO UGDYMAS 

Mokymų data Programos pavadinimas Mokymų vieta 
Darbuo-

tojų 

skaičius 

Skaitmeninio raštingumo mokymai 

1 2020 m. kovo 

mėn. 

„Debesų technologijos“ Nuotoliniai 

mokymai ŠAPVB 

2 
pažymėjimai 

2 2020 m. gegužės 

13, 20, 27 d. 

„Animacijos kūrimas“ Praktiniai 

mokymai 

Vilkaviškio rajono 

Švietimo pagalbos 

tarnyba 

1 
pažymėjimai 

3 2020-03-27  „Praktiniai nuotolinio darbo mokymai su 

Microsoft Office 365“. 

Nuotolinė 

tiesioginė 

transliacija 

1 
pažymėjimas 

4 2020-05-04 „IT infrastruktūros įgyvendinimo įrankis jūsų 

įstaigoje nuo A iki Z“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

(Raseiniai) 

1 
pažymėjimas 

5 2020-05-06 „Filmavimo ir video redagavimo pradžiamokslis" Nuotoliniai 

mokymai 

1 

6 2020-05-13 Lektorių mokymai „Skaitmeninio raštingumo 

mokymai nuotoliniu būdu“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

https://teams.micr

osoft.com 

1 

7 2020-05-20 

ir 

2020-12-18 

„Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis 

turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų 

apdorojimas ir saugus dalijimasis“ 

Nuotoliniai 

skaitmeninio 

raštingumo 

mokymai 

„Prisijungusi 

Lietuva“ 

17 
pažymėjimų 

8 2020-05-13, 20, 

27  

„IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui 

(-si). Animacijos kūrimas“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

(Vilkaviškis) 

1  
pažymėjimas 

9 2020-05-19 

iki 05-26 

„IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui 

(-si). Vaizdo medžiagos kūrimas“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

Ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimosi 

programa 

(Vilkaviškis) 

1  
pažymėjimas 

10 2020-06-09  „Nuotolinių mokymų platformos „Moodle“ 

galimybės 

Tiesioginė 

transliacija 
16 

11 2020-06-16- 

2020-06-19 

 „Medijų ir informacinis raštingumas“ Nuotoliniai 

mokymai 

 

5 

12 2020-08-17–

2020-09-04 

Virtualių parodų rengimo specifika ir galimybės Nuotoliniai 

mokymai 
4 

13 2020-09-16  

– 2020-10-09 

ir 

„Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje 

erdvėje“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

Projekto „KOMA 

13 
pažymėjimų 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU4Njc3ZjMtYTYxZS00NDBmLTg5ZTMtMzUzYjdkNTkxZmUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e780ba7-4bb9-4f7e-a11f-a3f5da8de3ba%22%2c%22Oid%22%3a%2229af09d2-f86a-44b0-8994-8b5a9ea8fc1c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU4Njc3ZjMtYTYxZS00NDBmLTg5ZTMtMzUzYjdkNTkxZmUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e780ba7-4bb9-4f7e-a11f-a3f5da8de3ba%22%2c%22Oid%22%3a%2229af09d2-f86a-44b0-8994-8b5a9ea8fc1c%22%7d
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2020-11-05 – 

2020-11-13 

– komunikacijos 

organizavimas 

medijų amžiuje“ 

14 2020-09-16- 

2020-10-09 

ir  

2020-11-09- 

2020-11-20 

„Informacijos rengimo ir viešinimo principai“ 

 

Nuotoliniai 

mokymai 

Projekto „KOMA 

– komunikacijos 

organizavimas 

medijų amžiuje“ 

11 
pažymėjimų 

15 2020-09-21- 

2020-10-09 

„Debesų technologijos“ Nuotoliniai 

mokymai ŠAPVB 

2 
pažymėjimai 

16 2020-09-21- 

2020-10-09 

Mokymai „Virtualių parodų rengimo galimybės 

panaudojant skaitmeninį turinį“. 

