
 
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

SPAUDOJE 
 

2020 M. 
 

SAUSIS 
 
Sutkutė, Paulina Šventinis knygų klubo narių susitikimas // Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 3, p. 2. 

Apie Kretingos M.Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusį šventinį knygų klubo „9 puslapis“ 
susitikimą. 
 
Tirevičiūtė, Inga Pažinti pasaulį pakvietė šokio teatras. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 3, 
p. 6. 

Apie šokio teatro „Dansema“ interaktyviaus spektaklio „Spalvoti žaidimai“ pristatymą 
mažiesiems žiūrovams Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. 

 
Pagarba viskam, kas gyva / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 10, 
priedas „Smiltys“, Nr. 1(246), p. 7. 

Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje atidarytą menininko iš 
Kretingalės Valentino Dilgino akvarelės darbų parodą. 
 
Grajauskienė, Livija Sausio 13–ajai – paminėti „Laisvės išpažintys“ / Darius Šypalio nuotr. – Iliustr. 
// Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 14, p. 3. 

Apie Laisvės gynėjų dienai skirtų renginių ciklą „Laisvės Išpažintys“ Kretingos rajone. 
 
Šeškevičienė, Irena Miestiečiams įrodė, ką gali biblioteka / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, saus. 17, priedas „Mūsų žmonės“, p. 11. 

Apie jau metus naujose patalpose veikiančios Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus 
Valančiaus viešosios bibliotekos, vadovaujamos direktorės Birutės Karčauskienės, įvairiapusę veiklą, 
išaugusį lankytojų skaičių, diegiamas technologijų naujoves ir ateities planus. 
 
Razmutė, Sigita Prisiminė šventuoju laikomą tėvą Ambraziejų / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 17, p. 2. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje Pranciškoniškos 
pasuliečių akademijos surengtą konferenciją „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – Kretingos šventasis“. 
 
Šeškevičienė, Irena Elektroninė knyga neįveikė popierinės / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, saus. 17, p. 7. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekai skirtas lėšas knygoms įsigyti bei realų lėšų 
poreikį, apie išaugusią lankytojų ir išduodamų knygų statistiką. 
 
Šeškevičienė, Irena Steigs bendruomeninius vaikų globos namus / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Vakarų Lietuva. – 2020 saus. 21/27, Nr. 3(1231), p. 9. 

Apie Kretingos socialinio paslaugų centro steigiamus bendruomeninius vaikų globos namus. 
Minima Viešoji biblioteka. 
 



Stonkuvienė, Laima Rajono bibliotekai dovanotas rekordinis kiekis knygų. – Iliustr. – Rubrika: 
Kultūra // Švyturys. – 2020, saus. 22, p. 12. 

Apie akciją „Knygų Kalėdos“, kurios metu skaitytojų, rajono verslo įmonių ir pavienių asmenų 
dovanotomis 671 naujomis knygomis pasipildė Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos ir jos filialų fondai. 
 
Papildė bibliotekos fondus / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 24, p. 8. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešajai bibliotekai dovanotas knygas akcijos „Knygų Kalėdos“ 
metu. 
 
Sigita, Razmutė Prisiminė garsiąją vaistažolininkę / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, saus. 24, p. 19. 

Apie renginius, skirtus biologijos mokslų daktarės, vaistininkės, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 
gimimo šimtmečiui paminėti Kretingos viešojoje bibliotekoje ir Jokūbavo filiale. Renginyje dalyvavo 
„Žolinčių akademijos“ prezidentė Danutė Kunčienė. 
 
Parodoje – kvapų ir poezijos tandemas / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 24, p. 20. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje veikiančią 
neįprastą parodą „Poezijos kvapų alchemija“. 
 
Bružas, Martynas Kur jaunimas renkasi Kretingoje?: [pokalbiai su jaunimo atstovais: Justu Vilčinsku, 
Vilte Marmukonyte, Mindaugu Orlovu, Lukrecija Adomavičiūte, Martynu Bružu] / kalbino Arnoldas 
Jankauskas; fot. Vaidas Mažonis. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 2020, saus. 31, priedas „Kuprinė“, Nr. 
1(291), p. 11. 
 

VASARIS 
 
Biblioteką iškeitė į Savivaldybę / „Švyturio“ inf.. – Portr. – Rubrika: Savivaldybėje // Švyturys. – 
2020, vas. 5, p. 3. 

Apie naująją Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovę viešiesiems ryšiams I. 
Tirevičiutę, buvusią Viešosios bibliotekos darbuotoją. 
 
Sinušienė, Ligita Per metus pareigūnai nuslopino tris neramiausius taškus. – Iliustr. – Rubrika: 
Teisėsauga // Švyturys. – 2020, vas. 5, p. 4. 

Apie Kretingos Viešojoje bibliotekoje pateiktą policijos komisariato 2019 metų ataskaitą. 
 
Keisti darbą paskatino noras tobulėti / „P. n.“ informacija. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 2020, vas. 
7, p. 6. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovę viešiesiems ryšiams I. Tirevičiutę, 
dirbusią Viešojoje bibliotekoje. 
 
Razmutė, Sigita Gydžiusi ne tik kūną, bet ir sielą / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, vas. 7, priedas „Sveikata“, Nr. 2(166), p. 12. 

Apie renginį Kretingos viešojoje bibliotekoje, kuris buvo skirtas habilituotos mokslų daktarės, 
vaistininkės, žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100 metų sukakčiai paminėti. Renginyje dalyvavo 
„Žolinčių akademijos“ vadovė Danutė Kunčienė. 



 
Šeškevičienė, Irena Fotografijose – sugautas paukščio žvilgsnis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
vas. 14, ppriedas „Smiltys“, Nr. 2(247), p. 9–10. 

Apie Salantų regioniniame parke ekologu dirbančio Antano Kubiliaus pomėgį fotografuoti ir 
surengtą fotografijų parodą „Žemaitiškas žvilgsnis“, kuri bus eksponuojama Viešojoje bibliotekoje bei 
Kūlupėnų filiale. 
 
