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2022 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, Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintais dokumentais, 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) su vėlesniais pakeitimais). Kiti Viešajai 
bibliotekai aktualūs teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-966 
„Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 182 patvirtintas 
„Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-757 
„Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. ĮV-323 „Dėl 
bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“. 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m gruodžio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-695 „Dėl 
bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-
442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-502 „Dėl 
valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 
(su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. XIII-198 „Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių 
atlygio už darbą įstatymas“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 254 „Dėl 
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 
vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. ĮV-948 „Dėl 
valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. ĮV-937 „Dėl 
asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“. 

2021 m. itin aktualūs buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo, ministerijų priimti 
teisės aktai, susiję su Covid-19 viruso sukeltos pandemijos valdymu. Su minėtu virusu susijusi 
ekstremali situacija neatšaukta ir 2022 m., tad tikėtina, kad bus patvirtinama vis naujų aktualių 
dokumentų, reglamentuojančių įstaigų darbo sąlygas, paslaugų vartotojų aptarnavimą ir pan.  
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Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos 
veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros Kretingos 
rajone programa“, „Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa“, „Reikšmingų 
kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa“ „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo 
programa“, „Neformaliojo vaikų švietimo programa“, „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo 
programa“, „Skaitymo skatinimo Kretingos rajone programa 2021-2023 m.“, „Žemaičių kalbos 
metų 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 Savivaldybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus 
Savivaldybės biudžetą. Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2022 m. Viešosios bibliotekos 
biudžeto projektas – 1076,3 tūkst. Eur, tai yra, 207,4 tūkst. Eur didesnis nei 2021 m. gautas 
biudžetas. Biudžeto projekto didėjimą lėmė augančios paslaugų ir prekių kainos, pagal valstybės 
programas kylantys darbuotojų atlyginimai.  

 2022 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dokumentams įsigyti skyrė 46,3 tūkst. 
Eur, tai yra 2,6 tūkst. Eur daugiau negu 2021 m. Šis nežymus pakilimas didelės įtakos dokumentų 
fondo atnaujinimui neturės dėl vis kylančių leidinių kainų.  

Kiekvienais metais kultūros sektoriaus darbuotojai su nekantrumu laukia Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos ir Kretingos rajono savivaldybės sprendimų dėl 
atlyginimo didėjimo. Prieš kelerius metus suformuotas tikslas – kelti kultūros sektoriaus darbuotojų 
algas iki šalies darbo užmokesčio vidurkio yra vis neįgyvendinamas. 2022 m. Viešosios bibliotekos 
specialistų algas planuojama didinti per 0,3 pareiginės algos koeficiento. Šitoks simbolinis darbo 
užmokesčio didinimas visiškai nepadės darbuotojams prisitaikyti prie didelio prekių ir paslaugų 
kainų šuolio Lietuvoje.  

2022 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra numačiusi visiems šalies dirbantiesiems 
viešajame sektoriuje bazinio atlyginimo didį padidinti 4 Eur.  

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, tačiau 
ši parama kasmet mažėja dėl sudėtingos finansinės situacijos. 

 Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, švietėjiški ir kt. renginiai 
finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2022 m. pradžioje LKT pirmajam finansavimo etapui 
pateiktos 7 projektų paraiškos.  

Esminiai pokyčiai projektų finansavimo srityje 2022 m. yra įvykę Kretingos rajono 
savivaldybėje. Nutarta išbandyti kitokį projektinės veiklos finansavimo modelį: ankstesniais metais 
Kultūrinės veiklos programai skirtos lėšos buvo paskirstomos projektinio vertinimo principu, o 
2022 m. numatyta paskirstyti Kretingos rajono kultūros įstaigoms, paliekant teisę joms pačioms 
vykdyti lėšų paskirstymą pagal pačių pasirinktus modelius. Viešoji biblioteka yra parengusi 
Kultūrinės veiklos vykdymo Viešojoje bibliotekoje tvarką, pagal kurią patvirtintai Viešosios 
bibliotekos komisijai bus teikiami finansuotinų veiklų aprašai, komisijai pritarus, skiriamas 
galimas finansavimas.  

Kretingos rajono savivaldybei teikti projektų paraiškas 2022 m. galima „Etninės kultūros 
plėtros Kretingos rajone programai“ (2021 m. pabaigoje pateikta 1 paraiška finansavimui 2022 m. 
gauti), „Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programai“, „Neformaliojo vaikų 
švietimo programai“, „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programai“.  

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto 
ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2022 m. pradžioje 
Kretingos rajone užregistruoti 37415 gyventojų. Lyginant su 2021 m. (37316 gyventojai), 
gyventojų padaugėjo 99. Kretingos mieste 2022 m. pradžioje gyveno 16996 gyventojai – 509 
daugiau nei 2021 m. (16487 gyventojai). Teigiamas gyventojų rodiklis Kretingos mieste ir rajone 
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stebimas po kelerių metų pastovaus mažėjimo, tad šis faktas itin džiugina ir teikia vilties, kad 
Viešosios bibliotekos paslaugos bus reikalingos vis didesniam skaičiui gyventojų.  

    Dėl neapibrėžtos socialinės situacijos, susijusios su covi-19 pandemija visoje šalyje ir 
pasaulyje, sunku vykdyti efektyvų veiklos planavimą: nežinoma, ar numatytomis paslaugomis ir 
priemonėmis galės naudotis vartotojai. Esminis kultūrinės, švietimo, edukavimo veiklos 2022 m. 
planavimo principas išlieka toks pat, kaip ir 2021 m. – galimybė suplanuotą produktą perkelti į 
virtualią erdvę. Nuotoliniai renginiai po truputį praranda savo aktualumą – žmonės pavargo dirbti 
ir laisvalaikį leisti prie kompiuterio, todėl 2022 m. vasaros laikotarpis planuojamas itin intensyvus 
dėl galimybės renginius organizuoti lauke: tai saugi aplinka ir dalyviams, ir lankytojams.  

Viešoji biblioteka yra šalies bibliotekų tinklo, draugiškų įvairaus pobūdžio negalias 
turintiems lankytojams, dalis, pažymėta ženklu „Biblioteka visiems“. Viešoji biblioteka yra 
pasirengusi aptarnauti autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, regos negalią turinčius asmenis, 
infrastruktūra pritaikyta judėjimo negalią turintiems asmenims. Itin glaudūs bendradarbiavimo 
ryšiai palaikomi su Lietuvos aklųjų biblioteka – Viešoji biblioteka yra tarpininkas Kretingos rajono 
gyventojams, norintiems naudotis minėtos bibliotekos paslaugomis.  

2022 m. numatoma plėtoti bendradarbiavimo ryšius su socialine įstaiga „Elijos vėjarožė“.  
1.1.4. Technologiniai veiksniai.  
Viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas yra didelis (146 kompiuterizuotos darbo vietos 

vartotojams ir darbuotojams), todėl opi problema yra nuolatinis technikos senėjimas ir gedimai. 
Savo biudžeto lėšomis Viešoji biblioteka nėra pajėgi užtikrinti kompiuterinio tinklo pastovų 
atnaujinimą, todėl labai lauktas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtas 
projektas, kurio pagrindu skiriama nauja kompiuterinė įranga šalies bibliotekoms. 2022 m. bus 
vykdomas antrasis projekto etapas, kurio metu bus atnaujinama pasirinktų filialų kompiuterinė 
technika. 

2022 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projekte numatyta įsigyti 10 kompiuterių ir 9 iš 
specialiųjų programų lėšų.  

Viešoji biblioteka prenumeruoja duomenų bazes, esančias kompiuterių tinkle ir kituose 
serveriuose (pvz. OPAC, INFOLEX PRAKTIKA, BNS Verslo žinios). Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka informavo, kad 2022 m. centralizuotai viešosioms šalies 
bibliotekoms bus prenumeruojama NAXOS Music Library, Delfi Plius ir 15min MAX mokamų 
platformų turinys. 

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

2022 m. bus tęsiamas 2020 m. pradėtas skaitmeninimo darbas – nuskaitomi Kretingos 
rajoninio laikraščio rinkiniai.  
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) (su vėlesniais pakeitimais), kitais teisės aktais, Kretingos 
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono 
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono 
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 
mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais.  

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

Viešosios bibliotekos darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos pareigybių aprašuose.  
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 
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rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su 
vėlesniais pakeitimais).  

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

1.2.2. Organizacinė struktūra. Viešoji biblioteka susideda ir Viešosios bibliotekos 
Kretingos mieste, Salantų miesto filialo ir 18 kaimų filialų (Viešosios bibliotekos struktūra – 
schemoje Nr. 1). 

Viešosios bibliotekos vidaus struktūra, persikėlus į naują pastatą, nepasikeitė (schema Nr. 1). 
Biblioteka turi 5 skyrius: Skaitytojų aptarnavimo, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo, 
Kraštotyros ir informacijos, Informacinių technologijų ir viešinimo, Ūkio. 

1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2022 m. pradžioje Viešojoje bibliotekoje dirbo 49 darbuotojai, 
iš kurių 42 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirbo 27 darbuotojai, su 
aukštesniuoju – 16, su viduriniu – 6. Viešojoje bibliotekoje dirbo 7 kvalifikuoti specialistai. 2022 
m. toliau numatoma skatinti specialistų profesinį tobulėjimą, sudarant sąlygas dalyvauti kitų įstaigų 
rengiamuose mokymuose, seminaruose bei Viešojoje bibliotekoje organizuojamuose kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose.   

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.  

Viešosios bibliotekos ir jos filialų materialinė bazė yra gera – renovuotos visų filialų patalpos, 
nupirkti nauji baldai ir kitas būtinas inventorius. Laikui bėgant, iškyla būtinybė filialuose atlikti 
kosmetinį remontą, atskirų patalpų segmentų remontą. 2022 m. planuojamas Grūšlaukės filialo 
bendro naudojimo patalpų remontas.  

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2022 m. Viešojoje bibliotekoje yra 146 
kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 98 – 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. 
Didžiausias 2022 m. iššūkis šalies bibliotekoms – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos (LNB) vykdomas projektas METIS (Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir 
sklaida) – Lietuvos integraliosios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) 
modernizavimo ir www.ibiblioteka.lt portalo vystymo paslaugos, t. y. bibliotekinė paslaugų 
visuma Lietuvos nacionalinės bibliotekos infrastruktūroje. Pagrindiniai projekto uždaviniai: 
modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą 
debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir portale www.ibiblioteka.lt sukurti naujas paslaugas bei 
modernizuoti ankstesnių projektų apimtyse sukurtas ir šiuo metu veikiančias paslaugas, kt. 

