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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 2010 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-499 „Dėl 
bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

 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“. 

Pagrindinės Kretingos rajono savivaldybės programos, įtakojančios Viešosios bibliotekos 
veiklą, yra „Kretingos rajono kultūrinės veiklos programa“, „Etninės kultūros plėtros Kretingos 
rajone programa“, „Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programa“, „Valstybinių švenčių ir 
atmintinų dienų minėjimo programa“, „Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo 
programa“. 
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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. 2020 metais Viešajai bibliotekai iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto skirta 867,7 
tūkst. Eur. Darbo užmokesčiui – 676,1 tūkst. Eur. ir SODRA įmokoms išleista 10,8 tūkst. Eur, 
kitoms išlaidoms (paslaugoms, prekėms) – 174,1 tūkst. Eur, iš jų: periodinių leidinių įsigijimui – 
12,1 tūkst. Eur. Ilgalaikiam turtui įsigyti skirta 3,0 tūkst. Eur. Per 2020 m. už Viešojoje 
bibliotekoje ir jos filialuose teikiamas mokamas paslaugas surinkta 8,5 tūkst. Eur, o tai yra 0,8 
tūkst. Eur daugiau nei ankstesniais metais. Šių lėšų augimui daugiausia įtakos turi patalpų nuoma 
naujajame Viešosios bibliotekos pastate. 

2020 m. visoms gyvenimo sritims itin didelės neigiamos įtakos turėjo pasaulinė COVID-19 
infekcijos sukelta pandemija. Dėl sulėtėjusių ekonominių procesų bei papildomų nenumatytų 
išlaidų poreikio pandemijai valdyti, Kretingos rajono savivaldybės administracija pakoregavo 
savivaldybės biudžetinių įstaigų biudžetus. Viešajai bibliotekai į Kretingos rajono savivaldybės 
biudžetą teko gražinti užmokesčio fondo sutaupytas lėšas, kurias, stabilios finansinės padėties 
kontekste, būtų galima panaudoti darbuotojų materialiniam skatinimui.  

Priešinga situacija 2020 m. įvyko su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
dokumentams įsigyti skiriamomis lėšomis: po pavasario karantino pabaigos, šalies bibliotekoms 
buvo skirtos papildomos lėšos dokumentams įsigyti. Konkrečiai Viešoji biblioteka papildomai 
gavo 27,2 tūkst. Eur, prie 2020 m. metų pradžioje skirtų 37,0 tūkst. Eur. Papildomi pinigai 
ženkliai pagerino dokumentų fondo komplektavimo procesą, atnaujino Viešosios bibliotekos 
dokumentų fondą.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė dvejus metus iš eilės sprendė mažų kultūros darbuotojų 
atlyginimų problemą. 2021 m. iš šalies biudžeto yra skirta po 21,5 Eur kiekvienam Lietuvos 
kultūros darbuotojui pastoviosios atlyginimo dalies didinimui. Teisės akte, kuriame paskirti 
nurodyti pinigai, rekomenduojama savivaldybėms prie jų teritorijoje dirbančių kultūros 
darbuotojų atlyginimo prisidėti lygiai tiek pat, tad optimistiškiausiu atveju Viešosios bibliotekos 
darbuotojų, priskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, darbo užmokestis išaugs 43 Eur iki 
mokesčių. Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra numačiusi visiems šalies dirbantiesiems 
viešajame sektoriuje bazinio atlyginimo didį padidinti 1 euru.  

Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2021 m. Viešosios bibliotekos biudžeto projektas – 
949,7 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2021 m. dokumentams įsigyti skyrė 
43652 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: 2020 
m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 1844 fiz. vnt. dokumentų už 7,8 tūkst. Eur. Parama, 
lyginant su 2019 m. ženkliai sumažėjo – mažiau gauta 435 egzemplioriais ir 2,1 tūkst. Eur. Dėl 
pandeminės situacijos, sunku prognozuoti 2021 m. paramą, bet tikėtina, kad ji dar mažės dėl 
sudėtingų finansinių situacijų. 

 Paminėtina, kad Kretingos rajono savivaldybės Strateginio planavimo skyrius buvo 
pateikęs Europos Sąjungos finansuojamiems fondams tvaraus energijos vartojimo projektą, 
kuriame numatyta 2021-2022 m. laikotarpiu Kretingos mieste įrengti saulės elektrinę, o jos 
gaminamos energijos vienas iš naudotojų – Viešoji biblioteka. Projektas buvo patvirtintas – jo 
finansinė išraiška Viešajai bibliotekai – 125 000 eurų. 

Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai 
finansuojami vykdant projektinę veiklą. 2020 m. Viešoji biblioteka iš Lietuvos kultūros tarybos 
gavo 51,9 tūkst. Eur devyniems projektams įgyvendinti. Iš Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos Kultūrinės veiklos programos įgyvendinimui skirta 10,2 tūkst. Eur, Etninės 
kultūros plėtros Kretingos rajone programos įgyvendinimui – 1,2 tūkst. Eur, Reikšmingų 
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kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programos – 0,8 tūkst. Eur, iš Atvirų jaunimo erdvių 
veiklos programos – 2,0 tūkst. Eur, iš Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos – 2,2 tūkst. 
Eur., iš Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos – 2,5 tūkst. 
Eur. Iš viso Viešoji biblioteka ir jos filialai 2020 m. įgyvendino 31 projektą už 70,7 tūkst. Eur. 
2021 m. pradžioje įvairioms finansavimo priemonėms pateiktas 21 projektas, numatomiems 
kvietimams planuojama pateikti dar mažiausiai 3 projektus.  Pratęstos galioti 2020 m. patvirtintos 
2 Kultūros paso programos, kurių vertė vienam vaikui yra 7 Eur.  

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos miesto 
ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2021 m. pradžioje 
Kretingos rajone užregistruoti 37316 gyventojų. Lyginant su 2020 m. (37427 gyventojai), 
gyventojų sumažėjo 111. Kretingos mieste 2021 m. pradžioje gyveno 16487 gyventojai – 93 
mažiau nei 2020 m. (16580 gyventojų). Matoma, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas vis dar yra 
intensyvus, kas itin įtakoja Viešosios bibliotekos filialų rodiklių mažėjimą.  

2020 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė nutarimą Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuris galiojo iki 2020 m. birželio 17 d. 
Visuotinis karantinas turėjo itin didelės reikšmės žmonių socialiniam gyvenimui, Viešosios 
bibliotekos veiklai ir paslaugoms. Minėtu karantino laikotarpiu, fizinės Viešosios bibliotekos ir 
jos filialų paslaugos buvo nutrauktos: Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai galėjo tik grąžinti 
leidinius į knygų gražinimo dėžę bei naudotis virtualiomis paslaugomis. Didelė dalis Viešosios 
bibliotekos lankytojų apgailestavo dėl nutrauktos leidinių išdavimo paslaugos. Karantinas turėjo 
didelės įtakos Viešosios bibliotekos rodikliams – ypač dokumentų išduoties rodikliams. Stengtasi 
tiesioginio kontakto praradimą kompensuoti virtualiais renginiais, mokymais, paskaitomis.  

Švelnėjant karantino sąlygoms, palaipsniui atnaujintos fizinės Viešosios bibliotekos 
paslaugos. Vasaros-rudens laikotarpiu Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojams pasiūlyta 
koncentruota kultūrinių, šviečiamųjų renginių programa, siekiant kompensuoti žmonių socialinio 
kontakto stoką karantino laikotarpiu. Veiklos vykdytos paisant visų higienos ir saugumo 
reikalavimų, tačiau dalis visuomenės nesiryžo pilnai grįžti į socialinį gyvenimą, tai liudija 
mažesnis Viešosios bibliotekos lankytojų, ypač renginių, skaičius.  

Suprastėjus epidemiologinei situacijai, 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 
kuris galiojo ir 2021 m. pradžioje. Ekspertai nesiryžta prognozuoti jo trukmės, tad visuotinio 
karantino sąlygomis tenka gyventi neapibrėžtą laikotarpį.  

Antrojo karantino metu išliko galimybė teikti gyventojams leidinių skolinimą bekontakčiu 
būdu. Dėl sustabdyto socialinio gyvenimo, itin suaktyvėjo žmonių skaitymas: pastebimos 
didesnės pageidaujamų leidinių eilės, imama daugiau knygų, dažniau jos keičiamos. Viešosios 
bibliotekos skolinami leidiniai tapo viena esminių saugaus laisvalaikio praleidimo priemonių 
daliai kretingiškių.  