 

Nuotoliniai 

mokymai ŠAPVB 
1 
pažymėjimas 

17 2020-10-13 „Socialinės medijos  kaip komunikacijos 

priemonės“ 

Nuotoliniai 

mokymai 

Projekto „KOMA 

– komunikacijos 

organizavimas 

medijų amžiuje“ 

2 
pažymėjimai 

18 2020-10-27 „Turinio rinkodara ir partizaninis marketingas“ Nuotoliniai 

mokymai 

Projekto „KOMA 

– komunikacijos 

organizavimas 

medijų amžiuje“ 

1 
pažymėjimas 

19 Lapkričio – 

gruodžio mėn. 

„Komunikacija bibliotekų, muziejų ir e. paveldo 

viešinimas“ 

LNB 

„Skaitmeninių 

išteklių valdymo 

kompetencijų 

stiprinimas 

atminties 

institucijose“ 

mokymai 

1 
pažymėjimas 

20 2020-11-12 EBSCO Webinar, Micro session: My EBSCOhost 

account 

Nuotoliniai 

mokymai 
3 

21 2020-11-09- 

2020-11-20 

 

  „Informacijos paieškos strategija“ Nuotoliniai 

mokymai 
4 
pažymėjimai 

22 2020-12-22 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Skaičiuoklė 

darbui ir namams“ 

Nuotoliniai 

skaitmeninio 

raštingumo 

mokymai 

„Prisijungusi 

Lietuva“ 

14  
pažymėjimų 

Profesiniai mokymai  

1 2020-02-05 2019 m. veiklos ataskaitų apžvalga. Edukacinės 

veiklos pristatymas. Gerosios patirties sklaida 

Praktiniai 

mokymai  

MRVB 

44 

2 2020-06-04 „Biblioterapijos metodikos ir jų taikymo 

technologijos" 

Praktiniai 

mokymai  

ŠAPVB (išvyka) 

1 

3 2020-09-16 – 

2020-09-17 

„Kūrybinio paketo įrangos praktinio panaudojimo 

galimybės“ 

Praktiniai 

mokymai  

ŠAPVB 

4  

pažymėj

imai 

4 2020-09-23 „Kūrybinės rašymo dirbtuvės“ Praktiniai 

mokymai  

MRVB 

3 

5 2020-09-24 Edukacinis užsiėmimas „Pirštininės lėlės“ Praktiniai 

mokymai  
7 
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MRVB 

6 2020-10-16  „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ Nuotolinė 

transliacija -

konferencija 

10 

7 2020-10-26   „Žaidybinimo taikymas bibliotekos veikloje“  Nuotoliniai 

mokymai 

Projekto 

„Mokyklų 

bibliotekininkų 

žinių ir 

kompetencijų 

tobulinimo“ 

4 

pažymėj

imai 

Dalykiniai seminarai 
1 2020-01-07 Apskrito stalo diskusija dėl skaitmeninio 

raštingumo mokymų įgyvendinimo pagal projektą 

„Prisijungusi Lietuva“ 

Nuotolinė 

transliacija 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

1 

2 2020-02-25 Virtualus susirinkimas . Projekto „Gyventojų 

skatinimas išmaniai naudotis internetu“ aptarimas. 

Nuotolinė 

transliacija 
10 

3 2020-02-27 Seminaras „Skaitmeninė savaitė“ ir jos veiklos Nuotolinė 

transliacija 
10 

4 2020-02-28 Seminaras „Pasimatuok savanorystę“ Mažeikių 

Užimtumo 

tarnyba (išvyka) 

2 

5 2020-03-06  „LIBIS modernizavimas“ Nuotolinė 

tiesioginė 

transliacija 

12 

6 2020-04-16 „Viešųjų ir mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo 

patirtys ir gerosios praktikos mainai“ 

Nuotolinė 

transliacija 
5 

7 2020-04-24  Diskusija „Kai kalba paaugliai“ 

 

Nuotolinė 

transliacija 
1 

8 2020-05-04 „Biblioterapija iš namų“: įkvėpianti ir išlaisvinanti 

poezija 

Nuotolinė 

transliacija 
1 

9 2020-05-08  „Kaip sudominti paauglį knyga?“ Nuotolinė 

transliacija 

Nacionalinės 

Martyno 

Mažvydo 

bibliotekos Vaikų 

ir jaunimo 

literatūros 

departamentas 

18 
pažymėjimų 

10 2020-05-08 Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos transliacija 