Naglienė, Sigita Ieva „Laimės magnetai“ – arba vakaras Rūdaičiuose, bendrinant kūrybos džiaugsmą. 
– Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – 2020, vas. 15, p. 7. 

Apie Kretingos rajono kultūros centre Rūdaičiuose įvykusią laimės arbatvakarį „Laimės 
magnetai“. Minima Rūdaičių biblioteka 
 
Grajauskienė, Livija Bibliotekos direktorei – apdovanojimas iš Prezidento rankų / Roberto Dačkaus 
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, vas. 18, p. 20. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorę B. 
Karčauskienę, kuri Valstybės atkūrimo dienos proga iš Prezidento G. Nausėdos buvo apdovanota 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu bei buvo pakviesta dalyvauti iškilmingoje ceremonijoje. 
 
Grigalauskienė, Jolanta Prisiminta žolelių nauda sveikatai. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra // Švyturys. – 
2020, vas. 19, p. 12. 

Apie žolininkės, etnografės, gamtos mokslų daktarės E. Šimkūnaitės 100-ųjų gimimo metinių 
paminėjimą Laukžemės bibliotekoje. 
 
Rytoj bus tvirtinamas kitų metų rajono biudžetas. – Iliustr. – Rubrika: Taryboje // Švyturys. – 2020, 
vas. 19, p. 4. 

2020 m. vasario 20 d. 14–ojo Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė. 
Minima viešoji biblioteka. 
 
Stonkuvienė, Laima Bibliotekos vadovei – valstybės apdovanojimas. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // 
Švyturys. – 2020, vas. 19, p. 1–2. 

Apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Prezidentūroje ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu 
apdovanotą Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorę B. Karčauskienę. 
 
Kviečia dalyvauti teisinių žinių konkurse / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2020, vas. 21, 
p. 2. 

Apie tradiciškai Kretingos rajono policijos komisariato bendruomenės organizuojamą teisinių 
žinių konkursą „Temidė“. Konkursas vyko Viešojoje bibliotekoje. 
 
Grigalauskienė, Jolanta Priminė užmirštas gyvenimo tiesas. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
vas. 21, p. 7. 

Apie žolininkės, etnografės, gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimą Laukžemės bibliotekoje. 

 
Stonkuvienė, Laima Svajonė apie Švyturių muziejų tampa realybe. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra // 
Švyturys. – 2020, vas. 22, p. 1, 8. 

Apie renginį Viešojoje bibliotekoje, kurio metu palangiškis švyturių entuziastas, tyrinėtojas, 
knygų apie švyturius autorius A. Jurkštas pasidalijo sumanymu Kretingos pašonėje Šventojoje įkurti 



pirmąjį Lietuvoje Švyturių muziejų. 
 
Šeškevičienė, Irena Palangiškis populiarina švyturius / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Vakarų 
Lietuva. – 2020 vas. 25/kov. 1, Nr. 8(1236), p. 14. 

Apie palangiškio dailininko kolekcionieriaus farologo A. Jurkšto naujai išleistos paties redaguotos 
H. Senkevičiaus knygos „Jūros švyturio sargas“ pristatymą Kretingos viešojoje M. Valančiaus 
bibliotekoje ir ateities planus. 
 
Susitiks su JAV kultūros atašė / „Kuprinės“ informacija // Pajūrio naujienos. – 2020, vas. 28, priedas 
„Kuprinė“, Nr. 2(292), p. 15. 

Apie susitikimą su JAV ambasados Vilniuje Kultūros atašė Meghan Luckett Kretingos M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos atviroje erdvėje jaunimui „Savas kampas“. 

 
Keičiasi jaunimo darbuotojas / „Kuprinės“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, vas. 
28, priedas „Kuprinė“, Nr. 2(292), p. 16. 

Apie Kretingos rajono jaunimo MVO asociacijos „Apskritasis stalas“ prezidentą Mindaugą 
Orlovą, kuris pradeda dirbti Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos jaunimo viešoje erdvėje 
„Savas kampas“. 

 
Laima, Stonkuvienė Rotušės aikštėje pageidaujamas fontanas laimėjo prieš rotušę. – Iliustr. – 
Rubrika: Aktualijos // Švyturys. – 2020, vas. 29, p. 1, 6. 

Apie kretingiškių išreikštą nuomonę dėl Kretingos Rotušės aikštės ir skvero sutvarkymo. Minima 
Viešoji biblioteka. 

 
 

KOVAS 
 
Baltrukevičius, Matas Nepriklausomybės vaikai apie laisvę : [pokalbis su jaunais žmonėmis, 
gimusiais pirmaisiais nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos metais, dirbančiais įvairių Lietuvos miestų 
bibliotekose, apie tai, ką jiems reiškia laisvė. Su Monika Straupyte, dribančia Kauno miesto 
savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Matu Baltrukevičiumi, dirbančiu Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Roberta Stonkute, dirbančia Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešojoje bibliotekoje bei Brigita Barkauskaite, dirbančia Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešojoje bibliotekoje. / [kalbino] / Vaiva Markevičiūtė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2020, Nr. 
3, p. 10–12. 
 
Kunčienė, Danutė 2020-ieji paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metai. – Iliustr. // Rasos. – 2020, Nr. 3, 
p. 42–43. 

2020–uosius metus Seimas yra paskelbęs Eugenijos Šimkūnaitės metais. Šiais metais kovo 11 d. 
sukanka 100 metų nuo E. Šimkūnaitės gimimo. „Žolinčių akademijos“ vadovė D. Kunčienė dalijasi 
prisiminimais apie savo mokytoją ir autentiškais prof. E. Šimkūnaitės receptais. Pagerbdami 
profesorės, habilituotos mokslų daktarės, farmacininkės ir botanikės E. Šimkūnaitės atminimą, 
Lietuvos žolinčiai numatė per 20 renginių. Publikacjoje minima, kad atminimo renginiai vyksta ir 
Kretingos rajono bibliotekose. 
 