Projekto metu visų Lietuvos viešųjų bibliotekų, taip pat ir muziejų bei universitetų 
bibliotekų, iš viso 87 institucijų, duomenys buvo perkelti į Jungtinį katalogą, vartotojams 
pasiekiamą per iBiblioteka.lt (https://ibiblioteka.lt/metis/) portalą. Bibliotekinės el. paslaugos 
teikiamos vieno langelio principu per iBiblioteka.lt. Naujos sistemos privalumai: 

 Vieninga sistema, yra skaitytojų pažymėjimų sekos, globalios skaitytojų grupės, 
nesidubliuoja vartotojai. Vartotojas turi savo paskyrą ir gali valdyti savo duomenis, prie savo 
paskyros gali jungtis naudodami skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį arba el. 
bankininkystę, arba su Google, „Facebook“ paskyromis. 

 Vartotojas gali turėti elektroninį skaitytojo pažymėjimą. 
 Yra parengta metodinė medžiaga darbui su LIBIS, ir tikimasi, kad ji bus koreguojama 

atsiradus naujiems funkcionalumams. 
Deja, tačiau esamuoju laiku, trūkumų pastebima kur kas daugiau, nei privalumų: 

 Nesklandumai ir trikdžiai po sistemos diegimo susiję su Valstybės debesijos 
infrastruktūra – sistemos strigimai, pertrūkiai, sutrikimai, trikdantys darbą; 
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 Skaitytojų aptarnavimo modulis neergonomiškas, daug dirbama su pele, 
kiekvienai išduodamai–grąžinamai knygai, reikia kaskart pasižymėti langelį, prieš atliekant 
veiksmą. Leidinio grąžinimo veiksmą apsunkina tai, kad kaskart reikia išsišaukti grąžinimo 
langą; 

 RFID negalima nuskaityti kelių knygų iš karto (tik po vieną leidinį); 
 Vis dar nėra tinkamo statistinių analizių modulio; 
 Vis dar nėra pilno komplektavimo ataskaitų modulio (bendrosios ir specializuotų 

fondų apskaitos); 
 Klaidi vartotojo aplinka iBiblioteka.lt portale reikalauja vartotojų įgūdžių: reikia 

tobulinti paieškos funkciją (filtravimas), neprisijungus nerodoma, kokiose bibliotekose yra 
leidinys, kt. 

 Nežinia dėl kokių priežasčių kai kuriems vartotojams neveikia 
autoinformavimas; 

 Vis dar tinkamai neveikia TBA ir „Klausk bibliotekininko“ nustatymai 
(administravimas). 

Viliamasi, kad sistemos rengėjams pavyks palaipsniui pašalinti trūkumus ir užtikrinti 
bibliotekininkų ir vartotojų sklandų darbą.  

 Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia straipsnius 
ir pildo elektroninius leidinius: „Kretingos krašto enciklopedija“ www.kretingosenciklopedija.lt ir 
„Personalijų žinynas“. Elektroniniai leidiniai rengiami profesionaliai ir atsakingai: visus straipsnius 
redaguoja profesionali redaktorė.  

Elektroninė enciklopedija „Kretingos krašto enciklopedija“ yra daug žmogiškųjų resursų 
reikalaujantis Viešosios bibliotekos produktas. Jo tematinė apimtis – didelė, todėl vien Viešosios 
bibliotekos darbuotojų pajėgumų rengti straipsnius neužtenka. 2022 m., kaip ir ankstesniais metais, 
planuojama pirkti autorinius straipsnius Kretingos istorijos, religinėmis, etnokultūros temomis. 
Nuo šių metų planuojama pradėti surinktos medžiagos viešinimo veiklas: bus organizuojami 
renginiai Viešojoje bibliotekoje ir 5-iuose jos filialuose.  

Nuo 2021 m. Viešoji biblioteka dalyvio teisėmis dalyvauja EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmo finansuojamame projekte „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo 
sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Jo esmė – 7–10 m. vaikų 
skaitymo skatinimas, pasitelkiant informacines technologijas. 2022 m. pradedamas antrasis 
projekto etapas, kurio metu prie viešųjų bibliotekų – projekto dalyvių – bus pastatomi knygomatai, 
skirti projekto veikloms įgyvendinti. Atsižvelgiant į techninius reikalavimus, Viešoji biblioteka 
nutarė knygomatą įrengti prie pastato pagrindinių durų. Pasibaigus projektui, knygomatas galės 
būti naudojamas pagal Viešosios bibliotekos poreikius.  

1.2.7. Vidaus kontrolės sistema. Viešosios bibliotekos personalo veiklos efektyvumas 
tikrinamas ataskaitų sistema:  kasmet skyrių vedėjai, filialų darbuotojai rengia veiklos statistines ir 
tekstines ataskaitas, kurias pateikia vyresn. metodininkei Lolitai Miežienei. Iš gautų duomenų 
parengiama Viešosios bibliotekos metų veiklos ataskaita. Ataskaitose pateikti veiklos privalumai 
ir trūkumai aptariami visuotiniame darbuotojų susirinkime. 2018 m., pasikeitus darbuotojų darbo 
apmokėjimo tvarkai, pradėtas darbuotojų veiklos vertinimas ir metinių užduočių tvirtinimas, 
siekiant prie pareiginės algos pastoviosios dalies gauti kintamąją dalį. 2022 m. bus penktieji šios 
praktikos taikymo metai. Kintamoji atlyginimo dalis yra galimybė darbuotojui būti finansiškai 
įvertintam už metinius veiklos rodiklius, tačiau Kretingos rajono savivaldybės administracijos 
Viešosios bibliotekos biudžete tam skirtos lėšos yra per menkos, kad darbuotojams būtų tinkamai 
pritaikytos įstatymų suteiktos galimybės. 

2. Viešoji biblioteka savo veikla siekia realizuoti įstaigos viziją, strateginius tikslus. 
2.1. Viešosios bibliotekos misija – užtikrinti vietos bendruomenės poreikius atitinkančią 

prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros išteklių bei sudaryti galimybes naudoti informaciją 
socialinei, kultūrinei ir ekonominei Kretingos rajono pažangai. 



6 
 

2.2. Strateginiai tikslai:  
2.2.1. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę. 
2.2.2. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. 
2.2.3. Prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant informacinį ir kompiuterinį 

raštingumą, nuolatinį mokymąsi. 
2.2.4. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos 

organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą. 
3. Viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie Kretingos rajono kultūrinės  veiklos,  Etninės 

kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, Reikšmingų 
kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių gebėjimų 
ugdymo programą 1–12 klasių mokiniams. 2021 m. parengta trijų metų trukmės Viešosios 
bibliotekos skaitymo skatinimo programa. Tais pačiais metais, bendradarbiaujant Kretingos rajono 
kultūros ir švietimo įstaigoms, parengta trijų metų Kretingos rajono skaitymo skatinimo programa, 
kuri kasmet bus pildoma naujų priemonių planu. Viešosios bibliotekos filialai 2022 m. yra parengę 
ir įgyvendins įvairias skirtingo amžiaus vartotojų grupėms skirtas edukacines programas. Viešoji 
biblioteka, planuodama 2022 metų veiklą, 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 2022 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą, atsižvelgiama į tai, kad  
2022 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais yra paskelbti Lietuvos karaimų, Savanorystės, 
Lietuvos krepšinio šimtmečio, Lietuvos Bažnyčios Kronikos, Lietuvos jaunimo, Jono Meko, 
Lietuvos universitetų, Gyvūnų gerovės, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos, Romo Kalantos, Ievos Simonaitytės metais. Viešoji biblioteka prisijungs prie 
Kretingos rajono savivaldybės iniciatyvos 2022 m. minėti Žemaičių kalbos metus Kretingos 
rajone. 

Planuojant veiklos rodiklius 2022 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius 
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus. 2022 
m. itin didelę įtaką veiklai ir rodikliams daro COVID-19 pandemija ir su ja susiję ribojimai, 
pasekmės. 

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

3.1. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa (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 savitumą, gyvosios tradicijos reiškinius rajone; 
 sudarytos tinkamos sąlygos sukauptai medžiagai sisteminti bei jos sklaidai vykdyti; 
 sudarytos sąlygos perkelti vaizdo ir garso medžiagą į skaitmenines laikmenas; 
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 stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etninės kultūros paveldą, vykdančių jo 
sklaidą, materialinė techninė bazė; 

 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). 
3.2. Kretingos rajono kultūrinės veiklos 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 jubiliejines sukaktis; 
 skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą; 
 skatinti gyventojų kūrybinę veiklą; 
 bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius. 
Įgyvendinant Kultūros programą bus: 
  rengiami 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); 
 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 mokyklinio amžiaus grupių 

Viešosios bibliotekos ir filialų lankytojams; 
 pateikta mokomoji medžiaga apie informacinius šaltinius, informacijos apdorojimą, 

panaudojimą ir t.t.; 
 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 Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus skaitymo skatinimo programa (toliau – Skaitymo skatinimo programa). 

Skaitymo skatinimo programos tikslai: 
 kurti, palaikyti, įveiklinti skaitymą skatinančią aplinką ir užtikrinti jos prieinamumą; 
  ugdyti bibliotekos darbuotojų, kaip skaitymo skatinimo specialistų, įgūdžius ir 

kompetencijas; 
 stiprinti įvairaus amžiaus vaikų skaitymo įgūdžių lavinimo veiklas; 
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 užtikrinti renginių, aktualizuojančių kultūros bei literatūros tendencijas, įvairovę ir sklaidą 
įvairioms amžiaus grupėms; 

 formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą, dalyvaujant nacionalinėse programose, 
iniciatyvose populiarinant skaitymo kultūrą. 

 
 2022 m. veiklos plano priedai: 

1. Lentelė. 2022 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
2. Lentelė. 2022 metų renginių planas. 
3. Lentelė. 2022 metų projektai. 
Schema Nr. 1. – Viešosios bibliotekos struktūra. 
 

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė. 
 
 
 
SUDERINTA: 
Kretingos rajono savivaldybės  
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja 
 
Dalia Činkienė 
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                                                                                                                            1 priedas 
 

2022 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. Didinti Viešosios bibliotekos paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę. 
1.1. UŽDAVINYS. Atlikti vartotojų poreikių tyrimus. 
1.1.1. PRIEMONĖ. Tirti esamų vartotojų poreikius, atlikti nesilankančių Viešojoje bibliotekoje 

asmenų apklausą, išgryninant priežastis ir lūkesčius.   
1.1.1.1. Atlikti esamų 

vartotojų poreikių 
tyrimą 

Tyrimų skaičius 2   Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius, vyresn. 
metodininkas, 
Viešosios 
bibliotekos 
filialai, I–IV 
ketv. 

  Parengtų paslaugų 
gerinimo rekomendacijų 
skaičius 

2  Vyresn. 
metodininkas,  
I–IV ketv. 

1.1.1.2. Atlikti 
nesilankančių 
Viešojoje 
bibliotekoje 
asmenų apklausą 

Apklausų skaičius  1 Vyresn. 
metodininkas, 
Viešosios 
bibliotekos 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Nustatytų nesilankymo 
priežasčių skaičius 

2 Vyresn. 
metodininkas,  
I–IV ketv. 

  Potencialių vartotojų 
pritraukimo 
rekomendacijų skaičius 

2 Vyresn. 
metodininkas,  
I–IV ketv. 

1.2. UŽDAVINYS. Kurti naujas paslaugas ir tobulinti esamas. 
1.2.1. PRIEMONĖ. Aktualių, vartotojų poreikius atitinkančių, naujų paslaugų kūrimas. 
1.2.1.1. Sukurti naujas 

paslaugas 
Naujų paslaugų skaičius 1 Viešoji 

biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Naujų paslaugų vartotojų 
skaičius 

200 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, 
 I–IV ketv. 

