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PATVIRTINTA 
Kretingos rajono savivaldybės 
M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 
2016 m. vasario 4 d. įsakymu Nr.V1-5 

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

2016 metų veiklos planas 

1. Aplinkos išteklių analizė.  

1.1. Išorės aplinkos analizė 
1.1.1. Politiniai veiksniai. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka 

(toliau – Viešoji biblioteka), vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Europos Sąjungos teisiniais 
dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais, Kretingos rajono savivaldybės 
tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais. Svarbiausias 
dokumentas, reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra „Lietuvos Respublikos bibliotekų 
įstatymas“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431). Nuo šalies formuojamos politikos  priklauso valstybinių 
programų, kuriomis vadovaujasi Viešoji biblioteka, kūrimas ir įgyvendinimas. 2016 m. Viešajai 
bibliotekai reikšminga yra „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategija“ (Žin., 2005, Nr. 
73-2649), Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. XII-1461 „Dėl 2016 
metų paskelbimo Bibliotekų metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. 
nutarimu Nr. 45 patvirtintas Bibliotekų metų minėjimo 2016 metais planas, išlieka aktuali 
„Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin., 2002, Nr. 92-3943), 
nes naujas Viešosios bibliotekos pastatas pradėtas statyti šios programos pagrindu, o jai 
pasibaigus – statyba dar nebaigta.   

Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos 
veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros programa“, 
„Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“. 

Šiuolaikinės bibliotekos gairės apibrėžtos „UNESCO Viešųjų bibliotekų manifeste 1994“, 
bibliotekų teikiamos informacijos svarba akcentuojama „IFLA Glazgo deklaracijoje dėl 
bibliotekų, informacijos tarybų ir intelektinės laisvės“, „IFLA Interneto manifeste“ ir kt. 

1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga – jai finansavimas 
skiriamas iš valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus įstaigos 
biudžetą. 2015 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirta 577,8 
tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui ir SODRA įmokoms išleista 406,7 tūkst. Eur, paslaugoms ir 
prekėms – 151,6 tūkst. Eur, iš šios sumos periodinių leidinių įsigijimui – 13,2 tūkst. Eur, 
ilgalaikiam turtui įsigyti – 21,7 tūkst. Eur. Per 2015 m. už Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 
teikiamas mokamas paslaugas surinkta 1,8 tūkst. Eur. 

2015 m. Viešajai bibliotekai finansiniu požiūriu buvo palankūs. Metus pavyko užbaigti be 
įsiskolinimų už komunalines paslaugas, buvo atliktas kapitalinis remontas Erlėnų filiale, nupirkti 
nauji baldai bei kitas inventorius. Likę seni baldai pakeisti naujais Vydmantų, Darbėnų, 
Juodupėnų, Jokūbavo (dalis) filialuose. Taip pat, gavus Kretingos rajono Tarybos pritarimą, iš 
sutaupytų Viešosios bibliotekos biudžeto lėšų nupirkta 19 naujų kompiuterių darbuotojų darbo 
vietoms atnaujinti.  

Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentams įsigyti 2015 m. gauta 26,9 
tūkst. Eur, už kuriuos nupirkta 3628 fiz. vnt. dokumentų.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2014 m. liepos 1 d. sistemingai pradėjo didinti 
kultūros darbuotojų darbo užmokestį. Taip pat šalyje didėjo minimalus darbo užmokestis. 2015 
m. Viešosios bibliotekos darbuotojų atlyginimams Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildomai 
skyrė 16,3 tūkst. Eur. Sistemingas tolimesnis atlyginimų didinimas numatomas ir 2016 m. 
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Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2016 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektas – 
644,4 tūkst. €.  

Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis. 
Privatūs asmenys, įstaigos, įmonės kartais suteikia finansinę paramą Viešajai bibliotekai ir jos 
filialams. Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip paramą gauna knygas ir periodinius leidinius: 2015 
m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 1893 fiz. vnt. dokumentų už 5,8 tūkst. Eur. Lyginant su 
2014 m., paramos padaugėjo (2014 m. gauta 1675 fiz. vnt.). Manoma, jog įtakos didėjimui turėjo 
Lietuvos Respublikos Prezidentės remiama akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu asmenys ir 
įmonės raginami dovanoti bibliotekoms naujas knygas. Tikimasi, kad 2016 m. parama dar augs, 
nes minėtoji akcija vis populiarėja, darbuotojai intensyviai ieško įmonių ar asmenų, galinčių 
paremti biblioteką. 

2015 m. Viešoji biblioteka minėjo veiklos 80-ąjį jubiliejų. Šios šventės organizavimui taip 
pat buvo rasta rėmėjų, kurie pasirūpino šventės vaišėmis, suvenyrais, reprezentacinėmis 
priemonėmis.  

Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų išlieka užsitęsusi naujo Viešosios 
bibliotekos pastato statyba. 2015 m. iš Valstybės investicijų programos, iš kurios iki šiol statyba 
buvo finansuojama, skirta 144,8 tūkst. Eur.  

Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai nėra 
finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai lėšos gaunamos vykdant projektinę 
veiklą. 2015 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos gavo 5,0 tūkst. Eur trims 
projektams įgyvendinti. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos 
programos įgyvendinimui skirta 4,0 tūkst. Eur, Etninės kultūros programos įgyvendinimui – 1,25 
tūkst. Eur, iš Atvirų jaunimo erdvių veiklos programos – 0,9 tūkst. Eur. Iš Europos Sąjungos 
informacinio biuro Lietuvoje gauta 1,0 tūkst. Eur. 

2015 m. Viešoji biblioteka gavo 22,6 tūkst. Eur finansavimą iš nacionalinio projekto 
„Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“ 
įgyvendinimui. Kadangi projektas bus tęsiamas ir 2016 m., pagal finansavimo taisykles 2015 m. 
buvo galima išleisti tik pagrįstą išlaidų dalį. Viešajai bibliotekai leista panaudoti 69 proc. viso 
projekto biudžeto, t.y. 16,5 tūkst. Eur. Likusi suma (6,1 tūkst. Eur) bus panaudota 2016 m.  

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto 
ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2016 m. pradžioje 
Kretingos rajone užregistruoti 39152 gyventojai. Lyginant su 2015 m. (40133 gyventojai), 
gyventojų sumažėjo beveik 1000. Kretingos mieste 2016 m. pradžioje gyveno 18415 gyventojų 
– 329 mažiau nei 2015 m. Matoma, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra labai 
intensyvus, kas tiesiogiai siejasi su Viešosios bibliotekos veiklos rodikliais – mažesnis gyventojų 
skaičius sąlygoja mažesnius Viešosios bibliotekos veiklos rodiklius.  

Skirtingų amžiaus grupių Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai naudojasi skirtingomis 
paslaugomis: vaikams aktuali popamokinė veikla Viešojoje bibliotekoje ar filialuose, knygos ir 
kompiuteriniai žaidimai, jaunuoliai daugiausiai naudojasi nemokama prieiga prie interneto, 
mokymais, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodikos skaitymas 
vietoje. Skiriasi paslaugų populiarumas Kretingos mieste ir kaimiškosiose teritorijose. Viešosios 
bibliotekos filialuose populiariausi yra periodiniai leidiniai, Viešojoje bibliotekoje daugiau 
išduodama knygų. Viešojoje bibliotekoje prieš porą metų itin populiarūs buvę grupiniai 
kompiuterinio raštingumo mokymai praranda aktualumą ne tik mieste, bet ir kaime.  2016 m., 
kaip ir 2015 m., daugiau numatoma vykdyti individualių mokymų, konsultacijų ne tik 
kompiuterių ar interneto naudojimo klausimais, bet ir planšetinių kompiuterių, mobiliųjų 
telefonų.  

2015 m. Viešojoje bibliotekoje itin didelis dėmesys skirtas darbui su jaunimu.  
Buvo tęsiama Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ veikla. Siekiant jaunimui suteikti 

daugiau privatumo, minėta erdvė iš Viešosios bibliotekos abonemento perkelta į Edukacijos 
centrą. 2016 m. teikiant paraišką Kretingos rajono savivaldybės Atvirų jaunimo erdvių 
finansavimo programai, nutarta daugiau dėmesio skirti veiklai su jaunimu vystyti, o ne inventoriui 
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įsigyti. Gavus būtiną finansavimą Kretingos jauniems žmonėms planuojama rengti aktualias 
psichologinės tematikos paskaitas, asmens sveikatos, higienos ir grožio pamokas.  

2015 m. pradėtas ir 2016 m. tęsiamas projektas „Edukacinis kūrybinių medijų centras 
bibliotekoje“ taip pat skirtas jaunimo turiningam užimtumui užtikrinti. Nacionalinio projekto 
„Bibliotekos pažangai 2“ finansuotas Viešosios bibliotekos projektas orientuotas į jaunimo 
mokymus kūrybinių medijų temomis. 2015 m. vykdyti mokymai grafinio dizaino ir filmų kūrimo 
temomis, 2016 m. bus rengiami mokymai apie muzikos kūrimą ir fotografijos meną. Projektas 
skirtas ne tik Kretingos miesto, bet ir rajono jaunuoliams: pasirinktuose keturiuose filialuose 2015 
m. skaityta paskaita „Dizainas. Technologijos. Kūryba“, 2016 m. jaunimui bus pasiūlyta paskaita 
apie šiuolaikinės muzikos kūrimą.   

1.1.4. Technologiniai veiksniai.  
2015 m. pradėjus įgyvendinti projektą „Edukacinis kūrybinių medijų centras bibliotekoje“ 

Viešojoje bibliotekoje įkurtos naujos 8 kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams (2 stacionarūs 
kompiuteriai ir 6 nešiojamieji). Taip pat projekto pagrindu naujas kompiuteris nupirktas 
Edukacinio centro darbuotojui. Visuose devyniuose kompiuteriuose įdiegta mokymams 
reikalinga programinė įranga: CorelIDRAW Graphics Suite X7, Adobe Photoshop and Premiere 
Elements 13. 2016 m. numatoma įdiegti programą Ableton Live Intro, reikalingą muzikos kūrimo 
mokymams. Seminarams filialuose organizuoti įsigytas naujas projektorius ir ekranas. 2016 m. 
planuojama nupirkti profesionalų fotoaparatą, objektyvą, namų kino sistemą, ausines. Visa iš 
projektui skirto finansavimo nupirkta įranga yra apdrausta.  

Kasmet vis ryškėjanti problema yra kompiuterinės technikos nusidėvėjimas. 2015 m. 
pabaigoje iš sutaupytų Viešosios bibliotekos biudžeto lėšų nupirkta 19 naujų kompiuterių, kurie 
skirti darbuotojų darbo vietoms atnaujinti. Tai vienas didžiausių kompiuterių tinklo atnaujinimas 
nuo projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.  

2015 m. įsigyti 2 nauji kopijuokliai, dokumentų laminavimo ir įrišimo aparatai.  
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka taip pat rengia įvairaus pobūdžio projektus tam, 

kad užtikrintų viešųjų bibliotekų kompiuterių tinklo atnaujinimą. 2015 m. Nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka Viešajai bibliotekai skyrė 2 planšetinius kompiuterius bei 5 stacionarius 
kompiuterius, kurių paskirtis – atnaujinti VIPT 2 taškų kompiuterinę techniką. 

Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose 
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, Verslo žinios). 

Kaip ir ankstesniais metais toliau vykdoma Viešosios bibliotekos interneto svetainės 
www.kretvb.lt priežiūra bei elektroninės enciklopedijos „Kretingos krašto enciklopedija“ 
pildymas. 

Nuo 2015 m. Viešoji biblioteka partnerio teisėmis dalyvauja Klaipėdos apskrities Ievos 
Simonaitytės viešosios bibliotekos skaitmeniniame projekte „Bendradarbiaujančios ir kuriančios 
bendruomenės – krašto pažinimui“, kuriant interaktyvų krašto paveldo gidą (www.krasto 
gidas.lt). Projekto esmė – kompiuterinio gido forma pateikti interesantams informaciją apie 
lankytinus rajono objektus, turistinius maršrutus. Veikla bus tęsiama ir 2016 m. Kretingos Viešoji 
biblioteka partneriais pasirinkta dėl to, kad technologijų, informacijos ir žmogiškųjų resursų 
atžvilgiu buvo geriausiai pasiruošusi dalyvauti numatytose veiklose iš visų Klaipėdos apskrityje 
veikiančių viešųjų bibliotekų. 
1.2. Vidaus išteklių analizė.  

