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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, Kretingos 
rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus 
įsakymais. Svarbiausias dokumentas, reglamentuojantis Lietuvos bibliotekų veiklą, yra 
„Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas“ (Žin., 2004, Nr. 120-4431). Nuo šalies 
formuojamos politikos  priklauso valstybinių programų, kuriomis vadovaujasi Viešoji 
biblioteka, kūrimas ir įgyvendinimas. 2014 m. Viešajai bibliotekai reikšmingos yra „Lietuvos 
informacinės visuomenės plėtros strategija“ (Žin., 2005, Nr. 73-2649), išlieka aktuali 
„Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 metų programa“ (Žin., 2002, Nr. 92-
3943), nes naujas Viešosios bibliotekos pastatas pradėtas statyti šios programos pagrindu, o jai 
pasibaigus – statybos dar nebaigtos.   

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

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

1.1.2. Ekonominiai veiksniai. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga – jai 
finansavimas skiriamas valstybiniu lygmeniu, Kretingos rajono savivaldybės tarybai 
patvirtinus iš anksto suplanuotą biudžetą. 2013 metais Viešajai bibliotekai Kretingos rajono 
savivaldybės taryba patvirtino 1319,4 tūkst. Lt biudžetą. Šios pinigų sumos neužteko padengti 
visų 2013 m. išlaidų – metai pabaigti su įsiskolinimu už komunalines paslaugas bei darbo 
užmokesčiui už gruodžio mėnesį. 

Kretingos rajono savivaldybei pateiktas 2014 m. biudžeto projektas – 1742,7 tūkst. Lt. 
Darbo užmokesčiui su privalomuoju socialiniu draudimu iš šios sumos numatyta 1205,8 tūkst. 
Lt. Žinoma, kad net ir patvirtinus šį projektą, lėšų darbo užmokesčiui nepakaks, nes išlaidos 
atlyginimams planuotos pagal tarnybinių atlyginimų koeficientų vidurkius, nepaisant fakto, 
kad Viešojoje bibliotekoje atlyginimai pagal patvirtintus koeficientus. 2013 m. dėl 
nepakankamo darbo užmokesčio fondo darbuotojai po 6 ir daugiau dienų neatvyko į darbą 
administracijai leidus ir už šias dienas jiems nebuvo mokamas darbo užmokestis. 

Biudžeto lėšos yra pagrindinis Viešosios bibliotekos ir jos filialų finansavimo šaltinis. 
Privačių asmenų, įstaigų, organizacijų parama nėra didelė. Dažniausiai Viešoji biblioteka kaip 
paramą gauna knygas ir periodinius leidinius: 2013 m. Viešoji biblioteka paramos būdu gavo 
1350 fiz. vnt. dokumentų, o tai sudaro 24 proc. visų 2013 m. gautų naujų knygų skaičiaus. 
Pastebima, kad parama kasmet vis mažėja. 

Viena iš opiausių Viešosios bibliotekos problemų yra užsitęsusi naujosios bibliotekos 
pastato statyba. 2014 m. iš Valstybės investicijų programos, iš kurios iki šiol statyba buvo 
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finansuojama, lėšų neskirta. Skirstant Europos Sąjungos 2014-2020 m.  struktūrinę paramą, 
pirmą kartą per visą finansavimo laikotarpį, į struktūrinę paramą gali pretenduoti kultūros ir 
kitos įstaigos, siekiančios sutvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, pasirūpinti kultūros 
paveldo išsaugojimu. Šiuo metu Kretingos rajono savivaldybės administracijai yra pateiktas 
Viešosios bibliotekos statybų užbaigimo iš Europos Sąjungos paramos lėšų projektas ir 
laukiama pritarimo dėl tolesnio projekto teikimo atsakingoms institucijoms. Tam, kad 
projektas būtų tinkamas gauti Europos Sąjungos paramą, iš Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos turi būti gautas 15 proc. projekto vertės kofinansavimas.  

Viešosios bibliotekos ir filialų kultūriniai, etnokultūriniai, šviečiamieji ir kt. renginiai 
nėra finansuojami iš Viešosios bibliotekos biudžeto. Šiai veiklai lėšos gaunamos per 
projektinę veiklą. 2013 m. Viešoji biblioteka gavo 10,0 tūkst. Lt finansavimą iš Kultūros 
ministerijos. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūrinės veiklos ir Etninės 
kultūros programų Viešajai bibliotekai skirta 15,3 tūkst. Lt. Iš Europos Sąjungos informacinio 
biuro Lietuvoje gauta 5,0 tūkst. Lt. 

