KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
NAUJO PASTATO STATYBA
2007 m.
1. Jomantaitė D. Biblioteka bus pradėta statyti dar šiemet // Pajūrio naujienos. - 2007, kovo 27, p.
4.
2. Kuklys A. Ne viskas matuojama kiaulės uodega: nuomonė // Pajūrio naujienos. - 2007, rugpj.
31, p. 5.
3. Vitkauskienė V. Statys biblioteką už aštuoniolika milijonų litų: rajono Taryboje. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2007, rugs. 28, p. 2.
4. Griežienė A. Iš paksistų rankų išsprūdo dar vienas postas: rajono Tarybos posėdis // Švyturys. 2007, rugs. 29, p. 2, 8.
5. Vitkauskienė V. Biblioteką pradės statyti dar šiemet // Pajūrio naujienos. - 2007, gruod. 11, p.
2.
2008 m.
6. Vitkauskienė V. Biblioteką statys bendrovė „Ringesta“ // Pajūrio naujienos. - 2008, saus. 4, p.
3.
7. Stonkuvienė L. Naujosios bibliotekos statyba: ledai pajudėjo. - Iliustr. // Švyturys. - 2008, saus.
19, p. 1.
8. Vitkauskienė V. Ta pati ranka stato ir ardo. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2008, saus. 22, p. 1,
3.
9. Beniušienė I. Kapsulėje užmūrys žinią ateities kartoms. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2008,
bal. 29, p. 4.
10. Žemaitis B. Būsimosios bibliotekos pamatuose įmūryta kapsulė su žinia ateities kartoms. Iliustr. // Švyturys. - 2008, bal. 30, p. 1.
11. Karečkaitė A. Pašventino būsimos bibliotekos pastatus. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2008,
geg. 6, p. 3.
12. Vitkauskienė V. Statyba neįsibėgėjo, o pinigai jau baigiasi // Pajūrio naujienos. - 2008, geg.
27, p. 3.
13. Vitkauskienė V. Bibliotekos statybos nestabdys, Kalėdas švęsime atnaujintoje salėje // Pajūrio
naujienos. - 2008, spal. 7, p. 6.
14. Zalieckas D. Kur dingo bibliotekos statybininkai?. - Iliustr. // Švyturys. - 2008, spal. 18, p. 1, 3.
15. Kazlauskienė E. Naujos bibliotekos pastato statyba. - Nuotr. // Tarp knygų. - 2008, Nr. 7/8, p.
33-34.
16. Vitkauskienė V. Kretinga „pasipuošė“ dar vienu statiniu-vaiduokliu. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2009, lapkr. 24, p. 1, 3.

2009 m.
17. Kviklys R. Kad nugriautum, didelio proto nereikia: atviras laiškas rajono savivaldybės tarybos
nariams / Rimantas Kviklys, Algis Kuklys, Bronė Liniauskienė // Pajūrio naujienos. - 2009,
gruod. 4, p. 2.
18. Neatsisako bibliotekos statybos – „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2010, saus. 8, p. 3.
19. Jomantaitė D. Rajono taryboje // Pajūrio naujienos. - 2010, vas. 23, p. 3.
20. Jomantaitė D. Naktinis pasivaikščiojimas po statybvietę baigėsi ligoninėje. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2010, liep. 13, p. 4.
2010 m.
21. Vitkauskienė V. Pajudėjo bibliotekos statyba. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2010, rugpj. 31,
p. 3.
22. Mendeika A. Pinigai - į statybos bedugnę?. - Iliustr. // Švyturys. - 2010, rugs. 4, p. 3.
23. Mažeika J. Didžiausias rūpestis - stogas: mero savaitė: [„Švyturys“ kalbino Kretingos rajono
merą Juozą Mažeiką apie M. Valančiaus viešosios bibliotekos statybą]. - Portr. // Švyturys. 2010, lapkr. 10, p. 1, 3.
24. Šeškevičienė I. Bibliotekos statybos likimą nuspręs ministras. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2010, lapkr. 23, p. 1-2.
2011 m.
25. Šeškevičienė I. Pažadėjo kirpti Kultūros centro, bet ne bibliotekos įkurtuvių juostelę. - Iliustr. //
Pajūrio naujienos. - 2011, vas. 11, priedas „Smiltys“, Nr. 2 (152), p. 10.
26. Mendeika A. Bibliotekos monstrui pinigų teks palaukti. - Iliustr. // Švyturys. - 2011, vas. 12, p.
1, 3.
27. Jomantaitė, D. Bibliotekos statybvietėje - dar viena auka. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2011,
bal. 5, p. 1-2.