1.2.1. Teisinė bazė. Viešosios bibliotekos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, „Lietuvos Respublikos bibliotekų 
įstatymu“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431), kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais ir potvarkiais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. 
sprendimu Nr. T2-152 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos nuostatais“ (su vėlesniais pakeitimais). 

Darbo tvarką Viešojoje bibliotekoje apibrėžia „Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės“.  

Viešosios bibliotekos darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.  
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Viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimą reglamentuoja „Naudojimosi Kretingos rajono 
savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka taisyklės“. 

 Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis 
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Kretingos 
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su 
vėlesniais pakeitimais).  

Kasdienė veikla Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojama remiantis Viešosios 
bibliotekos direktoriaus įsakymais. 

1.2.2. Organizacinė struktūra. Viešoji biblioteka susideda ir centrinės viešosios 
bibliotekos Kretingos mieste, Salantų miesto filialo ir 19 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos 
struktūra – schemoje Nr. 1). 

2015 m. pakeista Viešosios bibliotekos vidaus struktūra: Periodikos ir Informacijos 
skaityklos sujungtos ir pavadintos Bendrąja skaitykla, Bibliografijos-informacijos sektorius 
pervadintas Kraštotyros-informacijos sektoriumi, buvusiose Informacijos skaityklos patalpose 
įkurtas Edukacijos centras. 

1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2016 m. Viešojoje bibliotekoje dirba 50 darbuotojų, iš kurių 
42 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirba 23 darbuotojai, su 
aukštesniuoju – 20, su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirba 5 kvalifikuoti specialistai ir 3 
techniniai darbuotojai. Per 2015 m. kvalifikaciją kėlė 47 darbuotojai. 

1.2.4. Planavimo sistema. Viešosios bibliotekos veikla organizuojama vadovaujantis 3 
metų laikotarpiui rengiamu strateginiu veiklos planu bei metiniu veiklos planu. 

1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialinė bazė. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga 
finansuojama iš valstybės ir Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. 2015 m. Viešoji biblioteka 
iš  Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 577,8 tūkst. Eur. 

2015 m. už mokamas paslaugas surinkta 1,8 tūkst. Eur. Surenkamos lėšos kasmet mažėja. 
Manoma, kad tai lemia vieningas skaitytojo bilietas, kurį reikia įsigyti tik vieną kartą ir jis galioja 
neribotai, taip pat vis daugiau aktualumo praranda mokamos Viešosios bibliotekos paslaugos –  
kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, nes vis daugiau lankytojų turi asmeninius 
multifunkcinius aparatus. Siekdami surinkti daugiau lėšų už mokamas paslaugas ir didinti 
mokamų paslaugų asortimentą, 2015 m. pabaigoje buvo nupirkti dokumentų laminavimo ir 
dokumentų įrišimo aparatai, spalvotas ir nespalvotas A3 ir A4 formato kopijas darantis 
kopijuoklis.  

Viešosios bibliotekos materialinė bazė po truputį gerėja. 2015 m. iš projekto „Edukacinis 
kūrybinių medijų centras bibliotekoje“ lėšų atnaujintas Edukacijos centras. Suremontuotos 
patalpos bei nupirkti nauji baldai Viešosios bibliotekos Erlėnų filialui, nupirktos naujos lentynos  
Vydmantų, Darbėnų, Juodupėnų, Jokūbavo (dalis) filialams, naujų baldų nupirkta Viešosios 
bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriui. Iš sutaupytų Viešosios bibliotekos 
biudžeto lėšų suremontuotos Interneto skaityklos patalpos. 

Į 2016 m. biudžeto išlaidas įtrauktas Viešosios bibliotekos S. Įpilties ir Laivių filialų 
remontas, abonemento grindų pakeitimas. 

Viešoji biblioteka yra pilnai aprūpinta kompiuterine ir programine įranga, tačiau periodiškai 
ją būtina atnaujinti. 

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2016 m. Viešojoje bibliotekoje yra 152 
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų - 102 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto). Viešoji 
biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti kompiuterine 
įranga ir gali konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo klausimais.  

Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia straipsnius 
ir pildo elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt. 2015 
m. už minėtųjų leidinių pildymą ir tobulinimą buvo  atsakinga vyresn. bibliotekininkė Jolanta 
Klietkutė, dirbanti 0,75 etato, todėl straipsnių buvo parengta nedaug. 2016 m. planuojama, kad 
vyresn. bibliotekininkė darbui su jaunimu J. Bružienė nauja informacija pildys „Kretingos krašto 
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enciklopedijos“ skyrius, kurie susiję su jaunimu. Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir 
atsakingai: visi straipsniai redaguojami profesionalios redaktorės.  

1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas 
tikrinamas ataskaitų sistema:  kasmet skyrių, sektorių vedėjai, filialų darbuotojai rengia veiklos 
statistines ir tekstines ataskaitas, kurias  pateikia vyresn. metodininkei. Iš gautų duomenų 
parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose atsispindintys veiklos 
privalumai ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime.  

2.1. Viešosios bibliotekos misija – Kretingos rajono bendruomenės informacijos, žinių, 
mokymosi ir savišvietos centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir paslaugų 
vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas. 

2.2. Strateginiai tikslai:  
1.  Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir kultūrinius 

poreikius. 
2.  Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą. 
3.  Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant 

nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams. 
4.  Išlaikyti personalo profesionalumą. 
5.  Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį. 

3. Viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 
2016-2018 metų ir Kretingos rajono 2016 metų kultūrinės veiklos programų įgyvendinimo. 
Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
Informacinių gebėjimų ugdymo programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka, 
planuodama savo veiklą 2016 metams, vadovaujasi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos strateginiais tikslais, kurie ir atspindi Viešosios bibliotekos ir jos filialų 
veiklos esmę. Minėtos Kretingos rajono savivaldybės programos ir Viešosios bibliotekos 
programos yra pagalbinės priemonės strateginių tikslų rezultatams pasiekti. 

Rengiant 2016 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, jog 2016 
m. visuotinai paskelbti Bibliotekų metais, Bendruomenių metais. Siekiant kokybiškai įprasminti 
Bibliotekų metus, Viešojoje bibliotekoje parengta 2016 Bibliotekų metų minėjimo programa, 
kurioje nurodytos priemonės, kurias įgyvendins Viešoji biblioteka ir filialai. 

Planuojant veiklos rodiklius 2016 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius 
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus.  

Trumpas programų, prie kurių įgyvendinimo savo veikla prisideda Viešoji biblioteka, 
apibūdinimas: 

3.1. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2016–2018 metų (toliau – Etninė 
programa).  

Etninės programos tikslas – sutelkus švietimo, kultūros specialistų, nevyriausybinių bei kitų 
organizacijų (tarp jų ir kaimo bendruomenių) pastangas, sudaryti sąlygas etninės kultūros 
vertybėms išsaugoti, jų sklaidai, pozityviam jaunosios kartos bei visuomenės požiūriui į etninę 
kultūrą ugdyti. 

Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai: 
• sudaryti sąlygas etninės kultūros vertybėms kaupti, tyrinėti ir užtikrinti jų 

ilgalaikį išsaugojimą; 
• sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei 

plėtrai; 
• palaikyti kraštiečių, išvykusių į užsienį, etninės kultūros raišką; 
• stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę; 
• skatinti etninės kultūros sąveiką su kitomis rajono socialinės ir ekonominės 

raidos sritimis (turizmu, kaimo plėtra, verslu). 
 Įgyvendinus Etninę programą, bus: 

• sudarytos sąlygos toliau plėtoti etninę kultūrą, saugoti tarmės, papročių ir 
tradicijų, paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone; 
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• sudarytos tinkamos sąlygos sukauptai medžiagai sisteminti bei jos sklaidai 
vykdyti; 

• sudarytos sąlygos perkelti vaizdo ir garso medžiagą į skaitmenines laikmenas; 
• stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etninės kultūros paveldą, 

vykdančių jo sklaidą, materialinė techninė bazė; 
• koordinuojama kultūros, švietimo įstaigų, bendruomenių, tautodailininkų veikla; 
• ugdomos ir skatinamos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, 

puoselėjančios tradicinės kultūros vertybes; 
• parengti ir išleisti etninės kultūros populiarinimo leidiniai (CD, DVD, katalogai, 

skrajutės ir pan.); 
• į etninės kultūros vyksmą įtraukti užsienyje gyvenantys kraštiečiai (stovyklose, 

šventėse); 
• toliau pildomas Kretingos rajono tradicinės kultūros paveldo sąvadas; 
• toliau rengiami dokumentai tradiciniams gaminiams, amatams, tradicinėms 

paslaugoms bei meistrams sertifikuoti. 
3.2. Kretingos rajono kultūrinės veiklos projektų programa (toliau – Kultūros 

programa). 
Kultūros programos tikslas – ugdyti savivaldybės gyventojų bendrąją kultūrą, puoselėti 

etnokultūrą, skatinti gyventojų kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, plėtoti informacines paslaugas. 
Įgyvendinant šį tikslą būtina: 

• paminėti žymias datas ir žinomų žmonių jubiliejus; 
• skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą; 
• skatinti gyventojų kūrybinę veiklą; 
• bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant 

renginius. 
Įgyvendinant Kultūros programą bus: 

• rašomi kultūrinės veiklos projektai; 
• organizuojami renginiai; 
• svarbūs Viešosios bibliotekos renginiai apibūdinti spaudoje; 
• masinėmis komunikacijos priemonėmis visuomenei skleidžiama informacija 

apie vykdomą kultūrinę veiklą; 
• bendradarbiaujama su kitomis rajono įstaigomis skatinant bendrąją Kretingos 

rajono gyventojų kultūrą. 
3.3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

Informacinių gebėjimų ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams (toliau – Informacinių 
gebėjimų ugdymo programa). 

Informacinių gebėjimų ugdymo programos tikslai: 
• analizuoti mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius 

gebėjimus ir nustatyti žinių spragas; 
• pateikti patraukliausią informacinių gebėjimų ugdymo formą skirtingų amžiaus 

grupių ir žinių vartotojams; 
• formuoti visą informacinių gebėjimų kompleksą (informacijos paieška, atranka, 

panauda); 
• nuo vaikystės ugdyti raštingą Viešosios bibliotekos paslaugų vartotoją; 
• formuoti teigiamą Viešosios bibliotekos – kaip informaciją kaupiančios ir 

skleidžiančios institucijos – įvaizdį. 
Įgyvendinant Informacinių gebėjimų ugdymo programą bus: 

• rengiami informacinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai atskirų amžiaus grupių 
mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams; 

• pateikta mokomoji medžiaga apie informacinius šaltinius, informacijos 
apdorojimą, panaudojimą ir t.t.; 
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• mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais 
Viešosios bibliotekos informacijos šaltiniais; 

• bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis. 
3.4. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Bibliotekų 

metų minėjimo 2016 metais programa (toliau – Bibliotekų metų programa). 
Bibliotekos metų programos tikslai: 

• prasmingai paminėti Bibliotekų metus: organizuoti susitikimus su populiariais 
Lietuvos rašytojais, edukacijos užsiėmimus, skaitymo skatinimo akcijas, Viešosios bibliotekos 
veiklos ir paslaugų pristatymus Viešojoje bibliotekoje ir viešose erdvėse; 

• didelį dėmesį skirti Bibliotekų metų ir Viešosios bibliotekos veiklos viešinimui 
Kretingos rajone, patraukliai pateikti Viešosios bibliotekos veiklos ir teikiamų paslaugų 
pristatymą skirtingų amžiaus grupių ir žinių vartotojams; 

• formuoti teigiamą Viešosios bibliotekos įvaizdį; 
• iškelti skaitymo kultūros svarbą; 
• ugdyti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių poreikį skaityti, kartu ugdant 

sąmoningą, kultūringą ir kūrybingą visuomenę. 
Įgyvendinant Bibliotekų metų programą bus: 

• įgyvendintos Bibliotekų metų programoje numatytos veiklos; 
• rengiami susitikimai su populiariais Lietuvos rašytojais, edukacijos užsiėmimai, 

skaitymo skatinimo akcijos, Viešosios bibliotekos veiklos ir paslaugų pristatymai Viešojoje 
bibliotekoje ir rajono viešose erdvėse; 

• pristatyti turimi kultūros ištekliai, informacijos fondai, modernios technologijos 
ir atskleista darbuotojų kompetencija bei patirtis; 

• įtraukta visuomenė  į Viešosios bibliotekos vykdomas programas; 
• bendradarbiauta su Kretingos rajono švietimo, kultūros įstaigomis, jaunimo 

organizacijomis ir kt. 
 