 2014 m. Kultūros ministerijoje įvesta projektų finansavimo naujovė – projektų paraiškas 
vertins ir finansavimą skirs Lietuvos kultūros taryba. Pirmajame etape Viešoji biblioteka šiai 
tarybai yra pateikusi dviejų projektų paraiškas. Iš Kretingos rajono savivaldybės Etninės 
kultūros plėtros programos šiais metais tikimasi gauti informacinius stendus Viešosios 
bibliotekos filialams, kuriuose būtų eksponuojama etnokultūrinė medžiaga, 2 fotoaparatus bei 
lėšų išleisti bibliografinę rodyklę kraštietės poetės Nijolės Rimkienės 80-mečiui įprasminti. 
Kultūrinės veiklos programai yra pateiktos trys Viešosios bibliotekos projektų paraiškos ir 8 
filialų projektų paraiškos. Finansuojamų projektų sąrašas bus paskelbtas tik kovo – balandžio 
mėnesiais. 

2012 m. pradėjusi gerėti situacija dokumentų fondo komplektavimo srityje, 2013 m. taip 
pat nesuprastėjo. Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Viešajai bibliotekai 
dokumentams įsigyti buvo skirta 91,3 tūkst. Lt. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 
patvirtintame biudžete, dokumentams įsigyti 2013 m. buvo skirta 45,3 tūkst. Lt, visos lėšos 
panaudotos periodiniams leidiniams prenumeruoti. 2014 m. Viešosios bibliotekos biudžete 
planuojamos lėšos spaudiniams įsigyti yra 100,0 tūkst. Lt.  

2013 m. buvo baigtas diegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis visoje Viešosios 
bibliotekos sistemoje. Filialų darbuotojos, kurios tik pradeda darbą su minėtuoju posistemiu, 
baiminasi sumažėsiančio skaitytojų skaičiaus, nes nauja tvarka įpareigos asmenis įsigyti 
elektroninį bilietą, kurio kaina nuo 3 iki 5 Lt. Tačiau kitų filialų pavyzdys rodo, jog skaitytojų 
adaptacija su nauja tvarka yra neilga, palaipsniui žmonės įsisąmonina naujovių būtinybę ir 
naudą bei grįžta naudotis Viešosios bibliotekos filialų paslaugomis. 

1.1.3. Socialiniai veiksniai. Viešosios bibliotekos paslaugų adresatas yra Kretingos 
miesto ir rajono gyventojai. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2014 m. 
pradžioje Kretingos rajone užregistruoti 40147 gyventojai. Lyginant su 2012 m. (40735 gyv.), 
gyventojų vis mažėja, ypač kaimiškosiose teritorijose. Mažėjant gyventojų, mažėja ir 
Viešosios bibliotekos paslaugų vartotojų skaičius, nepaisant Viešosios bibliotekos pastangų 
kiek įmanoma efektyviau teikti informacines paslaugas, diegti naujoves, paslaugas pritaikyti 
augantiems vartotojų poreikiams.  

Kretingos rajone toliau stebimas gyventojų senėjimo procesas. Viena iš esminių šio 
reiškinio priežasčių – nedarbas šalyje, jaunimo emigracija. 

Stebima tendencija, jog skirtingo amžiaus grupių asmenys naudojasi skirtingomis 
Viešosios bibliotekos paslaugomis: vaikams aktuali popamokinė veikla Viešojoje bibliotekoje 
ar filialuose, knygos ir kompiuteriniai žaidimai, jaunuoliai daugiausiai naudojasi nemokama 
prieiga prie interneto, suaugusiųjų asmenų tarpe populiarus dokumentų išdavimas, periodikos 
skaitymas vietoje. Skiriasi paslaugų populiarumas Kretingos mieste ir kaimiškosiose 
teritorijose. Viešosios bibliotekos filialuose populiariausi yra periodiniai leidiniai, Viešojoje 
bibliotekoje daugiau išduodama knygų. Viešojoje bibliotekoje prieš porą metų itin populiarūs 
buvę kompiuterinio raštingumo mokymai praranda aktualumą, o kaimuose dabar tik jaučiamas 
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šių mokymų būtinumas. 
2013 m. Viešojoje bibliotekoje ir Kūlupėnų filiale buvo įkurtos atviros jaunimo erdvės.  