1.2.1.2. Patobulinti esamas 
paslaugas 

Paslaugų skaičius 2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 
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  Besinaudojančių 

patobulintomis 
paslaugomis vartotojų 
skaičius 

2000 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

1.3. UŽDAVINYS. Įgyvendinti efektyvų viešinimą 
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 

34 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų spaudai 
skaičius 

15 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Parengtų straipsnių ir 
informacinių pranešimų 
svetainei www.kretvb.lt 
skaičius 

342 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Kitoms interneto 
svetainėms parengtų 
straipsnių ir informacinių 
pranešimų skaičius 

95 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Socialiniams tinklams 
parengtų straipsnių ir 
informacinių pranešimų 
skaičius 

Facebook 550; 
Instagram 70; 
Youtube 10 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
 I–IV ketv. 

  Parengtų plakatų ir 
dalomosios informacijos 
priemonių skaičius 

20 plakatų; 
12 po 100 vnt. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Išsiųstų asmeninių 
kvietimų skaičius 

500 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Pagamintų reprezentacinių 
priemonių skaičius 

4 rūšių, 2000 vnt. Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Veiklą pristatančių 
pranešimų, skaitytų 
viešuose renginiuose, 
skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

1.4. UŽDAVINYS. Vykdyti skaitmeninimą. 
1.4.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti skaitmeninę prieigą prie vertingos informacijos. 
1.4.1.1. Atrinkti 

skaitmeninio 
turinio kriterijus 
atitinkančius 
dokumentus ir juos 
skaitmeninti 

Atrinktų dokumentų 
vaizdų skaičius 

2030 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius, 
I–IV ketv. 
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  Suskaitmenintų 

dokumentų vaizdų 
skaičius 

2030 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

1.5. UŽDAVINYS. Išnaudoti infrastruktūrą paslaugų prieinamumui gerinti. 
1.5.1. PRIEMONĖ. Infrastruktūros potencialo išnaudojimas paslaugų kokybės gerinimui ir 

plėtrai. 
1.5.1.1. Užtikrinti visų 

amžiaus grupių 
bibliotekos 
paslaugų 
vartotojams 
komfortišką 
skaitymo, darbo, 
poilsio aplinką 
Viešojoje 
bibliotekoje ir 
filialuose 
  

Aplinkos švaros ir 
inventoriaus patikrų 
skaičius 

4 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Patrauklių ir vis naujose 
vietose esančių skaitymo 
ir poilsio zonų įkūrimo 
skaičius 

4 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Pastatų techninių defektų 
šalinimo skaičius 

10 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

1.5.1.2. Prižiūrėti, tobulinti 
ir reklamuoti 
nuomojamas 
patalpas 

Patalpų techninio, 
estetinio atnaujinimo 
skaičius  

 2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Nuomos paslaugų skaičius  30 Viešoji 
biblioteka, 
I–IV ketv. 

1.5.1.3. Rengti 
interesantams 
ekskursijas, 
pristatant Viešosios 
bibliotekos pastato 
erdves ir galimybes 

Ekskursijų skaičius 12 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

1.5.1.4. Veiklai panaudoti 
Viešosios 
bibliotekos ir filialų 
lauko erdves 

Įkurtų veiklos erdvių 
lauke skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I–IV 
ketv. 

  Lauke surengtų renginių 
skaičius  

10 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

1.6. UŽDAVINYS. Ugdyti personalo kompetencijas. 
1.6.1. PRIEMONĖ. Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas. 
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1.6.1.1. Ugdyti personalo 

profesionalumą 
Per metus kvalifikaciją 
pakėlusių darbuotojų 
skaičius 

42 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Viešojoje bibliotekoje 
surengtų mokymų, 
seminarų skaičius 

10 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Filialams teiktų 
konsultacijų bibliotekinės 
veiklos klausimais 
skaičius 

10 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

1.6.1.2. Skatinti 
bibliotekininkų 
savišvietos poreikį 

Surengtų kolektyvinių 
profesinių išvykų skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

1.6.1.3. Tirti 
bibliotekininkų 
profesinių žinių ir 
įgūdžių spragas 

Tyrimų skaičius 1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

2. TIKSLAS. Ugdyti skaitančias ir kūrybiškas asmenybes. 
2.1. UŽDAVINYS. Skatinti visų amžiaus grupių gyventojų skaitymą. 
2.1.1. PRIEMONĖ. Gerinti dokumentų fondo sudėtį ir paieškos sistemą. 
2.1.1.1. Komplektuoti ir 

tvarkyti dokumentų 
fondą 

Gautų dokumentų skaičius 
 
 
Iš jų:  
knygų; 
elektroninių dokumentų 

6500 fiz. vnt.   
  
 
 
6480 fiz. vnt.   
20 fiz. vnt.  

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Nurašytų dokumentų 
skaičius 
 
Iš jų:  
knygų; 
elektroninių dokumentų 

4500 fiz. vnt.    
 
 
 
4470 fiz. vnt.    
30 fiz. vnt.  

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

  Sukurtų įrašų skaičius 1600 fiz. vnt.  
 

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

  Fondo dydis 211525 fiz. vnt.  Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

  Elektroniniame kataloge 
atžymėti nurašytus 
dokumentus  

4500 fiz. vnt.       Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

2.1.2. PRIEMONĖ. Organizuoti ir vykdyti kokybišką vartotojų aptarnavimą. 
2.1.2.1. Registruoti ir 

aptarnauti 
vartotojus 

Skaitytojų skaičius iš viso 6000 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
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I–IV ketv. 
  Suaugusiųjų skaitytojų 

skaičius 
4000 Viešoji 

biblioteka ir 
filialai, 
I–IV ketv. 

  Vaikų skaitytojų skaičius 2000 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Lankytojų skaičius iš viso 173699 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Suaugusiųjų lankytojų 
skaičius 

119530 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Vaikų lankytojų skaičius 54169 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Virtualių lankytojų 
skaičius 

70000 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Kompiuterių vartotojų 
skaičius 

3176 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Neregių ir silpnaregių 
skaitytojų skaičius 

19 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 168532 egz. 
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
suaugusiesiems 

134600 egz.     
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
vaikams  

33932 egz. 
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis į 
namus 

134321 egz.     
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
vietoje (skaityklose) 

34211 egz.  
 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
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I–IV ketv. 
  Grožinės literatūros 

išduotis 
95923 egz.  Viešoji 

biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Šakinės literatūros 
išduotis 

72609 egz.  
 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Periodinių leidinių 
išduotis 

54961 egz.  
 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Garsinių dokumentų 
išduotis 

76 egz.  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, 
 I–IV ketv. 

2.1.3. PRIEMONĖ. Numatyti skaitymo skatinimo priemones ir jas įgyvendinti. 
2.1.3.1. Rengti skaitymo 

skatinimo renginius 
Viešojoje 
bibliotekoje ir 
filialuose 

Skaitymo skatinimo 
renginių skaičius iš viso 

420 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
žodinių renginių skaičius 

238 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, 
I–IV ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
vaizdinių renginių 
skaičius  

182 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.1.3.2. Ruošti metodinę 
medžiagą apie 
skaitymo naudą 

Paruoštos dalomosios 
medžiagos skaičius 

200 skrajučių Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius, 
Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

2.1.3.3. Rengti straipsnius 
apie skaitymo 
naudą 

Paruoštų straipsnių 
skaičius 

10  Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

2.1.3.4. Rengti ir 
įgyvendinti 
skaitymo skatinimo 
projektus 

Projektų skaičius 10 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.1.3.5. Dalyvauti 
valstybinėje 
„Skaitymo 
skatinimo 
programoje“ 

Akcijos „Vasara su 
knyga“ dalyvių skaičius 

200 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 
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  Skaitymo skatinimo 

renginiuose, rengiamuose 
akcijos „Vasara su knyga“ 
dalyvavusių darbuotojų 
skaičius 

15 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.2. UŽDAVINYS. Skatinti Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų kūrybiškumą. 
2.2.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti priemones, padėsiančias tenkinti vartotojų kultūrinius poreikius 

ir skatinančias kūrybiškumą. 
2.2.1.1. Rengti kultūrinius 

renginius 
Surengtų renginių skaičius 
iš viso 

1452 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų renginių 
suaugusiesiems skaičius 

875 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų renginių 
vaikams skaičius 

578 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų žodinių renginių 
skaičius 

831 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų vaizdinių 
renginių skaičius 

608 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.2.1.2. Vykdyti projektinę 
veiklą, padėsiančią 
skatinti rajono 
gyventojų 
kūrybiškumą 
(įgyvendinama 
Kretingos rajono 
savivaldybės 
Kultūrinės veiklos 
programa) 

Parengtų projektų skaičius 
 

21 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Įgyvendintų projektų 
skaičius 

21 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.3. UŽDAVINYS. Kurti skaitymui patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią aplinką. 
2.3.1. PRIEMONĖ. Pastatų ir aplinkos infrastruktūrą pritaikyti skaitymo ir kūrybinių veiklų 

vykdymui. 
2.3.1.1. Skaityklų, skaitymo 

zonų sukūrimas 
Naujai įkurtų skaityklų ir 
skaitymo zonų skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.3.1.2. Kūrybinių zonų 
sukūrimas 

Naujai įkurtų kūrybinių 
zonų skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 



16 
 
3. TIKSLAS. Prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant informacinį ir kompiuterinį 

raštingumą, nuolatinį mokymąsi. 
3.1. UŽDAVINYS. Rengti kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymus. 
3.1.1. PRIEMONĖ. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti trūkstamus įgūdžius naudotis 

kompiuteriniais ir informaciniais resursais. 
3.1.1.1. Užtikrinti visų 

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

Gyventojų, išmokusių 
naudotis kompiuteriu ir e. 
paslaugomis, skaičius 
(grupiniai ir individualūs 
mokymai) 
 

140 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

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

101 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

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

967 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Valandų, praleistų 
konsultuojant kompiuterių 
naudotojus, skaičius 

1463 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Vaikų, dalyvavusių 
informacinio raštingumo 
programoje, skaičius 

100 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

3.1.1.2. Užtikrinti galimybę 
išmokti naudotis 
Viešosios 
bibliotekos 
prenumeruojamo-
mis duomenų 
bazėmis 

Prenumeruojamų 
duomenų bazių skaičius 

21 Kraštotyros-
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Asmenų, išmokusių 
naudotis duomenų 
bazėmis, skaičius 

40 Kraštotyros-
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

3.1.2 PRIEMONĖ. Užtikrinti kompiuterinio tinklo kokybę ir nenutrūkstamas kompiuterizuotas 
paslaugas vartotojams. 

3.1.2.1. Tobulinti 
kompiuterinį tinklą 

Kompiuterizuotų darbo 
vietų atnaujinimas 

30 Kęstutis 
Joskaudas,  
I–IV ketv. 
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  Įgytų naujų kompiuterių 

skaičius  
 
Įgytų nešiojamųjų  
kompiuterių skaičius 

30  
 
 
9  

Kęstutis 
Joskaudas,  
I–IV ketv. 

