
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SPAUDOJE 

2015 m. 

SAUSIS 

 
Bružienė, Jurgita "Balto angelo belaukiant" / nuotr. iš asmennio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, saus. 3, p. 7. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį padėkos vakarą bibliotekos bičiuliams ir 
skaitytojams 

 
Gedvilaitė, Rasa Žengiame į Etnografinius regionų metus // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 
3, p. 3. 
Apie Etnografinių regionų metais planuojamus renginius Kretingos rajone bei minėtinas Kretingos 
istorines datas 

 
Į biblioteką atnešė šventę / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. - M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 3, p. 16. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta Kretingos rajono švietimo įstaigų 
ikimokyklinio ir priešmokykylinio amžiaus vaikų ir pedagogų darbų parodą "Laukiu Kalėdų" 
 
Morozovienė, Vykinta Pasigėrėkite mūsų paroda / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 10, p. 7, 16. 
Apie Padvarių socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų parodą Kretingos M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje 
 
Stonkuvienė, Laima Žaismingoje fotosesijoje - bibliotekininkės. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-
8164. - 2015, saus. 10, p. 16. 
Apie bibliotekininkių fotosesiją "Bibliotekininkės tarp mitų ir realybės" Kretingos M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje 
 
Vaškytė, Viktorija Laisvės gynėjų dienai - puokštė renginių / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, saus. 13, p. 16. 
 
Bružienė, Jurgita Bibliotekos nepamiršta ir mažieji bičiuliai / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 17, p. 16. 
Apie Kretingos vaikų lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" mišrios "viščiukų" grupės vaikų apsilankymą 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Stonkuvienė, Laima Įamžino aizdus pagal K. Donelaitį / [Kęsto Mažeikos nuotr.]. - Iliustr. - Rubrika: 
Mūsų provincija // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 17, p. 8. 
Apie fotografijos parodą "Rūdaičių kaimo vaizdai pagal Kristijoną Donelaitį" Kretingos M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos Rūdaičių skyriuje 
 
Stonkuvienė, Laima Dėl nuotraukos - pusiau detektyvinė istorija. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-
8164. - 2015, saus. 21, p. 1, 4. 



2015 01 17 dienos "Švyturio" atlanke "Mūsų provincija" buvo išspausdintas straipsnis apie Rūdaičių 
bibliotekoje vykusią parodą "Rūdaičių kaimo vaizdai pagal Kristijoną Donelaitį", ir apie joje 
patalpintos nuotraukos "Rūdaičių ežero sala, paskendusi rūke" autorystę 
 
Vitkauskienė, Vitalija Savivaldybė planuoja investicijas: ką statys, remontuos / Dariaus Šypalio nuotr. 
- Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, saus. 23, p. 4. 
Apie Kretingos rajone vykdomus beveik 16 mln. Eur vertės investicinius projektus, kuriems paramos 
lėšas skyrė Europos sąjunga 
 
Griežienė, Audronė Žinia apie sprogmenį - nevykęs pokštas / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, saus. 27, p. 1, 3. 
Apie į Bendrąjį pagalbos centrą gautą pranešimą apie padėtą sprogmenį Kretingos Motiejaus 
Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Anužienė, Jurgita Su knyga per gyvenimą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
saus. 27, p. 6. 
Apie Motiejaus Valančiaus viešosios biliotekos Darbėnų filiale surengtą prisiminimų popietę "Su 
knyga per gyvenimą", skirta ilgametei Darbėnų mokytojai Petronėlei Mačernytei-Laučienei. 
Prisiminimais pasidalijo anūkė Livija Grajauskienė ir duktė Sofija Laučiūtė 
 
Stonkuvienė, Laima Grasino susprogdinti biblioteką / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. - Turinys: 
Pradėtas tyrimas ; Situacija - ne iš maloniųjų ; Strategiškai svarbių objektų nėra ; Grėsmę kelia Minija. 
// Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 28, p. 1-2. 
Apie grasinimą susprogdinti Kretingos raj. sav. M. Valančiaus viešąją biblioteką 
 
Mačiuvienė, Zofija Susitiko su vaikų rašytoja Lina Žutaute // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, saus. 27, p. 6. 
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių filialą, pateikusį paraišką Metų 
knygos rinkimų akcijai ir laimėjusi penkias knygas bei susitikimą su vaikų rašytoja 
 
Policija "sprogdintoją" nutvėrė. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
saus. 30, p. 6. 
Apie policijos išaiškiną asmenį, kuris melagingai pranešė dėl Kretingos miesto M. Valančiaus 
bibliotekoje padėto sprogmens 
 
"Sprogdintojas" išaiškintas. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, saus. 31, p. 2. 
Apie Kretingos policijos komisariato pareigūnų sulaikytą asmenį, melagingai pranešusį apie M. 
Valančiaus viešojoje bibliotekos padėtą sprogmenį 
 

VASARIS 
 
Bružienė, Jurgita Išrinkime geriausią 2014-ųjų metų knygą! / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 4, p. 7. 
Apie 2014 metų Metų knygos rinkimus Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 



Domarkas, Virginijus Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 
2014 metų veiklos ataskaita (sutrumpinta). - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 11, p. 
6-7. 
 
Gedvilaitė, Rasa Pasimatymas… su knyga / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, vas. 11, p. 5. 
Apie viešojoje bibliotekoje vykstančią akciją "Aklas pasimatymas", kurios metų skaitytojai pasirinks 
supakuotą knygą, nežinodami jos autoriaus 
 
Bružienė, Jurgita "Paklausk enciklopedijos" / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, vas. 14, p. 6. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje Vaikų literatūros sektoriuje vykusią literatūrinę 
pamoką, kurioje žinias pasitikrino M. Daujoto pagrindinės mokyklos pirmokai 
 
Bružienė, Jurgita Kviečiame į Edukacinį centrą! / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 18, p. 5. 
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos  Edukacinį centrą, kuriame 
veikia atvira jaunimo erdvė "Savas kampas". Kretingos Marijono Daujoto mokyklos moksleiviai 
dalyvavo pirmame užsiėmime 
 