Dėl patalpų stokos Viešojoje bibliotekoje „Savas kampas“ įkurta abonemente – nupirktas 
televizorius, stalo žaidimai, sėdmaišiai, rengtos kino filmų peržiūros, paskaitos, „Protų 
mūšiai“. Tačiau nepaisant intensyvios veiklos, pastebėta, kad jaunimui reikia atskiros erdvės, 
kurioje jų nevaržytų bendrosios Viešosios bibliotekos taisyklės; didelio veiklos efektyvumo 
bendroje erdvėje su abonementu neįmanoma pasiekti. Tačiau nepaisant erdvės stokos, darbą 
su jaunimu numatoma tęsti – planuojama veikla su kūrybišku Kretingos jaunimu.  

Viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale darbas su jaunimu 2013 m. vykdytas sėkmingai, 
tačiau iš darbo išėjus vyr. bibliotekininkei Rimai Galuškinienei, kuri buvo projekto vadovė, 
vyr. bibliotekininkė Vilija Macienė veiklos su jaunimu nepageidavo tęsti – jaunimo erdvė 
perkelta į Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyrių. 

1.1.4. Technologiniai veiksniai.  
2013 m. pabaigoje visos šalies bibliotekas pasiekė gera žinia, kad Lietuvoje numatoma 

nuo 2014 m. pradėti vykdyti projektą „Bibliotekos pažangai 2“, kuris bus pirmtako 
„Bibliotekos pažangai“ tęsinys. Numatoma šio projekto naujovė – kiekviena biblioteka turės 
rengti projektus finansavimui gauti.  

2013 m. iš Viešosios bibliotekos spec. lėšų nupirkti du nauji kompiuteriai – jais pakeisti 
senieji Viešosios bibliotekos abonemente. Naujų kompiuterių Viešajai bibliotekai ir filialams 
reikėtų kur kas daugiau, nes technika sparčiai sensta, tačiau dėl lėšų stokos keičiami tik 
visiškai susidėvėję kompiuteriai. 

2013 m. Viešoji biblioteka Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai pateikė 
paraišką naujam serveriui laimėti. Paraiška buvo patenkinta ir metų pabaigoje Viešosios 
bibliotekos techninę bazę papildė naujas serveris, kurio vertė didesnė nei 20,0 tūkst. Lt. 

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. 
 
1.2. Vidaus išteklių analizė.  

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

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

Viešosios bibliotekos darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos pareiginiuose nuostatuose.  
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 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendimu „Dėl 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų 
nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

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

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

1.2.3. Žmoniškieji ištekliai. 2013 m. Viešojoje bibliotekoje dirbo 51 darbuotojas, iš 
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kurių 43 – profesionalūs bibliotekininkai. Su aukštuoju išsilavinimu dirbo 26 darbuotojai, su 
aukštesniuoju – 18, su viduriniu – 7. Viešojoje bibliotekoje dirbo 5 kvalifikuoti specialistai ir 
3 techniniai darbuotojai. Per 2013 metus kvalifikaciją kėlė 14 darbuotojų. 

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

1.2.5. Finansiniai ištekliai ir materialinė bazė. Viešoji biblioteka yra biudžetinė įstaiga 
finansuojama iš valstybės ir Kretingos rajono savivaldybės biudžetų. 2013 m. Viešoji 
biblioteka iš  Kretingos rajono savivaldybės biudžeto gavo 1319,4 tūkst. Lt. 

2013 m. pateiktas Viešosios bibliotekos biudžeto projektas siekia 1742,7 tūkst. Lt, tačiau 
ankstesnių metų patirtis liudija faktą, jog visų prašomų lėšų nebus skirta, taigi ir materialinė 
Viešosios bibliotekos padėtis negerės. Už mokamas paslaugas surenkamos lėšos kasmet 
mažėja (2013 m. surinkta 9,3 tūkst. Lt), todėl nemanoma, kad jos bus didesnės ir 2014 m. 
Viešojoje bibliotekoje ir beveik visuose jos filialuose skaitytojai aptarnaujami tik įsigijus 
mokamą elektroninį skaitytojo bilietą, tačiau lėšos už bilietus biudžeto ženkliai nepapildo, nes 
bilietas įsigyjamas tik vieną kartą, jis galioja neribotai, be to skaitytojų bilietai yra perkami iš 
gamintojo už panašią kainą kaip ir parduodami Viešojoje bibliotekoje.   