3.1.2.2. Šalinti 
kompiuterinio 
tinklo gedimus 

Remontuotos 
kompiuterinės technikos 
skaičius 

20  Kęstutis 
Joskaudas,  
I–IV ketv. 

  Vizitų į filialus dėl 
kompiuterinės technikos 
gedimų skaičius 

20  Kęstutis 
Joskaudas,  
I–IV ketv. 

3.1.3. PRIEMONĖ. Ugdyti vartotojų informacinį raštingumą. 
3.1.3.1. Teikti 

bibliografines- 
informacines 
paslaugas, kurti 
informacinę-
bibliografinę bazę 

Gautų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

17367 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Atsakytų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

17342 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Elektroninėmis 
priemonėmis gautų 
užklausų skaičius 

6555 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Elektroninėmis 
priemonėmis gautų ir 
atsakytų užklausų skaičius 

2543 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Sukurtų analizinių įrašų 
LIBIS Analizinės 
bibliografijos posistemyje 
skaičius 

3900 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv  

  Redaguotų analizinių įrašų 
skaičius 

1400 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Prisegtų bylų skaičius: 
kraštotyros straipsnių; 
 
knygų turinių 

900 
500 
 
400 

Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Prenumeruojamų ir 
propaguojamų  duomenų 
bazių (DB) skaičius 

21 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Parengtų bibliografinių 
rodyklių skaičius 

9 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 
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3.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti galimybę nuolatiniam mokymuisi, kaupiant kokybišką ir įvairų 

dokumentų fondą. 
3.2.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti šakinės literatūros fondo atnaujinimą. 
3.2.1.1. Tvarkyti šakinės 

literatūros fondą ir 
jį atnaujinti 
aktualiais leidiniais 

Fondo dydis 69500 Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Gaunamų leidinių skaičius 1290 
 
 
 

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

3.2.1.2. Vykdyti 
kraštotyrinę ir 
etnokultūrinę veiklą 
(įgyvendinama 
Etninės kultūros 
plėtros Kretingos 
rajone programa) 

Kraštotyros fondo dydis 3320 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Parengtų kraštotyros 
darbų skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Papildytų kraštotyros 
aplankų skaičius 

186 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Įrašų metraščiuose 
skaičius 

2  Filialai,  
I–IV ketv. 

  Straipsnių „Personalijų 
žinynui“ skaičius 

38 Rita Vaitkienė, 
I–IV ketv. 

  Straipsnių „Kretingos 
krašto enciklopedijai“ 
skaičius 

30  Rita Vaitkienė, 
I–IV ketv. 

  Etnokultūros renginių 
skaičius iš viso 

175 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Etnokultūros žodinių 
renginių skaičius 

127 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Etnokultūros vaizdinių 
renginių skaičius 

48 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

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

2400 Eur  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 
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3.3. UŽDAVINYS. Rengti edukacinius ir švietimo projektus. 
3.3.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti edukacinį ir švietimo tikslą turinčių veiklų iniciavimą ir vykdymą. 
3.3.1.1. Rengti edukacinių 

veiklų ir švietimo 
projektus 

Projektų skaičius 4 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

3.3.1.2. Dalyvauti 
Kretingos rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Suaugusiųjų 
neformaliojo 
švietimo 
programoje 

Veiklų skaičius 1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

3.3.2.2 Dalyvauti Kultūros 
paso programoje 

Paraiškų skaičius  2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Dalyvių skaičius 200 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4. TIKSLAS. Gerinti Viešosios bibliotekos įvaizdį, pasitelkiant aukštą Viešosios bibliotekos 
organizacinę kultūrą, darbuotojų profesionalumą. 

4.1. UŽDAVINYS. Ugdyti klientų aptarnavimo kultūrą. 
4.1.1. PRIEMONĖ. Užtikrinti sąlygas darbuotojams mokytis aptarnavimo etikos. 
4.1.1.1. Rengti mokymus 

Viešojoje 
bibliotekoje 

Mokymų skaičius 4 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.1.1.2. Dalyvauti kitų 
įstaigų 
organizuojamuose 
klientų aptarnavimo 
kultūros 
mokymuose 

Mokymų skaičius 1 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

4.1.2. PRIEMONĖ. Reaguoti į klientų skundus, pagyrimus, pageidavimus. 
4.1.2.1. Analizuoti klientų 

skundus, padėkas, 
pageidavimus ir 
pagal juos 
koreguoti elgseną 

Analizuotinų situacijų 
skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Elgsenos korekcijos 
rekomendacijų skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

4.2. UŽDAVINYS. Atstovauti Viešosios bibliotekos interesus šalies ir tarptautiniu lygmeniu, 
dalintis gerąja patirtimi, viešinti veiklas. 

4.2.1. PRIEMONĖ. Organizuoti ir dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose veiklos pristatymo ir 
patirties sklaidos renginiuose. 

4.2.1.1. Organizuoti veiklos 
pristatymo 
renginius 

Renginių skaičius 2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 
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4.2.1.2. Dalyvauti kitų 

įstaigų, tame tarpe 
ir užsienio, 
organizuojamuose 
renginiuose 

Renginių skaičius 2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Tarptautinių renginių 
skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.2.1.3. Rengti pranešimus 
apie vykdomą 
veiklą 

Pranešimų skaičius 2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.2.2. PRIEMONĖ. Plėtoti tarptautinę partnerystę ir ryšius. 
4.2.2.1. Megzti ir plėtoti 

profesinius ryšius 
su užsienio 
partneriais 

Esamų užsienio partnerių 
skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Naujų užsienio partnerių 
skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.2.3. PRIEMONĖ. Atstovauti Viešosios bibliotekos interesus valstybiniu ir savivaldybės 
lygmeniu. 

4.2.3.1. Kilusias problemas, 
nesklandumus, 
pasiekimus 
pristatyti 
atsakingoms 
institucijoms pagal 
jų kompetenciją ir 
ginti Viešosios 
bibliotekos bei 
bibliotekininkų 
bendruomenės 
interesą 

Dalyvavimo šalies mastu 
iškeltų problemų 
nagrinėjimo ir sprendimo 
renginiuose skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Komentuotų, koreguotų 
šalies mastu svarbių 
tiesinių aktų skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Lankytų Kretingos rajono 
savivaldybės 
administracijos 
pasitarimų, posėdžių 
skaičius 

4 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.3. UŽDAVINYS. Pristatyti personalui įstaigos vertybių sistemą ir skatinti jos laikytis. 
4.3.1. PRIEMONĖ. Suformuoti personalo elgsenos viziją ir ją pristatyti. 
4.3.1.1. Organizuoti 

įstaigos vertybių 
pristatymą, 
nustatant asmenines 
užduotis ir 
atsakomybes  

Renginių skaičius 1 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Dalyvių skaičius 40 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
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I–IV ketv. 
4.3.2. PRIEMONĖ. Vykdyti įstaigos vertybių sistemos laikymosi monitoringą. 
4.3.2.1. Analizuoti klientų 

skundus, padėkas, 
pageidavimus ir 
pagal juos 
koreguoti elgseną 

Analizuotinų situacijų 
skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Elgsenos korekcijos 
rekomendacijų skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

4.3.2.2. Stebėti personalo 
elgseną kasdienėse 
situacijose su 
klientais, koreguoti 
ydingą elgseną 

Pastabų skaičius 4 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Padėkų skaičius 4 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 
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                                                                  2 priedas 
 

2022 METŲ RENGINIŲ PLANAS 
 

 
Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

1. Nuo sausio mėn. 
iki kovo mėn. 

Dokumentų paroda „Ką atradom už 
šimtmečio vartų“, skirta Rūdaičių 
mokyklos 100-mečiui 

L. Kalniuvienė, 
Rūdaičių filialas 

2. Nuo sausio 14 d. 
iki kovo 30 d.   

Kraštiečio Arvydo Zaleckio fotografijos 
darbų paroda „Nuostabus gamtos 
pasaulis“ 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

3. Nuo sausio 21 d. Fotografijų paroda „Jonas Mekas. 
Semeniškių idilės“ 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

4. Nuo vasario 17 
d. iki kovo 17 d.  

Dokumentų paroda „Raštijoje ir kalboje – 
lietuvybės dvasia“, skirta Tarptautinei 
gimtosios kalbos dienai ir lietuvių kalbos 
dienoms 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

5. Nuo vasario 21 
d. 

Anedos Antanavičiūtės 
autorinė fotografijos paroda „Versmių 
sukurti paveikslai“ 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

6. Nuo kovo 1 d. 
iki 31 d.  

Irenos Stražinskaitės - Glinskienės 
tapybos darbų paroda „Pradžios magija“ 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

7. Nuo kovo 3 d. 
iki 30 d. 

Spaudinių paroda „Tikėjimu gimusi 
laisvė“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Z. Viršilienė, Kartenos 
filialas 

8. Nuo kovo 8 d. 
iki rugsėjo 29 d.  

Žemaitiškų leidinių paroda „Parašyta 
motinų kalba“, skirta Žemaičių kalbos 
metams Kretingos rajone 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

9. Nuo kovo 28 d. Rūtos Gajauskaitės piešinių paroda 
„Architektūrinės istorijos“ 

K. Stancikaitė, 
Parodų erdvė 

10. Nuo balandžio 
25 d. 

Senovinių lietuviškų proginių atvirukų 
(XX a. pr.) paroda 

V. Taujenienė, 
Parodų stendai 

11. Nuo balandžio 
29 d. 

Kretingos S. Daukanto progimnazijos 
fotoanimacijų paroda 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

12. Nuo gegužės 2 
d. 

Olfaktoriniu pagrindu sukurta kvapų 
kolekcija (3) 

B. Naujokaitienė, 
Parodų stendai, filialai 

13. Nuo gegužės 3 
d. iki birželio 30 
d.  

Keramikės Jolantos Gricienės angelų 
paroda 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

14. Nuo birželio 1 d. 
iki lapkričio 29 
d.  

Spaudinių paroda „Laimė trapi kaip 
dilgėlių šilkas“, skirta lietuvių rašytojo, 
prozininko, dramaturgo, signataro Kazio 
Sajos 90-osioms metinėms 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

15. Nuo birželio 1 d. JAV gyvenančio fotomenininko Edžio 
Jurčio fotografijų paroda 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

16. Nuo birželio 1 d. 
iki 30 d. 

Spaudinių paroda „Turintis ką 
papasakoti“, skirta rašytojo, Kovo 11-

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 
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osios Akto signataro Kazio Sajos 90-osios 
gimimo metinėms 