Gedvilaitė, Rasa Pristatyta monografija apie žymų archeologą / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 18, p. 5. 
Apie paminklotvarkininko Algirdo Mulvinsko įniciatyva išleistos monografijos "Archeologas Vytautas 
Daugudis" pristatymą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Puišienė, Audronė Užgavėnių šėlsmas budino pavasarį / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, vas. 20, priedas "Mūsų žmonės", Nr. 2 (88), p. 11-12. 
Apie užgavėnių šventės renginius Kretingos rajone: bendrovėje "Akmena", Salantų gimnazijoje ir kt. 
Renginius organizavo Kretingos kultūros centro skyriai 
 
Šeškevičienė, Irena Išleido knygą apie garsųjį archeologą / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, vas. 20, priedas "Mūsų žmonės", Nr. 2 (88), p. 12. 
Apie paminklotvarkininko Algirdo Mulvinsko įniciatyva išleistos monografijos "Archeologas Vytautas 
Daugudis" pristatymą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Bružienė, Jurgita Apie sveiką mitybą - iš vaistininko lūpų / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 21, p. 6. 
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos abonemente vykusią 
vaistininko Manto Jakimavičiaus paskaitą "Organizmo valymas: sveikatos specialistų patirtis ir 
nuomonės" 
 
Herulcaitė Ašmontienė, Ingrida Po Žalgirio seniūnija ups dra la la / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 21, p. 9. 
Apie Užgavėnių šventę Raguiškiuose, kurią organizavo Kretingos kultūros centro Raguviškių skyrius, 
biblioteka ir bendruomenė 
 



Macienė, Vilija Kulūpėniškiai žiemą irgi varė lauk / Jovita Rimkuvienė ; nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 21, p. 9. 
Apie Užgavėnių šventę Kulūpėnuose 
 
Girskienė, Romutė Popietė "Paženklinti Lietuva" // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, vas. 
24, p. 20. 
Apie Vydmantų moterų klubo "Birutė" narių ir skaitytojų dalyvavimą Vydmantų bibliotekos popietėje 
"Paženklinti Lietuva", skirtoje poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms metinėms ir Lietuvos 
Nepriklausomybės dienai paminėti 

 
Kazlauskienė, Erika Svečiavosi Klaipėdos apskrities bibliotekininkai / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. - Rubrika: Gyvenimo skonis // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, vas. 27, p. 6. 
Apie Klaipėdos regiono viešųjų biliotekų tarybos posėdį Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 

 
KOVAS 

 
Bružienė, Jurgita "Moki žodį - žinai kelią" / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, kovo 4, p. 6. 
Apie Eilėraščio šventę, skirtą poetės Almos Karosaitės 70-osioms gimimo metinėms paminėti Kretingos 
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukaciniame centre 
 
Sendrauskienė, Aldona Pilietiškumo diena Piliakalnyje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, kovo 13, p. 7. 
Apie Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus moksleivių dalyvavimą integruotoje veikloje, skirtoje 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienai paminėti 
 
Mačiuvienė, Zofija Šventas Kazimieras Baubliuose // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
kovo 13, p. 7. 
Apie Šv. Kazimiero šventė renginius Baublių koplyčioje, mokykloje-daugiafunkciniame centre ir 
bibliotekoje 
 
Įamžino gyvūnus ir jų namučius. - Iliustr. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
kovo 18, p. 12. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje veikiančią nuotraukų parodą "Namai namučiai". 
Ją, įgyvendindamos projektą "Čia mano pastogė, miškai ir namai", surengė lopšelio-darželio "Žilvitis" 
auklėtojos Lina Kvajauskienė ir Svajutė Putrienė 
 
Steigia pranciškoniškąją biblioteką. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, kovo 20, p. 20. 
Kretingos pasauliečių pranciškonų (tretininkų) bendruomenė savo būstinėje, veikiančioje Pranciškonų 
vienuolyno patalpose, buvusioje labdaros vaistinėje, sumanė atidaryti biblioteką 
 
Kerpytė, Aldona Iš direktorės posto - į nežinią : [pokalbis su Metų klaipėdiete, viešosios įstaigos Šv. 
Pranciškaus onkologijos centro direktore A. Kerpyte] / [kalbėjosi] Daiva Janauskaitė. - Portr. - 
Rubrika: Šeštadienio interviu // Klaipėda. - ISSN 1392-558X. - 2015, kovo 21, p. 6. 



Apie įveiktą sunkią ligą, savo pašaukimą - padėti onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, 
Onkologijos centrą ir čia teikiamą pagalbą pasakojo buvusi M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
direktorė;  su papildoma žinute "Vizitinė kortelė". 
 
Maksvytis, Juozas Ir svetur skraidė savo sparnais : ant Akmenos krantų / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, kovo 21, p. 6. 
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale prisimintas ir pristatytas kūrėjas, įžymus lietuvių 
skulptoriaus A. Mončys 
 
Naujokaitienė, Birutė Andrius Tapinas pristatė "Maro dieną" : susitikimai / nuotr. iš asmeninio 
albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, kovo 21, p. 7. 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su Lietuvos 
žurnalistu, televizijos laidų vedėju, rašytoju Andriumi Tapinu 
 
Naujokaitienė, Birutė Eilėraščiai grįžta poezijos rinkiniu "Trupiniai" : susitikimai / nuotr. iš 
asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, kovo 21, p. 1, 7. 
M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko kraštietės tremtinės Agotos Daugnoraitės - Vičiulienės 
poezijos rinkinio "Trupiniai" pristatymas 
 
Butkutė, Augustė Rūšiuodami tausojame gamtą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, kovo 27, p. 6. 
Žemės dienos proga Darbėnų gimnazijos pirmokai apsilankė miestelio bibliotekoje, kur vyko valandėlė 
"Rūšiuoji - Žemę tausoji" 

 
Kerpytė, Aldona С поста директора - в неизвестность : [беседа] / [записала] Дайва Янаускайте. - 
Portr. // Клайпеда. - ISSN 1392-5598. - 2015, 28 марта - 3 апр., р. 10. 
Pokalbis su Metų klaipėdiete, viešosios įstaigos Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore. 