Dėl neapibrėžtos socialinės situacijos visoje šalyje ir pasaulyje, sunku vykdyti efektyvų 
veiklos planavimą: nežinoma, ar numatytomis paslaugomis ir priemonėmis galės naudotis 
vartotojai. Esminis kultūrinės, švietimo, edukavimo veiklos 2021 m. planavimo principas – 
galimybė suplanuotą produktą perkelti į virtualią erdvę. Žinoma, kad didžiosios dalies paslaugų 
perkėlimas į interaktyvią erdvę apriboja Viešosios bibliotekos lankytojų spektrą: dalis asmenų 
nesinaudoja kompiuteriniais resursais arba neturi technologinių galimybių namuose. Siekiant 
didinti Viešosios bibliotekos lankytojų kompetencijas kompiuterinio raštingumo srityje, 
planuojama ir toliau tęsti nuotolinius kompiuterinio raštingumo mokymus (projektas 
„Prisijungusi Lietuva“). Tikimasi, kad minėti mokymai suteiks galimybes naudotis Viešosios 
bibliotekos interaktyviomis paslaugomis didesnei daliai bendruomenės narių.  

Apgailestaujama, kad Viešosios bibliotekos vartotojų poreikiams pritaikyta infrastruktūra 
šiuo metu negali būti naudojama bendruomenės narių poreikių tenkinimui. Tačiau planuojant 
2021 m. veiklas, tikimasi atnaujintos fizinių paslaugų teikimo galimybės bei numatoma plėsti 
Viešosios bibliotekos infrastruktūros prieinamumą bei funkcionalumą įvairaus socialinio 
konteksto asmenims Prieš karantiną, Viešoji biblioteka įsijungė į šalies viešųjų bibliotekų 
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iniciatyvą paslaugas ir infrastruktūrą pritaikyti autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims. 
Turima parengta Viešosios bibliotekos pristatymo potencialiam autizmo spektro sutrikimą 
turinčiam lankytojui istorija, išmokta dirbti su specializuota priemone „Gesintuvas“, skirta padėti 
valdyti ūmias vaikų emocijas. Pasibaigus sunkiam socialinės izoliacijos laikotarpiui, Viešoji 
biblioteka yra numačiusi įgyvendinti projektą „ Vaikų pojūčių pilis bibliotekoje“, kurio esmė – 
Viešojoje bibliotekoje sukurti sensorinę erdvę vaikams, padėsiančią lavėti bei mažinti emocinį-
fizinį sudirgimą.      

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. 2021 m. laukia 
projekto trečiasis etapas, kurio metu bus atnaujinta įranga 4 Viešosios bibliotekos filialuose. Po 
šio etapo, Viešosios bibliotekos filialų įrangos atnaujinimas bus baigtas.  

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka taip pat administruoja valstybinę 
bibliotekų kompiuterizavimo programą. 2020 m. Viešąją biblioteką pasiekė trys nauji 
kompiuteriai su programine įranga vartotojų kompiuterių tinklui atnaujinti. Žinoma, naujų 
kompiuterių reikėtų kur kas daugiau, kad atsinaujinimą pajustų kiek įmanoma daugiau Viešosios 
bibliotekos lankytojų. Dėl senos kompiuterinės įrangos mažėja Viešosios bibliotekos lankytojų, 
besinaudojančių kompiuteriais, skaičius, nes pažengusių vartotojų poreikių pasenusi technika 
nepajėgi patenkinti. Kiek kompiuterių numatoma skirti 2021 m. informacijos neturima.  

2020 m. iš Viešosios bibliotekos biudžeto nupirkti 8 nešiojamieji kompiuteriai 
darbuotojams. Mobilios technikos poreikis itin išaugo karantino laikotarpiu darbuotojams dirbant 
per nuotolį. Dalis Viešosios bibliotekos biudžeto lėšų buvo panaudotos smulkiajai kompiuterinei 
įrangai įsigyti: kameroms, ausinėms. Būtinybė kilo taip pat dėl nuotolinio darbo.  

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, „Kretingos personalijų žinyno“ informacijos atnaujinimas.  

2020 m. naujovė – dokumentų skaitmeninimas, bus tęsiamas ir 2021 m. Pasitarus su 
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos specialistais, kurie kuruoja 
skaitmeninimo veiklas regione, nutarta skaitmeninti turimus Kretingos rajoninio laikraščio 
rinkinius. 2020 m. Viešoji biblioteka įsigijo kokybiškam skaitmeninimui būtiną skenerį, 
apmokyta darbuotoja, tad skaitmeninimo įgyvendinimui yra tinkamai pasiruošta. 
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 tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus 
įsakymais, 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 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 remiantis 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. 2020 m. pabaigoje 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. Per 
2020 m. kvalifikaciją kėlė 42 darbuotojai. 2021 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. 2020 m. Viešoji biblioteka 
iš  Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 867,7 tūkst. Eur. 

2020 m. už mokamas paslaugas surinkta 8,5 tūkst. Eur – 0,8 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. 
Ženklų augimą lėmė apmokestinta Viešosios bibliotekos konferencijų salės, susitikimų erdvės ir 
kavinės patalpų nuoma. Manoma, kad lėšų didėjimas būtų buvęs dar didesnis, jei ne karantino 
kontekste uždrausti masiniai renginiai. 2021 m. lėšų surinkimas taip pat bus nulemtas pandemijos 
situacijos.  

2020 m. buvo remontuojamas Viešosios bibliotekos pastato stogas, siekiant išvengti 
didesnių materialinių nuostolių per kiaurą stogą bėgančiam vandeniui gadinant patalpas ir 
inventorių. Dalį lėšų remontui papildomai skyrė Kretingos rajono savivaldybės administracija. 

Viešosios bibliotekos 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. 2021 m. numatyti Vydmantų filialo 
elektros instaliacijos remonto darbai.   

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2020 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.  

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. 2018–2020 m., pasinaudojant 
projektinėmis lėšomis, buvo nupirkti autoriniai straipsniai Kretingos istorijos, religinėmis, 
etnokultūros temomis. Itin mažai informacijos yra apie Etnokultūrą Kretingoje. Tikimasi, kad 
2021 m. pavyks surasti kompetentingą specialistą įvadiniam straipsniui minėta tema parengti. 

2020 m. pradėtas istoriniu ir kultūriniu aspektu vertingų dokumentų skaitmeninimas. 2021 
m. ši veikla bus tęsiama apsiribojant istoriškai ir kultūriškai vertingų periodinių leidinių 
skaitmeninimu. 
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Preliminariais duomenimis, 2021 m. planuojama nauja sistema pakeisti LIBIS. Naujovių 
diegimas pareikalaus darbuotojų susitelkimo bei lankytojų supratingumo dėl galimų trukdžių 
pereinant prie naujos aptarnavimo sistemos.  

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. 2021 m. bus ketvirtieji 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. 

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 
istorinių-kultūrinių 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. Viešosios bibliotekos filialai 2021 m. yra parengę ir 
įgyvendins įvairias skirtingo amžiaus vartotojų grupėms skirtas edukacines programas. Viešoji 
biblioteka, planuodama 2021 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 2021 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą, atsižvelgiama į tai, kad  
2021 m. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais yra paskelbti Lietuvių totorių istorijos ir 
kultūros metais, Archyvų metais, Marijos Gimbutienės (Archeologės ir antropologės, 
archeomitologijos pradininkės) metais, Juozo Lukšos-Daumanto (Partizanų vado) metais, Jono 
Karolio Chodkevičiaus metais, Jurgio Pabrėžos metais, kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
metais. Viešajai bibliotekai svarbi sukaktis 2021 m. – vyskupo Motiejaus Valančius 220-osios 
gimimo metinės. Šiai datai įprasminti parengta atskira programa ir priemonių planas. 

Planuojant veiklos rodiklius 2021 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius 
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus. 2021 
m. itin didėlę įtaką veiklai ir rodikliams daro COVID-19 pandemija ir su ja susiję ribojimai, 
pasekmės. 

Trumpas 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 
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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; 
 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; 
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 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; 
 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. 
3.5. Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo Kretingos 

rajono savivaldybės M. Valančiaus bibliotekoje programa. (toliau – M. Valančiaus 220-ųjų 
gimimo metinių minėjimo planas). Programa siekiama pažymėti Motiejaus Valančiaus 
reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą bei jo 
palikimą dabarties ir ateities kartoms.  

M. Valančiaus 220-jųjų gimimo metinių minėjimo programos tikslai: 
 sukurti bendrą vizualizaciją M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių 

viešinimui; 
 vykdyti M. Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių minėjimo renginių viešinimo veiklą per 

Lietuvos nacionalinę radiją ir televiziją, profesinę, regioninę ir rajoninę spaudą, Kretingos rajono 
savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos sklaidos kanalus; 

 organizuoti mokslinę konferenciją, skirtą M. Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms 
paminėti ir vyskupo M. Valančiaus kūrybinio palikimo, įtakos Lietuvos socialiniam, 
visuomeniniam gyvenimui, istorinių faktų aktualizavimui; 

 organizuoti kultūrines, pažintines, edukacines ir įamžinimo veiklas, pasitelkiant tradicines 
ir modernias renginių formas; 

 atrasti priemonių patraukliai pristatyti ir formuoti pozityvų požiūrį į Motiejaus Valančiaus 
asmenybę modernėjančios visuomenės kontekste. 