17. Nuo birželio 6 d. Padvarių socialinės globos namų 
gyventojų rankų darbo paroda 

B. Naujokaitienė, 
Parodų stendai 

18. Nuo rugpjūčio 1 
d.  

Vilijaus Vaišvilo tapybos darbų paroda K. Stancikaitė, 
Parodų erdvė 

19. Nuo rugpjūčio 1 
d. iki 30 d.  

Dokumentų paroda „Vilius Orvidas – 
savo odę iškalęs akmeny“, skirta liaudies 
menininko, skulptoriaus, pranciškono 70-
osioms gimimo metinėms 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

20. Nuo spalio 3 d. Algimanto Aleksandravičiaus paroda 
„Žmonės, kuriantys Lietuvą“ 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

21. Nuo spalio 3 d. 
iki 28 d. 

Ingos Mažeikienės eilėraščių ir 
fotografijų paroda „Sielos virpesy...“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

22. Nuo spalio 3 d. 
iki 28 d. 

Fotografijų paroda  „Šukės bendruomenė 
10 metų laiko tėkmėje“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

23. Nuo lapkričio 3 
d. 

Personalinė dailininko Tado Dromanto 
tapybos darbų paroda „Dialogas“ 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

 
 

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

24. Nuo vasario 1 d. 
iki 28 d. 

Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 
mokinių kūrybinių piešimo smėliu darbų 
paroda „Žėrintys spalvomis“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

25. Nuo vasario 8 d. 
iki 28 d. 

Spaudinių paroda „Skersvėjis“, skirta 
Algimanto Zurbos 80-osioms gimimo 
metinėms 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

26. Nuo kovo 14 d. 
iki 25 d.  

Spaudinių paroda „Jie ėjo knygom 
nešini“, skirta Knygnešio dienai paminėti. 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

27. Nuo kovo 21 d. Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 
mokinių piešinių paroda 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

28. Nuo birželio 3 d. 
iki 29 d. 

Spaudinių paroda „Istorijos delnuose 
ištirpsta laikas“, skirta Gedulo ir vilties 
dienai 

Z. Viršilienė, Kartenos 
filialas 

29. Nuo birželio 20 
d. iki liepos 20 
d.  

Spaudinių paroda „Nevarstomas duris 
pravėrus“, skirta rašytojo Kazio Sajos 90-
osioms gimimo metinėms 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

30. Nuo liepos 1 d. 
iki 29 d.  

Laukžemės vaikų kurtų keramikos darbų 
paroda „Molio paslaptys“ 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

31. Nuo lapkričio 7 
d. iki 29 d.  

Spaudinių paroda „Apie Mažylį, Karlsoną 
ir dar kai ką...“, skirta vaikų rašytojos 
Astridos Lindgren 115-osioms metinėms 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

32. Nuo lapkričio 21 
d. iki gruodžio 
21 d.  

Dokumentų paroda „Fantazijos valdovas 
ir jo duktė Pasaka“, skirta vokiečių 
pasakų kūrėjui Wilhelmo  Hauffo 220-
osioms gimimo metinėms 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 
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Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

33. Nuo sausio 11 d. 
iki  balandžio 26 
d. 

Turnyro „Auksinis protas“ 17 sezono 
žaidimai (16) 

B. Naujokaitienė, 
Fojė 

34. Sausio 12 d. Kretingos rajono gabių ir talentingų vaikų 
sporto srityje ir geriausių rajono skirtingų 
sporto šakų sportininkų bei aktyvistų 
apdovanojimai 

B. Naujokaitienė, 
Fojė 

35. Sausio 21 d. Fotografijų parodos „Jonas Mekas. 
Semeniškių idilės“ atidarymas ir 
dokumentinio J. Meko filmo 
„Prisiminimai iš kelionės į Lietuvą“ 
peržiūra. Kuratorius – Tomas Ivanauskas 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

36. Kovo 8 d.  Literatūrinis muzikinis vakaras „Gimtųjų 
žodžių pakylėtas, aš gyvas kalboje“, 
skirta Lietuvių kalbos dienai 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

37. Kovo 17 d. Popietė „Prakalbinkim eilėraštį...“, skirta 
Pasaulinei poezijos dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

38. Kovo 18 d.  Edukacija „Ekologijos idėjos“ su  
A. Klikniene, skirta Žemės dienai 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

39. Kovo 28 d. Rūtos Gajauskaitės piešinių parodos 
„Architektūrinės istorijos“ atidarymas 

K. Stancikaitė, 
Parodų erdvė 

40. Balandžio 3 d. Lietuvos ir jaunimo globėjo Šv. 
Kazimiero šventė „Sielos vartus 
pravėrus“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

41. Balandžio 27 d.  Poezijos ir muzikos popietė „Gražiausi 
žiedai – jai vienintelei, nepakartojamai, 
mylimai“, skirta Motinos dienai 

B. Jonušienė, Erlėnų 
filialas 

42. Balandžio 28 d.  Irenos Grabienės knygos „Išsiblaškiusios 
mintys“ pristatymas 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

43. Nuo gegužės 
mėn. iki liepos 
mėn. 

Muzikos kūrinių dirbtuvės (projektas 
„Senosios Lietuvos literatūros atgimimas 
XXI a. kontekste“) (8) 

B. Barkauskaitė, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė, 
Įrašų studija 

44. Gegužės mėn. Olfaktorinių pojūčių terapijos užsiėmimas 
(projektas „Patyriminė literatūrinė 
kelionė: vaizdu, garsu, kvapu) 

B. Naujokaitienė, 
Susitikimų erdvė 

45. Gegužės 19 d. 
14 val. 

Popietė „Ir išmuš tavo valanda“, skirta 
Jono Avyžiaus 100-osioms gimimo 
metinėms. Video filmo „Sodybų 
tuštėjimo metas“ peržiūra 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

46. Birželio mėn. Interaktyvios parodos kūrimo dirbtuvės 
(projektas „Senosios Lietuvos literatūros 
atgimimas XXI a. kontekste“) (2) 

B. Barkauskaitė, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

47. Birželio 1 d. JAV gyvenančio fotomenininko Edžio 
Jurčio albumo pristatymas 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 
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48. Birželio 10 d. Renginys visuomenei „Baltasis vakaras: 
100 puslapių į pasaulį“ 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

49. Nuo birželio 
mėn. iki 
rugpjūčio mėn. 

VšĮ „Nepatogus kinas“ dokumentinių 
filmų projekto „Doku.NK“ peržiūros (5) 

K. Stancikaitė, 
Fojė 

50. Rugpjūčio 27 d. Baigiamasis projekto „Senosios Lietuvos 
literatūros atgimimas XXI a. kontekste“ 
renginys 

B. Barkauskaitė, 
Kartenos aerodromas 

51. Nuo rugsėjo 6 d. 
iki  gruodžio 13 
d. 

Turnyro „Auksinis protas“ 18 sezono 
žaidimai (14) 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

52. Spalio mėn. Šventinis renginys „85-eri gyvavimo 
žingsniai“, skirtas Darbėnų filialo 
jubiliejui 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

53. Spalio 20 d. 14 
val.  

Dainuojamosios poezijos vakaras 
„Jausmų džiazas“  

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

54. Lapkričio mėn. Kretingos knygų mugė‘22 B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

55. Lapkričio mėn. Kūrybinė edukacija „Makrame paslaptys“ J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

56. Gruodžio 12 d. 
13 val.  

Kalėdinė padėkos popietė „Uždekim 
širdyse Kalėdų žvakę“, skirta akcijai 
„Bibliotekų knygų Kalėdos“ 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

57. Gruodžio mėn. Kalėdų mugė „Įkvėpk! Kalėdos“ (2) B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

 
 

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai jaunimui 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

58. Nuo vasario 
mėn. iki  
gruodžio mėn. 

Jaunimo kino klubo „Kino maršrutai“ 
susitikimai (5) 

K. Stancikaitė, 
Susitikimų erdvė 

59. Nuo vasario 1 d. 
iki 22 d. 

Medijų popietė „Spalvota Gyvybė“ (5) M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

60. Nuo sausio 3 d. 
iki 25 d. 

Medijų popietė „Proto paaiškinimai“ (8) M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

61. Nuo sausio 10 d. 
iki lapkričio 28 
d. 

„Savo kampo“ DJ nuotolinė šokio judesio 
terapijos užsiėmimai (31) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

62. Nuo sausio 11 d. 
iki  lapkričio 29 
d. 

Nuotolinė šokių muzikos laboratorijos 
užsiėmimai (34) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

63. Vasario 5 d. Muzikos technologijų ir garso įrašų 
dirbtuvės jaunimui su garso inžinieriumi 
Jurgiu Masiulioniu 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

64. Vasario 8, 21 d. Medijų popietė „Socialinė dilema“ (2) M. Orlovas, 
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Jaunimo edukacijos 
erdvė 

65. Nuo vasario 
mėn. iki 
lapkričio mėn. 

Jaunimo išvykos į AJE-Skateparką 
Klaipėdoje (bendradarbiavimas) (6) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

66. Kovo 10 d.  Jaunimo susitikimas su šauliu, 
savanoriškos karo tarnybos savanoriu, 
skirtas Kovo 11-ajai 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

67. Balandžio 1 d., 
gegužės 6 d., 
rugsėjo 1 d. 

Momentinių fotografijų fotosesija 
jaunimui „Instakadras“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

68. Nuo balandžio 
mėn. iki  
gruodžio mėn. 

Jaunimo susitikimai su psichologe 
(sąmoningumą puoselėjantys užsiėmimai) 
(6) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

69. Nuo birželio 
mėn. iki  
rugpjūčio mėn. 

Jaunimo žygiai į gamtą (4) M. Orlovas, 
Kretinga 

70. Gegužės 25 d., 
birželio 13 d., 
birželio 18 d. 

Jaunimo muzikinio vakaro „Kreatyvas“ 
parengiamieji užsiėmimai ir pristatymas 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė, Kretinga 

71. Nuo birželio 
mėn. iki  liepos 
mėn. 

Projekto „Judesy‘22“ veiklos (3) M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

72. Nuo liepos 8 d. 
iki 10 d. 

„Jaunimo, šokių ir elektroninės muzikos 
savaitgalis „Judesy‘22“ (3) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

73. Rugpjūčio 13 d. Ekstremalaus sporto varžybos 
„Karramba“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

74. Rugsėjo 16 d. Kretingos jaunimo apdovanojimai 
(bendradarbiavimas) 

M. Orlovas, 
Kretinga 

75. Gruodžio 13 d., 
20 d., 22 d. 

Pasiruošimo „Savo kampo kalėdinis 
žiburėlis“ veiklos (3) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

76. Gruodžio 23 d. „Savo kampo kalėdinis žiburėlis“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos 
erdvė 

 
 

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

77. Sausio 19 d., 30 
d. 

Edukacija „BFF: geriausi draugai 
amžinai“ (2) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