 
Maksvytis, Juozas Atsiminimuose - ne tik širdies pasaulis : [straipsnis ir eilėraštis "Nors juodas 
paukštis nusileido"] / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. - Rubrika: Ant Akmenos krantų // Švyturys. 
- ISSN 1648-8164. - 2015, kovo 28, p. 5. 
Apie Grūšlaukės kultūros skyriaus aktų salėje įvykusį renginį, skirtą liaudies menininkės Barboros 
Jankauskaitės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį  "Kūryba man - ne vienspalvė diena" 
organizavo vyr. bibliotekininkė B. Markaitienė kartu su kultūros skyriumi, Grūšlaukės pagrindine 
mokykla bei vietos bendruomene 
 
Puišienė, Audronė Prieššventinis sambūris - bendruomenei telkti / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, kovo 31, p. 5. 
Kurmaičių pradinė mokykla, biblioteka, kultūros skyrius bei "Kurmaičių" bendruomenės taryba sukvietė 
visus į priešvelykinę vakaronę "Šv. Velykų belaukiant" 
 

BALANDIS 
 

Stonkuvienė, Laima Šv. Velykas pasitiks pasipuošę / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. - Rubrika: 
Šventės // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, bal. 1, p. 1, 7. 
Į Kretingos kultūros centro Kurmaičių skyrių, mokykla, biblioteka, kultūros skyrius ir bendruomenė, 
pakvietė visus kurmaitiškius į popietę "Margos šv. Velykos" 



 
Lėšos - atviroms jaunimo erdvėms. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, bal. 3, p. 5. 
Apie Savivaldybės administracijos skirtas lėšas rajono atvirų jaunimo erdvių veiklos finansavimui 
 

Mačiuvienė, Zofija Didžiausias lobis - knygos. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, bal. 4, 
p. 6. 
Apie renginį, skirtą Vaikų knygos dienai Baublių kaimo bibliotekoje 
 
Paskirstė lėšas atviroms jaunimo erdvėms. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
bal. 8, p. 3. 
Apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skirtas lėšas atvirų jaunimo erdvių veiklos 
programoms įgyvendinti 
 
Buziūtė, Jurgita Vaikai žaidė teatrą. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, bal. 10, p. 
6. 
Apie Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo kartu su gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriumi organizuotą šventinę savaitę, skirtą Tarptautinei vaikų knygos ir Teatro dienoms 
paminėti 
 
Gedvilaitė, Rasa Miškan eini ir vaikystės takais mini / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, bal. 15, p. 6. 
Apie literatūrinę popietę "Ataugo, atgijo džiaugsmui pasaulis", kurią surengė trijų mokyklų - M. Daujoto 
pagrindinės, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos bei Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro - 
bendruomenės. Renginys vyko Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Dvaro parke - nauja giraitė / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. 
- ISSN 1648-3901. - 2015, bal. 17, p. 6. 
Apie Kretingos rajono kultūros darbuotojų Kultūros dienos proga Tiškevičių dvaro parke pasodintą 
medelių giraitę, kurią sodinant dalyvavo ir M. Valančiaus viešoji biblioteka 
 
Šeškevičienė, Irena Pasvėrė visų metų kultūros derlių. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. 
- 2015, bal. 17, p. 20. 
Apie Tarptautinės kultūros dienos šventę Kretingos kultūros centre, kurioje dalyvavo rajono kultūros 
darbuotojai 
 
Bružienė, Jurgita "Tu - moteris. Tu - nuostabi knyga…" / asmeninio albumo nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, bal. 18, p. 5. 
Apie psichologinę paskaitą moterims "Kaip moteriai išlikti savimi" M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
Edukaciniame centre 
 
Jomantaitė, Diana Kurmaičiai - tarp gilios praeities ir didelių ateities planų : Kurmaičių bendruomenė 
/ Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Mūsų provincija // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
bal. 18, p. 8. 
Apie Kurmaičių kaimo bendruomenės organizuojamus renginius ir ateities planus  
 



Maksvytis, Juozas Ir žmogų augina šaknys / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, bal. 22, p. 5. 
M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale pradėta vykdyti istorinė-kultūrinė studija "Jotvingiai 
Žemaitijoje", kurios metu aptartas jotvingių tautos vaidmuo istorijoje 
 
Vaškytė, Viktorija Biblioteka kviečia ieškoti ir žaisti // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
bal. 28, p. 4. 
Apie XV Nacionalinei bibliotekos savaitei "Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam" skirtus 
renginius, kuriuos organizuoja Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka 

 
Bružienė, Jurgita "Pasivaikščiojimas po šilą su Antanu Baranausku". - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, bal. 29, p. 6. 
2015 m. sukanka 180 metų, kai gimė poetas Antanas Baranauskas. Ta proga M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros sektorius parengė projektą "Šilas nubunda" 

 
 

GEGUŽĖ 
 

Vaškytė, Viktorija Jaunimas tikrinosi savivaldos galią // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
geg. 1, p. 6. 
Visų rajono mokinių savivaldos atstovai dalyvavo Šv. Antano rūmuose įvykusiame forume "Savivaldos 
galia jaunimo politikos kontekste". Renginyje dalyvavo ir M. Valančiaus viešosios bibliotekos atstovai 
 
Vaškytė, Viktorija Vaikų kūrybą įvertino širdimi / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, geg. 1, p. 10. 
Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo apdovanoti finaliniame vaikų kūrybos konkurso 
"Giesmė pavasariui" dalyvavę moksleiviai 
 
Račkauskaitė, Jūratė Susitiko su ezoterinių knygų autore. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, geg. 1, p. 11. 
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga Kartenos bibliotekoje surengta literatūrinė popietė 
"Sveikas gyvenimas, žmogus ir knygos", kurioje dalyvavo rašytoja Loreta Stonkutė 
 
Bružienė, Jurgita Būk šiuolaikiškas su biblioteka // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 9, p. 6. 
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomus projektus: "Skaityk, 
rašyk, kurk - moderniai! ir "Mobilios galimybės atnaujinant Kretingos krašto enciklopediją" 
 
Maksvytis, Juozas Neblėstanti knygos šviesa / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 9, p. 6. 
Apie M Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale organizuotą skaitytojų sueigą "Aš skaičiau, 
rekomenduoju ir jums", skirtą paminėti Nacionalinės bibliotekos XV savaitę "Biblioteka: informacija ir 
žinios kiekvienam 
 