 
 
 2021 m. veiklos plano priedai: 

1. Lentelė. 2021 metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
2. Lentelė. 2021 metų renginių planas. 
3. Lentelė. 2021 metų projektai. 
Schema Nr. 1 Viešosios bibliotekos struktūra. 

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja Erika Kazlauskienė. 
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                                                                                                                            1 priedas 
 

2021 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 1   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 

3 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 

500 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 

66 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų spaudai 
skaičius 

39 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

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

419 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Kitoms interneto 
svetainėms parengtų 
straipsnių ir informacinių 
pranešimų skaičius 

169 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Socialiniams tinklams 
parengtų straipsnių ir 
informacinių pranešimų 
skaičius 

Facebook 400; 
Instagram 70; 
Youtube 2 

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 

2000 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius, 
I–IV ketv. 
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  Suskaitmenintų 

dokumentų vaizdų 
skaičius 

2000 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  50 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 

40 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Viešojoje bibliotekoje 
surengtų mokymų, 
seminarų skaičius 

5 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 

5500 fiz. vnt.    
 
 
 
5470 fiz. vnt.    
30 fiz. vnt.  

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

  Sukurtų įrašų skaičius 1550 fiz. vnt.  
 

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

  Fondo dydis 207159 fiz. vnt.  Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

  Elektroniniame kataloge 
atžymėti nurašytus 
dokumentus  

5500 fiz. vnt.       Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, filialai, 
I–IV ketv. 

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

aptarnauti 
vartotojus 

Skaitytojų skaičius iš viso 8381 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
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I–IV ketv. 
  Suaugusiųjų skaitytojų 

skaičius 
5751 Viešoji 

biblioteka ir 
filialai, 
I–IV ketv. 

  Vaikų skaitytojų skaičius 2630 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Lankytojų skaičius iš viso 216690 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Suaugusiųjų lankytojų 
skaičius 

125398 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Vaikų lankytojų skaičius 91292 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Virtualių lankytojų 
skaičius 

105000 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Kompiuterių vartotojų 
skaičius 

5795 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Neregių ir silpnaregių 
skaitytojų skaičius 

10 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 194816 egz. 
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
suaugusiesiems 

152036 egz.     
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
vaikams  

42780 egz. 
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis į 
namus 

141905 egz.     
  

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Dokumentų išduotis 
vietoje (skaityklose) 

52561 egz.  
 

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

išduotis 
104705 egz.  Viešoji 

biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Šakinės literatūros 
išduotis 

90111 egz.  
 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Periodinių leidinių 
išduotis 

71876 egz.  
 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Garsinių dokumentų 
išduotis 

187 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 

373 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
žodinių renginių skaičius 

229  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, 
I–IV ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
vaizdinių renginių 
skaičius  

144  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 

1357 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų renginių 
suaugusiesiems skaičius 

750 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų renginių 
vaikams skaičius 

607 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų žodinių renginių 
skaičius 

781 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Surengtų vaizdinių 
renginių skaičius 

576 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 
 

31 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Įgyvendintų projektų 
skaičius 

31 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 

2 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

2.3.1.2. Kūrybinių zonų 
sukūrimas 

Naujai įkurtų kūrybinių 
zonų skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 
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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 

120 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

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

2100 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Valandų, praleistų 
konsultuojant kompiuterių 
naudotojus, skaičius 

900 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 

15  Kraštotyros-
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Asmenų, išmokusių 
naudotis duomenų 
bazėmis, skaičius 

36 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 planšetinių 
kompiuterių skaičius 

30  
 
 
5  

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 

14685 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Atsakytų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

14649 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Elektroninėmis 
priemonėmis gautų 
užklausų skaičius 

2997 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Elektroninėmis 
priemonėmis gautų ir 
atsakytų užklausų skaičius 

2971 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Sukurtų analizinių įrašų 
LIBIS Analizinės 
bibliografijos posistemyje 
skaičius 

4100 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 

 
1200 
 
400 

Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Prenumeruojamų ir 
propaguojamų  duomenų 
bazių (DB) skaičius 

15 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Parengtų bibliografinių 
rodyklių skaičius 

5 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 69005 Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Gaunamų leidinių skaičius 2108 
 
 
 

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius,  
I–IV ketv. 

3.2.1.2. Vykdyti 
kraštotyrinę ir 
etnokultūrinę veiklą 
(įgyvendinama 
Etninės kultūros 
plėtros Kretingos 
rajone 2019-2021 
metų programa) 

Kraštotyros fondo dydis 3271 Kraštotyros ir 
informacijos 
skyrius,  
I–IV ketv. 

  Parengtų kraštotyros 
darbų skaičius 

3  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Papildytų kraštotyros 
aplankų skaičius 

244 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Įrašų metraščiuose 
skaičius 

19  Filialai,  
I–IV ketv. 

  Straipsnių „Personalijų 
žinynui“ skaičius 

15 Rita Vaitkienė, 
I–IV ketv. 

  Straipsnių „Kretingos 
krašto enciklopedijai“ 
skaičius 

30  Rita Vaitkienė, 
I–IV ketv. 

  Etnokultūros renginių 
skaičius iš viso 

166 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Etnokultūros žodinių 
renginių skaičius 

100 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Etnokultūros vaizdinių 
renginių skaičius 

66 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 

  Iš „Kretingos rajono 
savivaldybės etninės 
kultūros plėtros 

950 Eur  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai,  
I–IV ketv. 
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programos“ skirtų lėšų 
kiekis 

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 8 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 1 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,  
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I–IV ketv. 
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. 
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  Dalyvių skaičius 40 Viešoji 

biblioteka ir 
filialai,  
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 5 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 

  Padėkų skaičius 5 Viešoji 
biblioteka,  
I–IV ketv. 
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                                                                  2 priedas 
 

2021 METŲ RENGINIŲ PLANAS 
 
 

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1.  Sausio 4–31 
d. 

A. Gurkšnio fotografijų paroda „Kuršių 
genties atspindžiai: IX–XXI a.“ 

B. Naujokaitienė, 
Parodų galerija 

2.  Vasario 1–26 
d. 

Spaudinių paroda „Dievų miško kalinys“, 
skirta poeto, prozininko, dramaturgo, 
teatrologo, literatūros ir tautosakos 
tyrinėtojo Balio Sruogos 125-osioms 
gimimo metinėms 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

3.  Vasario 1–28 
d.  
 

Jubiliejinė A. Miežio tapybos darbų 
paroda 

B. Naujokaitienė, 
Parodų galerija 

4.  Vasario 5–26 
d. 

Spaudinių ir dokumentų paroda 
„Gyvenimo prasmė – būti reikalingu“, 
skirta kraštiečio, poeto, pedagogo  Juozo 
Maksvyčio 70-osioms metinėms 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 
 

5.  Kovo 1–30 d.  Jolantos Klietkutės nuotraukų paroda 
„Cukruoti“. 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

6.  Kovo 3–12d. Dokumentų paroda „Jos garsino mūsų 
rajoną“ (apie žymias Kretingos krašto 
moteris) 

R. Girskienė,  
Vydmantų filialas 

7.  Kovo– 
gruodžio mėn. 

Profesionaliojo meno ir tautodailės 
parodos (10) (E. Curtis, G. Survilos, J. 
Pociaus, V. Karaliūnienės ir kt.) 

B. Naujokaitienė, 
Parodų galerija, 
ekspozicinės lentynos ir kt. 

8.  Balandžio 1–  
gegužės 28 d. 

Palangos Šilko klubo kūrybos darbų 
paroda „Pavasaris“ 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

9.  Balandžio 1–
29 d.  

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 
vaikų tapybos ir grafikos paroda 
„Svajonės dėlionė“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 
 

10.  Birželio 1– 
rugpjūčio 29 
d. 

Turistinių, pažintinių leidinių paroda 
„Pasimatymas su Lietuva“ 

L. Paulauskienė,  
Jokūbavo filialas 

11.  Birželio 12–
19 d. 
 

Dokumentų paroda „Geriau tegul gegutė 
užkukuos...“, skirta Gedulo ir vilties 
dienai 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

12.  Rugsėjo 13–
29 d. 

Dokumentų paroda „Vydmantų Šv. Jono 
Krikštytojo parapijai – 25-eri“ 

M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

13.  Gruodžio 20–
30 d. 

Akcijos „Knygų Kalėdos“ dovanotų 
knygų paroda 

A. Kliknienė,  
Šukės filialas 
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Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1.  Vasario mėn. Interaktyvi Lietuvos jūros muziejaus 
paroda apie vandens būtybes Lietuvos 
miestų ir miestelių herbuose „Iš vandens 
ant skydo“ 