78. Sausio 25 d. Susitikimas su policininku ir tarnybiniu 
šunimi „Labas, komisare Naruto“ 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

79. Nuo vasario 1 d. 
iki lapkričio 30 
d. 

Sensoriniai užsiėmimai (10) S. Gagilaitė, 
P. Sutkutė, 
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Vaikų edukacijos 
erdvė 

80. Vasario 14 d. Tradicinis protmūšis, skirtas Vasario 16-
ajai 

B. Naujokaitienė, 
VšĮ Pranciškonų 
gimnazija 

81. Vasario 17 d. 11 
val. 

Raiškiojo skaitymo popietė vaikams 
„Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį“, skirta 
Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

82. Kovo mėn. Edukacinė valanda „Raidžių darželis“ su 
Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus vaikais, skirtas Lietuvių 
kalbos dienoms (3 renginiai) 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

83. Kovo 15 d.  Edukacinė veikla „Knygos kelias“, skirta 
Knygnešio dienai 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

84. Kovo 10 d. Susitikimas su gaisrininkais „Užaugęs 
būsiu gaisrininkas“ 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

85. Nuo balandžio 1 
d. iki 29 d. 

Edukacija „Taip ir ne“ (4) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

86. Balandžio 13 d. Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Gražiausi 
žodžiai Lietuvai“, skirta Lietuvių kalbos 
dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

87. Balandžio 28 d.  Teminė valandėlė „Aš – Biblioteka. 
Kviečiu pasisvečiuoti“, skirta Bibliotekų 
savaitei 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

88. Gegužės 11 d., 
25 d., rugsėjo 6 
d., 14 d. 

„Rimti vaikiški reikalai“ ciklo renginiai 
(4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

89. Gegužės 20 d. Ekskursija „KretinGO“ su gidu Antanu S. Gagilaitė, 
Kretingos miestas 

90. Nuo gegužės 20 
d. iki spalio 8 d. 

Edukacija „KretinGO“ (6) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

91. Birželio 1 d. Popietė-edukacinis užsiėmimas 
„Akmenėlio pasakojimas“, skirta 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

B. Jonušienė, Erlėnų 
filialas 

92. Birželio 4 d. Šeimų žygis su  organizacija „Trenkturas“ S. Gagilaitė, 
Kretingos miestas 

93. Nuo birželio 27 
d. iki liepos 1 d. 

Vaikų vasaros stovyklos užsiėmimai (5) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

94. Nuo liepos 11 d. 
iki 21 d. 

Vasaros stovykla „Rimti vaikiški 
reikalai“ (8) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

95. Liepos 23 d. Žygis su Simonu Urbonu S. Gagilaitė, 
Kretingos miestas 

96. Rugpjūčio 12 d. Popietė „Mes esam žemaite“ Žemaičių 
kalbos metams Kretingos rajono 
savivaldybėje paminėti 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

97. Rugsėjo 10 d. Ekologinis žygis su Giedriumi Buču S. Gagilaitė, 
Kretingos miestas 
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98. Spalio 1 d. Orientacinės žaidynės S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

99. Nuo spalio 18 d. 
iki lapkričio 16 
d. 

Viktorina „Gyvūnų ūkis“ (4) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

100. Lapkričio 9 d. 
11 val. 

Literatūrinė valandėlė „Pepės diena“, 
skirta vaikų rašytojos Astridos Lindgren 
115-osios gimimo metinėms (vyresn. 
bibliotekininkės Zofija Mačiuvienės 
autorinis renginys) 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

101. Lapkričio 11 d. Žibintų šventė, Šv. Martyno dienai 
paminėti 

K. Stancikaitė, 
Viešoji biblioteka 

102. Nuo gruodžio 1 
d. iki 22 d. 

Edukacija „Šilta – šalta“ (4) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

103. Nuo gruodžio 1 
d. iki 23 d. 

Advento renginių ciklas „Supakuok man 
dovaną – laukimą“ (4 užsiėmimai) 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

104. Gruodžio 8d., 15 
d. 

Kalėdinės dirbtuvėlės (2) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

 
 

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

105. Nuo sausio 5 d. Spaudinių paroda „Aš myliu rašalo kvapą 
ant knygos ryte“, skirta italų rašytojo U. 
Eco 90- osioms gimimo metinėms  

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

106. Nuo vasario 1 d. Spaudinių paroda „Vyžeikių karalienė“, 
skirta rašytojos I. Simonaitytės 125-
osioms gimimo metinėms  

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

107. Nuo vasario 14 
d. iki 25 d. 

Spaudinių paroda „Tautos kalboje – 
istorija, siela, dvasia (J. Jablonskis)“, 
skirta Tarptautinei gimtosios kalbos 
dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

108. Nuo vasario 21 
d. 

Spaudinių paroda „Kalba – tautos namai“, 
skirta Tarptautinė gimtosios kalbos dienai 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

109. Nuo kovo 21 d. Spaudinių paroda „Žemė nemėgsta 
tuštumos, ją išdalija žmonėms“ (V. 
Karalius), skirta Pasaulinei žemės dienai  

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

110. Nuo balandžio 1 
d. iki 28 d. 

Knygų paroda „Augu skaitydamas“, 
skirta Tarptautinei vaikiškos knygos 
dienai 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

111. Nuo balandžio 1 
d. iki 30 d.  

Spaudinių  paroda „Biblioteka knygos 
puslapiuose“, skirta Nacionalinei 
bibliotekų savaitei 

D. Paulikienė, J. 
Anužienė, Darbėnų 
filialas 

112. Nuo balandžio 
19 d. 

Spaudinių paroda „Ir tamsoje yra 
šviesa...“, skirta Monsinjoro 
K. Vasiliausko metams 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 
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113. Nuo balandžio 
25 d. 

Spaudinių paroda „Žinomi Lietuvos 
žmonės rekomenduoja“ 

R. Kuizinienė, 
Abonementas 

114. Nuo gegužės 5 
d. iki 30 d. 

Dokumentų paroda „Pažink Europą per 
knygą“, skirta Europos dienai 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

115. Nuo gegužės 23 
d. 

Įžymių Lietuvos žmonių išleistų knygų 
paroda „Asmenybė ir knyga“ 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

116. Nuo birželio 20 
d. 

Spaudinių paroda „Verslas yra įdomesnis, 
nei bet kuris žaidimas“ (Beaverbrookas) 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

117. Nuo liepos 25 d. Spaudinių paroda, skirta rašytojo A. 
Diuma 220-osioms gimimo metinėms 
„Aš gyvenu kaip paukštis ant šakos...“ 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

118. Nuo rugpjūčio 1 
d. iki 31 d. 

Spaudinių paroda „Gimusi tapti rašytoja“, 
skirta čilietės rašytojos Izabelės Aljendės 
(Isabel Allende) 80-osioms gimimo 
metinės 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

119. Nuo rugpjūčio 
12 d. iki 30 d. 

Spaudinių paroda „Gyvenimas kiekvieną 
glosto“, skirta poetės Meilės 
Kudarauskaitės 90-osioms gimimo 
metinėms 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

120. Nuo rugpjūčio 
22 d. 

Spaudinių paroda „Atžalų auginimo 
paslaptys“ 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

121. Nuo rugsėjo 19 
d. iki 30 d. 

Leidinių paroda „Uždraustų knygų 
savaitė“ 

P. Sutkutė, 
Fojė 

122. Nuo spalio 3 d. Spaudinių paroda „Muzika yra visatos 
kvapas“ (G. Mazzini), skirta Pasaulinei 
muzikos dienai 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

123. Nuo lapkričio 3 
d. iki 20 d.  

Spaudinių paroda „Maironis – sudėtingo 
likimo žmogus ir poetas“, skirta Jono 
Mačiulio-Maironio 160-osioms gimimo 
metinėms 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

124. Nuo lapkričio 7 
d. 

Spaudinių paroda „Žymios pasaulio 
moterys“ 

V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

125. Nuo gruodžio 5 
d. 

Spaudinių paroda „Kvepia Kalėdomis“ V. Taujenienė, 
R. Kuizinienė, 
Abonementas 

 
 

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

126. Nuo sausio 10 d. Knygų paroda „Apie pašėlusius vaikus 
pašėlusiems vaikams“, skirta rašytojo 
Vytauto Račicko 70-osioms gimimo 
metinėms 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

127. Nuo vasario 15 
d. 

Knygų paroda „Čia Lietuva“, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

Z. Mačiuvienė, 
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Vaikų literatūros 
centras 

128. Nuo kovo 12 d. Knygų paroda „Eime į gamtą“ Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

129. Nuo balandžio 1 
d. 

Knygų paroda „Knygos, kurias skaito 
vaikai visame pasaulyje“, skirta 
Tarptautinei vaikų knygos dienai 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

130. Nuo balandžio 
25 d. 

Piešinių paroda „Metų knygos rinkimai“ S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

131. Nuo gegužės 3 
d. 

Knygų paroda „Nuo Rudnosiuko iki 
Pūkio“, skirta  vaikų rašytojo Vytauto V. 
Landsbergio 60-osioms gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

132. Nuo gegužės 16 
d. iki 27 d.  

Spaudinių paroda „...ir tada galėsime 
lipdyti pasaką“, skirta Vytauto V. 
Landsbergio 60-osioms gimimo metinėms 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

133. Nuo birželio 2 d. Knygų paroda „Viso pasaulio tėčiai“, 
skirta Tėvo dienai 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

134. Nuo liepos 1 d. Knygų paroda „Vejuosi vasarą“ Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

135. Nuo rugsėjo 1 d. Knygų paroda „Nuotykiaujam 
mokykloje“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

136. Nuo spalio 3 d. Knygų paroda „Maži ir dideli – visada 
ištikimi“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

137. Nuo spalio  
3 d. iki 31 d. 

Spaudinių paroda „Trolių šalies knygos“, 
skirta Šiaurės šalių literatūrai 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

138. Nuo spalio 12 d. Paroda „Knygų keturkojai“ S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

139. Nuo lapkričio 4 
d. 

Knygų paroda „Kiekvienoje knygoje po 
džiugeną“, skirta švedų rašytojos Astridos 
Lindgren 115-osioms gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

140. Nuo gruodžio 2 
d. 

Knygų paroda „Kalėdinių istorijų 
pyragas“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

 
 

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

141. Nuo sausio 3 d. 
iki gruodžio 17 
d. 

Susitikimai su rašytojais, visuomenės 
veikėjais (6 susitikimai, knygų 
pristatymai) 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė, 
Bibliotekos lauko 
erdvė 
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142. Sausio 20 d. Evos Tombak knygos „Ar čia kas nors 
yra?“ pristatymas 

B. Naujokaitienė, 
Fojė 

143. Nuo sausio 27 d. 
iki gruodžio 21 
d. 

Knygų klubo „9 puslapis“ susitikimai 
(12) 

P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 

144. Nuo sausio 19 d. 
iki  gruodžio 20 
d. 

Jaunimo knygų klubo susitikimai (10)  P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 