„Biblioterapija iš namų“: dienoraščių ir 

autobiografinės knygos 

Nuotolinė 

transliacija 
2 

11 2020-06-08 JST kuratorių susitikimas - Telšių apskritis 

 

Nuotolinis 

susitikimas  
1 

12 2020-07-16 „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią 

ypatumai“ 

Nuotolinė 

transliacija 

Lietuvos žmonių 

su negalia 

sąjunga, Vilnius 

7 
pažymėjimai 

13 2020-08-04 „Bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią 

ypatumai“ 

Nuotolinė 

transliacija 

Lietuvos žmonių 

su negalia 

sąjunga, Vilnius 

2 
pažymėjimai 

14 2020-09-08 Edukacinių programų: „Mano jausmų muzika“ ir Mažeikių rajono 11 
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„Kimočiai“ metodikų pristatymas viešoji biblioteka 

15 2020-09-09  „Autistiškiems asmenims draugiškos bibliotekos“ Nuotolinė 

tiesioginė 

transliacija 

11 

16 2020-09-22   „Asmens identifikavimas internete“ Nuotolinė 

transliacija 
8 

17 2020-09-30 Kaip kūrybiškai formuoti savo įpročius Mažeikių rajono 

viešoji biblioteka 
15 

18 2020-09-30 „Nepatogaus kino“ webinaras bibliotekoms   Nuotolinė 

interneto 

transliacija  

1 

19 2020-10-07  „Stalo teatras vaikams ir tėvams“ Mažeikių VB 8 

20 2020-12-07  „Vaikų ir paauglių literatūra: tarp stabilumo ir 

kismo“ 

 

  

Nuotoliniai 

mokymai 

25 

21 2020-12-11  Seminaras „Autorių teisės ir vartotojų, negalinčių 

skaityti įprasto teksto, informacinis aprūpinimas“ 

Nuotolinis 1 

Konferencijos 

1 2020-04-15 Šimtmečio konferencija „XX a. bibliotekos: 

tradicijos ir inovacijos“ 

Nuotoliniu būdu 1 

2 2020-04-16-23 Biržiškos skaitymai 2018 m. „Tarp kūrybinių 

dirbtuvių ir laboratorijų: mokslas, menas ir 

bibliotekos sumanioje visuomenėje“ 

Nuotoliniu būdu 2 

3 2020-04-17 ŠAVB mokslinė-praktinė konferencija „Spauda ir 

leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, 

darbai, įvykiai“ 

Nuotoliniu būdu 1 

4 2020-10-08 Konferencija „Mažeikių savivaldai 100. Fragmentai 

iš tyrinėjimų“ 

Mažeikių 

muziejus 
1 

5 2020-12-17  „Kalba – tautos stiprybė ir gyvastis“ Nuotoliniu būdu 5 

Savarankiškas tobulėjimas (karantino laikotarpiu) 
1 2020-01-30  „Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto vartotojų 

2019 m. tyrimo ataskaitos pristatymas“ 

Nuotolinė 

transliacija 
4 

2 2020-04-02 Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių 

paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų 

stiprinimas 

Elektroninis 

metodinis 

išteklius 

(savarankiško 

mokymosi 

medžiaga 

bibliotekininkui – 

LNB) 

2 

3 2020-04-09 R. Gudauskas ,, Žmonių biblioteka, kaip modelis‘‘ Nuotolinis 

seminaras 
5 

4 2020-04-17 Ciklas „Biblioterapija iš namų“: dienoraščių ir 

autobiografinės knygos 

 

Nuotolinė LNB 

transliacija  
1 

5 2020-04-21 Vaizdo įrašas/Šiaulių apskrities P. Višinskio 

bibliotekos konferencija „Neįgalus žmogus: 

visuomenėje, šeimoje, bibliotekoje“ 

Nuotolinė 

transliacija  
4 
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6 2020-04-21  „XXI a. Bibliotekos: tradicijos ir inovacijos“ Nuotolinė  

Šimtmečio 

konferencija 

6 

7 2020-04-22 Doc. dr. Algirdo Ališausko paskaita „(Ne)galios 

vaizdinio sąlygiškumas“; Dr. Stefanijos 

Ališauskienės paskaita „Žmogus ir (ne)galia“ 

 