Kalnienė, Edita Siaubo naktį gerino komandinius įgūdžius / Brigitos Barkauskaitės nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 3, p. 5. 



Apie naktinį renginį, kuriame dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje 
bibliotekoje įsikūrusių jaunimui skirtų erdvių „Savas kampas“ lankytojai. 
 
Šeškevičienė, Irena Rotušės aikštė – su fontanu ir automobiliais / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 3, p. 1, 3. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatytus gyventojų apklausos 
„Kokios Rotušės aikštės norime ?“ rezultatus. 
 
Stonkuvienė, Laima Pakvies švęsti trisdešimt laisvės metų. – Iliustr. – Rubrika: Kovo 11-ajai artėjant 
// Švyturys. – 2020, kovo 4, p. 12. 

Apie išskirtinius šventinius renginius, skirtus Kovo 11–ai: švęsime Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 30–metį. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Galinskaitė, Živilė JAV kultūros atašė vizitas Kretingoje. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 
6, p. 2. 

Apie JAV ambasados Lietuvoje kartu su Lietuvos bibliotekininkų asociacija ir LAKMA valdyba 
įgyvendinamą projektą „Changing My Life Through English“ bei JAV ambasados Lietuvoje kultūros 
atašė M. Luckett vizitą Kretingoje. 
 
Šeškevičienė, Irena Fotografijų paroda – lyg ėjimas erdvėje / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, kovo 6, p. 5. 

Apie Kretingos rajono viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje surengtą R. Pienės (tikroji pavardė – 
Lapienė) fotografijų ir jas lydinčių poetinių refleksijų parodą „ErdvĖjimas“. 
 
Markaitienė, Birutė Paminėjo gimtosios kalbos dieną. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 6, 
p. 7. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialo renginį „Kalbėkime kalba 
Valančiaus, Daukanto, Daukšos ir Donelaičio… [B. Brazdžionis]“. 
 
Vaičekauskienė, Danguolė Kalboje – tautos dvasia. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 10, p. 
20. 

Apie Juodupėnuose įvykusį renginį, skirtą Lietuvių kalbos dienai paminėti. Viena iš organizatorių 
Juodupėnų biblioteka. 
 
Stulgienė, Vita „1000 kalbos klaustukų“. – Iliustr. // Šilokarčema. – 2020, kovo 10, p. 6. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį protų 
mūšį „1000 kalbos klaustukų“, kuriame dalyvavo ir Šilutės rajono savivaldybės atstovų komanda. 
 
Stulgienė, Vita 1000 kalbos klaustukų. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2020, kovo 12, p. 7. 

Šilutės rajono administracijos komanda dalyvavo protų mūšyje „1000 kalbos klaustukų“ 
Kretingos viešojoje M. Valančiaus bibliotekoje. 
 
Griežienė, Audronė Laisvės vėjas ošė virš Kretingos / Dariaus Šypalio, Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. 
// Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 13, p. 2–3. 

Apie baigiamuosius visą savaitę trukusios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30–mečio šventės 
akcentus Kretingoje. Bibliotekos organizuotus renginius. 
 



Rotušės aikštė – su fontanu ir automobiliais : komentarai / parengė Audronė Puišienė. – Rubrika: 
Haid parkas // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 13, p. 6. 

Komentarai po Irenos Šeškevičienės straipsnio PN 2020 03 03. Paminėta Viešoji biblioteka. 
 
Kvajauskienė, Lina Vaikai supažindinami su šalies istorija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
kovo 13, p. 8. 

Apie Kretingos lopšelio–darželio „Žilvitis“ „Bitučių“ grupės vaikų ir mokytojų renginį darželio 
bendruomenei „Gyvuok per amžius – būk laisva“, skirtą Kovo 11-ajai. Apie parodą Viešojoje 
bibliotekoje. 
 
Narvydienė, Elena Susitiko su literatėmis. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 13, p. 20. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos filiale vykusį literatės A. 
Daukantaitės susitikimą su skaitytojais. 
 
Kretingiškių dovana Lietuvai – po trispalvę už laisvės metus / „Švyturio“ inf. – Iliustr. – Rubrika: 
Kultūra // Švyturys. – 2020, kovo 14, p. 9. 

Apie visą šalį apskriejusią ir sužavėjusią kretingiškių sumanytą patriotišką iniciatyvą – vaizdo 
klipą su 30 trispalvių trisdešimtyje skirtingų miesto ir rajono vietų. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Šeškevičienė, Irena Batsiuvys įkūrė pirmąją viešąją Kretingos biblioteką / Dariaus Šypalio nuotr. – 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, kovo 20, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 3(180), p. 9, 15. 

Apie Dupulčiuose gyvenančios K. Gindvilienę, jos tėvą šviesuolį V. Mačernį, šeimos istoriją. 
 

BALANDIS 
 
Šeškevičienė, Irena Bibliotekos darbo galimybės – neišsemiamos. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, bal. 3, p. 16. 

Apie Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos veiklą karantino metu. 
 
Šeškevičienė, Irena Bibliotekininkų veiklų turtingas balandis // Pajūrio naujienos. – 2020, bal. 10, p. 
15. 

Apie karantino metu balandžio mėnesį Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
darbuotojų rengiamus virtualius renginius, skirtus paminėti Kultūros darbuotojų dieną, Nacionalinę 
bibliotekų savaitę. 
 
Vitkauskienė, Vitalija Gyventojai pateikė projektų už beveik du milijonus eurų / Dariaus Šypalio 
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, bal. 17, p. 7. 

Apie Kretingos rajono gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai 
gerinti ir kurti projektus, jų vertinimą savivaldybėje, biudžetą, balsavimą. 
 