 
 2016 m. veiklos plano priedai: 

1. lentelė. 2016 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
2. lentelė. 2016 metų renginių planas. 
3. lentelė. 2016 metų projektai. 
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra. 
 
Planą parengė Erika Kazlauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai. 
 
1. 2016 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 
 
Tikslo, 
uždavi-
nio, 
priemo-
nės Nr. 

Veiksmo 
pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas 

Vertinimo 
kriterijaus 
reikšmė * 

Atsakingi 
vykdytojai, 
įvykdymo 
terminas 

1. TIKSLAS. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir  kultūrinius 
poreikius 

1.1 UŽDAVINYS. Atsižvelgiant į skaitytojų poreikius ir Viešosios bibliotekos materialinę 
padėtį, kokybiškai komplektuoti ir tvarkyti dokumentų fondą  
 

1.1.1. PRIEMONĖ. Gerinti dokumentų fondo sudėtį, gerinti dokumentų fondo paieškos 
sistemą 
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1.1.1.1. Tvarkyti 

dokumentų fondą 
Gautų dokumentų skaičius 
 
 
Iš jų:  
knygų; 
elektroninių dokumentų 

6200 fiz. vnt. 
(+94) 
 
6140 fiz. vnt. 
(+132); 
60 fiz. vnt. 
(+10) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, I-IV 
ketv. 

  Nurašytų dokumentų skaičius 
 
 
 
Iš jų:  
knygų; 
 
elektroninių dokumentų 

6100 fiz. vnt.   
(-4120) 
 
 
6100 fiz. vnt.   
(-4120); 
 
0 fiz. vnt. (0) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Sukurtų įrašų skaičius 1500 fiz. vnt. 
(+100) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Rekataloguotų dokumentų 
skaičius 

300 fiz. vnt.     
(-350) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Fondo dydis 213100 fiz. vnt. 
(+100) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Elektroniniame kataloge 
atžymėti nurašytus 
dokumentus  

6100 fiz. vnt.   
(-4120) 

Dokumentų 
komplektavim
o ir tvarkymo 
skyrius, 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.2. UŽDAVINYS. Gerinti vartotojų aptarnavimą 
1.2.1. PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą 
1.2.1.1. Registruoti ir 

aptarnauti 
vartotojus 

Skaitytojų skaičius iš viso 7717 (+38) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Suaugusiųjų skaitytojų 
skaičius 

5376 (+58) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų skaitytojų skaičius 2341  
(-20) 

Viešoji 
biblioteka ir 
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filialai, I-IV 
ketv. 

  Lankytojų skaičius iš viso 120569 (+3732) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Suaugusiųjų lankytojų 
skaičius 

68712 (+2219) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų lankytojų skaičius 51857 (+1513) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Virtualių lankytojų skaičius 51000 (+1239) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Kompiuterių vartotojų 
skaičius 

30546 (+200) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Neregių ir silpnaregių 
skaitytojų skaičius 

8 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis 233542  egz. 
(+4949) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis 
suaugusiesiems 

181034 egz. 
(+3443) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis vaikams  52508 egz. 
(+1506) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis į namus 152656 egz. 
(+4323) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis vietoje 80886 egz.  
(+626) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Grožinės literatūros išduotis 105820 egz. 
(+2026) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Šakinės literatūros išduotis 127722 egz.  
(+2923) 

Viešoji 
biblioteka ir 
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filialai, I-IV 
ketv. 

  Periodinių leidinių išduotis 113919 egz.  
(+284) 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Garsinių dokumentų išduotis 253 egz. (-3) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.2.1.2. Teikti 
bibliografines – 
informacines 
paslaugas, kurti 
informacinę-
bibliografinę bazę 

Gautų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

6094  (-172) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Atsakytų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

6054 (-140) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Elektroninėmis priemonėmis 
gautų užklausų skaičius 

75 (+30) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Elektroninėmis priemonėmis 
gautų ir atsakytų užklausų 
skaičius 

75 (+32) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Sukurtų analizinių įrašų 
LIBIS Analizinės 
bibliografijos posistemyje 
skaičius 

3660 (-23) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv  

  Redaguotų analizinių įrašų 
skaičius 

980 (-8) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Prisegtų bylų skaičius: 
Kraštotyros straipsnių 
 
Knygų turinių 

 
1200 (-116) 
 
350 (0) 

Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Teminių citatų kartotekos 
įrašų skaičius 

Bus pildoma tik 
elektroninėje 
formoje. 

Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Prenumeruojamų ir 
propaguojamų  duomenų 
bazių (DB) skaičius 

13 (0) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Parengtų bibliografinių 
rodyklių skaičius 

2 (-1) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 
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1.3. UŽDAVINYS. Gerinti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą prieinamumą ir 

sklaidą 
1.3.1. PRIEMONĖ. Numatyti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą sklaidos būdus, 

prieinamumo didinimą ir juos vykdyti 
1.3.1.1. Viešinti Viešosios 

bibliotekos veiklą 
Parengtų straipsnių spaudai 
skaičius 

169 (-26) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų spaudai skaičius 

89 (-1) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų straipsnių svetainei 
www.kretvb.lt skaičius 

155 (+47) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų svetainei 
www.kretvb.lt skaičius 

126 (-111) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

  Parengtų straipsnių leidiniui 
www.kretingosenciklopedija.
lt skaičius 

60 (-6) J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-
IV ketv. 

  Parengtų straipsnių leidiniui 
„Kretingos personalijų 
žinynas“ skaičius 

10 (+4) J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-
IV ketv. 

  Kitoms interneto svetainėms 
parengtų straipsnių ir 
informacinių pranešimų 
skaičius 

215 (+115) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų pranešimų radijui 
skaičius 

0 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų pranešimų 
televizijai skaičius 

0 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.4. UŽDAVINYS. Siekti kokybiškai tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius 
1.4.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius  
1.4.1.1. Rengti kultūrinius 

renginius 
Surengtų renginių skaičius iš 
viso 

921 (+2) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų renginių 
suaugusiesiems skaičius 

549 (-1) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų renginių vaikams 
skaičius 

372 (+3) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 
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  Surengtų žodinių renginių 

skaičius 
422 (-20) Viešoji 

biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų vaizdinių renginių 
skaičius 

499 (+22) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.4.1.2. Vykdyti projektinę 
veiklą, padėsiančią 
tenkinti rajono 
gyventojų 
kultūrinius 
poreikius 
(prisidedama prie 
Kretingos rajono 
savivaldybės 
kultūrinės veiklos 
programos 
įgyvendinimo). 

Parengtų projektų skaičius 
 

23 (+6) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Įgyvendintų projektų skaičius 23 (+7) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.4.1.3. Vykdyti 
kraštotyrinę ir 
etnokultūrinę veiklą 
(prisidedama prie 
Etninės kultūros 
plėtros Kretingos 
rajone 2016-2018 
metų programos) 

Kraštotyros fondo dydis 3083 egz. (0) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Parengtų kraštotyros darbų 
skaičius 

9 (+9) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Papildytų kraštotyros aplankų 
skaičius 

788 (-318) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Įrašų metraščiuose skaičius 19 (-2) Filialai, I-IV 
ketv. 

  Straipsnių „Personalijų 
žinynui“ skaičius 

10 (+4) J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-
IV ketv. 

  Straipsnių „Kretingos krašto 
enciklopedijai“ skaičius 

60 (-6) J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-
IV ketv. 

  Etnokultūros renginių 
skaičius iš viso 

172 (+2) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 
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  Etnokultūros žodinių 

renginių skaičius 
84 (+2) Viešoji 

biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Kraštotyros vaizdinių 
renginių skaičius 

88 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Iš „Kretingos rajono 
savivaldybės etninės kultūros 
plėtros programos“ skirtų 
lėšų kiekis 

1250 Eur (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.5. UŽDAVINYS. Siekti visapusiškų Viešosios bibliotekos informacijos resursų 
panaudojimo 

1.5.1. PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis visais 
informaciniais resursais 

1.5.1.1. Užtikrinti visų 
amžiaus grupių 
bibliotekos 
paslaugų vartotojų 
informacinio ir 
kompiuterinio 
raštingumo 
mokymus, 
konsultacijas 
(įgyvendinti 
Viešosios 
bibliotekos 
informacinio 
raštingumo ugdymo 
programą) 

Išmokytų gyventojų naudotis 
kompiuteriu ir e. paslaugomis 
skaičius (grupiniai ir 
individualūs mokymai) 
 

63 (+21) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Valandų, praleistų mokant 
gyventojus naudotis 
kompiuteriu ir e. 
paslaugomis, skaičius 

332 (+43,75) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Lankytojų, kuriems bus 
suteikta konsultacijų 
kompiuterių ir e. paslaugų 
klausimais, skaičius 

2247 (-17) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Valandų, praleistų 
konsultuojant kompiuterių 
naudotojus, skaičius 

1342 (-238)  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų, dalyvavusių 
informacinio raštingumo 
programoje, skaičius 

90 (+1) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.5.1.2. Užtikrinti galimybę 
išmokti naudotis 
Viešosios 
bibliotekos 
prenumeruojamo-

Prenumeruojamų duomenų 
bazių skaičius 

13 (0)  Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 
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mis duomenų 
bazėmis 

  Išmokytų asmenų naudotis 
duomenų bazėmis skaičius 

42 (0) Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

2. TIKSLAS. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitytojų skaitymo skatinimą 
2.1. UŽDAVINYS. Skatinti skaitymą visuomenėje 
2.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti skaitymo skatinimo priemones ir jas įgyvendinti 
2.1.1.1. Rengti skaitymo 

skatinimo renginius 
Viešojoje 
bibliotekoje ir 
filialuose 

Skaitymo skatinimo renginių 
skaičius iš viso 

221 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Skaitymo skatinimo žodinių 
renginių skaičius 

123 (+3) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
vaizdinių renginių skaičius  

98 (-3) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

2.1.1.2. Ruošti metodinę 
medžiagą apie 
skaitymo naudą 

Paruoštos dalomosios 
medžiagos skaičius 

5 (-2) lankstinu-
kai, skrajutės, 
brošiūros 

Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius, 
Kraštotyros-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

2.1.1.3. Rengti straipsnius 
apie skaitymo 
naudą 

Paruoštų straipsnių skaičius 10 str. (+5) Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius, I-IV 
ketv. 

3. TIKSLAS. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę,  taip užtikrinant 
nenutrūkstamas kompiuterizuotas paslaugas vartotojams 

3.1. UŽDAVINYS. Gerinti kompiuterinio tinklo būklę 
3.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti kompiuterinio tinklo priežiūros ir gerinimo priemones ir jas 

vykdyti 
3.1.1.1. Tobulinti 

kompiuterinį tinklą 
Kompiuterizuotų darbo vietų 
atnaujinimas 

40 (+20) Kęstutis 
Joskaudas, I-
IV ketv. 