28. Stonkuvienė L. Apleistoje statybvietėje nepilnamečio laukė spąstai. - Iliustr. // Švyturys. 2011, bal. 6, p. 1, 4.
29. Aiškėja bibliotekos statytojas – „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2011, liep. 1, p. 5.
30. Mendeika A. Biblioteka: gresia „amžiaus statybos“ vardas . - Iliustr. // Švyturys. - 2011, rugpj.
3, p. 1, 3.
31. Vitkauskienė V. Patarė keisti bibliotekos pastato paskirtį. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2011,
rugs. 27, p. 3.
32. Kviklys R. Ko Kretingai per daug: [nuomonė]. - Portr. // Pajūrio naujienos. - 2011, spal. 25, p.
5.

2012 m.
33. Vitkauskienė, V. Pradėta statyti biblioteka jau griūva. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2012, vas.
3, p. 5.
34. Milinis, M. Nebaigta biblioteka jau griūva. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, vas. 8, p. 3.
35. Čiužauskas, D. Nebaigė statyti, o jau reikia taisyti. – Iliustr. // Vakaro žinios. - 2012, vas. 11, p.
6.
36. Bacevičius, V. Biblioteka - visų galvos skausmas, kurį skubiai reikia gydyti: [politinė reklama].
- Portr. // Pajūrio naujienos. - 2012, rugs. 21, p. 3.
37. Ziabkus, A. Stato vėžlio tempu - biblioteka jau griūva. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, vas. 7,
p.10.
38. Mendeika, A. Bibliotekos statyba: grėsmė prarasti pinigus. - Iliustr. // Švyturys. - 2012, lapkr.
17, p. 1, 3.
39. Kuklys, A. Dėl Kretingos viešosios bibliotekos statybos eigos: atviras laiškas Lietuvos
Respublikos Seimo narei Jolitai Vaickienei / Algis Kuklys, Bronė Liniauskienė, Rimantas
Kviklys, Petras Pučkorius, Nijolė Rimkienė // Pajūrio naujienos. - 2012, gruod. 4, p. 3.
40. Vaickienė, J. Atsakymas į atvirą laišką dėl Kretingos viešosios bibliotekos statybos eigos. Portr. // Pajūrio naujienos. - 2012, gruod. 14, p. 3.
41. Kubilius, V. Atsisakyti statomos biblitekos būtų didelė klaida: politiko žodis. - Portr. // Pajūrio
naujienos. - 2012, gruod. 14, p. 3.
42. Kubilius, V. Atsisakyti statomos bibliotekos būtų didelė klaida: nuomonė // Švyturys. - 2012,
gruod. 15, p. 3.
43. Gavo pinigų bibliotekos langams – „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2012, gruod. 18, p.
3.
2013 m.
44. Mendeika, A. Viltis: bibliotekos statybai - europiniai pinigai. - Iliustr. // Švyturys. - 2013, vas.
9, p. 1, 6.
45. Urnikienė, D. Biblioteką stato iš pažadų. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2013, kovo 5, p. 1, 3.
46. Beniušis, R. Griauti negalima statyti: nuomonė. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2013, kovo 15,
p. 4.
47. Kretingos bibliotekos ateitis: lėšų laukimo ritmu: [pokalbis apie Kretingos viešosios
bibliotekos statybą / kalbino] Audronė Puišienė, Vitalija Vitkauskienė. - Portr., iliustr. - Aut.:
Juozas Mažeika, Jolita Vaickienė, Rimantas Kviklys, Birutė Karčauskienė, Algimantas
Šoblinskas, Konstantinas Skierus, Valerijonas Kubilius // Pajūrio naujienos. - 2013, rugpj. 16,
p. 1, 4.
48. Vitkauskienė, V. Rajono problemoms atvėrė Premjero duris. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2013, rugs. 3, p. 19.
Apie Ministro Pirmininko patarėjo sveikatai, Kretingos rajono Garbės piliečio Antano Vinkaus

organizuotą susitikimą su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, kuriame rajono
problemas išdėstė Savivaldybės meras Juozas Mažeika ir administracijos direktorius Virginijus
Domarkas.
49. Vitkauskienė, V. Viltis pastatyti biblioteką stiprėja. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2013, spal.
22, p. 3.
Apie Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjo sveikatai Antano Vinkaus ir Kovo
osios Nepriklausomybės akto signatarų Bronislovo Genzelio ir Romualdo Ozolo vizitą
Kretingoje dėl įstrigusios bibliotekos statybos problemų.
50. Stonkuvienė, L. Tikimasi, kad nauja biblioteka duris atvers po dviejų metų. - Iliustr. //
Švyturys. - 2013, spal. 23, p. 3.