Šeškevičienė, Irena Virtualioje parodoje – apie šviesuolę iš Grūšlaukės. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. 
– 2020, bal. 17, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 4(181), p. 9. 

Apie kūrybinės dvasios asmenybę, sakralinių paveikslų tapytoją, šviesuolę iš Grūšlaukės B. 
Jankauskaitę. Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje surengta virtuali paroda apie šią 
įvairiaspalvę liaudies menininkę. 
 
Kultūrinis pasiūlymas karantinui – apsilankykite parodoje be rizikos / „Švyturio“ inf.; Jokūbavo 



A. Stulginskio mokyklos–daugiafunkcio centro muziejaus, bei bibliotekos darbuotojų asmeninių 
archyvų nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra karantinui // Švyturys. – 2020, bal. 18, p. 9. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekos darbuotojų parengtą virtualią 
velykinių atvirukų parodą. 
 
Kalnius, Antanas Dėl rajono Savivaldybės tarybos posėdžio : [informacinis pranešimas dėl 16–ojo 
Tarybos posėdžio šaukimo nuotoliniu būdu] // Pajūrio naujienos. – 2020, bal. 24, p. 8. 

Minima Viešoji biblioteka 
 

Sinušienė, Ligita Bibliotekos atsidarė su karantino kambariais knygomis. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra 
// Švyturys. – 2020, bal. 30, p. 6, 9. 

Apie lankytojams vėl atvertą Kretingos M. Valančiaus viešąją biblioteką, jos filialus, pasikeitusias 
karantino laikotarpiu aptarnavimo sąlygas. 
 

GEGUŽĖ 
 
Kalnius, Antanas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. posėdyje priimti 
sprendimai // Pajūrio naujienos. – 2020, geg. 8, p. 6.  

Minima Viešoji biblioteka. 
 
Šeškevičienė, Irena Miesto širdyje – centrai vaikams / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, geg. 8, p. 9. 

Apie Kretingos centre, šalia naujosios bibliotekos, planuojamą įkurti evangelikų liuteronų 
draugijos „Sandora“ vaikų dienos centrą, Kretingos socialinių paslaugų centrui pavaldžius 
bendruomeninius šeimos namus. 
 
Vinkus, Antanas Koronavirusas pažadino žmones geriems darbams. – Portr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, geg. 15, p. 3. 

Apie Kretingos rajono gyventojų sugebėjimą pandemijos metu prisitaikyti prie esamų sąlygų, 
tinkamai laikytis karantino taisyklių, sukurti naujas gerosios praktikos iniciatyvas. Minima Viešoji 
biblioteka. 
 
„Metalstos“ gaminiai: nuo standartinių iki unikalių / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Vakarų 
Lietuva. – 2020 geg. 26/birž. 1, Nr. 20(1248), p. 9. 

Apie Kretingos r. Jokūbavo kaime įsikūrusią UAB „Metalsta“, kuri iš plieno gamina įvairius 
gaminius. Minima Viešoji biblioteka. 

 
 

BIRŽELIS 
 
Kviečia balsuoti už Kretingos rajono gyventojų iniciatyvas / parengė Audronė Puišienė. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, birž. 5, p. 8. 

Apie Gyventojų iniciatyvų projektą, Kretingos rajono savivaldybės patvirtintus 43 gyventojų 
pateiktus idėjų pasiūlymus, kurie dalyvauja viešame balsavime. Renginys vyko Viešojoje bibliotekoje. 
 
Vasarą pasitiko dviguba švente / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, birž. 9, p. 
20. 



Apie viešųjų erdvių tvarkymą, Tarptautinės vaikų gynimo dienos ir Tėvo dienos paminėjimą 
Laivių kaime. Minima Laivių biblioteka. 
 
Razmutė, Sigita „Maisto banko“ akcijoje kretingiškiai dalyvavo vangiai / Dariaus Šypalio nuotr. – 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, birž. 12, p. 2. 

Apie Kretingoje Rotušės aikštėje vykusią „Maisto banko“ akciją „Kaupti mažiau dalintis. Kur 
dėsime kablelį?“, mažesnį maisto produktų aukojimą. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Narvydienė, Elena Popietėje prisiminė rašytoją Žemaitę. – Iliustr. – Rubrika: Mums rašo // Pajūrio 
naujienos. – 2020, birž. 12, p. 6. 

Apie Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus vedėjos J. Vaičekauskienės ir 
bibliotekininkės Z. Viršilienės lauke, prie kultūros namų surengtą literatūrinę–muzikinė popietę „Ir 
liūdnos buvo godos vakarykštės“. 
 
Griežienė, Audronė Muzikės širdį pavergė tapyba / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, birž. 12, priedas „Smiltys“, Nr. 6(251), p. 11. 

Apie pirmąją savo kūrybos darbų parodą Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų 
filiale surengusią A. Moncevičiūtę–Šaulienę. 
 
Kitą šeštadienį salantiškiai rinks žoleles. – Iliustr. – Rubrika: Seniūnijų naujienos // Švyturys. – 
2020, birž. 13, p. 7. 

Apie tradicinį žoliavimą Salantuose, planuojamą edukacinį užsiėmimą informuoja Salantų 
kultūros centro Žvainių skyriaus vedėja V. Valančiutė. Minima Salantų biblioteka. 
 
Griežienė, Audronė Bendrasis planas rajono politikams neparūpo / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, birž. 23, p. 5. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus M. Valančiaus 
viešojoje bibliotekoje tarybos nariams surengtą pakoreguotų miesto ir rajono Bendrojo plano 
sprendinių pristatymą. 
 
Naujokaitienė, Birutė Bibliotekos renginiai persikelia į lauko erdves. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, birž. 23, p. 19. 

Apie Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos kultūrinių renginių, mokymų, paskaitų 
persikėlimą į atviras bibliotekos lauko erdves: startavo ilgalaikis projektas „Kūrybinės lauko erdvės 
sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“. 
 
Ziabkus, Alvydas Apie baseiną telieka svajoti. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2020, birž. 25, p. 7. 