Jomantaitė, Diana Į Vilnių vyko dėl ūkininkų ir bibliotekos // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
geg. 13, p. 3. 
Apie Kretingos rajono mero Juozo Mažeikos ir Administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko 
susitikimą su Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku Sauliumi Bucevičiumi ir Žemės ūkio ministre 



Virginija Baltraitiene bei apsilankymą Kultūros ministerijoje dėl bibliotekos statybos finansavimo 
klausimų 
 
Bružienė, Jurgita Su geriausiais linkėjimais Europai! // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 16, 
p. 6. 
Apie Europos savaitės "Mes - Europa. Mes galime!" renginius, kuriuos organizavo Kretingos M. 
Valančiaus viešoji biblioteka 
 
Bružienė, Jurgita "Bibliotekos pažangai 2" bus įgyveninamas ir Kretingos viešojoje bibliotekoje // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 20, p. 4. 
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos projektą "Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje", 
laimėjusi Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto "Bibliotekos pažangai 2" 
finansavimą 
 
Macienė, Vilija Susitikome su Ula Šimulynaite / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 20, p. 6. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos vykdomą projektą "Skaityk, rašyk, kurk - 
moderniai", kurio dėka vaikiškų knygų kūrėja pristatė savo sukurtas elektronines knygas bibliotekos 
Kulūpėnų filiale 
 
Naujokaitienė, Birutė Pristatyta Danutės Kunčienės "Gimtis žieduose" / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 20, p. 6. 
Apie "Žolinčių akademijos" prezidentės Danutės Kunčienės naujos knygelės pristatymą Kretingos M. 
Valančiaus bibliotekos Jokūbavo filiale 
 
Griežienė, Audronė Nauja kūrybinė erdvė jaunimui // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
geg. 22, p. 6. 
Apie Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos laimėtą "Bibliotekos pažangai-2" projekto 
finansavimą bei kitus vykdomus projektus: "Skaityk, rašyk, kurk - moderniai", "Mobilios galimybės 
atnaujinant Kretingos krašto enciklopediją". Apie dalyvavimą Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 
vykdomame projekte kraštogidas.lt 
 
Gedvilaitė, Rasa Laukžemės biblioteka švenčia jubiliejų / nuotr. iš asmeninio archyvo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 23, p. 5. 
Apie Laukžemės bibliotekos 70-mečio minėjimo šventę 
 
Bružienė, Jurgita Viešoji biblioteka jaunimui siūlo įrankius // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
geg. 23, p. 7. 
Kretingos viešosios bibliotekos reakcija į 2015.05.15 dieną išspausdintą straipsnį "Jaunimo idėjoms 
reikalingi įrankiai". Siūlomos bibliotekos paslaugos ir projektais, skirti jaunimui 
 
Bružienė, Jurgita Skaitė elektronines knygas // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, geg. 27, p. 7. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatytą skaitymo skatinimo projektą "Skaityk, 
rašyk, kurk - moderniai". Apie elektronines knygas pasakojo vaikų literatūros ir iliustracijų kūrėja Ula 
Šimulynaitė 
 



Šeškevičienė, Irena Laukžemės šviesuomenė nusilenkė knygai. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 
1648-3901. - 2015, geg. 29, p. 5. 
Apie Laukžemės bibliotekos 70-ies metų įkūrimo minėjimo šventę 
 

BIRŽELIS 
 
Stonkuvienė, Laima Mokslo metus aptarė stovyklaudami / asmeninio albumo nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 3, p. 12. 
Apie Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės mokyklos trečiokų ir jų tėvų dalyvavimą stovykloje "Augo 
girioj ąžuolėlis", kurios metu buvo apibendrinti mokslo metų rezultatai. Renginį organizavo mokytoją 
Renatą Bumblienė, kartu su bibliotekininkėmis Laima Paulauskiene ir Sofija Jurkuviene, 
įgyvendinusios projektus "Augu skaitydamas" ir "Puoselėk tautos tradicijas kartu su šeima ir draugais" 
 
Maksvytis, Juozas Kai darbas - ne tik verslas, bet ir pašaukimas / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. 
// Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 6, p. 7. 
Apie popietę "Darbėnų krašto amatai ir menas" Darbėnų bibliotekoje, kurioje savo puoselėjamus 
amatus pristatė apylinkės verslininkai 
 
Griežienė, Audronė Bibliotekos "užminuotojas" laukia bausmės // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, birž. 12, p. 2. 
Apie Kretingo rajono apylinkės teismo nuosprendį kretingiškiui Virginijui Dimgailai dėl melagingo 
pranešimo apie sprogmenis bibliotekoje 
 
Obelis prie bibliotekos / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - 
ISSN 1648-3901. - 2015, birž. 12, p. 4. 
Apie renginį Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, skirtą paskelbti apie startuojantį projektą 
"Bibliotekos pažangai2" 
 
Maksvytis, Juozas Pagerbė auksinių rankų meistrus. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, birž. 12, p. 7. 
Apie renginį "Darbėnų kašto amatai ir menas", kuriame dalyvavo apylinkių amatininkai M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos Darbėnų filiale 
 
Nusilenkė grafų Tiškevičių fotografei / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 
1648-3901. - 2015, birž. 12, priedas "Smiltys", Nr. 6 (204),  p. 13. 
Apie Kretingo Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą parodą, skirtą prisiminti Kretingos 
ir Palangos fotografę Pauliną Mongirdaitę. Parodą parengė ir pristatė fotomenininkė Jolanta 
Klietkutė, monografijos "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė ir Ignas Stropus" autorė 
 
Macienė, Vilija "Tau, Tėti!" / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 
2015, birž. 13, p. 11. 
Apie renginius, skirtus Tėvo dienai Kulūpėnuose, kuriuos organizavo Kūlupėnų kaimo bendruomenė, 
biblioteka, kultūros skyrius 
 
Naujokaitienė, Birutė Startavo "Bibliotekos pažangai2" projektas / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 13, p. 4. 