Vaizdo įrašo 

peržiūra 

nuotoliniu būdu 

1 

8 2020-04-23 Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos transliacijos: 

„Biržiškos skaitymai 2018 m. „Tarp kūrybinių 

dirbtuvių ir laboratorijų: mokslas, menas ir 

bibliotekos sumanioje visuomenėje“ 

Nuotolinė 

transliacija 
2 

9 2020-05-12 D. Mačiulienė ,, Knygnešių metas lietuvių 

kolektyvinėje atmintyje‘‘ 

Nuotolinė 

transliacija 
1 

10 2020-09-30 „Senjorų dienos internete“  - metodiniai patarimai Nuotolinė 

transliacija 
15 

11 2020-11-04  „Informacija skirta visiems. Kas yra Easy to Read 

formatas?“ 

Nuotolinis 

seminaras 
1 

12 2020-11-04 Tiesioginė transliacija „Kaip įveikti baimę ir 

atidėliojimą bei ryžtis pokyčiams ir naujiems 

dalykams?“ 

Nuotolinė 

transliacija 
1 

Pažintinės išvykos 
1 2020-02-20 Vilniaus knygų mugė Išvyka-Vilnius 

LITEXPO rūmai 
18 

2 2020-03-03 Parodos „Mažeikių savivaldos 100-metis“ 

pristatymas 

Mažeikių 

muziejus 
3 

3 2020-06-16 Tarpinstitucinė apskrito stalo diskusija „Atverk 

duris vasarai“ 

 

BĮ Mažeikių 

rajono socialinių 

paslaugų tarnyba 

2 

4 2020-06-17 Vizitas Šilalės rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje 

Šilalė 4 

5 2020- 06-17 Paskaita-ekskursija, skirta rašytojo Dionizo Poškos 

190-osioms mirties metinėms paminėti 

 

Išvyka-edukacija 

Lėlaičiai–

Bardžiai–Bijotai–

Kaltinėnai 

4 

6 2020-07-21 Šatrijos Raganos bendrijos organizuotas renginys 

„Sidabrinės rožių akys“, skirtas rašytojos Marijos 

Pečkauskaitės 90-ųjų mirties metinių paminėjimui 

Užvenčio 

kraštotyros 

muziejus,  

Židikų Šv. Jono 

Krikštytojo 

bažnyčia 

3 

7 2020-08-26 Paskaita-ekskursija rašytojų Romualdo Granausko 

ir Juozo Tumo-Vaižganto  gyvenimo keliais 

 

Skuodas-

Mosėdis-Šaukliai-

Kuliai-Plungė 

4 

8 2020-09-01 Bibliotekos paslaugų pristatymas renginyje  

„Mažeikių miesto piknikas 2020“ 

 

Mažeikių 

senamiesčio 

parkas 

7 

9 2020-09-15 Kultūros ministerijos inicijuotas projektas „Aktuali 

kultūra“. Pristatytos edukacinės veiklos 

Mažeikiuose, 

Žemaitijos g. 20-2 

(prie PC 

"Maxima") 

4 

Įgyta kvalifikacija baigus studijas 
1 2020-06-22 2020 metais baigta koleginių studijų programa 

Informacijos valdymas ir suteiktas Informacijos 

paslaugų profesinio bakalauro laipsnis 

 

 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 
1  
diplomas 
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Mokosi aukštosiose ar aukštesniosiose mokyklose 

1 2020 Auksodės filialo vyresnioji bibliotekininkė mokosi 

Šiaulių valstybinėje kolegijoje – įstaigų 

administravimo specialybė, IV kursas. 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 
 

 

 

X. PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖ 

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 ̶ 
Pikelių filialui - kapitalinis 

remontas 

Renavo filialo patalpoms ̶ Išdažytos Užlieknės filialo grindys 

Buknaičių filiale (grindys) ̶ 
Išdažytos Viekšnių miesto filialo 

sienos 

Purvėnų filialo patalpoms ̶ Išdažyta Viešosios bibliotekos salė 

 

 

 

 Bendras bibliotekų  patalpų plotas Lentynų apskaita 

Iš viso: Naudingas plotas Iš viso (lentynų 

metrų sk.) 