Apie tai, kad net dešimt metų naują Motiejaus Valančiaus viešąją biblioteką stačiusiai Kretingos 
savivaldybei amžina statyba gresia tapti ir beveik prieš 5 metus pradėjęs kilti sporto salės ir baseino 
kompleksas. Tiktai birž. 11 d. savivaldybė išsiskyrė su komplekso statytoja įmone „LitCon“, kuri 
patiria finansinių sunkumų ir kurios struktūra yra pertvarkoma. Pasiruošimas tarptautiniam konkursui 
bei naujo rangovo paieškos gali užtrukti ir iki kitų metų. Juo labiau, kad savivaldybė sumanė 
pasinaudoti proga ir kiek atnaujinti patį projektą technologinius sprendimus baseine pakeičiant 
modernesniais. „LitCon“ iš statybvietės pasitraukė nebaigusi 900 tūkst. eurų vertės darbų. Ekspertai 
apskaičiavo, kad „LitCon“ paliktas darbo brokas atsieis 228 tūkst. eurų. Kretingos valdžia keisti 
rangovą galėjo jau anksčiau. Apie kt. klausimus. Straipsnyje pateikti savivaldybės administracijos 
direktorės J. Girdvainės, mero A. Kalniaus komentarai. Minimos abejonės dėl savivaldybės 



administracijos su advokatų kontora „Averus“ pasirašytos konsultavimo sutarties skaidrumo. 
 
Girskienė, Romutė Turininga skaitytojų išvyka / Betos Rogačiovaitės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, birž. 26, p. 8. 

Apie Vydmantų bibliotekos organizuotą išvyką skaitytojams į tautodailininko, skulptoriaus 
Virgiliaus  Vaičiūno sodybą Kiauleikių kaime. 
 
Mickutė, Vita Karantinas – jaunimo planų griovėjas? / Brigitos Barkauskaitės nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, birž. 26, priedas „Kuprinė“, Nr. 6(296), p. 10. 

Apie jaunimo užimtumą koronaviruso karantino metu ir Kretingos jaunimo NVO asociacijos 
„Apskritasis stalas“ planuojamas vasaros veiklas. Minimi Viešosios bibliotekos darbuotojai M. Orlovas 
ir B. Barkauskaitė. 

 
Zagorskienė, Eugenija Basomis per žolę paminėjo Tautodailės metus / Betos Rogačiovaitės nuotr. – 
Iliustr. – Rubrika: Seniūnijų naujienos // Švyturys. – 2020, birž. 27, p. 15. 

Apie Vydmantų bibliotekos skaitytojams organizuotą išvyką į Kiauleikių kaime įsikūrusią 
tautodailininko Virginijaus Vaičiūno sodybą. Renginys skirtas paminėti Tautodailės ir Eugenijos 
Šimkūnaitės metus. 
 

LIEPA 
 
Malūkaitė, Gabrielė Tarp fotografijos ir meno: „Norėjau iš tamsos padaryti šviesą“. – Iliustr. // 
Vakarų ekspresas. – 2020, liep. 10, p. 6. 

Apie jaunąją fotografę kretingiškę Augustę Gerikaitę, minima Viešoji biblioteka. 
 
Žinios trumpai. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // Švyturys. – 2020, liep. 11, p. 3. 

Turinys: Kretinga padėkojo savanoriams; Supažindins su Bendrojo plano pakeitimais; 
Kompensacija turgaus prekeiviams; Tik 5 proc. lietuvių jaučiasi saugūs išeiti į pensiją; VMI keliuose 
tikrins vairuotojus; Lietuviai solidarizavosi su baltarusiais. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Išrinko pirmąsias Gyventojų iniciatyvas / pagal rajono Savivaldybės informaciją. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, liep. 17, p. 6. 

Apie Kretingos rajono Gyventojų iniciatyvų rinkimus, geriausias idėjas, gyventojų aktyvumą. 
Minima Viešoji biblioteka. 
 
Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio – Rubrika: Krašto žinios // Lietuvos rytas. – 2020, liep. 18, 
p. 23. 

Trumpa informacija apie Kretingos rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų projektą, kuriame 
daugiausia balsų ir palaikymo sulaukė projektas „Fontanas prie Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos“. 
 
Urnikienė, Dovilė Nuo idėjos – iki realybės / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, liep. 24, p. 1, 4. 

Apie pirmą kartą Kretingos rajone įgyvendinamą Gyventojų iniciatyvų projektą, daugiausia 
palaikymo sulaukusias 4 idėjas, sutelktas bendruomenes. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Naujokaitienė, Birutė Vaizdų kultūra ir vaikai. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, liep. 24, p. 6. 



Apie iliustracijas vaikams skirtose knygose, Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos inicijuotą projektą „Pasakų veikėjai atgyja“, bibliotekoje vykusias pop–up iliustracijų 
kūrybines dirbtuves, planuojamas veiklas vaikams. 
 
Razmutė, Sigita Pasidalino patirtimi apie verslą ir lyderystę. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
liep. 28, p. 6. 

Apie I. Laurs surengtą konferenciją „Lyderystė ir verslas“ Kretingos viešojoje M. Valančiaus 
bibliotekoje. 
 
Naujokaitienė, Birutė Kūryba – į lauką. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, liep. 31, p. 8. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos įgyvendinamą ilgalaikį 
projektą „Kūrybinės lauko erdvės sukūrimas ir įveiklinimas bibliotekoje“, kurio dalis veiklų  – 
kultūriniai, edukaciniai renginiai – per vasaros sezoną perkeliami į lauko erdves. 
 

RUGPJŪTIS 
 

Naujokaitienė, Birutė Motiejaus Valančiaus bibliotekoje – vaizdų kultūra ir vaikai. – Iliustr. – 
Rubrika: Aktualijos // Švyturys. – 2020, rugpj. 1, p. 6. 