145. Sausio 26 d. Juozo Gaižausko knygų pristatymas B. Naujokaitienė, 
Fojė 

146. Nuo vasario 7 d. 
iki 18 d. 

Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“ P. Sutkutė, 
Fojė 

147. Vasario 18 d.  Literatūrinė valanda „Aromatuose 
paskendę žodžiai“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

148. Kovo 2 d. Popietė, skirta akcijai „Metų knygos 
rinkimai 2022“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

149. Kovo 8 d. 13 
val. 

Literatūrinė popietė „Užburiantis Šatrijos 
Raganos pasaulis...“, skirta lietuvių 
rašytojos, pedagogės Marijos 
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-
osioms metinėms 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

150. Nuo balandžio 1 
d. iki 8 d.  

Akcija „Aklas pasimatymas su knyga“, 
skirta Nacionaliniai bibliotekų savaitei 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

151. Balandžio 8 d. Literatūrinė – muzikinė popietė 
„Lietuviškas žodis kelią į širdį suranda“, 
skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

152. Balandžio 26 d. 
13 val. 

Popietė „Susitikimas literatūrinėje 
arbatinėje“, skirta skaitymo skatinimui ir 
Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

153. Nuo balandžio 
27 d. iki 30 d. 

XXI-osios Nacionalinės Lietuvos 
bibliotekų savaitės renginiai (4) 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas, 
Konferencijų salė, 
Susitikimų erdvė 

154. Gegužės mėn. Senosios lietuvių literatūros analizės 
dirbtuvės (projektas „Senosios Lietuvos 
literatūros atgimimas XXI a. kontekste“) 
(8)  

B. Barkauskaitė, 
Susitikimų erdvė 

155. Rugsėjo 22 d. Viktorina jaunimui „Uždraustų knygų 
savaitė“ 

P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 

156. Spalio mėn. Teminis Kretingos krašto kūrėjų vakaras, 
skirtas Žemaičių kalbos metams 
Kretingos rajone 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

157. Spalio 20 d.  Poezijos valandėlė „Rudens dienos“, 
skirta  lietuvių literatūros klasiko, poeto, 
kunigo Jono Mačiulio Maironio 160-
osioms metinėms 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

158. Lapkričio 3 d. 
14 val. 

Literatūrinė popietė „Aš tau giesmę nešu, 
ištvermės ir vilties“, skirta Jono Mačiulio 
Maironio  160-osioms gimimo metinėms 

E. Kubilienė, S. Įpilties 
filialas 

159. Lapkričio mėn. Diskusija „Šiaurietiška literatūra“, skirta 
Šiaurės šalių savaitei 

P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 
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160. Gruodžio 17 d.  Literatūrinė popietė „Švenčių laukime 
knyga pasidalykime“, skirta Bibliotekų 
knygų Kalėdoms 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

 
 

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

161. Nuo vasario 1 d. 
iki gruodžio 17 
d. 

Mažųjų šeštadieniai „Kas namelyje 
gyvena“ (9) 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

162. Vasario 9 d. Rytmetis priešmokyklinukams „Kranklės 
pusryčiai“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

163. Vasario 11 d. Edukacija „Kviečiu į Pūkuotynę“, 
pažintis su A. A. Milno knyga 
„Pūkuotuko pasaulis“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

164. Vasario 17 d. Edukacija-varžybos „Žodžių žaidynės“ S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

165. Balandžio mėn. Šventinis rytmetis „Knygų fiesta“, skirtas 
Tarptautiniai vaikų knygos dienai su 
Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus vaikais 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

166. Balandžio 4 d. Literatūrinė viktorina „Neskaičiuokim 
varnų, bet skaitykim“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

167. Balandžio 25 d. Bibliotekų savaitės rytmetis 
ikimokyklinukams „Knygų miškas“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

168. Gegužės 10 d. Literatūrinė valanda „Piškių 
susirinkimas“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

169. Gegužės 16 d.  Literatūrinis rytmetis „Aštuonetas iš 
Trepsės namų“, skirtas Jono Avyžiaus 
100-osioms gimimo metinėms 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

170. Birželio 1 d. Edukacinės vaikų skaitymo skatinimo 
programos „Knygų šuolis: spalvomis 
išmatuota vasara“ pradžios šventė „Op! Į 
spalvingą vasaros puslapį“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

171. Liepos 16 d. Vasaros skaitymai Nidoje S. Gagilaitė, 
Nidos vasaros 
skaitykla 

172. Rugpjūčio 25 d. Hario Poterio iššūkis vaikams P. Sutkutė, 
Abonementas, 
Konferencijų salė, 
Susitikimų erdvė 

173. Nuo spalio 4 d. 
iki 28 d. 

Edukacija „Lojančios knygos“ (4) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 
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174. Spalio 5 d. 10 
val.  

Abėcėlės šventė „Eikime kartu raidelių 
taku“, skirta skaitymo skatinimui 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

175. Spalio 14 d. Literatūrinė valanda pradinukams 
„Atsargiai! Vyksta šurumburumas“ 

Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

176. Lapkričio 9 d. Kūrybinės dirbtuvės „Pepiškiausia diena“ Z. Mačiuvienė, 
Vaikų literatūros 
centras 

 
 

 
Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

177. Nuo sausio 3 d. 
iki 28 d. 

Julijos Jauniuvienės pintų sodų paroda 
„Sode sodai“ 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

178. Nuo vasario 21 
d. iki kovo 15 d. 

Nuotraukų paroda „Užgavėnių kaukės ir 
tradicijos Grūšlaukėj“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

179. Nuo kovo 1 d. 
iki 30 d. 

Romo Ubio Užgavėnių kaukių paroda 
„Užgavėnių belaukiant“ 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

180. Nuo kovo 1 d. 
iki 30 d.  

Spaudinių paroda „Užgavėnių papročiai ir 
tradicijos“ 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

181. Nuo kovo 1 d. 
iki balandžio 10 
d.  

Vandos Kelpšienės rankų darbo žvakių 
paroda “Karaliauja vaškas“ 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

182. Nuo balandžio 
11 d. iki 28 d. 

Tautodailininkės Stasės Gideikienės 
verbų paroda „Įpinta ir dalelė širdies“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

183. Nuo balandžio 
25 d. iki gegužės 
25 d. 

Kryželiu siuvinėtų darbų paroda                     
„Mamos namai“, skirta Motinos dienai 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

184. Liepos mėn. Spaudinių paroda „Rašuom žemaitėška“, 
skirta Žemaičių kalbos metams 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

 
 

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

185. Nuo vasario 1 d. 
iki kovo 2 d.  

Edukaciniuose užsiėmimuose pagamintų 
Užgavėnių kaukių paroda „Ir baisios, ir 
gražios“ 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

186. Balandžio mėn.  Piešinių ir margintų kiaušinių paroda 
„Rieda margas margutis“ 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

187. Nuo balandžio 
12 d. iki 15 d.  

Velykinių margučių paroda „Atrieda 
Velykos“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

188. Nuo birželio 3 d. 
iki liepos 4 d. 

Daivos Žilinskienės megztų lėlių paroda 
„Žaisti niekada nevėlu“, skirta Pasaulinei 
mezgimo dienai. 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 
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189. Nuo rugsėjo 1 d. 
iki 30 d. 

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Mažoji 
kaimų architektūra“ 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

190. Nuo gruodžio 1 
d. iki 29 d. 

Spaudinių paroda „Kalėdų papročiai ir 
burtai“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

191. Nuo gruodžio 1 
d. iki 31 d. 

Kalėdinių karpinių paroda D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

 
 

 
Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

192. Kovo mėn. Popietė „Lietuviško žodžio kelias“, skirta 
knygnešio dienai. 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

193. Balandžio mėn. Edukacinis užsiėmimas „Ramybė ir 
grožis iš rankų marginant margutį“ 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

194. Balandžio 11 d.  Edukacinis užsiėmimas „Velykinio 
margučio simbolika. Velykų vaišės“. 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

195. Balandžio 12 d. 
15 val.  

Edukaciniai užsiėmimai „Velykė 
kiaušiniams dažus rėčiu semia“ su 
edukatore Rima Vengaliene 

J. Maciuvienė, 
A, Kripienė, Salantų 
m. filialas 

196. Gegužės 10 d. Popietė „Saugok sveikatą – gerk 
vaistažolių arbatą“ 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

197. Gegužės 12 d. 
14 val. 

Popietė „Senoji ikonografija“. 
Susitikimas su sakralinių su paveikslų 
restauratore Anastasija Šopagiene 

V. Macienė, Kūlupėnų 
filialas 

198. Birželio 10 d.  Literatūrinė-muzikinė popietė „Ėr iš kor 
tas mūsa kalbuos gražoms“, skirta 
Žemaičių kalbos metams Kretingos 
rajone 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

199. Liepos mėn. Žemaitėškė skaityma „Kas skaita raša, 
dounas nepraša“, skirta Žemaičių kalbos 
metams Kretingos rajone 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

200. Rugpjūčio mėn.  Renginys „Ne dėl noro – dėl sveikatos“ 
su Laima Jonauskaite 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

201. Spalio 18 d. 12 
val. 

Edukacinė-etnokultūrinė popietė 
„Mezgimo raštų ypatumai Žemaitijoje“ 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

202. Gruodžio 1 d. Adventinė popietė „Te širdį aplanko 
ramybė...“ 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

203. Gruodžio 9 d. 10 
val.  

Edukacija „Baltos Bibliotekų knygų 
Kalėdos“, karpinių kūrimas ir bibliotekos 
puošyba su edukatore Daiva Vaičiene 

J. Maciuvienė, A, 
Kripienė, Salantų m. 
filialas 

204. Gruodžio 9 d. Edukaciniai užsiėmimai „Žvakių gamyba 
ir puošyba“, Kalėdinių žvakių 
dekoravimas ir kompozicijų darymas 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 
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Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

205. Kovo mėn. Edukacija „Zabovų gyva pekla“ (4) Zofija Mačiuvienė, 
Simona Gagilaitė 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

206. Kovo 24 d.  Garsiniai skaitymai su vaikais „Iš 
žemaitiškų pasakų skrynelės“, skirti 
Tarmių dienai paminėti 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

207. Balandžio mėn. Margučių ridenimo šventė „Zuikučių 
Velykėlės“ su Darbėnų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais 

D. Paulikienė, J. 
Anužienė, Darbėnų 
filialas 

208. Balandžio 5 d. 
13 val. 

Edukacinis užsiėmimas vaikams „Žolės 
pumpurėlį  pietys palytėjo – žaliais 
vieškelėliais Velykos artėja“(margučių 
simbolika, jų tradiciniai marginimo 
būdai). Su edukatore Janina Lingiene 

J. Maciuvienė, A, 
Kripienė, Salantų m. 
filialas 

209. Balandžio 12 d.  Edukacinis užsiėmimas „Velykinių stalo 
puošmenų gaminimas“ 

R. Girskienė, M. 
Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

210. Nuo balandžio 
25 d. iki 29 d. 

Patyriminė edukacija „Ar įmanoma 
paliesti žemaitišką žodį?“ 

Birutė Naujokaitienė, 
Zofija Mačiuvienė, 
Simona Gagilaitė 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