Apie Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus patarėjo sveikatai Antano Vinkaus ir Kovo 11-osios
Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio ir Romualdo Ozolo vizitą Kretingoje,
kurio tikslas apžiūrėti esamą ir statomą bibliotekas, aptarti su jomis susijusias problemas.
51. Vėl pametėjo lėšų statomai bibliotekai. - Iliustr. – „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. 2013, spal. 25, p. 4.
Apie iš valstybės biudžeto skirtas lėšas Kretingos viešosios bibliotekos statybai.
52. Vaickienė, J. Nepraranda vilties dirbti ranka rankon su Savivaldybės valdžia : [pokalbis su LR
Seimo nare Jolita Vaickiene / kalbino] Vitalija Vitkauskienė. - Portr. // Pajūrio naujienos. 2013, gruod. 31, p. 3.
2014 m.
53. Vitkauskienė, V. Bibliotekos statybą kelia iš praeito į šį amžių. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. 2014, saus. 7, p. 1-2.
Apie Kultūros ministro Šarūno Biručio ir Seimo narės Jolitos Vaickienės vizitą Kretingoje,
kurio metu lankėsi būsimos bibliotekos statybvietėje ir dabartinėse Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos patalpose.
54. Mendeika, A. Bibliotekos statyba: skambūs žodžiai, bet ne realūs darbai. - Iliustr. // Švyturys. 2014, saus. 8, p. 1, 3.
Apie Kultūros ministro Šarūno Biručio vizitą Kretingoje, kurio metu lankėsi Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir naujosios bibliotekos statybvietėje.
55. Laučiūtė, J. Vargas dėl kultūros. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2014, saus. 16, p. 2.
Apie tai, kad žmonėms reikia ne tik socialinių garantijų, bet ir kultūros, krizės nustekentų šeimų
biudžetui prieinamų knygų, spaudos, parodų "kartu su pagarba silpniems, seniems, neįgaliems
ar neturtingiems, kartu su meile lietuvių kultūrai, lietuviškam žodžiui".
56. Laučiūtė, J. Serialas „Biblioteka“ tęsiasi : politiko žodis. - Portr. // Pajūrio naujienos. - 2014,
saus. 24, p. 4, 6.
Kretingoje apsilankęs kultūros ministras Šarūnas Birutis vėl atgaivino kretingiškių emocijas dėl
statomos Viešosios bibliotekos.

57. Beniušis, R. Kam kretingiškiai turėtų „padėkoti“ už tokią naujos bibliotekos statybą?:
nuomonė. - Portr. // Pajūrio naujienos. - 2014, saus. 24, p. 4, 6.
Žiniasklaidoje ir visuomenėje nerimstančios aistros dėl statomos Kretingos bibliotekos ateities
verčia atidžiau pažvelgti ten, kur bibliotekos statomos kur kas sėkmingiau ir atsakingiau.
58. Vitkauskienė, V. (Ne)viešas biudžetas: iš žurnalisto bloknoto. - Portr. // Pajūrio naujienos. 2014, saus. 31, p. 3.
Apie internete, adresu www.kretinga.lt, paskelbtą rajono savivaldybės biudžeto projektą.
59. Puišienė, A. Į rajono problemas pažvelgė iš arčiau. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2014, vas.
14, p. 5.
Apie oficialų Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės vizitą į Kretingos rajono Savivaldybę.
60. Žada lėšų bibliotekai – „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2014, vas. 14, p. 4.
Apie Kretingos rajono mero Juozo Mažeikos ir administracijos direktoriaus Virginijaus
Domarko vizitą pas šalies premjerą Algirdą Butkevičių bibliotekos statybos finansavimo
klausimais.
61. Mendeika, A. Viltys dar neišblėso // Švyturys. - 2014, vas. 15, p. 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės mero Juozo Mažeikos ir administracijos direktoriaus V.
Domarko susitikimą su premjeru A. Butkevičiumi.
62. Vitkauskienė, V. Ir Premjeras aplankė biblioteką. // Pajūrio naujienos. - 2014, kovo 4, p. 5.
Įstrigusios Kretingos bibliotekos statybos vietą apžiūrėjo Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
63. Mendeika, A. Šalies valdžia prisimena provincijos bėdas // Švyturys. - 2014, liep. 16, p. 3.
Apie Kretingos savivaldybės Administracijos direktoriaus V. Domarko susitikimus Vilniuje
Aplinkos ministerijoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje bei premjeru A. Butkevičiumi aptarti
Kertingos rajonui svarbius klausimus: Minijos krantų sutvirtinimą ties sodų bendrija „Rasa“,
Kretingos M. Daujoto pagrindinės mokyklos renovacijos antrąjį etapą, bibliotekos ir sporto
komplekso statybas.