Apie iliustracijas vaikams skirtose knygose, Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos inicijuotą projektą „Pasakų veikėjai atgyja“, bibliotekoje vykusias pop–up iliustracijų 
kūrybines dirbtuves, planuojamas veiklas vaikams. 
 
Razmutė, Sigita Pristatant knygą – netradicinis istorijos pasakojimas / Paulinos Sutkutės nuotr. – 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugpj. 4, p. 5. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusį knygos 
„Gyvenimo lai[š]kai“ pristatymą, per kurį knygos sudarytojas ir dailininkas K. Pikūnas pasidalino 
pažinties su Jonu Meku istorija ir knygos leidybos užkulisiais. 
 
Kupstienė, Virginija Įvairiaspalvė vaikų vasara. – Iliustr. // Vienybė. – 2020, rugpj. 5, p. 3. 

Liepos 15–28 dienomis Papilės kultūros namai vykdė vaikų socializacijos projektą „Atrask ir 
tobulink save“. Minima Kretingos Viešoji biblioteka. 
 
Vitkauskienė, Vitalija Naujo Bendrojo plano viešą svarstymą baigė / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, rugpj. 11, p. 1, 3. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano viešą 
svarstymą M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Naują bendrąjį planą rengė UAB „Elberta“ ir KTU 
Architektūros ir statybos instituto teritorijų planavimo centras. 
 
Gelumbickaitė, Iveta Apie Gulagą – pragarą, kuriame buvo išbandomos žmogaus ribos / autorės 
nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugpj. 11, p. 5. 

Apie Pauliaus Saudargo ir Godos Krukauskienės knygos bei trumpametražinio dokumentinio 
filmo pristatymą Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. 
 
Laučiūtė, Jūratė Žydi senjorų vasara Darbėnuose. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugpj. 11, p. 
6. 

Apie Darbėnų mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ aktyvų laisvalaikį ir susitikimą Darbėnų 
bibliotekoje. 



 
Macienė, Vilija Kūlupėniškiai paminėjo Tautodailės metus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
rugpj. 11, p. 20. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale vykdytą projektą „Tautos 
kūrybos turtai“. 
 
Macienė, Vilija Kulūpėniškiai paminėjo tautodailės metus. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // Švyturys. 
– 2020, rugpj. 14, p. 7. 

Apie projekto „Tautos kūrybos turtai“ renginius M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kulūpėnų 
filiale. 
 
Gelumbickaitė, Iveta Paskelbė populiariausiųjų sąrašą // Pajūrio naujienos. – 2020, rugpj. 14, priedas 
„Smiltys“, Nr. 8(253), p. 11. 

Apie Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos LATGA sudarytą populiariausių 
knygų sąrašą Lietuvos bibliotekose ir skaitomiausias knygas Kretingos M. Valančiaus viešojoje 
bibliotekoje. 
 
Mickutė, Vita Narkotikų legalizavimas – misija įmanoma? / autorės nuotr. – Iliustr. // Pajūrio 
naujienos. – 2020, rugpj. 28, priedas „Kuprinė“, Nr. 8(298), p. 10. 

Apie susitikimą su narkotikų politikos eksperte Morgana Daniele Kretingos M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos jaunimo edukacinėje erdvėje. 

 
RUGSĖJIS 

 
Maksvytis, Juozas Suvilioti detektyvinės literatūros. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 4, p. 
8. 

Apie renginį Kretingos M. Valančiaus bibliotekos Darbėnų filiale „Detektyvų suvilioti“. 
 

Kretingos vaikai bibliotekoje aplankė pojūčių Uostus. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 4, 
p. 8. 

Apie Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykdytą projektą „Per knygą į pasaulį“, 
kurio metu dviem jaunųjų skaitytojų grupėm buvo surengtos vasaros stovyklėlės – kūrybinės dirbtuvės. 

 
Kviečiama diskusijai apie kultūros paveldą ir lankytoją. Kokie iššūkiai laukia? / „P. n.“ 
informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 8, p. 20. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamą diskusijų 
forumą „Kultūros paveldas ir lankytojas – XXI a. iššūkiai“, vietos išskirtinumo ženklų, saugotinų 
paveldo objektų svarbai aptarti. 
 
Grigalauskienė, Jolanta Paminėtas 75-asis Laukžemės bibliotekos jubiliejus! – Iliustr. – Rubrika: 
Krašto garbė // Švyturys. – 2020, rugs. 12, p. 8. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialo 
jubiliejinį renginį. 
 
Razmutė, Sigita Kvietė susipažinti su neformalaus ugdymo galimybėmis / Vaido Mažonio nuotr. – 
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 15, p. 2. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vykusią užimtumo ir 



inovacijų mugę „Sėkmingas startas“, kurioje tėvai ir jų atžalos buvo pakviesti susipažinti su 
devyniomis Kretingoje veikiančiomis neformalaus ugdymo organizacijomis bei būreliais. 
 
Paminėjo Laukžemės bibliotekos jubiliejų / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, rugs. 15, p. 5. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Laukžemės filialo 
jubiliejinį renginį. 

 
Jubiliejinis penktasis Šv. Pranciškaus taurės bėgimas / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 
2020, rugs. 18, p. 20. 

Minima Viešoji biblioteka. 
 
Razmutė, Sigita Kviečia semtis žinių apie verslo plėtrą // Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 22, p. 3. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pradedamą tęstinį 
projektą „Versli Kretinga 2020“: daugiau nei mėnesį truksiančio renginių ciklo metu pranešimus 
bibliotekos erdvėse ir nuotoliniu būdu skaitys 6 lektoriai. 
 
Maksvytis, Juozas Poeto gyvenimas, išaustas iš eilių ir prisiminimų. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, rugs. 22, p. 6. 

Apie Kretingos savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale vykusią 
literatūrinę popietę „Paulius Širvys poezijoje, dainose ir prisiminimuose“. 
 