Apie "Bibliotekos pažangai2" projekto "Edukacinis kūrybinių medijų  centras bibliotekoje" pristatymą 
visuomenei Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Stonkuvienė, Laima Miesto šventei - pirmosios Kretingos nuotraukos / Gintauto Maciaus nuotr. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 13, p. 1, 5. 
Apie parodos "Kretingos ir grafų Tiškevičių fotografei Paulinai Mongirdaitei - 150" Kretingos M. 
Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidarymą. Parodą parengė monografijos "Pirmieji pajūrio 
fotografai: Paulina Mongirdaitė ir Ignas Stropus" autorė Jolanta Klietkutė 
 
Už melą pakratys piniginę. - "P, n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, birž. 
16, p. 2. 
Apie Kretingos apylinkės teismo nuosprendį kretingiškiui Virginijui Dimgailai už melangingą 
pranešimą apie bibliotekoje padėta sprogmenį 
 
Stonkuvienė, Laima Melagingas pranešimas kainavo baudą // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
birž. 17, p. 2. 
Apie Kretingos rajono apylinkės teismo nuosprendį kretingiškiui Virginijui Dimgailai už melagingą 
pranešimą apie sprogmenys bibliotekoje 
 
Pocevičienė, Sigita Piešimo pamoka Vydmantuose. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, birž. 19, p. 6. 
Apie piešimo ant keramikos mokymus Vydmantų bibliotekoje 

 
Stonkuvienė, Laima Statys pėsčiųjų tiltelį per Akmeną / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // Švyturys. 
- ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 20, p. 1, 3. 
Apie Savivaldybės Strateginio planavimo komisijos tarybos posėdyje spręstus klausimus: Vydmantų 
gimnazijos sporto aikštės įrengimas; Pėsčiųjų tiltelio per Akmeną Kretingos Pievų gatvėje įrengimas; 
Dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas; Kretingos miesto Vilniaus g. 
atnaujinimas; Budrių bibliotekos pastato privatizavimas 
 
Maksvytis, Juozas Pristatė knygą apie šeimos knygnešius / Gintauto Maciaus nuotr., nuotr. iš 
asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, birž. 27, p. 5. 
Apie Juozo Motiejausko knygą apie knygnešius "Tyli kova" 
 
Budrių biblioteka gali netekti pastogės. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. 
- 2015, birž. 30, p. 3. 
 

LIEPA 
 
Jurgutienė, Nijolė Paminėjo Mykolo Kleopo Oginskio metus / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, liep. 1, p. 5. 
Apie Vydmantų moterų klubo "Birutė" iš vyką į M. K. Oginskio gyventas vietoves Plungėje ir Rietave. 
Kelionę organizavo Vydmantų biblioteka 
 
Mačiuvienė, Zofija Mažas molio gabalėlis - didelė širdelė. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, liep. 3, p. 7. 



Apie Etnografiniams metams skirtą renginių ciklą "Mažas molio gabalėlis - didelė širdelė" bei pirmosios 
dalies "Akys pamatys" renginį Baublių bibliotekoje 

 
Stonkuvienė, Laima Biblioteka ant gatvės neatsidurs? // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, liep. 11, 
p. 3. 
Svarstant sprendimo "Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savialdybės nekilnojamojo 
turto ir kitų nekilnajamųjų daiktų sąrašo papildymo" projektą, Kretingos rajono savivadybės tarybos 
posėdyje Tarybos narė Jūratė Sofija Laučiūtė uždavė klausimą - koks likimas laukia Budrių 
bibliotekos? 
 

RUGPJŪTIS 
 
Jomantaitė, Diana Didės kultūros darbuotojų atlyginimai // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
rugpj. 1, p. 3, 5. 
Apie LR Vyriausybės nutarimą, kuriuo remiantis bus didinami kultūros darbuotojų atlyginimai. Lėšų 
Kretingos savialdybei skirta tik pusmečiui. 
 
Šeškevičienė, Irena Lyg pareinančio laiko simbolis. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, rugpj. 14, priedas "Smiltys", Nr. 8 (206), p. 11. 
Apie fotomenininkės Jolantos Klietkutės naują knygą "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė. 
Ignas Stropus" 

 
Jomantaitė, Diana Mėgstantiems keliauti rengia naują maršrutą / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, rugpj. 26, p. 1, 3. 
Apie Kretingos rajono turizmo informacijos vadybininkių susitikimą su  Darbėnų bendruonės atstovais 
bibliotekoje dėl naujo Darbėnų seniūnijoje kuriamo turistinio maršruto 
 
Maksvytis, Juozas Istorija, perpinta romantiška meile / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, rugpj. 26, p. 5. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale organizuotą literatūrinį renginį, kuriame 
dalyvavo rašytojas Romualdas Juozas Grėbliūnas 
 

RUGSĖJIS 
 

Anužis, Valentas Vasara su knyga. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, rugs. 4, p. 
6. 
Vasarą jaunieji Darbėnų bibliotekos skaitytojai praleido su knyga 
 
Naujam seniūnui rūpi ne tik seniūnijos ūkis. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, rugs. 8, p. 5. 
Kretingos rajono savivaldybės tarybos narės Jūratės Sofijos Laučiūtės iniciatyva naujasis Darbėnų 
seniūnas Alvydas Poškys susitiko su miestelio kultūros įstaigų vadovais bei darbuotojais 
 
Bibliotekoje - naujos galimybės jaunimui. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. 
- 2015, rugs. 11, p. 2. 
Rugsėjo 17 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekoje vyks "Edukacinio kūrybinių 
medijų centro bibliotekoje" atidarymo šventė 



 
Stonkuvienė, Laima M. Valančiaus palikimas - bažnyčios. - Iliustr. - Rurika: Ant Akmenos krantų // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, rugs. 9, p. 1, 7. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidarytą fotografijų parodą "Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus laikais pastatytos ir atnaujintos Žemaičių vyskupijos bažnyčios" 

 
Bibliotekoje - naujos galimybės jaunimui. - Iliustr. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 
1648-3901. - 2015, rugs. 15, p. 20. 
Apie "Edukacinio kūrybinių medijų centro biliotekoje" atidarymo šventę Kretingos M. Valančiaus 
bibliotekoje 
 