64. Laučiūtė, J. Reikia taupyti? Junkime ministerijas. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2014, rugs. 17,
p. 2.
Straipsnyje rašoma, kad kai kurių ministrų samprotavimai viršija nekompetencijos lygį. Kaip
vienas tokių įvardijamas kultūros ministras Š. Biruti. Išsakoma nuomonė apie ministro
pasisakymus dėl Kretingos viešosios bibliotekos statybos, Klaipėdos muzikinio teatro iškėlimo į
Palangą ir kt.
65. Nikitenka, D. Ministras biblioteką vadina Vasiukais. – Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. – 2014,
rugs. 18, p. 5.
2006-aisiais pradėtam statyti daugiafunkcinės Kretingos viešosios bibliotekos pastato statybai
šiemet neskirta jokių lėšų. Kultūros ministras Š. Birutis tvirtina, kad šis projektas neracionalus
ir siūlo dalį bibliotekos pastato skirti verslininkams arba statinį, į kurį jau investuota per 5 mln.
Lt, visai nugriauti.

66. Beniušis, R. Naujųjų Vasiukų klausimu // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2014, rugs.
23, p. 2.
Draudimo ekspertas R. Beniušis apie Kretingos bibliotekos statybos istoriją. Autoriaus teigimu,
kultūros ministras Š. Birutis teisus, vadindamas šią statybą Naujaisiais Vasiukais. Autoriaus
nuomone, Kretingos bibliotekos statybos istorija - tipinis šalies biudžeto lėšų švaistymo
pavyzdys, kai politikai ir valdininkai priima sprendimus neįvertinę pasekmių.
67. Sėlenienė, L. 5 mln. litų kainavusi Kretingos biblioteka ėmė griūti dar nė nepastatyta. - Iliustr.
// 15 min.lt [Elektroninis išteklius]. - 2014, rugs. 25.
68. Stonkuvienė, L. Biblioteka iškils, jei visi būsime vieningi // Švyturys. - 2014, rugs. 27, p. 3, 7.
Apie diskusiją Kretingos rajono savivaldybėje dėl tolesnės naujos bibliotekos statybos.
69. Januškienė, Agnė. Konservatoriai ragina Vyriausybę tęsti Kretingos viešosios bibliotekos
statybų finansavimą // Pajūrio naujienos. - 2014, spal. 14, p. 3.
Penkiolika Seimo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narių
pasirašė Ministrui Pirmininkui ir kultūros ministrui Š. Biručiui adresuotą kreipimąsį, kuriuo
ragina vykdyti Vyriausybės įsipareigojimus ir atkurti valstybinį finansavimą M. Valančiaus
viešosios bibliotekos pastato statyboms.
70. Ziabkus, A. Viltis - po 8 metų pertraukos. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2014, spal. 24, p. 19.
Apie tai, kad kretingiškiams šiomis dienomis nušvito viltis, kad aštuntus metus vykstančios
naujos bibliotekos statybos vėl bus tęsiamos, kultūros ministras Š. Birutis siūlo koreguoti
pastato projektą, apie rajono valdžios požiūrį į tai, kt. bibliotekos statybos, darbų finansavimo
klausimus.
71. Vitkauskienė, Vitalija Ar vėl į tą pačią balą : iš žurnalisto bloknoto / Vitalija Vitkauskienė. Portr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2014, gruod. 12, p. 3.
Žurnalistės mintys apie Lietuvos Respublikos Seime persvarstomą 2015 metų valsybės
biudžetą, apie tai kiek ir kam iš valstybės 2015 m. biudžeto Valstybės investicijų programos
(VIP) gaus Kretingos rajono savivaldybė bibliotekos statyboms tęsti, bei naujo sporto
komplekso statybai pradėti
2015 m.
72. 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
73. 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
74. 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

75. 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).
2016 m.
76. Valstybės investicijų programos lėšos: kam ir kiek jų skirta. – "P. n." informacija // Pajūrio
naujienos. – ISSN 1648-3901. – 2016, saus. 8, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybei 2016 metams iš Valstybės investicijų programos (VIP) yra skirta
1 mln. 970 tūkst. eurų ir 240 tūkst. eurų iš Valstybės švietimo įstaigų modernizavimo
programos.
77. Biudžeto pinigai plauks bibliotekos ir sporto komplekso statyboms. – "P. n." informacija //
Pajūrio naujienos. – ISSN 1648-3901. – 2016, vas. 23, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdį ir planuojamą rajono 2016 metų biudžetą.