Viešosios bibliotekos materialinė bazė skurdi: 11 filialuose reikalingas remontas, būtina 
pakeisti susidėvėjusius baldus, keisti šildymo sistemas ir elektros instaliaciją.  

2013 m. pabaigoje Viešosios bibliotekos turėtas automobilis pripažintas nebetinkamu 
eksploatuoti. Į Viešosios bibliotekos biudžeto projektą įtraukti 45,0 tūkst. Lt naujam 
automobiliui įsigyti. Tol kol bus patvirtintas biudžetas ir paskirstytos lėšos, Viešoji biblioteka 
nuomoja automobilį iš vairuotojo Nerijaus Karčausko. Viešajai bibliotekai automobilis yra 
būtinas – 20 filialų reikia nuvežti knygas, lentynas, stalus ir kt., darbuotojams reikia vykti į 
seminarus, mokymus.  

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

1.2.6. Informacinių technologijų infrastruktūra. 2014 m. Viešojoje bibliotekoje yra 
147 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų – 97 skirtos vartotojams (su prieiga prie interneto). 
Viešoji biblioteka ir jos filialai yra visiškai kompiuterizuoti, darbuotojai apmokyti dirbti 
kompiuterine įranga ir gali konsultuoti lankytojus kompiuterių ir interneto naudojimo 
klausimais.  

Viešoji biblioteka nuolat administruoja interneto svetainę www.kretvb.lt, rengia 
straipsnius ir pildo elektroninį leidinį „Kretingos krašto enciklopedija“ 
www.kretingosenciklopedija.lt. 2014 m. minėtųjų leidinių pildymas ir tobulinimas bus 
intensyvesnis, nes už šiuos leidinius atsakingos dvi darbuotojos: vyr. bibliotekininkė Jolanta 
Klietkutė ir vyr. bibliotekininkė Jurgita Bružienė. Elektroniniai leidiniai rengiami 
profesionaliai ir atsakingai: visi straipsniai redaguojami profesionalios redaktorės.  

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

 
2.1. Viešosios bibliotekos misija – Kretingos rajono bendruomenės informacijos, žinių, 

mokymosi ir savišvietos centras, siekiantis teikti kokybiškas, laikmečio tendencijas ir 
paslaugų vartotojų poreikius atitinkančias paslaugas. 
 

2.2. Strateginiai tikslai:  
1. Tenkinti Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius, žinių ir  kultūrinius poreikius. 
2. Vykdyti nuolatinį visų amžiaus grupių skaitymo skatinimą. 
3. Išlaikyti Viešosios bibliotekos kompiuterių tinklo kokybę, taip užtikrinant nenutrūkstamas 
kompiuterizuotas paslaugas vartotojams. 
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4. Išlaikyti personalo profesionalumą. 
5. Gerinti Viešosios bibliotekos, kaip rajono kultūros įstaigos, įvaizdį. 
3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka savo veikla prisideda prie 
Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013-2015 metų programos, Kretingos rajono 2013 
metų kultūrinės veiklos programos įgyvendinimo. Viešoji biblioteka įgyvendina Kretingos 
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių gebėjimų ugdymo 
programą 1-12 klasių mokiniams. Viešoji biblioteka, planuodama savo veiklą 2013 metams, 
vadovaujasi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos strateginiais 
tikslais, kurie ir atspindi Viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos esmę. Minėtos Kretingos 
rajono savivaldybės programos ir Viešosios bibliotekos programos yra pagalbinės priemonės 
strateginių tikslų rezultatams pasiekti. 

Rengiant 2014 m. Viešosios bibliotekos ir filialų renginių planą atsižvelgiama į tai, jog 2014 
m. visuotinai paskelbti Kristijono Donelaičio, Šeimos, Teatrų, Vaikų sveikatos, Lietuvos 
dainų šventės ir Oršos mūšio metais.  