Atviro fondo 

(lentynų metrų sk.) 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Iš viso rajone 3173 m
2
 3223 m

2
 2270 m

2
 2175 m

2
 4128 m 4329 3866  4075 
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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 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Viešoji 

biblioteka 
32 33 14 17 14 17 23 23 

Miesto filialai 29 30 12 14 12 14 8 8 

Kaimo filialai 149 147 46 56 46 56 20 20 

Iš viso SVB: 210 210 72 87 72 87 51 51 

 

Techninis aprūpinimas 

 

2020 m. 

Kompiuterių 

 
Kopijavimo aparatų Spausdintuvų Skenerių 

Daugiafunkcinių 

įrenginių Planšetės Kt. įranga 

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

Viešoji 

biblioteka 
17 23 1 1 1 4 1 2 1 9 6 21 

Miesto filialai 14 8 ̶ ̶ – – – – 4 – 4 7 

Kaimo filialai 56 20 ̶ – – – – – 20 – 8 11 

Iš viso SVB: 87 51 1 1 1 4 1 2 25 9 18 39 
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XI. FINANSAVIMAS 

 

Einamosios (paprastos) išlaidos (Eur) 2019 m.  2020 m.  

Iš viso 681808,00 781011,82 

 Darbuotojams darbo užmokesčiui 530800,00 59560,00 

 Komplektavimui (dokumentams įsigyti): iš viso   63596,00 101506,75 

 knygoms                                                                                                          56003,00 93568,24 

 periodikai 7563,00 7898,51 

 kitiems dokumentams     30,00 40,00 

 Kitos išlaidos (komunalinėms paslaugoms, smulkiam remontui, 

kanceliarinių, ūkinių prekių įsigijimui)                                                                                                

86112,00 80905,08 

Kapitalinės išlaidos 

 Išlaidos statybiniams sklypams įsigyti, naujiems pastatams ir 

priestatams               
0 0 

 Kompiuterinėms sistemoms – įrangai ir programoms 1300 2999,99 
 

Pajamos ir finansavimas (Eur) 2019 m. 2020 m.  

Iš viso 681808,00 781011,82 

 Bibliotekos steigėjo ir valstybės biudžeto lėšos                               649229,00 756323,61 

 Lėšos iš fizinių, juridinių asmenų (įskaitant paramą)                                                                                                          10433,00 5610,24 

 Specialūs grantai (lėšos gautos pilnam ar daliniam svarbių  

projektų finansavimui)  

18860,00 17507,70 

 Gautos pajamos (lėšos gautos bibliotekinių operacijų metu)             3286,00 1570,27 

 

IŠVADOS 

Stiprybės: 
 

 Lėšos, tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti, padidėjo.  

 2020 metais vykdyti bibliotekinių dokumentų viešieji pirkimai iš įvairių leidyklų, tiekėjų, 

pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, suteikė galimybę įsigyti 

naujausių dokumentų. Nupirkta dokumentų iš 27 skirtingų tiekėjų. 

 2020 m. gauta daugiau dokumentų nei 2019 m.  

 2020 m. bibliotekos fondui komplektuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė 50 

654,00 Eur (6424,00 Eur daugiau nei 2019 m.).  

 2020 metais gautas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsakymas „Dėl Valstybės 

vardu pasiskolintų lėšų, skirtų savivaldybių ir apskričių viešosioms bibliotekoms 

dokumentams įsigyti, paskirstymo“, kuriame buvo numatytos papildomos lėšos įsigyti 

knygas, vaikiškus žaidimus, edukacines priemones. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka gavo papildomai 37344,00 Eur, fondai papildyti 4566 egzemplioriais leidinių. 

Nupirkta daug programinės literatūros, vaikiškų interaktyvių edukacinių knygų, nauja 

moksline literatūra papildyti Saugyklos bei Informacijos ir kraštotyros skaityklos fondai.  

 Ženkliai padidėjo Mažeikių savivaldybės skiriamos lėšos periodikai įsigyti. Tai turėjo įtakos 

paklausių periodinių leidinių užsakymui. 