78. Juškevičius, Andrius. Dalį naujos bibliotekos planuoja perduoti teismui / Gintauto Maciaus
nuotr. – Iliustr. // Švyturys. – ISSN 1648-8164. – 2016, kovo 23, p. 1, 7.
Apie Lietuvos kultūros ministro Šarūno Biručio susitikimą su Kretingos rajono savivaldybės
vadovais dėl naujo bibliotekos pastato statybos aptarimo.
79. Puišienė, Audronė. Dalis bibliotekos - Kretingos teismo reikmėms / Dariaus Šypalio nuotr. –
Iliustr. // Pajūrio naujienos. – ISSN 1648-3901. – 2016, kovo 25, p. 5.
Apie Kultūros ministro Šarūno Biručio apsilankymą Kretingoje dėl bibliotekos statybos
tolesnio finansavimo bei Kretingos senosiose kapinėse esančios grafų Tiškevičių koplyčios
sutvarkymo galimybių aptarimo.
80. Ziabkus, Alvydas. Teisėjams knygos bus po ranka. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 13922351. – 2016, bal. 13, p. 17.
Apie tai, kad Kretingos valdžiai nušvito viltis, kad dešimtus metus nesibaigiančią naujosios
bibliotekos statybą pabaigti gali čia persikraustęs apylinkės teismas, kuris neišsitenka savo
pastate ir ieško erdvesnių patalpų. Tokiam sumanymui jau yra pritaręs teisingumo ministras J.
Bernatonis (pateikti Kretingos r. mero J. Mažeikos komentarai).
81. Vitkauskienė, Vitalija. Šventės rajone - be stipraus alkoholio. – Iliustr. // Pajūrio naujienos. –
ISSN 1648-3901. – 2016, geg. 27, p. 4.
Apie Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus dėl alkoholio,
stipresnio nei 7,5 %, pardavimo ribojimo švenčių metu bei statomos bibliotekos dalies (480 kv.
m) perdavimo Kretingos apylinkės teismo reikmėms.
82. Vitkauskienė, Vitalija. Kas kursis po vienu stogu su biblioteka // Pajūrio naujienos. – ISSN
1648-3901. – 2016, liep. 15, p. 6.
Apie koreguojamą bibliotekos statybos projektą ir planuojamas įkelti įstaigas.
83. Mendeika, Aistas. Bibliotekos projektą ketinama koreguoti. – Iliustr. // Švyturys. – ISSN 16488164. – 2016, liep. 16, p. 3.
Apie planuojamą naujai statomos Kretingos bibliotekos patalpų techninio projekto pakeitimą.
2017 m.
84. Mendeika, Aistas. Statybininkams broką teks pašalinti // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2017,
saus. 14, p. 2.
Apie naujai statomoje Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje

iškilusius statybos defektus.
85. Domarkas, Virginijus. Administracijos direktorius - apie naująjį biudžetą ir suplanuotus
darbus. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2017, vas. 14, p. 5.
Apie 2017 metų biudžeto formavimą orientuojant į investicijas.
86. Šeškevičienė, Irena. Išsikėlė ambicingą tikslą - šiemet užbaigti biblioteką / Dariaus Šypalio
nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2017, vas. 24, p. 5.
Apie naujosios Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos statybą.
87. Gabšys, Kęstutis. Biblioteka sulauks naujų statytojų. - Iliustr. - // Švyturys. - ISSN 1648-8164.
- 2017, geg. 3, p. 1, 3.
Apie naujai statomos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bei
Sporto ir sveikatingumo centro statybas
88. Juškevičius, Andrius. Savivaldybės viešieji pirkimai - gyventojų gerovei. - Iliustr. // Švyturys.
- ISSN 1648-8164. - 2017, birž. 17, p. 2.
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) skelbia apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos
šiemet suplanuotus viešuosius pirkimus; minima bibliotekos statyba.
89. Gabšys, Kęstutis. Aiškėja, kas tęs bibliotekos statybos darbus. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN
1648-8164. - 2017, liep. 22 d., p. 1, 3.
Apie naujai statomos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos
statybos darbus.
90. Mato bibliotekos ir Sporto komplekso statybų pabaigtuves. - Iliustr. - "P. n." informacija //
Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2017, liep. 25, p. 4.
Apie naujai statomos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir
Sporto komplekso statybų užbaigimą.
91. Aptarti bibliotekos statybos darbai / "Švyturio" inf. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2017,
rugpj. 19, p. 2.
Apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir
Statybos skyriaus vedėjos Rimos Lukauskienės susitikimą su AB "Panevėžio statybos trestas"
filialo "Klaipstata" atstovais, kurie tęs Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujo
pastato statybos darbus.
92. Savivaldybė ir Danske bankas sutarė dėl paskolos / pagal rajono Savivaldybės informaciją. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2017, rugpj. 22, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybė pasirašė finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartį, pagal kurią
Danske banko A/S Lietuvos filialas suteiks paskolą dviejų Savivaldybės investicinių projektų Kretingos sporto ir sveikatingumo centro bei naujojo M. Valančiaus viešosios bibliotekos
pastato - statyboms finansuoti.
93. Benaitytė, Gintarė. Savivaldybė ir Danske Bank sutarė dėl paskolos. - Iliustr. // Švyturys. ISSN 1648-8164. - 2017, rugpj. 23, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybė pasirašė finansavimo paslaugų sutartį, pagal kurią Danske bank
A/S Lietuvos filialas suteiks paskolą dviejų Savivaldybės investicinių projektų Kretingos sporto
ir sveikatingumo centro bei naujojo M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato - statyboms
finansuoti.
94. Medneika, Aistas. Pažadas: šv. Kalėdoms - gražus naujos bibliotekos pastatas // Švyturys. ISSN 1648-8164. - 2017, rugs. 9, p. 1-2.
pie naujai statomoje Kretingos viešojoje bibliotekoje numatomus atlikti statybos darbus,
kuriuos atliks AB "Panevėžio statybos trestas".
95. Dėl bibliotekų. - "M. ž." inf. // Mūsų žodis. - ISSN 1822-07032017, rugs. 15, p. 2.
Rugsėjo 11 d. LR Seimo narė Levutė Staniuvienė lankėsi Kultūros ministerijoje, kur kalbėta
Skuodo ir Kretingos rajonams svarbiais klausimais - dėl investicinių lėšų bibliotekų statybai
užbaigti. Jei ministerija neturėtų Lietuvos 100-mečio prioriteto - investicijų į Gedimino kalną ir

Lukiškių aikštę, užbaigti bibliotekų statybą gal ir pavyktų.
96. Benaitytė, Gintarė. Domėjosi bibliotekos statybos darbų eiga. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN
1648-8164. - 2017, rugs. 30, p. 3.
Apie Kretingos rajono savivaldybės mero Juozo Mažeikos, Administracijos direktoriaus
Virginijaus Domarko ir Statybos skyriaus vedėjos Rimos Lukauskienės bei rangos darbus
vykdančia AB "Panevėžio statybos trestas" filialo "Klaipstata" aptartą statomą M. Valančiaus
viešosios bibliotekos pastatą ir suplanuotų darbų eigą.
97. Paseno dalis bibliotekos statybos projekto / "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN
1648-3901. - 2017, spal. 6, p. 3.
Apie papildomų lėšų poreikį statant Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją
biblioteką.
98. Gabšys, Kęstutis. Bibliotekos pastatą išvadavo nuo medžių / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. //
Švyturys. - ISSN 1648-8164. - 2017, spal. 11, p. 4.
Prie naujai statomos Kretingos raj. savivaldybės bibliotekos pastato komunalinės tarnybos
nupjovė kelis sutrūnijusius ir per arti statinio esančius medžius.
99. Svarbiausių statybų finansavimas tebėra neaiškus. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos.
- ISSN 1648-3901. - 2017, lapkr. 7, p. 6.
Apie lėšas reikalingas Kretingos miesto naujai statomai bibliotekai bei Sporto ir sveikatingumo
komplekso statybai.
100. Benaitytė, Gintarė. Apžiūrėjo statomus objektus. - Iliustr. // Švyturys. - ISSN 1648-8164. 2017, lapkr. 15, p. 3.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai apžiūrėjo ir įvertino statybų eigą dviejuose
svarbiausiuose Kretingoje statomuose objektuose - naujajame Motiejaus Valančiaus viešosios
bibliotekos pastate bei sporto ir sveikatingumo centre.
101. Kitąmet planuoja bibliotekos įkurtuves. - "P. n." informacija // Pajūrio naujienos. - ISSN
1648-3901. - 2017, lapkr. 24, priedas "Žemė ir ūkis", Nr. 11 (148), p. 11.
Savivaldybės valdžia 2018 metais planuoja užbaigti dešimtmetį užsitęsusią bibliotekos statybą.
102. Vitkauskienė, Vitalija. Prabilo apie broką Sporto komplekso statyboje: rajono taryboje. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - ISSN 1648-3901. - 2017, gruod. 1, p. 4.