  Įgytų naujų kompiuterių 
skaičius  
 
Įgytų planšetinių kompiuterių 
skaičius 

5 (-30) 
 
 
2 (-9) 

Kęstutis 
Joskaudas, I-
IV ketv. 

3.1.1.2. Šalinti 
kompiuterinio 
tinklo gedimus 

Remontuotos kompiuterinės 
technikos skaičius 

100 (0) Kęstutis 
Joskaudas, I-
IV ketv. 

  Vizitų į filialus, dėl 
kompiuterinės technikos 
gedimų, skaičius 

60 (0) Kęstutis 
Joskaudas, I-
IV ketv. 
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3.2. UŽDAVINYS. Gerinti automatizuotą vartotojų aptarnavimą 
3.2.1. PRIEMONĖ. Numatyti priemones ir jas įgyvendinti, siekiant užtikrinti sklandų 

automatizuotą vartotojų aptarnavimą 
3.2.1.1. Vykdyti nuolatinę 

LIBIS priežiūrą 
LIBIS pašalintų gedimų 
skaičius 

50 (+37) Asta 
Kuktorovienė, 
I-IV ketv. 

  Darbui su LIBIS reikalingos 
įrangos pašalintų gedimų 
skaičius 

10 (-2) Kęstutis 
Joskaudas, I-
IV ketv. 

4. TIKSLAS. Išlaikyti personalo profesionalumą 
4.1. UŽDAVINYS. Vystyti profesinius įgūdžius, skatinti tobulinimąsi 
4.1.1. PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas 
4.1.1.1. Ugdyti personalo 

profesionalumą 
Per metus kvalifikaciją 
pakėlusių darbuotojų skaičius 

47 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Viešojoje bibliotekoje 
surengtų mokymų, seminarų 
skaičius 

3 (+1) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

  Filialams teiktų konsultacijų 
bibliotekinės veiklos 
klausimais kiekis 

100 (0) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

4.1.1.2. Skatinti 
bibliotekininkų 
savišvietos poreikį 

Surengtų kolektyvinių 
profesinių išvykų skaičius 

3 (+1) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

4.1.1.3. Tirti 
bibliotekininkų 
kompetencijos 
spragas 

Tyrimų skaičius 1 (0) Administracija 
I-IV ketv. 

5. TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį 
5.1. UŽDAVINYS. Sukurti patrauklų Viešosios bibliotekos įvaizdį 
5.1.1. PRIEMONĖ. Numatyti Viešosios bibliotekos pozityvaus įvaizdžio kūrimo priemones ir 

jas įgyvendinti 
5.1.1.1. Sukurti Viešosios 

bibliotekos 
reprezentacines 
priemones 

Informacinių lankstinukų 
skaičius 

1 (200 egz.) (0) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

  Renginių reklaminės 
medžiagos komplektų 
(plakatas, kvietimas, 
programa) skaičius 

100 plakatų, 
500 kvietimų  

J. Beniušienė, 
I-IV ketv. 

  Išsiųstų sveikinimų Viešosios 
bibliotekos vardu skaičius 

50 (0) Administracija 
IV ketv. 

5.1.1.2. Viešinti Viešosios 
bibliotekos veiklą 
kitų įstaigų 
renginiuose 

Renginių, kuriuose viešinta 
Viešosios bibliotekos veikla, 
skaičius 

5 (0) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

  Susitikimų, susirinkimų, 
kuriuose pasidalinta gerąja 
patirtimi tarp šalies 
bibliotekininkų, skaičius 

3 (0) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 
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5.2. UŽDAVINYS. Kurti Viešosios bibliotekos, kaip patikimos partnerės, įvaizdį 
5.2.1. PRIEMONĖ. Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su rajono kultūros, švietimo ir kt. 

įstaigomis 
5.2.1.1. Užtikrinti esamų 

bendradarbiavimo 
ryšių tęstinumą 

Įstaigų, su kuriomis 
bendradarbiaujama, skaičius 

~75 (+5) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Oficialiai pasirašytų 
bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius 

7 (+5) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

5.2.1.2. Vykdyti naujų 
bendradarbiavimo 
partnerių paiešką 

Naujų veiklos partnerių 
skaičius 

5 (+3) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

5.3. UŽDAVINYS. Didinti Viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo kultūrą 
5.3.1. PRIEMONĖ. Rūpintis vartotojų aptarnavimo kultūra 
5.3.1.1. Kultūringai 

aptarnauti 
vartotojus 

Darbuotojų, aptarnaujančių 
vartotojus, skaičius 

37 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Seminarų, mokymų apie 
vartotojų aptarnavimo 
kultūrą, skaičius 

1 (0) Viešoji 
biblioteka, I-
IV ketv. 

5.3.1.2. Reaguoti į vartotojų 
pageidavimus 

Vartotojų pageidavimų 
skaičius 

10 (0) Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

 

*Skliaustuose nurodomas skirtumas nuo 2015 m. realiai įvykdyto rodiklio. 
 

2. LENTELĖ. 2016 METŲ RENGINIŲ PLANAS   
 

 
Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 

IR RENGINIO VIETA 
1.  Sausio 6  – 

vasario 12 d. 
Rankdarbių leidinių paroda „Ilgais žiemos 

vakarais“ 
A. Galdikaitė, 

Bendroji skaitykla 
2.  Sausio 11 – 29 

d. 
Paroda „Per ašaras graži man Lietuva“, 
skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
3.  Sausio 11 – 

vasario 5 d. 
Virginijos Griciuvienės siuvinėtų darbų 

paroda „Adatos dygsnis“ 
B. Naujokaitienė, 

Abonementas 

4.  Sausio 11 – 
vasario 11 d. 

Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės 
raiškos ir sveikos gyvensenos asociacijos 

„Trijų mūzų blyksniai“ vadovo Jono Tiškaus 
fotonuotraukų paroda 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

5.  Sausio 13  – 
sausio 15 d. 

Interaktyvi dokumentų paroda „Gyvoji 
Laisvės istorija“, skirta Lietuvos Laisvės 

gynimo 25-mečiui paminėti 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 
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6.  Vasario 5 – 29 
d. 

P. Varkojo fotografijų paroda B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

7.  Vasario 15 – 19 
d. 

Dokumentų paroda „Lietuviška Laisvės 
dvasia“, skirta Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

B. Naujokaitienė, 
Abonemento stendas 

8.  Vasario 15  – 
kovo 4 d. 

Spaudinių paroda „Gyvenimą pašventęs 
lietuvybei“, skirta M. Valančiaus 215-

osioms gimimo metinėms paminėti 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

9.  Vasario 19  – 
kovo 10 d. 

Leidinių paroda „Daržas ant palangės“ A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

10.  Vasario 26 –
kovo 14 d. 

Spaudinių paroda „Nešęs šviesą ir dorovę 
tautai“, skirta M. Valančiaus 215-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

11.  Vasario 26 – 
kovo 25 d. 

Spaudinių paroda „Švietėjas ir lietuvybės 
puoselėtojas“, skirta M. Valančiaus 215-

osioms gimimo metinėms paminėti  

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 

12.  Kovo 1 – 31 d. Ramunės Grikštaitės tapybos darbų paroda 
„Valdovės“ 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

13.  Kovo 7 – 14 d. Spaudinių paroda „Lelija trispalvė“, skirta 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

14.  Kovo 7 – 
balandžio 7 d. 

Spaudinių paroda „Čia mano kraštas – čia 
mano Lietuva“, skirta Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
15.  Kovo 10 – 17 d. Dokumentų paroda „Laisvė, vienybė, 

lietuvybė“, skirta Kovo 11-ajai paminėti 
B. Naujokaitienė, 

Abonemento stendas 
16.  Kovo 11  – 

balandžio 15 d. 
Fotografijų albumų paroda „Lietuva – 

tėvynė mūsų“, skirta Kovo 11-ajai paminėti 
A. Galdikaitė, 

Bendroji skaitykla 
17.  Kovo 16 – 31 d. Spaudinių paroda „Pasirinkę sau knygnešio 

kelią“, skirta Knygnešio dienai paminėti 
A. Kliknienė, Šukės 

filialas 

18.  Balandžio 1 – 
18 d. 

Spaudinių paroda „Rugio paklausčiau: ar 
šita kalba aš kalbu...“, skirta poeto M. 

Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms 
paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

19.  Balandžio 1 – 
29 d. 

Felicijos Stramilaitės darbų paroda 
„Mandalos“ 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

20.  Balandžio 1 – 
30 d. 

Spaudinių paroda „Prilenktas prie savo 
gyvenimo“, skirta M. Martinaičio 80-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
21.  Balandžio 12  –  

gegužės 12 d. 
Spaudinių paroda „Poetui, prozininkui V. 

Sirijos Girai – 105 metai“ 
R. Reikienė, Laivių 

filialas 
22.  Balandžio 18 – 

gegužės 20 d. 
Spaudinių apie landšafto tvarkymą paroda 

„Balandis – švaros mėnuo“ 
A. Galdikaitė, 

Bendroji skaitykla 
23.  Balandžio 20 – 

birželio 10 d. 
Nuotraukų paroda „Aš vaikystę vėl regiu“, 

skirta Motinos dienai paminėti 
L. Kalniuvienė, 
Rūdaičių filialas 

24.  Gegužės 2 – 31 
d. 

Jūratės Čiakienės fotografijų paroda 
„Šeimadienis“ 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

25.  Gegužės 4 –
birželio 1 d. 

Spaudinių paroda „Maža tauta su dideliu 
žodynu“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
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26.  Gegužės 23  – 
birželio 23 d. 

Turistinių, pažintinių leidinių paroda 
„Keliaujame po Europą“ 

A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

27.  Birželio 1 – 30 
d. 

Jurgitos Jablonskienės fotografijų paroda B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

28.  Birželio 3 – 13 
d. 

Spaudinių paroda „Diena kaip sapnas 
išsiskleis...“, skirta lietuvių poeto V. 

Mačernio 95-osioms metinėms paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

29.  Birželio 8 – 22 
d. 

Spaudinių paroda „Sugrįžimas 
vasarėjančiais laukais“, skirta J. Apučio 80-

osioms metinėms paminėti 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

30.  Birželio 23 –  
liepos 12 d. 

Spaudinių paroda „Tavo veido šviesa“, 
skirta A. Vaičiulaičio 110-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

31.  Birželio 28 – 
rugpjūčio 5 d. 

Spaudinių paroda „Vaistingieji augalai 
mityboje“ 

A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

32.  Liepos 1 – 29 d. Dailininkės Sigutės Ach darbų paroda 
„Dideli ir maži, nerimti“ 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

33.  Liepos 1 – 30 d. Spaudinių paroda „Iškiliausios Lietuvos 
asmenybės“, skirta Valstybės dienai, 

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dienai paminėti 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

34.  Rugpjūčio 1 –
spalio 1 d. 

Personalinė Arvydo Gurkšnio fotografijų 
paroda „Mano miestas“ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
35.  Rugpjūčio 8 – 

rugsėjo 9 d. 
Spaudinių paroda „Sodo derlius ant vaišių 

stalo“ 
A. Galdikaitė, 

Bendroji skaitykla 
36.  Rugsėjo 9 – 30 

d. 
Spaudinių paroda „Ką mes žinome apie 

Saulės mūšį ?“, skirta Saulės mūšio metams 
paminėti 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

37.  Rugsėjo 14  – 
spalio 21 d. 

Spaudinių paroda „Žinios – didžiausias 
visuomenės turtas“ 

A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

38.  Rugsėjo 15 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Kretingos rajono 
savivaldybės M. Valančiaus viešoji 

biblioteka – istorija ir dabartis“. Iš parodų 
ciklo „Aš esu biblioteka“, skirto Bibliotekų 

metams paminėti 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 

39.  Spalio 3 – 19 d. Spaudinių paroda „Mokykla be knygų – lyg 
kūnas be sielos“, skirta Tarptautinei 

mokytojų dienai paminėti 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

40.  Spalio 3 –  
gruodžio 31 d. 

Spaudinių paroda „Kas parašyta, niekur 
nedingsta“, skirta rašytojų, menininkų, 

kompozitorių, įžymių žmonių jubiliejams 
paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 

41.  Spalio 5 – 17 d. Spaudinių ir dokumentų paroda „Vydmantų 
biblioteka – nuo pradžių pradžios iki šių 

dienų“. Iš parodų ciklo „Aš esu biblioteka“, 
skirto Bibliotekų metams 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 

42.  Spalio 24  – 
lapkričio 25 d. 

Spaudinių paroda „Žvakių šviesoje“, skirta 
Vėlinėms paminėti 

A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

43.  Lapkričio 2 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Nuo pakalnučių iki 
raganiškos aistros“, skirta J. Ivanauskaitės  

55-osioms gimimo metinėms paminėti 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
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44.  Lapkričio 10 – 
gruodžio 5 d. 