 Vienas iš svarbiausių papildomo fondo komplektavimo šaltinių yra fizinių ir juridinių 

asmenų parama. 2020 metais gauta 1289 fiziniai vienetai dokumentų. 

 Viešoji biblioteka ir filialai įgyvendino 15 projektų. Mažeikių rajono savivaldybė pagal 

rajono kultūros projektų (programų) finansavimo programą 14 projektų įgyvendinimui skyrė 
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12 507,70 Eur, Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Interaktyvus Mažeikių 

krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, dalinkis“ įgyvendinimui skyrė – 5000 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 2020“ nominuotoms 

knygoms įsigyti. Knygų komplektai paskirti Purvėnų ir Reivyčių filialams. 

 Įgyvendintas Lietuvos kultūros tarybos ir Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamas 

projektas „Interaktyvus Mažeikių krašto kultūrinis žemėlapis: atrask, pažink, kurk, 

dalinkis“, svetainėje www.mrvb.lt.  

 Bendradarbiaujant su Mažeikių fotoklubu išleistas Mažeikių savivaldos 100-mečiui skirtas 

fotografijų parodos katalogas. 

 Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Emocijų raiškos erdvė“ 

Vaikų ir jaunimo skyriuje įkurta erdvė, kurioje buvo rengiamos emocijų pažinimo 

edukacijos bibliotekos lankytojams vaikams. 

 Biblioteka tapo partnere įgyvendinat projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 

komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo 

diegimas“. 

 Filialuose parengti ir įgyvendinti šie projektai: Sedos miesto filialo ir Renavo filialo bendras 

projektas „Iš vaikystės knygų į gyvenimą su knyga“, Židikų filialo parengtas projektas 

„Kartas sujungianti fotografija“, kurio tikslas išsaugoti Židikų miestelio kultūros paveldą, jo 

savitumą atskleisti per fotografijos meną Židikų miestelio 460-ąsias paminėjimo metines. 

 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 Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, kultūros 

centru ir jo filialais, seniūnijomis, socialinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis.   

 2020 m. kovo pradžioje pilietiškos iniciatyvos „Pagalbos žemėlapis“ metu trimačiu (3D) 

spausdintuvu Viešosios bibliotekos automatizavimo procesų inžinierius spausdino specialius 

apsauginius rėmelius Prusa, prie kurių buvo tvirtinami apsauginiai veido skydeliai. Šios 

iniciatyvos metu iš viso pagaminta 117 vnt. akinių rėmelių, įmontuoti apsaugos skydai ir 

perduoti VšĮ Mažeikių ligoninei, Mažeikių ligoninės Vaikų ligų skubios pagalbos skyriui, 

VšĮ Mažeikių PSPC ir Židikų ambulatorijai-med. punktui, 50 vnt. aprūpinti ir bibliotekos 

darbuotojai.  

 Naujų darbo formų atsiradimas – karantino metu sukurta nauja knygų vežimo paslauga 

senjorams ir rizikos grupėje esantiems asmenims „Knygos į namus“. 

 Tobulinant vartotojų aptarnavimą LIBIS sistemoje, suteikiama galimybė nuo 2020 m. kovo 

mėn.  dokumentų rezervavimo paslauga naudotis visų filialų skaitytojams.   

 Rengiant spaudinių parodas panaudojamos mokymų ir seminarų metu įgytos kompetencijos, 

gebama originaliau ir kūrybiškiau populiarinti knygas ir skaitymą. 

 Atliktas tyrimas  ̶ Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų rinkodaros 

komplekso analizė vartotojų požiūriu. 

 Atliktos bibliotekų darbuotojų apklausos, kurių metu norėta išsiaiškinti kiekvieno filialo 

fondų komplektavimo poreikius.  

 Bibliotekos ir jos vykdomų veiklų viešinimas žiniasklaidoje, socialinėse medijose. 

 

Silpnybės:  
 

 2020 metais užklupusi pandemija turėjo didžiulės įtakos ir bibliotekų veiklai. Dėl šalyje 

paskelbto karantino keletą mėnesių buvo sustabdytas vartotojų aptarnavimas, kultūrinė, 

mokomoji ir edukacinė veikla, neveikė skaityklos. Tai turėjo reikšmingos įtakos rodiklių 

mažėjimui. 
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 Užregistruota 780 vartotojų mažiau (viešojoje bibliotekoje – 456, miesto filialuose - 155, 

kaimo filialuose - 169 vartotojais mažiau).    