Puišienė, Audronė Kon žemaite iedė seniau ė daba. - Portr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 
2015, rugs. 15-21 (Nr. 37), p. 3. 
Apie Kretingos rajono Kūlupėnų bibliotekoje saugomą kraštotyrinį darbą "Kūlupienų ė aplinkinių 
kaimų vaišių koltūras pavelds", kurį surašė bibliotekininkė V. Macienė 
 
Bružienė, Jurgita Naujos galimybės jaunimui. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, rugs. 
16, p. 6. 
Apie Kretingos savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamą "Edukacinio 
kūrybinių medijų centro bibliotekoje" atidarymo šventę 
 
Šeštokaitė, Aistė Nauja erdvė - savęs ir medijų pažinimui / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, rugs. 25, priedas "Kuprinė", Nr. 9 (237), p. 9, 15. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidarytą naują erdvę -  "Edukacinį kūrybinių 
medijų centrą" 
 
Maksvytis, Juozas Baltų vienybėje pražydinta pergalė : ant Akmenos krantų / nuotr. iš asmeninio 
archyvo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, rugs. 26, p. 5. 
Baltų mitologijos parke, kuris yra Mažučių kaime, Kretingos rajone buvo švenčiama Baltų vienybės 
diena, kuria organizavo M. Valančiaus bibliotekos Darbėnų filialas 
 
Laučiūtė, Jūratė Išėjo biblioteka į mišką… // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, rugs. 29, p. 
20. 
Apie Baltų mitologijos parke, Sausdravuose, įvykusį Darbėnų bibliotekos darbuotojų laimėto 
respublikinio projekto "Jotvingiai Žemaitijoje" trečiąjį renginį, skirta paminėti Baltų vienybės dienai 

 
Laučiūtė, Jūratė Tokie artimi, bet vis dar tokie nepažįstami. - Portr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-
1637. - 2015, rugs. 30, p. 2. 
Apie renginius, skirtus Baltų vienybės dienai paminėti, netoli Latvijos pasienio įsikūrusio Darbėnų 
miestelio bibliotekininkių surengtą vakarą Baltų mitologijos parke, į kurį atvyko žemaičių, lietuvių, 
kuršių ir jotvingių palikuoniai bei latviai iš Rucavos miestelio. 
 

SPALIS 
 

Bružienė, Jurgita Susipažino su elektroninių knygų kūrimu / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. - 
Rubrika: Susitikimai // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 3, p. 3, 7. 



Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyko skaitymo skatinimo projekto 
renginys "Skaityk, rašyk, kurk - moderniai!", kurio metu mokytasi, kaip sukurti elektroninę knygą 
 
Šetkienė, Irena Poezijos posmai sugulė ant "Ant šermukšnio lapo". - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 
ISSN 1648-3901. - 2015, spal. 9, p. 20. 
Apie buvusios bibliotekininkės Zinos Reikaitės-Pilkauskienės poezijos knygos pristatymą Laivių kaimo 
bendruomenei 
 
Bružienė, Jurgita Startavo grafinio dizaino mokymai // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
spal. 9, p. 16. 
Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukacinių kūrybinių medijų centre prasidėjo mokymai 
 
Bružienė, Jurgita Startavo grafinio dizaino mokymai. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
spal.10, p. 7. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios biliotekos Edukacinių kūrybinių medijų centre vykstančius 
grafinio dizaino mokymus, kuriuose dėsto Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Lidija Kuklienė 
 
Kliknienė, Asta Pagerbėme savo krašto kūrėjus / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, spal.10, p. 5. 
Apie šventinę popietę "Kūrybiški kaimo žmonės", kurią organizavo Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešoios bibliotekos Šukės filialas 
 
Šetkienė, Irena Gimtajame kaime pristatė poezijos knygą : švenčių akimirkos / nuotr. iš asmeninio 
albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, spal.10, p. 7. 
Apie buvusios bibliotekininkės Zinos Reikaitės-Pilkauskienės naujos poezijos knygos "Ant šermukšnio 
lapo" pristatymą Laivių kaimo bendruomenei 
 
Lukauskaitė, Simona Širdyse jauni mūsų senoliai / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 14, p. 7. 
Apie kaimo senjorų popietę "Širdyse jauni…" Kretingos kultūros centro Budrių skyriuje, kurią 
organizuojant prisidėjo Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Budrių filialas 
 
Vaškytė, Viktorija Kur knygos vis dar liečiamos rankomis / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, spal. 27, p. 4. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo 65-ąjį jubiliejaus šventę 
 
Vaškytė, Viktorija Su skaitytojais - jau septynios dešimtys metų / Vitalijos Valančiūtės nuotr. - Iliustr. 
// Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, spal. 27, p. 4. 
70-ąjį jubiliejų atšventė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Salantų 
miesto filialas 
 
Gedvilaitė, Rasa Vydmantų biblioteka atšventė 65-metį : sukaktys / autorės nuotr. - Iliustr.  // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 28, p.6. 
 
Macienė, Vilija Kūrėjai modernėjančiame pasaulyje : projektas / autorės nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 28, p.5. 



M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale M. Valančiaus pagrindinės mokyklos šeštokai 
susipažino su naujausiomis skaitymo technologijomis, kurias pristatė centrinės bibliotekos darbuotojos 
B. Naujokaitienė ir I. Tirevičiūtė 
 
Valančiutė, Vitalija Didžiausia jubiliejaus dovana - atnaujintos patalpos : sukaktys / autorės nuotr. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 28, p.1, 7. 
Apie Salantų miesto bibliotekos 70-mečio šventę 
 
Vitkauskienė, Vitalija Bibliotekos statyba - vėžlio žingsniu, bet į priekį / Dariaus Šypalio nuotr. - 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, spal. 30, p. 1, 3. 
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos statybos darbus bei gautas 
lėšas jiems atlikti nuo bibliotekos statybos pradžios - 2006-ųjų metų 
 
Gedvilaitė, Rasa Vėl varžėsi jaunieji matematikai : olimpiada / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, spal. 31, p. 4. 
Apie  jaunųjų matematikų olimpiadą profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti bei M.Valančiaus 
bibliotekos parengtą leidinių parodą, skirtą profesoriaus Vytauto Liutiko 85-eių metų gimimo jubiliejui 
paminėti 
 