211. Rugpjūčio 16 d.  Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Knygos 
skirtuko su žemaitiškais posakiais 
kūryba“, skirta  Žemaičių kalbos metams 
Kretingos rajone 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

212. Rugsėjo mėn.  Kūrybinė edukacija „Vilnos magija“ su 
Lijana Krapikiene 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

213. Nuo rugsėjo 
mėn. iki spalio 
mėn. 

Protų mūšis vaikams „Kap rokavomies, 
rokoujemies ė rokousėmies“ (4) 

Birutė Naujokaitienė, 
filialai 

214. Nuo lapkričio 8 
d. iki 30 d. 

Edukacija-varžybos „Žaidžiu lietuvišku 
žodžiu“ (4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

215. Gruodžio 17 d. Edukacinė veikla „Kalėdinės eglutės 
papuošalų darymas“ 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

 
 

Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  
suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

216. Nuo sausio 24 d. 
iki 28 d.  

Spaudinių paroda „Savi – visas mano 
kraštas“, skirta rašytojos Ievos 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 
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Simonaitytės 125-osioms gimimo 
metinėms 

217. Nuo vasario 12 
d. iki 20 d.  

Spaudinių paroda „Tamsumose užgimusi 
laisvė“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimui 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

218. Nuo vasario 28 
d. 

Krepšinio federacijos taurių paroda, skirta 
Krepšinio šimtmečio metams 

B. Naujokaitienė, 
Parodų erdvė 

219. Nuo kovo 7 d. 
iki 18 d.  

Spaudinių paroda „ Kovo 11-oji – mūsų 
laisvės diena“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

A. Kliknienė, Šukės 
filialas 

220. Gegužės mėn.  Nuotraukų paroda „Kurmaičių kaimo 
krepšininkai“, skirta Lietuvos krepšinio 
šimtmečio metams paminėti 

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

221. Nuo gegužės 3 
d. iki 30 d. 

Spaudinių paroda „Romas Kalanta – 
laisvės šauklys“, skirta Romo Kalantos 
metams paminėti 

Z. Viršilienė, Kartenos 
filialas 

222. Nuo liepos 1 d. 
iki 17 d.  

Spaudinių paroda „Šalis ta Lietuva 
vadinas...“, skirta Valstybės dienai  

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

223. Nuo rugpjūčio 1 
d. iki 31 d. 

Dokumentų paroda  „Lazdininkų kaimo 
šviesuoliai“, skirta kraštiečių sukaktims 
paminėti 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

 
 

Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  
vaikams 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

224. Nuo vasario 15 
d. 

Tarptautinė kompiuterinių atvirukų 
paroda-konkursas „Sveikinu, Lietuva!“ 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos 
erdvė 

225. Nuo vasario 21 
d. iki 28 d. 

Paroda „100 gražiausių lietuviškų 
žodžių“, skirta Tarptautinei gimtosios 
kalbos dienai 

R. Dručiūnienė, 
Raguviškių filialas 

226. Gegužės mėn. Fotografijų paroda „Aš ir mano 
augintinis“, skirta Gyvūnų gerovės 
metams 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

227. Nuo birželio 1 d. 
iki 29 d.  

Spaudinių paroda „Netikėti atradimai 
knygų lentynose“, skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai 

A. Kliknienė, Šukės 
fililas 

228. Spalio mėn. Piešinių paroda „Mano augintinis“, skirta 
Gyvūnų gerovės metams  

R. Žilinskienė, 
Kurmaičių filialas 

229. Nuo spalio 24 d. 
iki lapkričio 28 
d.  

Spaudinių paroda „Knygos, pamėgtos 
viso pasaulio vaikų“, skirta švedų 
rašytojos Astridos Lindgren 115-osioms 
gimimo metinėms 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

 
 

Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  
suaugusiesiems 
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Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

230. Kovo 24 d. 15 
val. 

Poezijos popietė „Kor begyventiuo, ten 
žemaitėjė bus“, skirta Žemaičių kalbos 
metams Kretingos rajone  

J. Maciuvienė,  
A, Kripienė, Salantų 
m. filialas 

231. Gegužės mėn. Skaitytojų sueiga „Nuo siuvėjos iki 
rašytojos. Evės istorija“, skirta rašytojos 
Ievos Simonaitytės metams 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 

232. Gegužės 26 d. 
12 val. 

Poezijos skaitymai vidurdienį „Einu aš 
vienas...“, skirti Jono Meko metams ir jo 
100-osios gimimo metinėms 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

233. Birželio 14 d. 12 
val. 

Popietė „Tremtinių atsiminimų, metai 
neužgožia“ dokumentų peržiūra LRT 
mediatekoje ir susitikimas su tremtiniais 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

234. Rugsėjo 27 d.  Teminė popietė „Kalbininkas Antanas 
Salys – mūsų kraštietis“(vykdant projektą 
„Žemaitija – žodžiu, garsu, spalva ir 
forma“) 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

235. Spalio 11 d. Popietė „Žemaitiu rokunda žemaitiams“, 
skirta Žemaičių kalbos metams Kretingos 
rajone 

B. Jonušienė, Erlėnų 
filialas 

236. Spalio 14 d.  Literatūrinė valanda „Ir išsimargino 
popierius gyvybe“, skirta rašytojos Ievos 
Simonaitytės 125-osioms gimimo 
metinėms 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

237. Spalio 17 d. 13 
val. 

Viktorina „Razumu vajevuonės“, skirta 
Žemaičių kalbos metams Kretingos 
rajone  

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

238. Lapkričio 10 d. 
14 val. 

Teatralizuotas muzikinis vakaras 
„Kviečiame išgerti kafijos...“, skirtas 
Ievos Simonaitytės metams. Dalyvauja 
Diana Žukauskaitė ir Gintaras Pucas.  

J. Maciuvienė. 

A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

239. Lapkričio 11 d. Renginys, skirtas vyskupo Motiejaus 
Valančiaus vardo suteikimo viešajai 
bibliotekai 25-mečiui 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

240. Gruodžio 13 d. 
15 val.  

Popietė „Prisiminkime garsųjį menininką 
Joną Meką“, skirta menininko Jono Meko 
metams 

Z. Metrikienė, 
Kartenos filialas 

 
 

Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  
vaikams 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS 
IR RENGINIO VIETA 

241. Nuo sausio 3 d. 
iki 17 d. 

Spaudinių paroda „Rašymo įkvėpimas – 
vaikų gyvenimas“, skirta vaikų rašytojo 
Vytauto Račicko 70-osioms gimimo 
metinėms 

I. Mažeikienė, Baublių 
filialas 

242. Sausio 27 d.  Literatūros valanda 3 – 4 kl. mokiniams 
„Svečiuose pas Alisą“, skirta rašytojo 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 
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Luiso Kerolio 190-osioms gimimo 
metinėms  

243. Kovo mėn.  Kūrybinė edukacija „Būk signataras“, 
skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

244. Kovo 8 d. 15 
val.  

Edukacinis renginys „Laisvės vėjo 
malūnėlis“, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 

R. Reikienė, Laivių 
filialas 

245. Kovo 9 d. 11 
val. 

Teisinių žinių viktorina moksleiviams 
„Lietuvos Konstitucijos diena 
bibliotekoje“, skirta Lietuvos valstybės 
Konstitucijos metams 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

246. Kovo 10 d.  Edukacinė popietė „Trispalviai 
malūnėliai“, skirta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 

R. Dručiūnienė, 
Raguviškių filialas 

247. Gegužės mėn. Kūrybinė edukacija „Atvirukas tėčiui“, 
skirta Tėvo dienai 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

248. Birželio 7 d. 11 
val. 

Literatūrinis rytmetis  vaikams „Tark 
žuodeli, tark dar vėina“, skirtas Žemaičių 
kalbos metams Kretingos rajone. 

J. Maciuvienė,  
A. Kripienė, Salantų 
m. filialas 

249. Liepos 4 d. Viktorina „Ką žinai  apie Žemaitiją“, 
skirta Žemaičių kalbos metams Kretingos 
rajone 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

250. Liepos 4 d.  Viktorina vaikams „Mano Lietuva“, skirta 
Valstybės dienai 

Z. Metrikienė, 
Kalniškių filialas 

251. Spalio mėn. Rytmetis „Pažintis su Lietuvos Raudonąją 
knyga“ su Darbėnų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais, 
skirta Gyvūnų gerovės metams (2 
renginiai) 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, Darbėnų 
filialas 
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3 priedas 
 

 2022  METŲ PROJEKTAI 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Prašoma suma Projektas pateiktas 

1.  „Jaunimo, šokių ir elektroninės muzikos 
savaitgalis „Judesy'22“ 

18 406,15 Lietuvos kultūros tarybai 

2.  „Kultūros lauko dalyvių kultūros pažinimo 
kompetencijų ugdymas“ 

14 501,00 Lietuvos kultūros tarybai 

3.  „Senosios Lietuvos literatūros atgimimas 
XXI a. kontekste“ 

25 288,37 Lietuvos kultūros tarybai 

4.  „Patyriminė literatūrinė kelionė: vaizdu, 
garsu, kvapu“ 

11 149,00 Lietuvos kultūros tarybai 

5.  „Rimti vaikiški reikalai“ 6 000,00 Lietuvos kultūros tarybai 

6.  „KretinGO“ 15 600,00 Lietuvos kultūros tarybai 
7.  „Vaikas-skaitymas-biblioteka. Trys 

požiūriai: rašytojų, psichologų, 
bibliotekininkų“ 

6 250,00 Lietuvos kultūros tarybai 

8.  „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto 
enciklopedija“ kūrimas ir turinio sklaida“ 

2400,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

9.  „Jaunimo erdvė „Savas kampas 
bibliotekoje“ 

2000,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

 Iš viso: 101594,52 Eur  
 

Pastaba: Kretingos rajono savivaldybės administracijai paskelbus konkursus, numatoma teikti 
paraiškas „Vaikų neformaliojo švietimo“ ir „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo“ programoms.  
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Administracija

Dokumentų 
komplektavimo ir 
tvarkymo skyrius

Skaitytojų 
aptarnavimo 

skyrius

Abonementas

Vaikų 

literatūros centras

Vaikų edukacijos 
erdvė

Jaunimo 
edukacijos erdvė

Informacinių 
technologijų ir 

viešinimo skyrius

Kraštotyros ir 
informacijos 

skyrius

Periodikos skaitykla

Medijų centras

Kraštotyros ir 
informacijos 

skaitykla

Filialai

Miesto Salantų

Kaimo

Baublių

Budrių

Darbėnų

Erlėnų

Grūšlaukės

Jokūbavo

Juodupėnų

Kalniškių

Kartenos

Kūlupėnų

Kurmaičių

Laivių

Laukžemės

Raguviškių

Rūdaičių

S. Įpilties

Šukės

Vydmantų

Ūkio skyrius
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