 Išduota mažiau dokumentų negu 2019 m. Biblioteka keletą mėnesių skaitytojų į vidų 

nebeįsileido, tik parinkdavo knygas pagal skaitytojo pageidavimą. Nevisiems tai patiko, 

todėl dalis skaitytojų į biblioteką nebėjo. 

 Vartotojų sumažėjo šiuose filialuose: Auksodės, Bugenių, Plinkšių, Renavo, Šerkšnėnų, 

Tirkšlių, Urvikių, Užlieknės, Sedos miesto, Naftininkų, Reivyčių. 

 Kaimo filialuose vaikų vartotojų ir apsilankymų rodikliai sumažėjo.  

 Didelis vartotojų rezervuojamų dokumentų skaičius rodo, kad skaitytojams pačių 

populiariausių knygų tenka laukti eilėje.   

 Trūksta aktyvesnio darbo su skolininkais. 

 Negalime pradėti skaitmeninimo darbų, nes neturime tam darbui tinkamos techninės 

įrangos. 

 Dėl nepakankamo informacinių technologijų panaudojimo mažai buvo veiklų, skelbiamų 

virtualioje erdvėje karantino laikotarpiu. 

 Nepakankamai populiarinama TBA paslauga (leidinius užsakyti iš kitų bibliotekų TBA 

keliu). 

 Mažėja prisijungimų prie duomenų bazių skaičius.  

 Vis dar yra remontuotinų bibliotekų: Leckavos, Plinkšių, Buknaičių, Renavo, Purvėnų 

filialų patalpas reikia perdažyti, atlikti kosmetinius remontus. 

 

Galimybės: 
 

 Ieškoti galimybių dalyvauti projektų konkursuose, siekiant modernizuoti bibliotekas ir teikti 

naujas paslaugas, gauti paramą renginiams organizuoti, reikiamoms priemonėms ir 

leidiniams įsigyti. 

 Naudojantis techninėmis priemonėmis organizuoti šiuolaikinius mokymus ir edukacines 

veiklas. 

 Gerinant bibliotekų fondų kokybę, kasmet analizuoti viešosios bibliotekos ir filialų vartotojų 

poreikius, pagal galimybes siekti įsigyti naujų dokumentų, šakinės literatūros. 

 Komplektuojant dokumentus atkreipti dėmesį į konkrečias sritis, ieškoti galimybių papildyti 

naujais dokumentais, išlaikant vertingus ir istorinę, kraštotyrinę reikšmę turinčius 

dokumentus. 

 Nuodugniai peržiūrėti visų skyrių ir filialų inventorines knygas, nurašymo aktus, bibliotekos 

fondo  bendrąsias apskaitos knygas, sutikslinti duomenis.  

 Užbaigti rekatalogavimo procesą viešosios bibliotekos kaimo filialuose: Urvikių, Užlieknės, 

Plinkšių, Ukrinų, Krakių, Bugenių, Buknaičių. 

 Aktyvinti ir tobulinti parodų bei virtualių renginių organizavimą. 

 Populiarinti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. 

 Aktyvinti darbą su skolininkais.  

 Aktyvinti paslaugą „Knygos į namus“ neįgaliesiems ir senyvo amžiaus skaitytojams.  

 Rūpintis regėjimo negalią turinčių skaitytojų bibliotekiniu aptarnavimu.   

 Mokyti vartotojus aktyviau naudotis bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: 

knygų užsakymu, rezervavimu, grąžinimo termino pratęsimu ir kt. 

 Skatinti bibliotekininkus kelti kvalifikaciją, studijuoti kitų bibliotekų patirtį, ieškoti naujovių 

ir kūrybiškai jas pritaikyti savo darbe.  

 Toliau aktyviai bendradarbiauti su kultūros ir švietimo įstaigomis. 

 Plėtoti bibliotekos paslaugų viešinimą socialiniuose tinkluose „TikTok“ ir „Instagram“. 

 