B. Naujokaitienė, 
Bibliotekos I a. erdvės  

2.  Vasario 15– 
kovo 15 d. 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 
mokyklos ugdytinių piešinių paroda 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

3.  Balandžio 2-
29 d.  

Knygų paroda „Knygų takais vedini“, 
skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai 

A. Kripienė,  
Salantų m. filialas 

4.  Balandžio 
24–gegužės 
10 d. 

Knygų paroda apie šunis „Geriausi 
žmogaus draugai“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

5.  Balandžio 
27–gegužės 7 
d.  

Motinos dienai skirta vaikų piešinių ir 
popieriaus lankstinių paroda „Gėlės mano 
mamai“ 

M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

6.  Gegužės 3– 
21 d. 

Spaudinių paroda „Knygos kelias į 
Lietuvą“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos 
ir knygos dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

7.  Rugpjūčio 19 
–rugsėjo 20 d. 

Vaikų fotografijų paroda „Knygos atgyja“ S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

8.  Rugsėjo 1–29 
d. 

Vaikų sukurtų darbelių ir nuotraukų 
paroda „Skaitymo paslapties beieškant“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

9.  Lapkričio 22 
–gruodžio 20 
d. 

Vaikų piešinių paroda „Kviečiu žiemą į 
savo kiemą“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

 
 

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1.  Vasario 1– 
balandžio 30 
d. 

Virtualūs ir gyvi įvairios tematikos 
kultūriniai susitikimai su žinomais 
Lietuvos žmonėmis (su A. Jagelavičiūte, 
G. Drukteiniu, A. Lydeka, D. Duškinu, Š. 
Jasiukevičiumi, T. Dirgėla, L. Žutaute ir 
kt.) (8) 

B. Barkauskaitė, 
Konferencijų salė, 
Bibliotekos Facebook 
puslapis 

2.  Vasario 2– 
gegužės 4 d. 

Turnyro „Auksinis protas“ 15 sezono 
žaidimai (14) 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

3.  Vasario 26 d.  
12 val. 

„Mirtis – gyvenimo durys. M. Valančius“ 
LRT dokumentinio filmo peržiūra ir 
diskusija 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

4.  Kovo mėn.  Skaitytojų sueiga „Nasrėnų klėtelės 
šviesa“, iš renginių ciklo „Žemaičių 
didieji“ 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė,  
Darbėnų filialas 

5.  Kovo mėn. Nacionalinė viktorina B. Naujokaitienė, 
Susitikimų erdvė 
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6.  Kovo 25 d. 15 
val. 

Popietė „Aš gyvenu kartu su eilėraščiu“, 
skirta Tarptautinei poezijos dienai. Savo 
kūrybą pristatys Darbėnų ir Salantų krašto 
poezijos mylėtojai 

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

7.  Balandžio 23 
d. 15 val. 
 

Literatūrinė-muzikinė popietė 
„Marcelijaus Martinaičio kūryba: 
skaitoma ir dainuojama“, skirta rašytojo 
85-osioms gimimo metinėms 

Z. Viršilienė,  
Kartenos filialas 

8.  Balandžio 
26–27 d. 15 
val. 

Garsinių skaitymų ciklas prie arbatos 
puoduko „Negaliu neskaityt...“, skirta 
Nacionalinei bibliotekų savaitei 

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

9.  Balandžio 29 
d. 

Popietė „Mama, tik nepamiršk svajoti“, 
skirta Motinos dienai 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

10.  Gegužės mėn. Skaitytojų sueiga „Klumpių kelias nuo 
Kalvių iki Sankt Peterburgo“, iš renginių 
ciklo „Žemaičių didieji“ 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

11.  Gegužės 5–7 
d. 

Europos dienos paminėjimo renginiai (3) M. Orlovas, 
B. Barkauskaitė, 
B. Naujokaitienė,  
Viešoji biblioteka 

12.  Gegužės 5–7 
d. 

70 valandų trukmės hakatonas 
„HackKultūra“ 

B. Barkauskaitė,  
Viešoji biblioteka 

13.  Gegužės 14 d. Literatūrinė muzikinė popietė „Šeima – 
mano uostas ramus“, skirta Tarptautinei 
šeimos dienai 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

14.  Gegužės mėn. Teorinė–praktinė konferencija 
pedagogams, darželių auklėtojams, 
tėvams, auginantiems vaikus su autizmo 
spektro sutrikimu 

P. Sutkutė, 
Konferencijų salė 

15.  Gegužės– 
liepos mėn. 

„Stand-up“ formato pokalbiai su 
garsiomis Lietuvos moterimis: U. 
Barauskaite, A. Kavaliauskaite, 
R. Kulvinskyte, V. Aprimaite, V. 
Urbonaite, A. Čepaite ir kt. (5) 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka, 
Kretingos viešos erdvės 

16.  Birželio 16 d. Renginys visuomenei „Vasara kvepianti 
baltoji vakarienė“ 

Viešoji biblioteka 

17.  Liepos  15 d. Vytauto Mačernio poezijos skaitymai 
„Vizijos“, skirta lietuvių poeto Vytauto 
Mačernio 100-osioms metinėms ir 
Vytauto Mačernio metams 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

18.  Rugpjūčio 24 
d. 15 val. 
 

Pramoginė valandėlė „Po spalvota vasaros 
kepure“ (šokių ir žaidimų popietė) 
 
 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

19.  Rugpjūčio 21 
d. 

Užimtumo ir inovacijų mugė „Sėkmingas 
startas‘21“, skirta Klaipėdos regiono 
vaikams 

B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

20.  Rugsėjo 7–
gruodžio 7 d. 

Turnyro „Auksinis protas“ 16 sezono 
žaidimai (14) 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 
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21.  Rugsėjo 8–15 
d. 

3D animuotų hologramų scenarijaus 
kūrimo dirbtuvės (2) 

M. Orlovas, 
B. Barkauskaitė,  
Viešoji biblioteka 

22.  Rugsėjo 15–
spalio 30 d. 

3D animuotų hologramų kūrimo mokymai 
(8) 

M. Orlovas, 
B. Barkauskaitė,  
Viešoji biblioteka 

23.  Spalio 14 d. 
15 val.   

Literatūrinė-muzikinė popietė „Nuo 
piemenėlio iki ganytojo“, skirta vyskupo 
Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo 
metinėms 

V. Macienė, 
Kūlupėnų filialas 

24.  Spalio 30– 
lapkričio 10 d. 

Garso takelių kūrimo mokymai (2) M. Orlovas, 
B. Barkauskaitė,  
Viešoji biblioteka 

25.  Spalio 1 d. Popietė „Laiko vėjas varsto langines“, 
skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių 
dienai 

J. Zubernienė,  
Budrių filialas 
 

26.  Lapkričio 
mėn. 

Kretingos knygų mugė‘21 B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

27.  Gruodžio 
mėn. 

Kalėdų mugė „Įkvėpk! Kalėdos“ B. Naujokaitienė, 
Viešoji biblioteka 

28.  Gruodžio 1–
23 d.  

Advento kalendoriaus įrašų ciklas 
„Laukiam Kalėdų kartu su Knygštuku“.  

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

 
 

Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai jaunimui 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1.  Sausio 6 d. Virtualus renginys „Eukarijoto 
simuliatorius“ -  jungiamės žaisti 
MMO(massively multiplayer online 
game) žaidimą Agar.io 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

2.  Sausio 13 d. Virtualus renginys „Eukarijoto 
simuliatorius“ -  jungiamės žaisti MMO 
(massively multiplayer online game) 
žaidimą Agar.io 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

3.  Sausio 15 d. Virtualus renginys „Tinklalaidė su Tadu 
Gryn“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

4.  Sausio 20 d. Virtualus renginys „Eukarijoto 
simuliatorius“ -  jungiamės žaisti MMO 
(massively multiplayer online game) 
žaidimą Agar.io 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

5.  Sausio 22 d. Virtualus renginys „Tinklalaidė su 
Edgradu Kerpe“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

6.  Vasario 12 d. Virtualus renginys „Vasario 16-os 
tinklalaidė“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

7.  Vasario 18 d. „Edukrafto būrelis – Marse nusileidžia 
kolonistai“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

8.  Vasario 19 d. „Edukrafto būrelis – Marso gyventojai 
kuria namus“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 
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9.  Vasario 25 d. „Edukrafto būrelis – Pirmieji marso 
namai“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

10.  Kovo 4 d. „Edukrafto būrelis – Bazėje įvedami 
patogumai 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

11.  Kovo 5 d. „Edukrafto būrelis – Marso pavojai“ M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

12.  Kovo 12 d. „Edukrafto būrelis – Marsas ir gyvybė“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

13.  Kovo 18 d. „Edukrafto būrelis – Ateities planavimas“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

14.  Kovo 19 d. „Edukrafto būrelis – Gaminamės patys“ M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

15.  Kovo 25 d. „Edukrafto būrelis – Kur Marse slypi 
vanduo“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

16.  Kovo 26 d. „Edukrafto būrelis – Pasakos iš Marso“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

17.  Balandžio 1 
d. 

„Edukrafto būrelis – Robotas į pagalbą“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