Vitkauskienė, Vitalija Pakeitė bibliotekos kiaurą stogą. – Rubrika: Rajono taryboje // Pajūrio 
naujienos. – 2020, rugs. 25, p. 8. 

Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pastato prakiurusio stogo 
remontą, Savivaldybės tarybos skirtas lėšas. 
 
Mickutė, Vita Draugystė su knygomis prasideda vaikystėje / Birutės Naujokaitienės nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, rugs. 25, priedas „Kuprinė“, Nr. 9(299), p. 9. 

Apie pomėgį skaityti, privalomąją literatūrą, knygų tinklaraštį, skaitymo naudą, pasirinkimo laisvę 
renkantis knygas pasakoja devintokas S. Čepelevas ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos vyresioji bibliotekininkė P. Sutkutė. 
 
Mendeika, Aistas Naujasis bibliotekos pastatas jau sulaukė skubaus remonto. – Iliustr. – Rubrika: 
Aktualijos // Švyturys. – 2020, rugs. 26, p. 1–2. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos stogo remontą, tam 
skirtas lėšas, statybos bendrovių atsakomybę, savivaldybės sprendimus. 
 
Kliknienė, Asta Gera nuotaika nuspalvinta Šukės vaikų vasara. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // 
Švyturys. – 2020, rugs. 26, p. 6. 

Apie, įgyvendinant Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Skaityk, atrask, kurk“, 
Šukės bibliotekoje suorganizuotą vaikų vasaros stovyklą. 
 
Jubiliejinis penktasis Šv. Pranciškaus taurės bėgimas / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. – 
2020, rugs. 29, p. 4. 

Minima Viešoji biblioteka. 
 



SPALIS 
 
Girskienė, Romutė Vydmantų bibliotekai – 70 metų. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 2, p. 
8. 

Apie Vydmantų bibliotekos veiklos 70–ties metų jubiliejų. 
 
Kliknienė, Asta Kūrybinga Šukės vaikų stovykla. – Iliustr. – Rubrika: Mums rašo // Pajūrio naujienos. 
– 2020, spal. 2, p. 15. 

Minint Tautodailės metus, Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos Šukės filialas 
surengė vaikų stovyklą „Skaityk, atrask, kurk“. 

 
Grūšlaukės biblioteka paminėjo veiklos jubiliejų / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. 
– 2020, spal. 2, p. 16. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Grūšlaukės filiale 
įvykusią jubiliejinę šventę „Biblioteka metų vingiuose“ pažymint 70–ąjį bibliotekos jubiliejų. 
 
Šeškevičienė, Irena Bibliotekininkai dalijosi tarptautine patirtimi / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 2, p. 24. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvykusią tarptautinę 
konferenciją „Šiuolaikinė biblioteka: galimybės bendruomenei“. Renginys buvo skirtas M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos 85–erių metų veiklos sukakčiai paminėti. 
 
Girskienė, Romutė Vydmantų bibliotekai – septyniasdešimt. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // 
Švyturys. – 2020, spal. 3, p. 5. 

Apie šventinę popietę „Sustabdytos akimirkos“, skirtą paminėti Vydmantų bibliotekos 70–mečiui, 
bibliotekos veiklą. 
 
Iš Niujorko – į Kretingą / „P. n.“ informacija; Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, spal. 9, priedas „Smiltys“, Nr. 10(255), p. 11. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos galerijoje atidarytą iš 
Žemaitijos kilusio, labiausiai Niujorke atsiskleidusio unikalaus dailininko V. Žiliaus iliustracijų parodą. 
 
17 kilometrų įdomios patirties ir savo krašto pažinimo. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 
20, p. 19. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos inicijuotą projektą 
„Žmonių ir gamtos kultūrų liudijimai – XXI a. iššūkis“ ir suorganizuotą pėsčiųjų žygį, besidriekiantį 
Darbėnų seniūnijos kaimų keliais. Žygio „Sakralių vietų pėdsakais: senkapiai ir maro kapeliai“ tikslas 
buvo priminti žmonėms senųjų gyventojų tikėjimą, tradicijas ir tvirtą ryšį su gamta. 
 
Šauliai atšventė dvi sukaktis / „P. n.“ informacija. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 20, p. 
20. 

Apie Kretingoje paminėtą Lietuvos šaulių sąjungos 100–mečio jubiliejų ir 305–osios Kretingos 
kuopos atkūrimo 30–metį. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Mendeika, Aistas Pabėgę statybininkai įstūmė Kretingą į kampą. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // 
Švyturys. – 2020, spal. 23, p. 1, 4. 

Apie neužbaigtas Kretingos nakvynės namų bei Sporto ir sveikatingumo komplekso statybas. 



Savivaldybės administracija, baimindamasi atbaidyti rangovus, nesiryžta sutartyje numatyti griežtesnių 
priemonių dėl rangovų atsakomybės už darbo defektus. Spalio 14–ąją Savivaldybės administracija 
pasirašė rangos sutartį su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusia UAB „Arkosta“ dėl Nakvynės namų 
statybos darbų užbaigimo. Šiuo metu savivaldybė nagrinėja pasiūlymus ir renka Kretingos sporto ir 
sveikatingumo komplekso statybos darbų rangovą. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Mendeika, Aistas Kretingos šauliai atšventė du garbingus jubiliejus. – Iliustr. – Rubrika: Aktualijos // 
Švyturys. – 2020, spal. 23, p. 9. 

Apie Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos kuopos paminėtus du jubiliejus – įkūrimo 100–mečio ir 
atkūrimo 30–mečio sukaktis. Paroda Viešojoje bibliotekoje. 
 
Šeškevičienė, Irena Litvakai: žinomas, bet nepažintas gyvenimas / Ritos Nagienės nuotr. – Iliustr. // 
Vakarų Lietuva. – 2020, spal. 27/lapkr. 2, Nr. 42(1270), p. 1. 