Spaudinių paroda „Maištinga siela“, skirta J.  
Ivanauskaitės 55-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
45.  Lapkričio 11 – 

25 d. 
Spaudinių paroda „Maištinga siela“, skirta J. 
Ivanauskaitės 55-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

46.  Lapkričio 25 –
gruodžio 5 d. 

Spaudinių paroda „Laimingasis – tai aš“, 
skirta lietuvių prozininko J. Grušo 115-

osioms metinėms paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

47.  Lapkričio 28 – 
gruodžio 31 d. 

Spaudinių paroda „Advento papročiai“ A. Galdikaitė, 
Bendroji skaitykla 

48.  Gruodžio 12 – 
31 d. 

Kretingos rajono švietimo įstaigų 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų dailės darbų paroda „Laukiu Kalėdų“ 

Kretingos lopšelis-
darželis „Pasaka“, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 
49.  III-IV ketv. 

 
Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos 

(iš viso 4 parodos) 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 
 
 

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATOR
IUS IR 

RENGINIO 
VIETA 

50.  I-IV ketv. Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, 
fotonuotraukų parodos (12) 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 

sektorius 
51.  I-IV ketv. Autorinės kuriančių vaikų darbų parodos 

(2) 
D. Žiobakienė, 

Vaikų literatūros 
sektorius 

52.  Sausio 14 – 28 d. Spaudinių paroda „Su gamta ir apie gamtą“, 
skirta S. Paltanavičiaus 60-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

53.  Vasario 8 – 19 d. Spaudinių paroda „Surask tėvynę savyje“, 
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

54.  Vasario 11 – 
kovo 7 d. 

Spaudinių paroda „Paslaptis vaikystės 
šalyje“, skirta vaikų poetės Zitos 

Gaižauskaitės 65-osioms gimimo metinėms 
paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 

55.  Kovo 14 – 21 d. Spaudinių paroda „Kai knygas draudė“, 
skirta Knygnešio dienai paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

56.  Balandžio 11 – 
22 d. 

Spaudinių paroda „100 metų su knyga“, 
skirta rašytojos B. Cleay  100-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

57.  Balandžio 25 –
gegužės 25 d. 

 

Vaikų piešinių paroda „Mano ateities 
biblioteka“, skirta Nacionalinei bibliotekų 

savaitei paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
58.  Birželio 1 – 

rugpjūčio 30 d. 
Spaudinių ir knygų paroda „Bures aukštyn! 

Atraskime pasaulį kartu su Kristupu 
D. Mickutė, S. 
Įpilties filialas 
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Kolumbu!”, skirta K. Kolumbo 565-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

59.  Rugsėjo 1 – 19 
d. 

Spaudinių paroda „Knyga – žinių laivas“, 
skirta Mokslo ir žinių dienai paminėti 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

60.  Spalio 1 – 31 d. Spaudinių paroda „Jei nereikėtų skubėti“, 
skirta poetės, dramaturgės R. Skučaitės 85-

osioms gimimo metinėms paminėti 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
61.  Spalio 27 – 

lapkričio 11 d. 
Spaudinių paroda „Net medžiai vaikams 

gali pasakas sekti...“, skirta R. Skučaitės 85-
osioms gimimo metinėms paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

62.  Spalio 27 – 
lapkričio 14 d. 

Spaudinių paroda “Esu laiminga, kad rašau 
vaikams“, skirta R. Skučaitės 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

63.  Lapkričio 2 –
gruodžio 2 d. 

Salantų  meno mokyklos mokinių piešinių 
paroda „Pasaulis kitaip“ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
64.  Gruodžio 5 – 30 

d. 
Vaikų gamintų popieriaus lankstinių ir 

eglučių paroda „Margos ir linksmos Knygų 
Kalėdos“ 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
65.  Gruodžio 12  – 

29 d. 
Šventinių atvirukų paroda „Tegul į širdį 

ateina šventė“ 
Z. Metrikienė, 

Kalniškių filialas 
 

 
Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 

IR RENGINIO 
VIETA 

66.  Sausio – 
birželio mėn. 

Popietės „Su taškiukais“ J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

67.  Sausio – 
birželio mėn. 

Smiginio turnyrai jaunimui „Dar“ J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

68.  Sausio 18 d. Paskaita „Makiažas sau“, grožio pamokos 
su Artistry kosmetika 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

G. Želvytė 
69.  Vasario 2 – 

balandžio 26 d. 
Turnyro „Auksinis protas“ žaidimai (12) B. Naujokaitienė, 

I. Tirevičiutė, 
Abonementas 

70.  Vasario 15 d. Popietė “Pasakos apie Lietuvos istoriją“ 
(sekamos pasakos pagal D. Dilytės knygą,  

pritaikant lietuvių liaudies dainas) 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

71.  Vasario 16 d. 13 
val. 

Poezijos ir muzikos valanda „Mūsų čia 
Žemė“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti  

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

72.  Vasario 29 d. Renginys „Motiejaus Valančiaus 
palikimas“, skirtas vyskupo M. Valančiaus 

215-osioms metinėms paminėti 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

73.  Vasario – kovo 
mėn. 

Muzikos kūrimo, fotografavimo ir 
fotografijų apdorojimo mokymai 

(projektas BP2) (8) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

74.  Vasario – 
birželio mėn. 

Interaktyvaus „Krašto paveldo gido“ 
pristatymai (5) 

J. Bružienė, 
A. Kuktorovienė, 
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Edukacijos centras 
75.  Kovo 8 d. Ramunės Grikštaitės parodos „Valdovės“ 

pristatymas, skirtas Tarptautinei moters 
dienai paminėti 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

76.  Kovo 14 d. Psichologijos paskaita apie bendravimą ir 
patyčias „Būk drąsus“, skirta „Savaitei be 

patyčių“ paminėti 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 
D. Martinkuvienė, 

Kretingos M. Daujoto 
pagrindinė mokykla 

77.  Kovo 14 d.  Popietė „Laikas gyvena knygose ir 
atmintyje“, skirta Knygnešių dienai paminėti 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

78.  Kovo 15 d. Policijos pareigūnės prevencinė paskaita 
„Prieš darydamas – pagalvok!“, skirta 

„Savaitei be patyčių“ paminėti 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

J. Kazlauskienė 
79.  Kovo 17 d. Filmo „Pasakyk NE!“ peržiūra, skirta 

„Savaitei be patyčių“ paminėti 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras 
80.  Kovo 24 d. 

16 val. 
Autorinė literatūrinė popietė „Įdėsiu tau žodį  
į širdį“, skirta Daivos Stonkuvienės kūrybai 

pristatyti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
81.  Balandžio 7 d. Pirmosios pagalbos mokymai „Pirmoji 

pagalba“, skirti Pasaulinei sveikatos dienai 
paminėti 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

V. Puidokaitė 
82.  Balandžio 15 d. Poezijos ir muzikos vakaras „Sielos 

žiedlapiai“ 
B. Jonušienė, 

Laukžemės filialas 

83.  Balandžio 26 d. 
15 val. 

Literatūros popietė „Žydintis poezijos 
pavasaris“ 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
84.  Balandžio 27 

d. 
Grafinių dizaino darbų kūrybos 

užsiėmimas „Mano pasaulis“, skirtas 
Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai ir 
Pasaulinei grafinio dizaino dienai paminėti 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

85.  Balandžio 28 d. 
15 val. 

Literatūrinė popietė, susitikimas su Salantų 
miesto poete Virginija Jonkiene ir Žvainių  

kaimo poete Aldona Anužiene, skirta 
Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 

86.  Gegužės 1 d. Literatūrinė popietė „Ant tavo rankų supasi 
gerumas“, skirta Motinos dienai paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

87.  Gegužės 2 – 8 
d. 

Europos dienos paminėjimo renginiai (2 
renginiai) 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

88.  Gegužės 4 d. 14 
val. 

Šventinis renginys „Senosios Įpilties filialui 
– 60“, skirtas S. Įpilties filialo jubiliejinei 

sukakčiai paminėti 

D. Mickutė, S. 
Įpilties filialas 

89.  Gegužės 6 d. Popietė „Mama yra vaiko angelas žemėj“, 
skirta Motinos dienai paminėti 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

90.  Gegužės 12 d. Filmo „Emigrantai“ peržiūra J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

91.  Gegužės 17 d. Filmuotos medžiagos „Delfinų terapija“ 
peržiūra, piešimas ant stiklinės taros 

popietė, skirta Tarptautinei Jūros kiaulės 
(delfino) diena paminėti 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos VšĮ 
Pranciškonų 
gimnazija 
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92.  Gegužės mėn. Jūratės Čiakienės fotografijų parodos 
„Šeimadienis“ pristatymas 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

93.  Birželio 10 d. Renginys „Matyt, ką turėjau pasakyti,-
pasakiau...“, skirtas menininko, skulptoriaus 

A. Mončio 95-osioms metinėms paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

94.  Birželio 14 d. Susitikimas su filmo „Ekskursantė“ 
scenarijaus autoriumi Pranu Morkumi 

„Ekskursija į tremtį“ 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
95.  Birželio 14 d. Popietė „Tu viską saugok, atmintie!“, skirta 

Gedulo ir vilties dienai paminėti 
V. Gembutienė, 

Juodupėnų filialas 
96.  Liepos 6 d. Literatūrinė popietė „Rasos lašely 

suspindėk...“, skirta Valstybės dienai 
paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

97.  Rugpjūčio 26 d. Popietė „Eilės skirtos sielai“, skirta pristatyti 
L. Kasparavičienės kūrybą 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

98.  Rugsėjo 16 d. Popietė „Daina Lietuvai“, skirta kraštiečio, 
lietuvių išeivijos kultūros veikėjo A. Keblio 

95 –osioms gimimo metinėms paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

99.  Rugsėjo – 
spalio mėn. 

Viktorina „Aš žinau“, skirta Europos kalbų 
dienai paminėti (5) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos rajono 
švietimo įstaigos 

100. Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Turnyro „Auksinis protas“ žaidimai (12) B. Naujokaitienė, 
I. Tirevičiutė, 
Abonementas 

101. Rugsėjo 27 d. „Krašto paveldo gido“ pristatymas 
moksleiviams, skirtas Pasaulinei turizmo 

dienai 

J. Bružienė, 
A. Kuktorovienė, 

Edukacijos centras, 
Kretingos M. Daujoto 
pagrindinė mokykla 

102. Spalio 5 d. Kosmetologės paskaita apie odos priežiūrą 
„Būkime gražios“ (Atviros jaunimo erdvės 

„Savas kampas“ projektas) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 
M. Skurdauskytė 

103. Spalio 7 d. Literatūrinė popietė „Knygą siūlo 
skaitytojas“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

104. Spalio 13 d. 
15 val. 

Popietė senjorams „Sueikim, pabūkim, 
prisiminkim“, skirta pagyvenusių žmonių 

dienai paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
105. Spalio 14 d. Popietė „Dosnus ruduo“ Z. Mačiuvienė, 

Baublių filialas 
106. Spalio 15 d. Šventinis renginys „75-eri metai kartu su 

skaitytojais“, skirta Kalniškių filialo 
jubiliejui paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

107. Spalio 26 d. Paskaita apie stilių „Mano mada“ (Atviros 
jaunimo erdvės „Savas kampas“ projektas) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

108. Lapkričio 3 d. 
15 val. 

Popietė „Vaistingieji žolynai“, susitikimas 
su žolininke Andžela  Dvarioniene 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
109. Lapkričio 10 d. Psichologinė savęs pažinimo paskaita „Ko 

aš noriu“ (Atviros jaunimo erdvės „Savas 
kampas“ projektas) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 
D. Martinkuvienė 
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110. Lapkričio 24 d. 
15 val. 