LAPKRITIS 
 

Tirevičiutė, Inga Mecenato dovanos - Kretingos krašto vaikams. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 
1648-3901. - 2015, lapkr. 3, p. 5. 
Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengtą "Vaikų bibliotekėlių" 
dovanojimo šventę, kurią finansavo labdaros ir paramos fondas "Švieskime vaikus". Jo steigėjai 
verslininkas politikas Ramūnas Karbauskis ir muzikantas Andrius Mamontovas 
 
Valančiūtė, Vitalija Premjero dovana - Salantų miesto bibliotekai / autorės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, lapkr. 4, p. 12. 
Apie Salantų miesto bibliotekos 70-ies metų sukakties šventę bei Ministro pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus dovanotą Čiurlionio paveikslo kopiją 
 
Stonkuvienė, Laima Kryžius - dieviškumo ir pasaulio sankirta / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. - 
Rubrika: Ant Akmenos krantų // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 7, p. 7. 
Apie vaikų kūrybos darbų parodą Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos S. Įpilties filiale 
 
Tirevičiūtė, Inga Kretingos krašto vaikams - mecenato dovanos // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 
2015, lapkr. 7, p. 16. 
Apie "Vaikų bibliotekėlių" dovanojimo šventę Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje bei 
verslinininko ir politiko Ramūno Karbauskio pristatytą labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus" 
veiklą 
 
Bružienė, Jurgita Kviečiame norinčius kurti filmus. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, 
lapkr. 11, p. 6. 
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Edukaciniame kūrybinių medijų centre vykstančius filmų 
kūrimo ir apdorojimo mokymus 
 



Vaškytė, Viktorija Linkėjo sugyventi kaip knygoms lentynose / Giedriaus Šypalio nuotr. - Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, lapkr. 13, p. 6. 
Apie Kretingos M.Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo 65-ojo jubiliejaus šventę 
 
Bružienė, Jurgita Bibliotekoje mokosi kurti filmus  // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, 
lapkr. 13, p. 8. 
Apie Kretingos Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Edukaciniame kūrybinių medijų centre 
organizuojamus mokymus 
 
Bružienė, Jurgita Svečiavosi bičiuliai iš "Pasakos" / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. 
- ISSN 1648-8164. - 2015, lakr. 14, p. 7. 
Apie vaikų lopšelio-darželio "Pasaka" Pelėdžiukų grupės vaikų ekskursiją M. Valančiaus viešojoje 
bibliotekoje 
 
Stonkuvienė, Laima Linkėta sėkmingai kopti į šimtmetį / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 14, p. 1, 16. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo 65-ojo jubiliejaus šventę 
 
Šeškevičienė, Irena Erlėnų šviesulys - renovuota biblioteka / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, lapkr. 17, p. 4. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos Erlėnų filialo renovaciją bei trumpą istoriją 
 
Stonkuvienė, Laima Iš atliekų kurs žaiskus ir keisis daiktais : aplinka. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 
1648-8164. - 2015, lapkr. 18, p. 4. 
Apie Atliekų mažinimo savaitės Europoje renginius, kurie vyks įvairiuose rajono ugdymo, kultūros ir kt. 
įstaigose. Apie atliekų perdirbimą ir kiekį tenkanti vienam gyventojui 
 
Jomantaitė, Diana Erlėnams - atnaujinta biblioteka / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 18, p. 3. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Erlėnų filialo įkurtuves po renovacijos 
 
Jomantaitė, Diana Čia - mūsų namai : Kūlupėnų bendruomenė / Diana Jomantaitė ; Aisto Mendeikos 
nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Mūsų provincija. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 21, p. 8-9. 
Kūlupėnų bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė, Kretingos kultūros centro Kūlupėnų skyriaus 
vedėja Jovita Rimkuvienė bei vyresn. bibliotekininkė Vilija Maciuvienė apie kultūrinį bendruomenės 
gyvenimą, verslą, jaunimą 

 
Naujokaitienė, Birutė Senoji pajūrio fotografija - bibliotekininkės knygoje / nuotr. iš asmeninio 
albumo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 25, p. 4. 
Apie kretingiškės Jolantos Klietkutės knygos "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė ir 
Ignas Stropus" pristatymą Kretingos muziejaus Baltojoje salėje 

 
Rudens pašnekesiai su klebonu : susitikimai / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. - "Švyturio" inf. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 25, p. 12. 
Apie popietę "Rudens pašnekesiai" Šukės bibliotekoje, kuri skirtą akcijai "Knygų Kalėdos". Joje 
dalyvavo Darbėnų parapijos klebonas Vygintas Gudeliūnas 
 



Bertašiūtė, Nijolė Stabdant laiką ir gaminant prisiminimus / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr. - Turinys: 
Džiaugiasi galimybe įgyti žinių ; Medijos - šiuolaikiniam jaunuoliui ; Į gyvenimą - pro kameros 
objektyvą. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, lapkr. 27, priedas "Kuprinė", Nr. 11 (239), 
p. 15. 
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Edukaciniame kūrybinių 
medijų centre vykstančius filmavimo ir montavimo kursus jaunimui 
 
Naujokaitienė, Birutė Bibliotekininkė atgaivino senąją pajūrio fotografiją. - Iliustr. - Bibliogr.: 1 pavad. 
- Rec. leid.: Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus / Klietkutė J. Kretinga, 2015 
// Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2015, Nr. 11 (lapkritis), p. 16. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojos parengtą monografiją. 

 
Gedvilaitė, Rasa Jotvingiai: istorija ir dabartis / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. - Rubrika: Ant 
Akmenos krantų // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 28, p. 1, 5. 
Apie Darbėnų filialo bibliotekininkių organizuotą konferenciją - "Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir 
dabartis". 

 
Stonkuvienė, Laima Po karštos diskusijos - ramus sprendimas / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // 
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, lapkr. 28, p. 1, 3. 
Savivaldybės tarybos posėdyje karštas diskusijas sukėlė ketinimas nuimti ne vienerius metus naujosios 
bibliotekos statybvietės teritoriją juosiančią tvorą 
 

GRUODIS 
 

Skripkauskas, Juozas Žinia ateities kartoms. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 
2015, gruod. 1, p. 3. 
Straipsnyje aptariamos priežastys, kodėl Kretingos miestas tapo tuščias ir nykus ir, galima teigti, tapo 
Klaipėdos uostamiesčio miegamuoju rajonu. Rašoma apie privatizaciją Kretingos mieste, dar 2008 m. 
pradėtą ir nebaigtą Kretingos bibliotekos statybą, apie tai, kad rajono valdžia pradeda statyti dar 
vieną objektą - sporto ir sveikatingumo kompleksą, kuris kainuos per 6 mln. Eur. 
 