Rajono Savivaldybės tarybos posėdyje kalbėta apie Kretingos sporto ir sveikatingumo
kompleksą statančios bendrovės "LitCon" darbų kokybę, apie naujai statomoje bibliotekoje
buvusį broką. Posėdyje nepritarta dėl autotransporto įmonės "Bėgma" siūlomo kelio tiesimo.
103. Mendeika, Aistas. Sporto kompleksui skyrė papildomai lėšų: tarybos posėdis // Švyturys. ISSN 1648-8164. - 2017, gruod. 2, p. 3, 13.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta beveik visiems pateiktiems sprendimų
projektams. "Panevėžio statybos trestas" iki metų pabaigos nespės įsisavinti naujai statomai
Motiejaus Valančiaus bibliotekai skirtus 150 tūkst. eurų rajono biudžeto lėšų, taryba nusprendė
perkelti šias lėšas į Sporto komplekso statybą. Taryba pritarė siūlymui padidinti nuvažiuoto
kilometro bendrovės "Kretingos autobusų parkas" maršrutiniu autobusu tarifą vienu centu.
Antikorupcijos komisijoje vėl permainos - iš komisijos pirmininko pareigų atsistatydino
Tarybos narys Edmundas Valantiejus.
2018 m.
104. Mažeika, Juozas. Prasideda karštas darbymetis: [pokalbis su Kretingos savivaldybės meru
Juozu Mažeika] / [kalbino] Aistas Mendeika. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, saus. 6, p. 3-4.
Apie planuojamą veiklą Kretingos rajone, t. t. apie Kretingos bibliotekos statybą.
105. Gabšys, Kęstutis. Savivaldybės biudžeto perteklius atiteks statybininkams. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, vas. 3, p. 3.

Kretingos rajono savivaldybė pradėjo 2018 metų rajono savivaldybės biudžeto svarstymo
procedūras. Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos planuojamos gerokai didesnės, o pinigų
perteklių ketinama skirti sporto komplekso ir bibliotekos pastatams užbaigti bei ES paramos
projektams finansuoti.
106. Statomoje bibliotekoje įpusėjo vidaus patalpų įrengimo darbai. - Iliustr. - Savivaldybės
inf. // Švyturys. - 2018, vas. 7, p. 3.
Apie naujosios bibliotekos pastate vykdomus vidaus apdailos darbus.
107. Darbai įpusėjo. - Pagal rajono savivaldybės informaciją // Pajūrio naujienos. - 2018, vas. 9, p.
8.
Apie naujai statomoje Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje atliekamus vidaus
apdailos darbus bei statybininkų planus šių metų rudenį užbaigti bibliotekos statybą.
108. Vaitkevičienė, Gabija. Kretingiškiai infrastruktūrai skolinasi. - Diagr. // Verslo žinios. - ISSN
1392-2807. - 2018, vas. 21, p. 13.
Apie numatomas Kretingos r. savivaldybės š.m. biudžeto pajamas ir išlaidas, planus šiemet ir
kitąmet baigti dviejų miestui svarbių objektų – Sporto sveikatingumo komplekso ir Viešosios
M. Valančiaus bibliotekos statybą, kuriai, be savivaldybės biudžeto lėšų, numatoma skolintis
925 000 Eur.
109. Baronienė, Daiva. Bibliotekoms - amžiaus statybų dalia. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2018,
kovo 15, p. 5.
Rašoma, kad Lietuvoje šiuo metu modernizuojama arba naujai statoma beveik 10 viešųjų
bibliotekų pastatų, nors pagal ankstesnius valstybės planus modernios bibliotekos skaitytojus
turėjo priimti dar 2013 m. Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos dir. B.
Karčauskienė pasakojo, jog šiemet sueis 10 metų, kai Kretingoje pradėta statyti nauja
biblioteka, dabar joje atliekami vidaus darbai, įkurtuves turėtų priartinti tai, kad iš Kretingos r.
savivaldybės biudžeto jau antri metai statybai skiriama po pusę milijono eurų.
110. Šeškevičienė, Irena. Naujoji biblioteka – šviesa tunelio gale / Dariaus Šypalio nuotr. - Iliustr.
// Pajūrio naujienos. - 2018, kovo 16, p. 1, 4.
Apie naujai statomos bibliotekos statybos užbaigimo darbus, trūkstamas lėšas bei apie vartotojų
aptarnavimo erdvių išdėstymą naujajame bibliotekos pastate.