Projekto „Poezijos ir muzikos pynė“ 
skaitomosios ir dainuojamosios poezijos 

renginys 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
111. Lapkričio 29 d. Filmo peržiūra, skirta Draugo dienai 

paminėti 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras 
112. Lapkričio mėn. Edukacinis užsiėmimas - pynimas iš virvių 

(Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ 
projektas) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

113. Gruodžio mėn. Kalėdinių žaisliukų gaminimas „Įsijunk. 
Kalėdos“ (5) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 
Kretingos švietimo 

įstaigos 
114. Gruodžio 30 d. 

17 val. 
Popietė „Metai baigiasi, metai prasideda“ J. Maciuvienė, A. 

Kripienė, Salantų 
miesto filialas 

 
 

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO 

VIETA 
115. I-IV ketv. Įvairūs vaikų užsiėmimai, kūrybinė veikla. D. Žiobakienė 

Vaikų literatūros 
sektorius 

116. Sausio – 
birželio mėn. 

Animacinių filmukų peržiūros 
„Linksmasis penktadienis“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

117. Vasario – 
gegužės mėn. 

Stalo žaidimų popietės „Atsipalaiduok“ J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

118. Vasario 12 d. Širdelių iš modelino gaminimas „P.s. Aš 
tave myliu“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos VšĮ 
Pranciškonų 
gimnazija 

119. Vasario 26 d. 
11 val. 

Garsiniai skaitymai „Vyskupo M. 
Valančiaus pėdomis“, skirti 215-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
120. Kovo 25 d. 

14 val. 
Eilėraščių skaitymo popietė ,,Ant liaunų 

rankų nutūpę, Pumpurai pavasariu 
pragydo“, skirta Šv. Velykoms paminėti 

E. Kubilienė, 
Kumpikų filialas 

121. Birželio  1 d. 12 
val. 

Renginys (išvyka į gamtą) 
„Oi, gi, gražios dienos mūsų vasarėlės“, 
skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti 

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

122. Birželio 1 d. Piešimo ant asfalto valandėlė „Mes 
laimingi, nes esam vaikai“, skirta 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

123. Balandžio 4 – 7 
d. 

Knygų skaitymo savaitė „Ir knyga mane 
augina“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 
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124. Balandžio 12 d. 
13 val. 

Teminė valandėlė „Atrask vaikystės 
biblioteką“, skirta Bibliotekų metams 

paminėti 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
125. Balandžio 26 d. 

10 val. 
Viktorina vaikams „Minklės, pinklės apie 

knygą“, skirta Nacionalinei bibliotekų 
savaitei paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
126. Balandžio 26 d. 

11 val. 
Susitikimas su vaikų rašytoja ir dailininke 

Lina Žutaute 
D. Žiobakienė 

Vaikų literatūros 
sektorius, 

abonementas 
127. Balandžio 27 d. Popietė „Iš mažų širdelių – daug gražių 

žodelių“, skirta Bibliotekų metams paminėti 
Z. Metrikienė, 

Kalniškių filialas 
128. Balandžio 29 d. Popietė „Biblioteka- vienas pasaulis, daug 

istorijų“, skirta Bibliotekų metams paminėti 
 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

129. Gegužės 5 d. Popietė „Graži kalba, skambus žodis, dailus 
raštas“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

130. Gegužės 5 d. 
15 val. 

Bibliotekos bičiulių šventė „Kuo kvepia 
knygos“ 

D. Žiobakienė 
Vaikų literatūros 

sektorius, 
Edukacijos centras 

131. Liepos 5 d. Viktorina „Bibliomūšis“, skirta Bibliotekų 
metams paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

132. Liepos 7 d. Vasaros skaitymų popietė “Dainelę 
dainavau, galvelę puošiau”, skirta Valstybės 

dienai (dalyvauja folkloro kolektyvas) 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

133. Liepos 15 d.       
12 val. 

Pažintinė kelionė po Laivių apylinkes  
„Išvaikščiotais senelių takais“ 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

134. Rugsėjo 1 d. Muzikos diena „Švęsk šventę!“, skirta 
Mokslo ir žinių dienai paminėti  

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

135. Rugsėjo 2 d. Valandėlė pirmokams „Kur gyvena 
knygos?“ 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
136. Rugsėjo 16 d. Popietė „Užeik į biblioteką - kviečia 

knyga“, skirta Bibliotekų metams paminėti 
L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

137. Rugsėjo 22 d. Popietė – viktorina „Saulės mūšis“ R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

138. Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Naujų X-BOX žaidimų turnyrai J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

139. Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Projekto „Pažinimo kelias“ edukaciniai 
užsiėmimai (8) 

B. Naujokaitienė, 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras 
140. Spalio – 

lapkričio mėn. 
Popierinių kostiumų kūrimas „Aprenk 

mane“, skirtas Pasaulinei kostiumų dienai 
(3) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos M. 
Daujoto pagrindinė 

mokykla 
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141. Spalio 11 d. 10 
val. 

Popietė „Ant stalo atversta knyga brandina 
mokslo mintį“, skirta Tarptautinei mokytojų 

dienai paminėti 

D. Mickutė, S. 
Įpilties filialas 

142. Spalio 27 d. 
14 val. 

Literatūrinė popietė „Neskubėk, prisėsk ir 
prisimink gražiausią poetės eilėraštuką“, 

skirta poetės R. Skučaitės 85-osioms 
gimimo metinėms paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 

143. Spalio 27 d. Literatūrinė popietė „Jau šlama į duris 
aukso lapų šlamesys“, skirta poetės R. 
Skučaitės 85-osioms gimimo metinėms 

paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

144. Lapkričio 11 d. Renginys „Kurmaičių bibliotekai - 65“ R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

 
 

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIU
S IR RENGINIO 

VIETA 
145. Vasario 1 – 27 

d. 
Metų knygos rinkimai (knygų, nominuotų 

Metų knygos rinkimuose, vaizdinis 
pristatymas per televizorių) 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas 

146. Kovo 2 – 31 d. Spaudinių paroda „Garbė juos turėjus“, 
skirta Knygnešių dienai paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

147. Balandžio 25 –
gegužės 25 d. 

Akcija - paroda „Padovanok bibliotekai 
naują ir gražink perskaitytą knygą“, skirta 
Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
148. Gegužės 5 – 26 

d. 
Spaudinių paroda „Sveikata iš gamtos 

šaltinių“ 
J. Zubernienė, Budrių 

filialas 
149. Liepos 1 – 17 d. Paroda „Tikiu savimi ir džiaugiuosi 

gyvenimu“ 
B. Markaitienė, 

Grūšlaukės filialas 
150. Liepos 4  –

rugpjūčio 4 d. 
Spaudinių paroda „Naujas susitikimas su 

sena knyga“ 
J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
151. Rugpjūčio 22 – 

lapkričio 20 d. 
Spaudinių ir knygų paroda „Dramaturgas 
sunkia ranka“, skirta J. Grušo 115-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

D. Mickutė, S. 
Įpilties filialas 

152. Rugsėjo  2 – 23 
d. 

Spaudinių paroda „Daržo gėrybės ant mūsų 
stalo: patarimai, receptai“ 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

153. Spalio 24 – 
lapkričio 4 d. 

Lavinamųjų knygelių paroda „Augu 
skaitydamas“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

154. Lapkričio 3 – 16 
d. 

Spaudinių paroda „Pokalbiai su Algimantu 
Čekuoliu“, skirta Algimanto Čekuolio 85-

osioms gimimo metinėms paminėti  

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

 
 

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
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155. I ketv. Perskaitytų knygų pristatymas „Augalų 
gatvių, skersgatvių, alėjų kūrimas“ pagal 

perskaitytų knygų tekstus 

D. Žiobakienė 
Vaikų literatūros 

sektorius 
156. Sausio 14 – 29 

d. 
Knygų skirtukų paroda „Eime į gamtą“ (3-
4 kl.), skirta rašytojo S. Paltanavičiaus 60-

osioms gimimo metinėms paminėti 

D. Žiobakienė 
Vaikų literatūros 

sektorius 
157. Sausio 19 – 29 

d. 
Literatūros sąrašas „Augalais kvepiančios 

knygos“ 
D. Žiobakienė 

Vaikų literatūros 
sektorius 

158. Kovo 30 –
balandžio 29 d. 

Vaikų darbų paroda „Brendam į kvepiantį 
sodą“ 

D. Žiobakienė 
Vaikų literatūros 

sektorius 
159. Balandžio 1 –

gegužės 2 d. 
Spaudinių paroda „Knygos lapus verti ir 

stebuklus randi“, skirta Vaikų knygos dienai 
paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
160. Birželio 1 – 17 

d. 
Paroda „Puiki knyga lietingai dienai...“ B. Markaitienė, 

Grūšlaukės filialas 
161. Rugpjūčio 5 –

rugsėjo 5 d. 
Spaudinių paroda „Knygos, kurias 

vaikystėje skaitė tėvai‘ 
J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
162. Rugsėjo 1 –30 d. Nuotraukų paroda “Vasaros dūzgesys” Z. Mačiuvienė, 

Baublių filialas 
163. Rugsėjo 14 –

spalio12 d. 
Spaudinių paroda „Iš močiutės pasakų 

skrynios“ 
J. Zubernienė, Budrių 

filialas 
164. Spalio 7 – 30 d. Spaudinių paroda „Kad sulapotų gėrio 

medis“, skirtas V. Skučaitės 85-ečiui 
paminėti 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

 
 

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

165. Sausio – vasario 
mėn. 

Knygų skirtukų gaminimas „Įsijunk!“, 
skirtas Bibliotekų metams (5) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos rajono 
švietimo įstaigos 

166. Vasario 18 d. Ekskursija Viešojoje bibliotekoje 
„Pasitikrink“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

VšĮ Kretingos 
technologijos ir verslo 

mokykla 
167. Kovo mėn. Marijos Bučkienės knygos „Dalia, arba 

Šalia gyvenimo“ pristatymas 
B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 
168. Kovo 16 d. Lietuviško filmo peržiūra „Knygnešys“, 

skirta Knygnešių dienai paminėti 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras, 
Kretingos M. Daujoto 
pagrindinė mokykla 

169. Balandžio 25 d. Mažoji knygų mugė (organizatorius 
asociacija „Slinktys“) (XVI-osios 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 
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„Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“ 
renginys) 

170. Balandžio 25 d. 
15 val. 

Poezijos skaitymai „Jei spinduliu mane 
laikai, aš tau juo būsiu...“, skirti 

Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
171. Balandžio 25 d. XVI-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 

savaitės „Stiprios bibliotekos – stipri 
visuomenė“ atidarymas 

 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 

172. Balandžio 28 d. 
17 val. 

Susitikimas su rašytoja, žurnaliste Audrone 
Urbonaite (XVI-osios Nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės „Stiprios 
bibliotekos – stipri visuomenė“ renginys“) 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 

173. Gegužės 6 d. 15 
val. 

Literatūrinė valandėlė „Gražiausias žodis – 
mama“, skirta Motinos dienai paminėti 

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

174. Gegužės 24 d. Diskusija apie perskaitytas knygas 
„Mėgstamiausia metų knyga“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

175. Gegužės mėn. Susitikimas su knygos „Lietuva 101 
legendinė vieta“ autoriumi Vykintu 

Vaitkevičiumi 

D. Paulikienė J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
176. Birželio mėn. Šventinė programa „Atvira biblioteka 

bendruomenei“ Šv. Antano atlaidų ir 
Kretingos miesto šventėje, Mažosios 

bibliotekėlės atidarymas (iniciatyva „Little 
Free Library) 

B. Naujokaitienė, 
Kretingos Rotušės 

aikštė 

177. Birželio mėn. Bibliotekos veiklos ir paslaugų pristatymas 
„Biblioteka – informacinės visuomenės 
dalis“ bendruomenei, dalyvavimas Šv. 

Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventėje 

I. Tirevičiutė, 
Kretingos Rotušės 

aikštė 

178. Liepos 8 d. 
 

Popietė spektaklis pagal K. Binkio „Trys 
mylimos“ 

 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

179. Rugpjūčio 19 d. Literatūrinė popietė „Roko FLICK kūriniai“ L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

180. Rugsėjo 8 d. 15 
val. 

Teminė popietė „Senųjų knygų šiluma“ R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
181. Rugsėjo 28 d. Popietė su mokytojais senjorais 

„Metai ir knygos“ 
D. Paulikienė J. 

Anužienė, Darbėnų 
filialas 

182. Rugsėjo mėn. Bibliotekos veiklos ir paslaugų pristatymas 
„Biblioteka – informacinės visuomenės 

dalis“ bendruomenei, dalyvavimas Jaunimo 
informacinėje mugėje 

I. Tirevičiutė, 
Kretingos Rotušės 

aikštė 

183. Rugsėjo mėn. Bibliotekos veiklos ir paslaugų pristatymas 
bendruomenei „Biblioteka – informacinės 
visuomenės dalis“, dalyvavimas Rudens 

derliaus šventėje 

I. Tirevičiutė, 
Kretingos Rotušės 

aikštė 

184. Rugsėjo – spalio 
mėn. 

Lavinamųjų knygelių mažyliams gaminimas 
„Augu skaitydamas“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 
VšĮ Mamų klubas 
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185. IV ketv. Susitikimai su rašytojais, poetais (5 
susitikimai, knygų pristatymai) 

B. Naujokaitienė 
Abonementas 

186. Spalio 8 d. Literatūrinė senjorų popietė „Gyvenimas - 
kaip daina“ 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

187. Spalio 20 d. Diskusija apie perskaitytas knygas „Man 
nepatiko“ 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

188. Lapkričio 12 d. Literatūrinė knygų aptarimo popietė 
„Knygos, sušildančios širdį“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

189. Lapkričio 14 d. Garsiniai skaitymai iš J. Ivanauskaitės 
knygos „Miegančių drugelių tvirtovė“ 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

190. Gruodžio 8 d. Literatūrinė popietė „Kai metai metams 
tiesia ranką“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

191. Gruodžio 16 d. Kalėdiniai skaitymai „Laukimo tyloje 
sustojo laikas“ 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

 
 

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

192. Kiekvieną 
penktadienį 

Popietės „Raganiukė ruošia arbatos vakarėlį 
su Knyga“ 

D. Žiobakienė, 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras 
193. Sausio 11 d. 

14 val. 
Teminė valandėlė – pristatymas „A. 

Cicėnaitės „Niujorko Respublika“, skirtas 
Metų knygos 2016  rinkimams 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 

194. Vasario 2 d. 
 

Garsinio skaitymo valandėlė „Kas pravirkdė 
raideles?“, skirta Zitos Gaižauskaitės 65 – 

osioms gimimo metinėms paminėti 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

195. Vasario 11 d. Garsinis skaitymas „Kur keliauji, debesėli“, 
skirtas Zitos Gaižauskaitės 65 – osioms 

gimimo metinėms paminėti  

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

196. Vasario 12 d.     
16 val. 

Garsinis skaitymas „Kas pravirkdė 
raideles?“, skirtas Zitos Gaižauskaitės 65 – 

osioms gimimo metinėms paminėti 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

197. Vasario 19 d. Renginys „Išrinkime geriausią 2015 metų 
knygą vaikams“, skirtas Metų knygos 

rinkimams 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

198. Vasario – kovo 
mėn. 

Programa „Žodžių mūšiai“, skirta lietuvių 
kalbos dienoms paminėti (2-4 kl., 5-8 kl.) 

(5) 

D. Žiobakienė, 
J. Bružienė, 

Edukacijos centras 
199. Kovo 18 d. Garsinis skaitymas „ Basa pempė“, skirtas 

Šv. Juozapo, Pempės dienai paminėti 
V. Gembutienė, 

Juodupėnų filialas 

200. Balandžio 1 d. Susitikimas su dailininke Ramune 
Grikštaite, parodos „Pasakėlė“ pristatymas 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 

sektorius 
201. Balandžio 1 d. Literatūrinė popietė „Gražiausios lietuvių 

pasakos“, skirta Tarptautinei vaikų knygos 
dienai paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 
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202. Balandžio 1 d. Popietė „Kartą gyveno...“, skirta 
Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

203. Balandžio 2 d. 
11 val. 

Literatūrinė, kūrybinė popietė „Sužinok, 
atrask, mokykis ir tobulėk“, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
204. Balandžio 4 d. „Aš ir tu, skaitome kartu“ popietė skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti 
D. Paulikienė J. 

Anužienė, Darbėnų 
filialas 

205. Balandžio 22 – 
29 d. 

Bibliotekų savaitės akcija „Skaitymo 
mainai“ 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

206. Balandžio 26 d. 
11 val. 

Vaikų knygos šventė „Stebuklingasis 
vaikystės šaltinėlis“ 

D. Žiobakienė, 
Abonementas 

207. Balandžio 26 – 
30 d. 

Susitikimas su rašytoja Lina Žutaute (XVI-
osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 
savaitės „Stiprios bibliotekos – stipri 

visuomenė“ renginys“) 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 

Abonementas 

208. Balandžio – 
gegužės mėn. 

Popierinių knygelių gaminimas „Linkėjimai 
bibliotekai“ (3) 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras, 

Kretingos rajono 
švietimo įstaigos 

209. Gegužės 16 d. 
10 val. 

Popietė Salantų l/d „Rasa“ auklėtiniams, 
pasakų skaitymas „Bėkite, žodeliai, kaip 

maži upeliai‘ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
210. Birželio 1 d. 

15 val. 
Popietė „Vieną kartą, vienoje karalystėje“, 

skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai  
paminėti 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

211. Birželio 6 – 17 d. Vaikų vasaros stovykla „Vaikystės knygų 
slėnis“ 

 

B. Naujokaitienė, 
D. Žiobakienė, 

J. Bružienė, 
Edukacijos centras 

212. Birželio 9 d. Edukacinės vaikų vasaros skaitymų 
programos pradžios šventė “Medaus pieva”. 
Knygos „Bitė Maja“ pristatymas, dalyvauja 

bitininkas 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

213. Birželio 16 d. Vasaros skaitymų popietė “Ar pažįsti žolę- 
gėlę?”, knygos “Sodininkas Florencijus” 

garsinis skaitymas, dalyvauja 
tautodailininkė 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

214. Liepos 4  –
rugpjūčio 30 d. 

Garsiniai skaitymai „Vasara su knyga“ J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
215. Liepos 14 d. Vasaros skaitymų popietė “Vandens 

paslaptis”, dalyvauja nardymo instruktorius 
Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

216. Rugpjūčio 25 d. Vasaros skaitymų popietė “Vasaros 
linksmybių receptas”, knygos “Čarlis 

šokolado rojuje” skaitymas 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

217. Spalio 7 d. Popietė vaikams „Paklaidžiokime po knygų 
karalystę“ 

L. Kalniuvienė, 
Rūdaičių filialas 

218. Spalio 7 d. Popietė- spektaklis „Knyga ir žmogus“ R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 
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219. Spalio 27 d. Literatūrinė popietė „Kiekvienas eilėraštis 
yra man atskiras pasaulis“, skirta R. 

Skučaitės 85-ečiui paminėti 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

220. Lapkričio 14 d. Garsinio skaitymo valandėlė „Linksmosios 
knygutės“ 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

221. Lapkričio 20 d. Popietė „Auginkime knygos medį“ B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

 
 

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

222. Sausio 4 –29 d. Spaudinių paroda „Sausio 14 d. sukanka 
110 metų, kai gimė tautodailininkas, 

skulptorius, Kretingos rajono garbės pilietis 
Juozas Lukauskas“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 

223. Sausio 6 d. Spaudinių paroda „Sausio 6 d. sukanka 90 
metų, kai gimė literatūros tyrinėtojas, 

kritikas, profesorius, JAV lietuvių 
bendruomenės veikėjas Rimvydas Pranas 

Šilbajoris“ 

L. Jonauskaitė, 
virtuali paroda 

224. Sausio 11 – 
vasario 25 d. 

Spaudinių paroda „Sausio 15 d. sukanka 
245 metai, kai gimė kunigas, pranciškonas, 

gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos 
floros tyrinėtojas Jurgis Pabrėža“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

abonemente 

225. Vasario 1  – 
kovo 10 d. 

Spaudinių paroda „Dokumentų paroda „Iš 
Šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės 

lobyno“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 
226. Kovo 24 –

balandžio 14 d. 
Spaudinių paroda „Velykų rytą lelija 

pražydo“ 
J. Zubernienė, Budrių 

filialas 
227. Vasario 26 – 

kovo 31 d. 
Spaudinių paroda „Vasario 28 d. sukanka 
215 metų, kai gimė Žemaičių vyskupas, 
vienas lietuvių beletristikos pradininkų, 
istorikas, švietėjas Motiejus Valančius“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

abonemente 

228. Kovo 1 –14 d. Senovinių siuvinėtų rankdarbių paroda 
„Siuvinėti gyvenimo raštai“ 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
229. Kovo 3 –

balandžio 4 d. 
Personalinė tautodailininkės Reginos 

Gasauskaitės mezginių paroda „Iš kartos į 
kartą“ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
230. Kovo 14  – 

balandžio 1 d. 
Spaudinių paroda „Kovo 19 d. sukanka 70 

metų, kai gimė dailininkas, pedagogas, 
fotografas, visuomenės ir kultūros veikėjas, 
Kretingos rajono savivaldybės meras (1996-

2000) Juozas Šakinis“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 

231. Balandžio 4 – 27 
d. 

Spaudinių paroda „Balandžio 3 d. sukanka 
110 metų, kai gimė kunigas, pranciškonas, 
provincijolas, bažnyčios veikėjas, švietėjas, 
Kretingos rajono Garbės pilietis, politinis 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 
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kalinys Antanas Dirvelė (tėvas Augustinas 
Dirvelė OFM)“ 

232. Balandžio 28 – 
birželio 10 d. 

Spaudinių paroda „Balandžio 28 d. sukanka 
100 metų, kai vienuolis salezietis Petras 

Perkumas“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 
233. Gegužės 2 –

birželio 15 d. 
Senovinių nuotraukų paroda „Vestuvinės 

nuotraukos“ 
J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
234. Gegužės 26 – 

birželio 23 d. 
Spaudinių paroda „Gegužės 26 d. sukanka 

105 metai, kai gimė inžinierius, 
kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos 
rajono Garbės pilietis, Lietuvos kraštotyros 
draugijos Garbės narys Ignas Jablonskis“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

abonemente 

235. Birželio 1 – 
15 d. 

Spaudinių paroda „Paryžietiškas žemaičio 
palikimas“, skirta kraštiečio skulptoriaus, 

menininko A. Mončio 95-osioms metinėms 
paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

236. Birželio 8 d. Spaudinių paroda „Birželio 8 d. sukanka 95 
metai, kai gimė menininkas, skulptorius 

Antanas Mončys“ 

L. Jonauskaitė, 
virtuali paroda 

237. Birželio 13 – 
liepos 1 d. 

Spaudinių paroda „Birželio 17 d. sukanka 
135 metai, kai gimė gydytojas, generolas, 

visuomenės ir valstybės veikėjas, 
archeologas, Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus įkūrėjas Vladas Nagevičius-
Nagius“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 

238. Liepos 4  – 
rugpjūčio 4 d. 

Spaudinių paroda „Gegužės 30 d. sukanka 
80 metų, kai gimė tautodailininkas, 

tapytojas peizažistas Kurtas Skroblys“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 
239. Liepos 25 d. Spaudinių paroda „Liepos 31 d. sukanka 