Bružienė, Jurgita Parodos atidaryme - žirgų terapija / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. 
- ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 2, p. 12. 
Apie Viktorijos Puidokaitės fotografijų parodos "Kanados žirgai" atidarymą Kretingos raj. 
savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Bružienė, Jurgita "Voveriukai" megs kojines : susitikimai. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 
2015, gruod. 2, p. 12. 
Apie lopšelio-darželio "Eglutė" priešmokyklinės "Voveriukų" ugdymo grupės vaikų apsilankymą M. 
Valančiaus viešojoje bibliotekoje 
 
Ziabkus, Alvydas Nuspręs šalies vadovai // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, gruod. 2, p. 10. 
Apie tai, kad Kretingos r. savivaldybė pradėjo ilgai laukto sporto ir sveikatingumo komplekso statybą, 
kurią tikisi pabaigti per 6 metus, objekto statyba priklausys nuo valstybinio finansavimo, baiminamasi, 
kad šios statybos neištiktų dešimtmetį statomos bibliotekos likimas (minimas meras J. Mažeika). 
 



Biblioteka mini jubiliejų. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 
4, priedas "Smiltys", Nr. 12 (199), p. 11. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos šventinį renginį "Biblioteka - informacijai, savišvietai ir 
savirealizacijai", skirtą 80-ies metų veiklos sukakčiai paminėti 
 
Šeškevičienė, Irena Monografija pradėjo savąją kelionę / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 4, priedas "Smiltys",  Nr. 12 (199), p. 12. 
Apie kretingiškės Jolantos Klietkutės monografijos "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, 
Ignas Stropus" pristatymą Kretingos muziejuje 
 
Griežienė, Audronė Kalėdų pasakos - iš savanorių lūpų / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 8, p. 19. 
Apie "Knygų kalėdos" renginį Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kurmaičių filiale 
 
Šeškevičienė, Irena Jubiliejus - per penkmečio prizmę / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 8, p. 20. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos 80-ojo jubiliejaus šventę 
 
Bružienė, Jurgita Jubiliejiniam gimtadieniui pražydo popierinės gėlės / nuotr. iš asmeninio albumo. - 
Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 9, p. 7. 
Apie edukacinį origamio užsiėmimą M. Valančiaus viešosios bibliotekos 80-mečio šventės išvakarėse 
Edukacijos centre 
 
Mickutė, Dovilė Per tylųjį adventą artėja Kalėda / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. // Švyturys. - 
ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 9, p. 7. 
Apie adventinį renginį "Per tylųjį adventą artėja Kalėda" Kretingos M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos Senosios Įpilties filiale, kuriame dalyvavo Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio 
ugdymo skyriaus tikybos mokytoja Kristina Balsevičienė 
 
Kuklys, Algirdas Skambėjo gražiausi sveikinimai. O kas toliau, ponai? // Pajūrio naujienos. - ISSN 
1648-3901. - 2015, gruod. 11, p. 6. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos 80-ojo jubiliejaus šventę ir naujos bibliotekos 
statybos problemas 
 
Apdovanojima "Žingsniai 2015" - kretingiškei. - Iliustr. - Šv. Antano dienos centro informacija // 
Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 11, p. 24. 
Apie bibliotekos darbuotojos Jolantos Klietkutės, dalyvavusios Šv. Antano dienos centro projekte 
"Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką" ir 
parašiusios monografiją "Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus" 
apdovanojimą ES fondų finasuojamų projektų dalyvių sėkmės istorijų  "Žingsniai 2015" konkurse 
 
Vaškytė, Viktorija Jotvingių ainio istorija įkvėpė netikėtiems tyrimams / Dariaus Šypalio nuotr. - 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2015, gruod. 11, priedas "Mūsų žmonės", Nr. 12 (98), 
p. 14-15. 
Apie Darbėnų bibliotekos projektą "Jotvingiai Žemaitijoje" ir jį įtakojusį darbėniškį Jotvingių kryžiaus 
ordino riterį Edvardą Rimgailą 
 



Viršilaitė, Rimantė Popietė Kartenos bibliotekoje. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 
2015, gruod. 11, priedas "Mūsų žmonės", Nr. 12 (98), p. 17. 
Apie popietę "Ateik ir tu - kursime kartu" Kartenos bibliotekoje 
 
Bibliotekininkės atvežė "Saldžių pasakojimų" / nuotr. iš asmeninio albumo. - Iliustr. - M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 12, p. 7. 
Apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų pristatytą Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
globojamą akciją "Knygų Kalėdos" Kretingos socialinių paslaugų centre 
 
Gedvilaitė, Rasa Knygos neša džiaugmą / Gintauto Maciaus nuotr. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-
8164. - 2015, gruod. 12, p. 7. 
Apie Kurmaičių bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Prezintės Dalios Grybauskaitės inicijuotai akcijai 
"Knygų Kalėdos" 
 
Naujokaitienė, Birutė Dėl "Auksinio proto" titulo Druskininkuose kausis ir kretingiškiai / nuotr. iš 
asmeninio arhyvo. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 12, p. 5. 
Apie Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje vykusį "Auksinių protų" turnyro finalą 
 
Šeškevičienė, Irena Karteniškiai atšventė knygų Kalėdas. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-
3901. - 2015, gruod. 18, p. 24. 
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filiale įvykusią literatūrinę popietę "Prie 
eglutės - su nauja knyga" 

 
Pristatys Graikijos virtuvę. - Iliustr. - "Švyturio" inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2015, gruod. 19, 
p. 11. 
Gruodžio 22 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyks Ingos Kupšytės 
kulinarinės knygos lietuvių kalba "Graikijos virtuvė" pristatymas ir degustacija 
 

 
 
 

 
 
 
 