Apie Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filiale 
bibliotekininkių: Danutės Paulikienės ir Jurgitos Anužienės surengtą konferenciją „Žinomas, bet 
nepažintas gyvenimas“. Konferencija skirta Lietuvos žydams atminti. Pranešimą „Litvakai. Aškenaziai. 
Sefardai“ parengė humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Laučiūtė, o pranešimą „Sionizmo judėjimas ir 
Dovydas Volfsonas“ – Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas. 
 
Razmutė, Sigita Mokymuose įgytas žinias pritaikė praktiškai / Monikos Adomaitienės, Giedriaus 
Bagaliūno nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 30, p. 19. 

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje įvyko „Inovacijų 
mugė“. Šis renginys užbaigė daugiau nei pusmetį – nuo kovo pradėtą bibliotekoje vykdyti projektą 
„Inovacijų mugė“. Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės. 
 
Maksvytis, Juozas Sielą nuskaidrino kūrėjų eilės. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, spal. 23, p. 16. 

Apie Kretingos rajono kultūros centro Grūšlaukės skyriuje kaimo bendruomenei surengtą 
literatūrinę popietę „Eilės mano sielai“. 
 

LAPKRITIS 
 
Grajauskienė, Livija Bibliotekų darbą sutrikdė ne tik karantinas / Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // 
Pajūrio naujienos. – 2020, lapkr. 3, p. 19. 

Apie bibliotekų darbą lokalaus karantino sąlygomis, darbuotojų saviizoliaciją. 
 

GRUODIS 
 
Šeškevičienė, Irena Bibliotekininkė kolekcionuoja vintažines knygas. – Iliustr. // Vakarų Lietuva. – 
2020 gruod. 1/7, Nr. 47(1275), p. 9. 

Apie kretingiškės bibliotekininkės B. Naujokaitienės privačią vintažinių su iššokančiais 
paveikslėliais knygų kolekcijos eksponatus, pop–up technologiją. 
 
Kalėdos bibliotekoje šiemet bus kitokios / Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus 
viešosios bibliotekos kolektyvas. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, gruod. 4, p. 9. 

Apie Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos veiklą karantino 
metu artėjant šv. Kalėdoms: paslaugos, kvietimas bendrauti virtualiai (užsiėmimai, renginiai). 
 



Šeškevičienė, Irena Kaimų bibliotekose – rankdarbių Kalėdos. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, 
gruod. 15, p. 19. 

Apie išmoningai Kalėdoms pasipuošusias Kretingos rajono kaimų bibliotekas: Kurmaičių filialo 
languose sušvito Grūšlaukės filialo bibliotekininkės B. Markaitienės karpiniai, Erlėnų biblioteką 
papuošė kraštietės lėlių kūrėjos L. Paulauskienės rankdarbiai. 

 
Pranciškoniška pasauliečių akademija kviečia į nuotolinę konferenciją. – Iliustr. – Rubrika: 
Pranciškonai tau // Pajūrio naujienos. – 2020, gruod. 18, p. 5. 

Apie atnaujintą Pranciškoniškos pasauliečių akademijos veiklą. Kvietimas į nuotolinę ugdymo 
konferenciją „Ką Dvasia kalba Bažnyčiai: J. E. Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus įžvalgos šiandienos 
pandemijos akivaizdoje“. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Šeškevičienė, Irena Nutiesė tautodailės tiltą tarp Kretingos ir Čikagos. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 
2020, gruod. 18, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 12(189), p. 9–10. 

Apie nutiestą virtualų tiltą tarp Lietuvos ir JAV, Kretingos miesto ir Pasaulio lietuvių centro 
Čikagos priemiestyje, Lemonte. Surengtoje nuotolinėje mugėje „Įkvėpk! Kalėdos!“, skirtoje 
besibaigiantiems Tautodailės metams paminėti, buvo apsikeista vaizdais ir informacija apie kūrėjus ir 
jų kūrybą. Minima Viešoji biblioteka. 
 
Laučiūtė, Jūratė Ką atnešė žydų istorijos metai? / Rubrika: Skaitytojų mintys // Švyturys. – 2020, 
gruod. 19, p. 4, 6. 

Apie istorinius įvykius, keitusius žydų ir lietuvių bendravimą, holokaustą, nuoskaudas, tautos 
tapatybę, Darbėnų miestelio bendruomenės suorganizuotus renginius žydų istorijos metams paminėti. 
 
Puišienė, Audronė 2021–ųjų „Pajūrio naujienų“ kalendorius: tradicijos nepaklūsta išbandymams / 
Dariaus Šypalio nuotr. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, gruod. 22, p. 1, 4–5. 

Artėjančių 2021–ųjų „Pajūrio naujienų“ kalendoriaus herojai dalinasi mintimis apie praėjusius 
metus. Tradicinio kalendoriaus fotosesija vyko Kartenoje esančiame „Vyšnių dvare“. Viena iš herojų – 
Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė. 
 
Mačernytė, Marija Knygos puslapiuose – šimtmečio istorijos pėdsakai / Livijos Grajauskienės nuotr. 
– Iliustr. // Pajūrio naujienos. – 2020, gruod. 29, p. 23. 

Apie kraštotyrinį leidinį „Darbėnai vakar ir šiandien“, į kurio puslapius sudėta šimto metų 
miestelio istorija. Knygos sudarytojos – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos Darbėnų filialo bibliotekininkės D. Paulikienė ir J. Anužienė. 
 
Sinušaitė, Aušrinė Metų pabaigoje Vydmantuose išsiliejo gerumas. – Iliustr. – Rubrika: Provincija // 
Švyturys. – ISSN 1648–8164. – 2020, gruod. 31, p. 1, 10. 

Apie Vydmantų gyventojų norą daryti gerus darbus, pagalbą bendruomenės nariams pasakoja 
Vydmantų Šventojo Jono krikštytojo parapijos Caritas vadovė, Vydmantų bibliotekos darbuotoja M. 
Rogačiovienė. 

 
 

  
 
 