18.  Balandžio 2 
d. 

„Edukrafto būrelis – Automatizuotas 
bazės plėtimas“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

19.  Balandžio 8 
d. 

„Edukrafto būrelis – Kolonija auga“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

20.  Balandžio 9 
d. 

„Edukrafto būrelis – Katastrofa 
kolonijoje“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

21.  Balandžio 15 
d. 

„Edukrafto būrelis – Kolonistai mėgaujasi 
gyvenimu“ 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

22.  Balandžio 16 
d. 

„Edukrafto būrelis – Ateitis Marse“ M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

23.  Gegužės 3, 
10, 17, 24 d., 
birželio 7 d. 

Elektroninės muzikos kūrimo būrelis (5) M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

24.  Birželio 11, 
25 d., liepos 2 
d. 

„Savas Kampas Lounge“ – užsiėmimas su 
DJ (3) 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

25.  Birželio 19 d. Jaunimo muzikinis vakaras „Kreatyvas 
21“ 

M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

26.  Liepos 5 d. Filmo, Valstybės dienos tematika, 
peržiūra  

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

27.  Liepos 12 d. Stalo žaidimų savaitė M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

28.  Liepos 19 d. VR žaidimų savaitė M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

29.  Rugpjūčio 2 
d. 

X-BOX One žaidimų savaitė M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

30.  Rugpjūčio 9–
13 d. 

5 dienų stovykla „#BibliotekaBeSienų 21“ 
(5) 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

31.  Rugsėjo 6, 
13, 20, 27 d., 
spalio 4 d. 

Elektroninės muzikos kūrimo būrelis (5) M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 

32.  Spalio 13 d. – 
lapkričio 3 d. 

Dainos rašymo stovykla – 2 grupėms (10) M. Orlovas, 
Jaunimo edukacijos erdvė 
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ir lapkričio 10 
d. – gruodžio 
1 d. 

33.  Gruodžio 13, 
20, 22 d. 

Parengiamieji renginiai „Savo kampo“ 
kalėdiniam žiburėliui (3) 

M. Orlovas,  
Jaunimo edukacijos erdvė 

34.  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 

1.  Sausio 4– 
gegužės 31 d. 

Popietė su priešmokyklinukais „Kapt 
kapt“ (4) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė  

2.  Sausio 4– 
gruodžio 31 
d. 

Mamyčių ir mažylių „Ryto ratas“ (10) S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė  

3.  Sausio 4– 
gruodžio 31 
d. 

Kūrybinės dirbtuvėlės (30) S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė  

4.  Sausio 4– 
gruodžio 31 
d. 

Stalo žaidimų popietė (10) S. Gagilaitė, 
 Vaikų edukacijos erdvė  

5.  Sausio 4– 
gruodžio 31 
d. 

Edukacinis užsiėmimas „Pirštų lėlių 
teatras“ (5) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė  

6.  Sausio 4– 
gruodžio 31 
d. 

Edukacinis užsiėmimas „Lituanicos 
skrydis“ (8) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

7.  Vasario 8 d. Viktorina „Saugus internetas“ S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

8.  Vasario 11 d. Viktorina „Moterys ir mergaitės moksle“ S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

9.  Vasario 12 d. Vaikų piešinių konkursas „Nupiešiu aš 
namelius“ 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

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

B. Naujokaitienė, 
VšĮ Pranciškonų gimnazija 

11.  Vasario 17– 
kovo 8 d.  

Konkursas „Išrinkime gražiausią 
lietuvišką žodį“, skirtas Lietuvių kalbos 
dienoms 

D. Paulikienė,  
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

12.  Vasario 24 d. Teminė valandėlė pradinukams „Mažų 
paukštelių didžios kelionės“, skirta 
Vieversio dienai 

R. Girskienė,  
Vydmantų filialas 

13.  Kovo 1– 
gruodžio 11 
d. 

Mažųjų šeštadieniai „Kas namelyje 
gyvena“ (6) 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 
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14.  Kovo 18–19 
d. 11 val.  

Raiškiojo skaitymo ir piešinių konkursas 
„Motiejus Didysis“, skirtas Žemaičių 
vyskupo, lietuvių beletristikos pradininko, 
istoriko, švietėjo Motiejaus Valančiaus 
220-osios gimimo metinėms 

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

15.  Kovo 19–26 
d. 

Edukacinis užsiėmimas „Rytas žemei ir 
vandeniui“ (4) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

16.  Kovo 26 d. Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių 
dainuojamosios poezijos festivalis – 
konkursas „Šiandieną širdį pasivaikščioti 
išleisiu“ 

B. Naujokaitienė, 
VšĮ „Meno skliautas“, 
Konferencijų salė 

17.  Balandžio 1 
d. 

Susitikimas su ikimokyklinukais „Žiūrėk, 
kad neapgautų“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

18.  Balandžio 2 
d. 

Velykų dirbtuvėlės  S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

19.  Balandžio 2 
d. 

Šventinis rytmetis „Knygelių fiesta“ su 
Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo klasės vaikais, skirta Tarptautinei 
vaikų knygos dienai 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
 Darbėnų filialas 

20.  Balandžio 29 
d. 

Edukacinis užsiėmimas „Dovana mamai“ S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

21.  Gegužės 6 d. 
10 val. 

Rytmetis pradinukams „Kada raidelės 
žodžiais tampa...“, skirtas Lietuvių kalbos 
dienoms 

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

22.  Gegužės–  
spalio mėn.  

Sensorinės veiklos vaikų grupėms (10) P. Sutkutė,  
Vaikų edukacijos erdvė  

23.  Gegužės 15 d. Mažųjų šeštadienio „Šeimadienis“, skirtas 
Šeimos dienai 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

24.  Gegužės 26 d. Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Origami: 
žvėrelių lankstymas“ 

A. Kliknienė,  
Šukės filialas 

25.  Birželio mėn. Kūrybinė edukacija „Kuriame pasaką“ su 
rašytoju bei iliustratoriumi Dainiumi 
Šukiu 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

26.  Birželio 1 d. Vaikų gynimo dienos šventė „O mes 
vaikai, o mes pasaulis“ 

S. Gagilaitė 
Z. Mačiuvienė 
Viešosios bibliotekos 
lauko erdvė 

27.  Birželio 3 d. Edukacinis užsiėmimas „Dovana Tėčiui“ S. Gagilaitė, Vaikų 
edukacijos erdvė 

28.  Birželio 4 d.  Kūrybinės dirbtuvės „Dovana Tėčiui“ I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

29.  Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių dienos šventė 
„(NE)blogiausia diena metuose“ 

S. Gagilaitė 
Z. Mačiuvienė 
Viešosios bibliotekos 
lauko erdvė 

30.  Rugsėjo 8–17 
d. 

Edukacinis užsiėmimas „Mes karaliai“ (4) S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

31.  Rugsėjo 28 d. Šokolado fabriko dirbtuvės Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

32.  Spalio 4 d. Susitikimas su kinologais ir jų šunimis 
„Labas, komisare Reksai!“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 
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33.  Spalio 28 d. Edukacinis užsiėmimas „Pokštas arba 
saldainis“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

34.  Lapkričio 3– 
30 d. 

Edukacinis užsiėmimas „Kas tas 
gerumas“ (4) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

35.  Lapkričio 3– 
30 d. 

Edukacinis užsiėmimas skirtas draugo 
dienai „BFF“ (4) 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

36.  Gruodžio 1 d. Edukacinis užsiėmimas „Pakabinkim,  
pakabinkim ant kalėdinės eglutės“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

37.  Gruodžio 8 d. Edukacinis užsiėmimas „Kvepia 
Kalėdomis“ 

S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

 
 

 
Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Sausio 12–
vasario 12 d. 