111. Vitkauskienė, Vitalija Savivaldybė skolinasi kone milijoną. - Rubrika: Rajono taryboje //
Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 3, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės taryba leido Savivaldybės administracijai paimti 925 tūkst. eurų
banko paskolą. Paskolos pinigai šiemet bus išleisti Kretingos miesto sporto, sveikatingumo ir
laisvalaikio komplekso bei Kretingos rajono viešosios bibliotekos statyboms.
112. Naująją biblioteką tikisi atidaryti rudenį / Ritos Nagienės nuotr. - Iliustr. - „P. n.“
informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, bal. 10, p. 4.
Apie Kretingos naujosios bibliotekos statybos darbų užbaigimą, lėšas bei erdvių paskirstymą.
113. Mendeika, Aistas. Nauja biblioteka – jau šiemet / Aisto Mendeikos nuotr. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, bal. 11, p. 1, 4.
Apie Sporto komplekso ir bibliotekos statybos darbus. Savivaldybės meras Juozas Mažeika
tikisi, kad naujosios bibliotekos statyba šiais metais bus užbaigta.
114. Gabšys, Kęstutis. Politikus piktina darbų tempai ir kokybė: savivalda. - Iliustr. // Švyturys. 2018, birž. 27, p. 5.
Apie Kretingos r. savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdį, kuriame
buvo aptariamas stringančių svarbiausių rajono statybos ir remonto darbų projektų
įgyvendinimas – bibliotekos užbaigimo darbai, sporto komplekso statybos darbai, vėluojantys
gatvių remonto darbai.
115. Naujosios bibliotekos baldams – 250 tūkst. eurų / „P. n.“ informacija. - Iliustr. // Pajūrio
naujienos. - 2018, liep. 17, p. 3.

Apie Savivaldybės skirtas lėšas M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujam pastatui reikalingų
baldų, įrangos ir interjero detalių įsigijimui.
116. Benaitytė, Gintarė. Dalis infrastruktūros projektų eina į pabaigą: savivaldybėje. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, rugs. 26, p. 4.
Apie Kretingoje vykstančių statybų situaciją, kurią įvertino Savivaldybės meras,
Administracijos direktorius ir pavaduotojas.
117. Mendeika, Aistas. Tarybos nariams informacijos dar trūksta : politika / autoriaus nuotr.. Iliustr. // Švyturys. - 2018, rugs. 26, p. 3.
Apie Savivaldybės Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu
komiteto nariai aplankė didžiausius statomus Kretingos infrastruktūros objektus.
118. Statomoje bibliotekoje mirė darbininkas / „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018, spal. 20, p. 2.
Naujai statomoje Kretingos bibliotekoje mirė darbininkas.
119. Šeškevičienė, Irena. Gyva grandinė iš senosios į naująją biblioteką / Dariaus Šypalio nuotr. Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, lapkr. 23, p. 1, 4.
Apie Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotą akciją, kurios metu iš senosios
bibliotekos 300 knygų buvo perduotos gyva kretingiškių grandine į naujai pastatytą biblioteką,
kuri netrukus, gruodžio 21 d. bus atidaryta.
120. Antanaitytė, Irma. Prieš įkurtuves – simbolinė knygų kelionė / autoriaus nuotr. - Iliustr. //
Švyturys. - 2018, lapkr. 24, p. 1, 3.
Apie Kretingos viešosios bibliotekos organizuotą simbolinę akciją, kurios metu sukviesti
gyventojai perdavinėjo knygas gyva grandine iš senosios bibliotekos pastato į naująją
biblioteką.
121. Neaptarnaus lankytojų / „P. n.“ informacija // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 11, p. 24.
Kretingos viešosios M. Valančiaus bibliotekos pranešimas skaitytojams, kad dėl kraystymosi į
naujas patalpas, aptarnavimo paslauga laikinai nebus teikiama.
122. Dėl kraustymosi darbų lankytojų neaptarnaus / „Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2018, gruod.
12, p. 4.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka informuoja, kad nuo gruodžio
14 dienos biblioteka Vilniaus g. 8 užsidaro, nes keliasi į naująjį pastatą. Skaitytojai ir lankytojai
nebus aptarnaujami.
123. Stonkuvienė, Laima. Kalėdų stebuklas: įkurtuvės naujojoje bibliotekoje / Laima Stonkuvienė
; Aisto Mendeikos nuotr.. - Iliustr. // Švyturys. - 2018, gruod. 22, p. 1, 5.
Apie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos naujojo pastato
atidarymo šventę.
124. Nagienė, Rita. Atidarė dešimtmetį statytą biblioteką / „P. n.“ informacija ; Ritos Nagienės
nuotr. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2018, gruod. 28, p. 8.
Apie naujojo Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos pastato iškilmingą
atidarymą.