130 metų, kai gimė profesorius, 
matematikas, visuomenės veikėjas, 

žemaičių etnokultūros tyrinėtojas, vienas iš 
Kretingos muziejaus įkūrėjų Ignas Končius“ 

L. Jonauskaitė, 
virtuali paroda 

240. Rugpjūčio 5 – 
rugsėjo 9 d. 

Spaudinių paroda „Rugpjūčio 6 d. sukanka 
75 metai, kai gimė bėgikas, 

ultramaratonininkas, pasaulio čempionas, 
Kretingos rajono Garbės pilietis, pilietinės 
akcijos – bėgimo „Per Europą už Lietuvą 

2013“ iniciatorius ir dalyvis, LDK 
Gedimino ordino Riterio kryžiaus 

kavalierius Piotras Silkinas“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 

241. Rugpjūčio 8 – 31 
d. 

Spaudinių paroda „Žolinė. Papročiai. 
Tradicijos. Žolynų galia“ 

B. Jonušienė, 
Laukžemės filialas 

242. Rugsėjo 12  – 
spalio 13 d. 

Spaudinių paroda „Rugsėjo 11 d. sukanka 
80 metų, kai gimė tautodailininkė, tapytoja 

Genovaitė Čejauskaitė“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 
243. Spalio 3 – 31 d. Rankdarbių paroda „Rankų šiluma“ Z. Mačiuvienė, 

Baublių filialas 
244. Spalio 14  – 

lapkričio 22 d. 
Spaudinių paroda „Spalio 15 d. sukanka 60 

metų, kai gimė mokytoja, poetė Marija 
Bučkienė“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 



32 
 

245. Lapkričio 15 d. Spaudinių paroda „Lapkričio 22 d. sukanka 
145 metai, kai gimė visuomenės veikėja, 
spaudos bendradarbė, knygnešių rėmėja, 
pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja, 

grafaitė Marija Tiškevičiūtė“ 

L. Jonauskaitė, 
virtuali paroda 

246. Lapkričio 15 –
gruodžio 5 d. 

Senų nuotraukų paroda „Mano vaikystės 
eglutė“ 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

247. Lapkričio 23 – 
gruodžio 31 d. 

Spaudinių paroda „Lapkričio 23 d. sukanka 
105 metai, kai gimė liaudies menininkas, 

skulptorius, Kretingos rajono Garbės pilietis 
Anicetas Puškorius“ 

E. Čižauskaitė, 
L. Jonauskaitė, 

etnokultūros stende 

248. Gruodžio 2 d. Spaudinių paroda „Gruodžio 2 d. sukanka, 
100 metų, kai gimė Juozas Kojelis, buvęs 

Kretingos gimnazijos (dabar – VšĮ 
Kretingos pranciškonų gimnazija) 

mokytojas, direktoriaus pavaduotojas“ 

L. Jonauskaitė, 
virtuali paroda 

249. Gruodžio 5 – 
sausio 5 d. 

Kalėdinių puokščių ir eglučių paroda 
„Dangaus ir žemės šventės belaukiant“ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
 

 
Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 

IR RENGINIO VIETA 
250. Vasario 5 – 20 d. Spaudinių paroda “Siautulingosios 

Užgavėnės“ 
L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

251. Kovo 14 – 31 d. Karpinių paroda „Užburti margučiai“ A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

252. Kovo 14 – 30 d. Spaudinių paroda „ Velykų šventės prasmė, 
tradicijos ir papročiai“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

253. Rugpjūčio 16 – 
31 d. 

Teminė paroda „Lietuvių liaudies raštais 
margintas žymeklis knygelėms“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

254. Gruodžio 1 –
gruodžio 31 d. 

Spaudinių  paroda „Kalėdos  - knygų 
šalyje“ 

J. Maciuvienė, A. 
Kripienė, Salantų 

miesto filialas 
255. Gruodžio 12 –31 

d. 
Kalėdinė vaikų meninės kūrybos darbų 

paroda „Ledo gėlės“ 
D. Žiobakienė, 

Vaikų literatūros 
sektorius 

256. Gruodžio 15 – 
30 d. 

Spaudinių paroda „ Kai ateina širdin vėl 
Kalėdos“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

 
  

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiems 
 

257. Vasario 12 d. 
14 val. 

Popietė „Žiemos darbai“, kurios metu 
vyks  

vilnos vėlimo pamokos 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

258. Kovo 6 d. Kazimierinių popietė „Kam riestainį, kam 
baronką“ 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 
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259. Kovo 8 d. Teminė popietė apie rankdarbius „Margi 
senolių skrynių turtai“ 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
260. Kovo 18 d. Edukacinis užsiėmimas „Velykinių 

margučių marginimas“ 
B. Jonušienė, 

Laukžemės filialas 
261. Kovo 21 d. Popietė „Verbų reikšmė ir jų svarba“, 

kurios metu vyks verbų gamyba kartu su 
tautodailininke V. Barzdžiuviene 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

262. Kovo 22 d. Edukacinė valandėlė „Margučių raštų 
prasmė“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

263. Kovo  22 d. 13 
val. 

Popietė  „Senieji gavėnios 
valgiai“ 

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

264. Kovo 24 d. Edukacinis užsiėmimas „Margučių 
spalvos. Marginimo būdai“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

265. Birželio 23 d. Edukacinis užsiėmimas „Stebuklingos 
vaistinių žolelių paslaptys. Pasidaryk 

arbatą sau“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

266. Liepos 18 d. Gėlių puokščių  kompozicijų darymas 
„Gėlė prie gėlės...“ 

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

267. Spalio 27 d. Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimas. 
Velti papuošalai“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

268. Spalio 28 d. Popietė „Tas laikrodžio tiksėjimas“, skirta 
Vėlinėms paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

269. Lapkričio 27 d. Adventinė popietė ,,Kad jūsų džiaugsmui 
nieko netrūktų“ 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

270. Gruodžio 2 d.     
13 val. 

Edukacinis renginys „ Eglutė be pirktinių 
žaisliukų“ 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

271. Gruodžio 20 d. Adventinė popietė „Po gerumo sparnu“ L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

272. Gruodžio 23 d. Popietė „Pasisėdėjimai prie Kalėdų 
vainiko“ 

D. Paulikienė, J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
 

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams 
 

273. Vasario 5 d. Viktorina „Kas yra Užgavėnės ir kokios 
tradicijos? Ar žinai?“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

274. Kovo mėn. Kūrybinės dirbtuvės „Velykų margutis“ D. Paulikienė, J. 
Anužienė, Darbėnų 

filialas 
275. 

. 
Kovo 10 d. Popietė vaikams „Sveiki sugrįžę“, skirta 

40 paukščių dienai paminėti 
Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

276. Kovo 18 d. Popietė „Sveiks pavasarį margs“, skirta 
Šv. Juozapo, Pempės dienai paminėti  

J. Zubernienė, Budrių 
filialas 

277. Kovo  29 d. 13 
val. 

Atvelykio popietė „Kas ant margučio 
išrašyta“ 

A. Beržanskienė, 
Erlėnų filialas 

278. Balandžio 20 d. Popietė „ Garny, garny ga, ga, ga...“, 
skirta gandro dienai paminėti 

V. Grembutienė, 
Juodupėnų filialas 

279. Liepos 1 d. Garsinis skaitymas „Diena su močiutės 
pasakomis“ 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 
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280. Rugpjūčio18 d. Edukacinis užsiėmimas „Taip kalbėjo 
mūsų senoliai“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

281. Spalio 20 d.      
15 val. 

Edukacinė valandėlė „Gamtinės 
medžiagos atvirukuose“ 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

282. Spalio 26 d. 
13 val. 

Teminė valandėlė „Margam puodely 
tautosakos lobiai“ 

R. Girskienė, E. 
Zagorskienė, 

Vydmantų filialas 
283. Lapkričio 24 d. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinių 

puošmenų gamyba“ 
B. Markaitienė, 

Grūšlaukės filialas 
284. Gruodžio 1 d. Kūrybinės dirbtuvės „Papuošk biblioteką 

Kalėdoms“ 
B. Jonušienė, 

Laukžemės filialas 
285. Gruodžio 1 d. Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų kalendorius“ D. Paulikienė, J. 

Anužienė, Darbėnų 
filialas 

286. Gruodžio 6 d. 12 
val. 

Popietė „Sniegeliu užbertas laukimas“ D. Mickutė, S. Įpilties 
filialas 

287. 
. 

Gruodžio 9 d. Adventinė popietė vaikams „Sidabro 
varpeliai skamba“ 

Z. Mačiuvienė, 
Baublių filialas 

288. Gruodžio 16 d. Edukacinis užsiėmimas „Pagamink 
Kalėdinę puošmeną“ 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

289. Gruodžio 20 d. Adventinė šventė „Kūdikėlio gimimo 
belaukiant “ 

R. Čepienė, 
Raguviškių filialas 

 
 

3. LENTELĖ. 2016  METŲ PROJEKTAI 
 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Prašoma  
suma 

Projektas pateiktas 

1. Projektas „Biblioteka – 
informacinės visuomenės dalis“, 
skirtas Bibliotekų metams 

600 EUR  Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai  

2. Projektas „Atvira biblioteka 
bendruomenei“, skirtas Vietos 
bendruomenių ir Bibliotekų 
metams 

1050 EUR  Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

3. Skaitymo skatinimo projektas 
„Skaitome kitaip“, skirtas 
Bibliotekų metams 

640 EUR  Kretingos rajono 
savivaldybės 
administracijai 

4. Projektas „Pažinimo kelias“ 
 

700 EUR  Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai  

6. Edukacinių renginių ciklas 
„Augalais kvepiantis pasaulis 
vaikiškose knygose“, skirtas 
Bibliotekų metams 

800 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai  

7. Projektas „Menas moterims“ 710 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai  

5. Projektas „Atvira biblioteka 
bendruomenei“, skirtas Vietos 
bendruomenių ir Bibliotekų 
metams 

2664 EUR Lietuvos kultūros tarybai 

8. Projektas „Skaitome kitaip“ 2560 EUR Lietuvos kultūros tarybai 
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9. Projektas „Menas moterims“ 2700 EUR Lietuvos kultūros tarybai 
10. Projektas „Edukacinis kūrybinių 

medijų centras bibliotekoje“ 
6118,47 EUR Nacionaliniam projektui 

„Bibliotekos pažangai 2“, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijai 

11.  Salantų miesto filialo projektas 
„Poezijos ir muzikos pynė“ 

160 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

12. Salantų miesto filialo projektas 
„Rankos, mokančios prakalbinti 
molį“ 

500 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

13. Salantų miesto filialo projektas 
„Atvira erdvė jaunimui Salantų 
miesto filiale“ 

500 EUR  Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

14. Baublių filialo projektas „Medaus 
pieva“ 

440 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

15. Grūšlaukės filialo projektas 
„Grūšlaukės kaimo tradicijos ir 
paveldas: nūdiena ir praeitis“  

200 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

16. Juodupėnų filialo projektas „Metų 
takais“ (filialo 65-erių metų 
sukakčiai paminėti) 

210 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

17. Kartenos filialo projektas „75-eri 
metai kartu su skaitytojais“ 

244 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

18. Kalniškių filialo projektas 
„Knygose – mano pasaulis“ 

110 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

19. S. Įpilties filialo projektas 
„Senosios Įpilties filialui – 60 
metų“ 

200 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

20. Kurmaičių filialo projektas 
„Kurmaičių bibliotekai – 65“ 

180 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

21. Laukžemės filialo projektas 
„Sielos žiedlapiai“ 

150 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

22. Raguviškių filialo projektas 
„Raguviškių filialui – 70 metų“ 

150 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

23. Rūdaičių filialo projektas „Deivės 
Mildos meilės diena“ 

170 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

24. Vydmantų filialo projektas 
„Žydintis poezijos pavasaris“ 

210 EUR Kretingos rajono savivaldybės 
administracijai 

 Iš viso 21966,47 EUR  
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Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra. 
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Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra. 

 
 
 
 
 