Spaudinių paroda „Neprilygstamas jūrų 
vilkas“, skirta amerikiečių rašytojo 
Dž. Londono 145-osioms gimimo 
metinėms  

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

2. Vasario 15– 
kovo 19 d. 

Spaudinių paroda „Istorija yra geriausia 
mūsų mokytoja“ 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

3. Kovo 15– 
balandžio 2 d.  

Spaudinių paroda „Sielos, ne luomo 
bajorė“, skirta prozininkės, kritikės, 
visuomenės veikėjos Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės 160-osios gimimo 
metinės 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

4. Kovo 22– 
balandžio 16 
d. 

Spaudinių paroda „Poezija – tai kalba, kuri 
sukelia jausmus“ /U. Eco/, skirta Pasaulinei 
poezijos dienai 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

5. Balandžio 1-
30 d. 

Spaudinių paroda „Skaitytojų Top-20“, 
skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

6. Balandžio 
19–gegužės 
14 d. 

Spaudinių paroda „Visa tiesa apie 
prancūzus“ 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

7. Gegužės 17– 
birželio 11 d. 

Spaudinių paroda „Šeima – vienas iš 
gamtos šedevrų“ /G. Santayana/, skirta  
Tarptautinei šeimos dienai 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

8. Birželio 14– 
liepos 16 d. 

Spaudinių paroda „...Gyvenimas vaizduos 
pasikartos“, skirta poeto V. Mačernio 100-
osioms gimimo metinėms  

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

9. Liepos 19– 
rugpjūčio 20 
d. 

Biografinių knygų paroda „Žmonės, 
kuriuos reikėtų pažinti“ 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

10. Rugpjūčio 
23–rugsėjo 24 
d. 

Mažų (mini) knygelių paroda „Kai 
pritrūksti žodžių...“  

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 
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11. Rugsėjo  13–
rugsėjo 29 d. 

Spaudinių paroda „Išminties dovanos“, 
skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių 
dienai. 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

12. Rugsėjo 27– 
lapkričio 5 d. 

Spaudinių paroda Pasaulinei turizmo dienai 
„Kelionių magija“ 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

13. Spalio 4–29 d. Spaudinių paroda „Būkite išrankūs. 
Skaitykite geriausias knygas“ 

A. Kliknienė,  
Šukės filialas 

14. Lapkričio 8– 
gruodžio 4 d. 

Spaudinių paroda „Rašymas – virvė, už 
kurios laikausi“ /A. Čekuolis/, skirta 
rašytojo A. Čekuolio 90-mečiui 

R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

15. Lapkričio 29–
gruodžio 16 d.  

Spaudinių paroda „Perėjęs ugnį ir vandenį“, 
skirta rašytojo Antano Škėmos 110-osioms 
gimimo metinėms  

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

16. Gruodžio 7–
31 d. 

Spaudinių paroda „Žiemos peizažai“ R. Kuizinienė, 
V. Taujenienė, 
Abonementas 

 
 

Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Sausio 6 d. Vaikų knygų, dalyvaujančių akcijoje „Metų 
knygos rinkimai“, paroda „Žiūrėk! Skaityk! 
Balsuok!“ 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

2. Sausio 14 d. Virtuali knygų paroda „Apie mažus ir 
didelius draugus“, skirta gamtininko 
aplinkosaugininko, rašytojo Selemono 
Paltanavičiaus 65-osioms gimimo 
metinėms 

Z. Mačiuvienė,  
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

3. Vasario 15 d. Virtuali knygų paroda „Lietuva vaikų 
knygelėse“, skirta Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai 

Z. Mačiuvienė,  
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

4. Vasario 16 d. Knygų paroda „Raganų ir velnių puota“ S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

5. Vasario 26 d. „Metų knygos rinkimų“ piešinių paroda 
„Kas čia dūzgia?“ 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

6. Kovo 15– 
kovo 30 d. 

Literatūros paroda „Šypsosi linksmai 
saulelė, pažiūrėk čionai, vaikeli...“, skirta  
Žemės dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

7. Balandžio 1–
16 d.   

Spaudinių paroda „Stebuklingas knygų 
pasaulis“ skirta Tarptautinei vaikų knygos 
dienai 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

8. Balandžio 29 
–gegužės 21 
d. 

Knygų paroda „Tikros linksmybės su dėde 
Petsonu ir katinu Findusu“, skirta švedų 
vaikų rašytojo, dailininko Sveno 
Nordqvisto 75-osioms gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

9. Birželio 3–28 
d. 

Knygų paroda „Tėčių įvairiausių žemėje 
gyvena“, skirta Tėvo dienai  

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 
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10. Liepos 2–
rugpjūčio 31 
d. 

3D Knygos paroda S. Gagilaitė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

11. Rugpjūčio 
11–30 d. 

Knygų paroda „Tebūnie nuotykiai“, skirta 
anglų rašytojos Enid Blyton 125-osioms 
gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

12. Rugsėjo 10–
29 d. 

Knygų paroda „Roald Dahl knygos užburia 
ir neatburia“, skirta anglų rašytojo Roald 
Dahl 105-osioms gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

13. Spalio 27– 
lapkričio 18 d. 

Knygų paroda „Net medžiai vaikams gali 
pasakas sekti“, skirta poetės Ramutės 
Skučaitės 90-osioms gimimo metinėms 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

14. Gruodžio 7–
28 d. 

Knygų paroda „Knygų puslapiai kvepia 
Kalėdomis 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

 
 

 
Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1.  Sausio 4– 
gruodžio 17 
d. 

Susitikimai su rašytojais, visuomenės 
veikėjais (4 susitikimai, knygų 
pristatymai) 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė, 
Bibliotekos lauko erdvė 

2.  Vasario mėn. Popietė-susitikimas „Kūryba – rūpestis ir 
džiugesys“, skirta kraštiečio, poeto Juozo 
Maksvyčio 70-osioms gimimo metinėms 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

3.  Vasario 24– 
lapkričio 24 
d. 

Knygų klubo „9 puslapis“ susitikimai (10) P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 

4.  Balandžio 22 
d. 15 val. 
 

Popietė „Biblioteka mano gyvenime“, 
skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei 

R. Reikienė,  
Laivių filialas 

5.  Balandžio 23 
d. 

Pokalbis su knygų tinklaraštininke apie 
nelegalų knygų platinimą, Pasaulinei 
knygos ir autorinių teisių dienai paminėti 

P. Sutkutė,  
Konferencijų salė 

6.  Balandžio 
27–30 d. 

XXI-osios Nacionalinės Lietuvos 
bibliotekų savaitės renginiai (4) 

B. Naujokaitienė, 
Abonementas, 
Konferencijų salė, 
Susitikimų erdvė 

7.  Balandžio 30 
d. 

Diskusijų forumas apie moters vaidmenį 
įvairių laikotarpių lietuvių literatūroje 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

8.  Rugsėjo 24 d. Muzikinė programa-spektaklis „Satyros 
spalvos“, parengtas pagal Liūnės 
Janušytės knygą „Korektūros klaida“ 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

9.  Rugpjūčio 18 
d. 

Hario Poterio iššūkis suaugusiesiems P. Sutkutė, 
Abonementas, 
Konferencijų salė, 
Susitikimų erdvė 

10.  Rugsėjo mėn. Kretingos krašto kūrėjų vakaras B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 
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11.  Lapkričio 12 
d.  

Literatūrinė valanda „Žodžio magija. 
Įsiklausykime“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

12.  Gruodžio 
mėn. 

Tradicinis padėkos vakaras skaitytojams 
„Balto angelo belaukiant“ 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

 
 

Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Sausio 4– 
gruodžio 31 d. 

Edukacinis užsiėmimas „Knygų teismas“ 
(8) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

2. Sausio 14 d. Viktorina apie Selemoną Paltanavičių ir jo 
kūrybą 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

3. Sausio 22 d.  Garsinis skaitymas „Nerk į knygą kaip į 
upę“ 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

4. Sausio 28 d. Akcijos „Metų knygos rinkimai 2020“ 
vaikų knygų penketuko pristatymo renginys 
vaikams – kūrybinė veikla „Jei draugė 
būtų... musė“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 
(Zoom platforma) 

5. Vasario mėn. Garsinio skaitymo valanda „Siauruku į 
pasakų šalį“ iš skaitymo skatinimo 
programos „Skaitymo traukinys“ su 
Darbėnų gimnazijos pradinių klasių 
mokiniais (2 reng.) 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas  

6. Vasario 1– 
gegužės 31 d. 

Virtualios realybės žaidimo „Pasakų 
veikėjai atgyja“ pristatymai (5) 

B. Naujokaitienė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

7. Vasario 21 d.  „Metų knygos rinkimų“ baigiamasis 
renginys „Nerami žiemos diena, kai snigo 
musėm ir kamanėm“ (knygų pristatymas, 
plakatų piešimas, balsavimas) 

S. Gagilaitė, 
Viešosios bibliotekos 
Facebook puslapis 

8. Kovo 3 d.  Užsiėmimas „Laiškas rašytojui“, 
Tarptautinei rašytojų dienai paminėti 

P. Sutkutė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

9. Kovo 3 d., 
Balandžio 2 d., 
gegužės 7 d. 

Protmūšis „Ar žinai ką skaitai?“ (3) S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

10. Kovo– 
lapkričio mėn. 

Jaunimo knygų klubo susitikimas (6) P. Sutkutė, 
Susitikimų erdvė 

11. Gegužės 19 d. Susitikimas su vaikų rašytoju Mariumi 
Marcinkevičiumi ir aktore Daiva Rudyte 

S. Gagilaitė, 
Konferencijų salė 

12. Birželio 1 d. Skaitymo skatinimo programos „Skaitymo 
paslaptis: nepasiklydę tarp knygų“ pradžios 
šventė „Įmink skaitymo paslaptį“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

13. Birželio 1– 
rugpjūčio 31 d. 

„Augu su biblioteka“ (2) S. Gagilaitė, 
Z. Mačiuvienė, 
Klaipėdos apskrities 
Ievos Simonaitytės 
viešoji biblioteka 
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14. Birželio 21 d. 
14 val. 

Skaitymo skatinimo projekto „Vasara su 
knyga“ pristatymas  

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

15. Birželio 22– 
liepos 2 d. 

Kūrybinių dirbtuvių ciklas „Knygos 
laboratorija“ (8) 

S. Gagilaitė, 
Konferencijų salė 

16. Rugsėjo 19–25 
d. 

Literatūrinė viktorina mokiniams 
Uždraustų knygų savaitei paminėti (2). 

P. Sutkutė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

17. Rugsėjo 13–30 
d. 

Mažųjų ekskursija po biblioteką „Lapė 
pipliotekoje“ (4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

18. Spalio 5–31 d. Edukacinis užsiėmimas „Skaitom ir 
muzikuojam“ (4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

19. Spalio 5–31 d. Edukacinis užsiėmimas „Laiškai tau ir 
man“ (4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

20. Spalio 15 d. Susitikimas su Egle Jokužyte ir pažintis su 
brailio raštu „Pažinkime neregimą pasaulį“ 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

21. Spalio 27 d. Edukacinis užsiėmimas skirtas poetės 
Ramutės Skučaitės jubiliejui „Aš- 
eilėraščių knyga“ (4) 

S. Gagilaitė, 
Vaikų edukacijos erdvė 

22. Vasario 11 d. Knygų pristatymas „Bibliotekos pelės 
kviečia į Metų knygos rinkimus“ 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

23. Balandžio 2–
28 d. 

Populiariausių vaikų knygų rinkimų akcija 
„Vaikų knygų TOP 10“ 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

24. Balandžio 28 d. Kūrybinės Petsono dirbtuvės vaikams Z. Mačiuvienė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

25. Gegužės 21 d. Jaunųjų poetų šventė „Augu kartu su 
eilėraščiu“ 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

26. Gegužės 28 d. Knygos „Kapt kapt kapt“ pristatymas 
„Žaidimai lietuje“ 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

27. Kovo 1– 
gruodžio 10 d. 

Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ 
užsiėmimai (10) (mokslo metų 
penktadieniais) 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų literatūros centras 

28. Balandžio 24 d. Bibliotekų savaitės mažųjų šeštadienis 
„Biblioteka mažiesiems“ 

Z. Mačiuvienė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

 
 

Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Vasario 1–25 
d. 

Audriaus Lubio drožinėtų Užgavėnių 
kaukių paroda 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

2. Vasario 1– 
gruodžio 31 d.  

Dienos veiklos centro Salantų padalinio 
neįgaliųjų lankytojų keramikos darbų 
paroda „Molio teatras“(paroda papildoma 
kiekvieną mėnesį) 

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

3. Kovo 1– 
balandžio 10 d. 

Vandos Kelpšienės rankų darbo žvakių 
paroda “Karaliauja vaškas“ 

L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

4. Balandžio 12–
29 d. 

Tautodailininkės Stasės Gideikienės verbų 
paroda „Neša laimę, saugo namus“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

5. Gegužės 10– 
gegužės 24 d. 

Fotografijų paroda „Vydmantų apylinkių 
koplytstulpiai ir kryžiai“ 

R. Girskienė,  
M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 
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6. Birželio 2 – 
gruodžio 31 d.  

Knygų paroda, skirta antropologės Marijos 
Gimbutienės metams, „Archeologijos 
pradininkė – Marija Gimbutienė“ 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

7. Rugsėjo 24–
spalio  31 d. 

Tapybos darbų paroda „nePAŽINTOS“, 
skirta Kretingos kraštą garsinusias moteris 
įamžinti (dail. G. Grušas) 

B. Naujokaitienė,  
Parodų erdvė 

8. Spalio 2– 
spalio 30 d. 

Nuotraukų paroda „Paryžietiškas žemaičio 
palikimas“ (menininko A. Mončio darbų 
Paryžiuje nuotraukų paroda). 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

9. Gruodžio 1–30 
d. 

Advento vainikų paroda „Pajauskime 
Kalėdų dvasią“ 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

10. Gruodžio 1–31 
d. 

Spaudinių paroda „Metskaitlis“ 

 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

 
 

Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Vasario 10–16 
d. 

Raguviškių vaikų dekoruotų Užgavėnių 
kaukių paroda „Domino“ 

R. Dručiūnienė, 
Raguviškių filialas 

2. Vasario 1–28 
d. 

Darbų paroda  „Užgavėnių kaukės“ L. Paulauskienė, 
Jokūbavo filialas 

3. Vasario 3–20 
d. 

Nuotraukų paroda „Užgavėnės: kaukės ir 
tradicijos Grūšlaukėj“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

4. Balandžio 1–
30 d.  

Dokumentų  paroda „Tautinių juostų rašto 
prasmė“ (tradicijos) 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

5. Rugpjūčio 20–
30 d.  

Odinių knygų skirtukų paroda „Sustok tarp 
knygos puslapių“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

6. Gruodžio 1–28 
d. 

Paroda „Advento laukimas knygose“ Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

7. Gruodžio  20–
30 d. 

Kalėdinių puošmenų iš gamtinių medžiagų 
paroda  „Kvepianti eglės šakelė“ 

M. Rogačiovienė, 
Vydmantų filialas 

 
 
 

Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Kovo mėn. Popietė „Velykų valgiai ir tradicijos“ iš 
edukacinės programos „Lietuviškų švenčių 
ratas sukasi“ 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

2. Balandžio 1 d. Edukacinis užsiėmimas „Tradiciniai 
margučiai: raštai, spalvos, technika“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

3. Balandžio 26 
d. 

Meninė programa „Tik man vienai...“, 
parengta grafienės S. Horvartaitės-
Tiškevičienės dienoraščio fragmentais 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 
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4. Birželio 17 d. Paskaita „Baltų rašto simboliai – mūsų 
tautos istorijos ir kultūros paveldo dalis“, 
skirta Marijos Gimbutienės metams 
paminėti 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

5. Spalio 14 d. Teminė valandėlė „Ant mūsų stalo – duona 
kasdieninė“ (duonos kepimo papročiai 
lietuvių tautosakoje ir buityje) 

R. Girskienė,  
Vydmantų filialas 

6. Spalio 20 d. 
13 val. 

Susitikimas su kaimo menininkais „Auskit, 
riškit mano rankos!“  

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

7. Lapkričio 
mėn. 

L. Bojerio poemos „Karolomachija“ 
pristatymas 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė  

8. Lapkričio 
mėn. 

Kūrybinė edukacija su Julija Jauniuviene 
„Šiaudinių eglutės žaisliukų gamyba“ 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

9. Lapkričio 11 
d. 15 val. 

Edukacija „Akys bijo – rankos 
daro“(įvairiausi karpiniai iš popieriaus, 
edukatorė Daiva Vaičienė) 

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

10. Gruodžio 3 d. Adventinė popietė „Kai širdį aplanko 
ramybė...“ 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

11. Gruodžio 3 d. Akcija „Knygų Kalėdos“: edukacinė 
pašnekesių valanda „Advento šviesa 
beldžias į sielą“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

12. Gruodžio 7 d. 
16 val. 

Garsiniai Biblijos skaitiniai „Knygos neša 
Šv. Kalėdų nuotaiką“ 

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

13. Gruodžio 10 
d. 

Edukacinė kalėdinė dekoracijų gaminimo 
popietė visai šeimai „Namų puošmenos“ 

Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

 
 

Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Vasario 15 d. 
13 val. 

Popietė „Žiema žiema, šalin eik, o pavasari, 
ateik“, skirta Užgavėnių šventei 

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

2. Kovo 9–11 d. Edukacinis užsiėmimas „Tas vardas- 
Lietuva“ (2) 

S. Gagilaitė 
Vaikų edukacijos erdvė 

3. Balandžio 
mėn. 

Margučių ridenimo šventė „Zuikių 
Velykos“ su Darbėnų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais. 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo 
skyrius auklėtojos, 
Darbėnų filialas 

4. Gegužės 3–31 
d. 

Rytas su meilės deive Milda „...iki mėnulio 
ir atgal“ (4) 

S. Gagilaitė 
Vaikų edukacijos erdvė 

5. Birželio mėn. Tautodailės užsiėmimai-kūrybinės 
dirbtuvės su tautodailininke V. 
Karaliūniene 

B. Naujokaitienė,  
Vaikų edukacijos erdvė 

6. Spalio 10 d. Mįslių popietė vaikams „Mįslių kraitė“ Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 
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7. Gruodžio 14 
d. 

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų snaigė – 
vakaro lange“ 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

 
Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  

suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Sausio 4–18 
d. 

Spaudinių paroda „Laisvės kaina“, skirta 
Laisvės gynėjų dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

2. Sausio 15– 
vasario 20 d. 

Paroda „Gyvenimą paaukojęs Dievo ir 
žmonių tarnystei“, skirta Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos metams 

Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

3. Vasario 22– 
kovo  5 d. 

Spaudinių paroda „Ir nūdienos lietuviui“, 
skirta Žemaičių vyskupo, lietuvių 
beletristikos pradininko, istoriko, švietėjo 
Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo 
metinėms 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

4. Kovo 8–26 d.  Dokumentų paroda „Sudaužiusi grandinių 
gniaužtus“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

5. Kovo 10–30 
d.  

Dokumentų paroda „Neužmirštas laisvės 
troškimas...“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

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

6. Liepos 1–31 
d. 

Spaudinių paroda „Valstybės diena 
Darbėnuose“, skirta Valstybės dienai 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė, 
Darbėnų filialas 

7. Liepos 5–29 
d.  

Dokumentų paroda „Praeities ir dabarties 
valstybės vadovai“, skirta Valstybės dienai 

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

 
 

 
Vaizdiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  

vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Vasario 11-28 
d. 

Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus vaikų darbelių paroda „Vėliavėlę 
nusipiešiu, Lietuvos gimtadienį minėsiu“ , 
skirta Lietuvos valstybės atkūrimui 

D. Paulikienė, 
J. Anužienė,  
Darbėnų filialas 

2. Kovo 1–30 d. Vaikų piešinių paroda „Aš – Lietuvos 
dalis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 

3. Kovo 2–16 d. Spaudinių ir dokumentų paroda „Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signatarai“, skirta 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 
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4. Liepos 1–23 
d. 

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano 
gimtinė –  Lietuva“ 

Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

5. Spalio 1– 
lapkričio 29 d. 

Salantų meno ir muzikos mokyklos 
auklėtinių paroda ir jos pristatymas 
„Senovės lietuvių deivės ir dievai“, skirta 
archeologės ir antropologės, 
archeomitologijos pradininkės Marijos 
Gimbutienės metams 

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

 
 

 
Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  

suaugusiesiems 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

6. Vasario 15 d.  
13 val. 

„Nepriklausomybės kelias“ dokumentų 
peržiūra LRT mediatekoje ir prisiminimų 
pasidalijimas 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

7. Vasario 26 d. Konferencija, skirta vyskupo M. 
Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

8. Kovo 25 d. 15 
val. 

Popietė „Esu saw Zmogelus szarpus 
koznamy darby“, skirta Jurgio 
Ambraziejaus Pabrėžos metams 

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

9. Balandžio 27 
d. 16 val.  

Popietė „Mačernio laiškai mylimajai“, 
skirta poeto Vytauto Mačernio metams  

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

10. Balandžio 28 
d. 15 val. 

Popietė „Širdies giesmė“, skirta Petro 
Perkumo 105-osioms metinėms. 

E. Kubilienė,  
S. Įpilties filialas 

11. Gegužės 3 d. Atvira diskusija „Lietuvos istorijos 
forumas“, skirta Abiejų Tautų Respublikos 
gegužės 3-iosios konstitucijos ir tarpusavio 
įžado metams 

B. Naujokaitienė, 
Konferencijų salė 

12. Birželio 4 d. Literatūrinė – muzikinė valanda „Po 
ūkanotu nežinios dangum“, skirta poeto 
Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo 
metinėms  

Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

13. Birželio 8 d. Filmo „Žemaitis iš Paryžiaus“ peržiūra 
(režisierius Linas Mikuta), skirto 
menininko A. Mončio 100-osioms gimimo 
metinėms 

B. Markitienė, 
Grūšlaukės filialas 

14. Birželio 11 d. Literatūrinė valanda „Esi tu mano ilgesys“, 
skirta poeto Vytauto Mačernio 100-osioms 
gimimo metinėms 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 
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Žodiniai atmintinų datų ir reikšmingų sukakčių minėjimo renginiai  

vaikams 
 

Eil. 
Nr. 

DATA PAVADINIMAS ORGANIZATORIUS IR 
RENGINIO VIETA 

1. Vasario 23 d. Popietė „Žodžiai ir daiktai iš praeities“, 
skirta Žemaičių vyskupo, istoriko, švietėjo 
Motiejaus Valančiaus 220-osioms 
metinėms 

B. Markaitienė, 
Grūšlaukės filialas 

2. Vasario 25 d. Garsinis skaitymas „Lietuva gyva, kol 
gyva jos kalba“, skirta Lietuvių kalbos 
puoselėjimo dienai 

L. Kalniuvienė,  
Rūdaičių filialas 
 

3. Kovo 9 d. Viktorina vaikams „Mano Lietuva“, skirta 
Valstybės ( Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) dienai 

Z. Metrikienė,  
Kalniškių filialas 

4. Kovo 10 d. Edukacinė popietė „Tautinės juostos 
pynimas“, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

B. Jonušienė,  
Erlėnų filialas 

 
5. Kovo 16 d. 12 

val.  
Raiškiojo skaitymo ir piešinių konkursas 
„Motiejus Didysis“, skirtas Žemaičių 
vyskupo, lietuvių beletristikos pradininko, 
istoriko, švietėjo Motiejaus Valančiaus 
220-osioms gimimo metinėms 

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

6. Balandžio 
mėn. 

Kūrybinė edukacija „Knygos draugas – 
skirtukas“, skirta Tarptautinei vaikų 
knygos dienai 

J. Grigalauskienė, 
Laukžemės filialas 

7. Birželio 14 d.  
15 val. 

Popietė „Vaikystė Sibire“. Lietuvių 
tremties dokumentų peržiūra LRT 
mediatekoje ir aptarimas 

V. Gembutienė, 
Juodupėnų filialas 

8. Liepos 5 d. Viktorina „Apie Lietuvą. Klausimų 
labirintuose“, skirta Valstybės dienai. 

I. Mažeikienė,  
Baublių filialas 
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3 priedas 

 
 2021  METŲ PROJEKTAI 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Prašoma  
Suma (Eur) 

Projektas pateiktas 

1.  „Knygos laboratorija“ 5500,00 
 
 
3850,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

2.  „Ypatingų poreikių vaikų pojūčių pilis 
bibliotekoje“ 

9900,00 
 
 
2970,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

3.  „Kretingos rajono kultūros lauko 
specialistų kompetencijų ugdymas renginių 
organizavimo srityje“ 

6400,00 
 
 
3000,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

4.  „Moters įvaizdžio ir vaidmens lietuvių 
literatūroje įtaka šiuolaikinei visuomenei“ 

5770,00 
 
 
2475,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

5.  „Motiejaus Valančiaus kūryba nūdienos 
kontekste“ 

2870,00 
 
 
 
1230,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

6.  „Moderni biblioteka“ 6187,40 
 
 
2603,16 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

7.  „Kultūra kitaip“ 8184,50 
 
 
3507,70 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

8.  „Šiuolaikinis kultūros žmogus“ 7527,80 
 
 
3026,20 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei  

9.  „Kretinga skaito: kūrybos žolynų brydė“ 9080,00 
 
 
4000,00 

Lietuvos kultūros 
tarybai; 
Kretingos rajono 
savivaldybei 

10.  „Knygos invazija‘21“ 2270,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

11.  „Elektroninio leidinio „Kretingos krašto 
enciklopedija“ tekstų kūrimas, redagavimas 
ir priežiūra“ 

350,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

12.  „Knygų dirbtuvės Laukžemėje“ 
(Laukžemės filialas) 

330,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 
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13.  „Baltiški-lietuviški ženklai ir simboliai“ 

(Erlėnų filialas) 
600,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
14.  „Skaitymo paslaptis: nepasiklydę tarp 

knygų“ (Baublių filialas) 
670,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
15.  „Žemaičių didieji“ (Darbėnų filialas) 600,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
16.  „Atostogauk, skaityk, tobulėk“ (Šukės 

filialas) 
320,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
17.  „Antanas Mončys iš Mončių kaimo“ 

(Grūšlaukės filialas) 
420,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
18.  „Poezija. Muzika. Gyvenimas“ (Salantų m. 

filialas) 
1150,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
19.  „Vasara su pasaka“ (Vydmantų filialas) 230,00 Kretingos rajono 

savivaldybei 
20.  „Minint vyskupo Motiejaus Valančiaus 

220-ąsias gimimo metines“ (Kūlupėnų 
filialas) 

640,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

21.  „Biblioteka tai – TU“ (Viešosios 
bibliotekos filialai) 

1650,00 Kretingos rajono 
savivaldybei 

 Iš viso: 97311,76 Eur  
 

 
 
 
 
SUDERINTA: 
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja 
 
Dalia Činkienė 
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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