Planuojant veiklos rodiklius 2014 m. atsižvelgiama į Kretingos rajono demografinius 
pokyčius, finansinę situaciją, technologines naujoves, skaitytojų pastabas ir pageidavimus.  

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

3.1. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013–2015 metų (toliau – Etninė programa).  
Etninės programos tikslas – sutelkus švietimo, kultūros specialistų, nevyriausybinių 

bei kitų organizacijų (tarp jų ir kaimo bendruomenių) pastangas, sudaryti sąlygos etninės 
kultūros vertybėms išsaugoti, jų sklaidai, pozityviam jaunosios kartos bei visuomenės 
požiūriui į etninę kultūrą ugdyti. 

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

išsaugojimą; 
• sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei plėtrai; 
• palaikyti kraštiečių, išvykusių į užsienį, etninės kultūros raišką; 
• stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę; 
• skatinti etninės kultūros sąveiką su kitomis rajono socialinės ir ekonominės raidos 

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

• sudarytos sąlygos toliau plėtoti etninę kultūrą, saugoti tarmės, papročių ir tradicijų, 
paveldo savitumus, gyvosios tradicijos reiškinius rajone; 

• sudarytos tinkamos sąlygos sukauptai medžiagai sisteminti bei jos sklaidai vykdyti; 
• sudarytos sąlygos perkelti vaizdo ir garso medžiagą į skaitmenines laikmenas; 
• stiprinama kultūros įstaigų, tiriančių ir kaupiančių etninės kultūros paveldą, vykdančių 

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

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

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

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



 6

paslaugoms bei meistrams sertifikuoti. 
 
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 jubiliejus; 
• skatinti gyventojų kultūrinį gyvenimą; 
• skatinti gyventojų kūrybinę veiklą; 
• bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, organizuojant renginius. 

Įgyvendinant Kultūros programą bus: 
• rašomi kultūrinės veiklos projektai; 
• organizuojami renginiai; 
• svarbūs Viešosios bibliotekos renginiai apibūdinti spaudoje; 
• masinėmis komunikacijos priemonėmis visuomenei skleidžiama informacija apie 

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

gyventojų kultūrą. 
 

 
3.3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Informacinių 
gebėjimų ugdymo programa 1-12 klasių mokiniams (toliau – Informacinių gebėjimų 
ugdymo programa). 
Informacinių gebėjimų ugdymo programos tikslai: 
• analizuoti mokyklinio amžiaus Viešosios bibliotekos lankytojų informacinius 

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

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

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

skleidžiančios institucijos – įvaizdį. 
Įgyvendinant Informacinių gebėjimų ugdymo programą bus: 
• rengiami informacinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai atskirų amžiaus grupių 

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

panaudojimą ir t.t.; 
• mokoma Viešosios bibliotekos mokyklinio amžiaus vartotojus naudotis visais 

Viešosios bibliotekos informacijos šaltiniais; 
• bendraujama su Kretingos rajono švietimo įstaigomis. 

 
 
 2014 m. veiklos plano priedai: 

1. lentelė. 2014-ųjų metų pagrindiniai veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės. 
2. lentelė. Renginių planas 2014 metams. 
3. lentelė. 2014 metų projektai. 
Schema Nr. 1. Viešosios bibliotekos struktūra. 
 
Planą parengė Erika Kazlauskienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai. 



 7

1. 2014-ŲJŲ METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 
PRIEMONĖS 

 
 
Tikslo, 
uždavi-
nio, 
priemo-
nės Nr. 

Veiksmo 
pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas 

Vertini-
mo 
kriteri-
jaus 
reikšmė 

Atsakingi 
vykdytojai, 
įvykdymo 
terminas 

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

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

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

1.1.1.1. Tvarkyti 
dokumentų fondą 

Gautų dokumentų skaičius 
 
 
Iš jų:  
knygų 
 
elektroninių dokumentų 

6200 fiz. 
vnt. 
 
 
6160 fiz. 
vnt. 
40 fiz. 
vnt. 

Dokumentų 
komplektavimo 
ir tvarkymo 
skyrius, I-IV 
ketv. 

  Nurašytų dokumentų skaičius 
 
 Iš jų:  
knygų 
 
elektroninių dokumentų 

6100 fiz. 
vnt. 
 
6080 fiz. 
vnt. 
20 fiz. 
vnt. 

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

  Sukurtų įrašų skaičius 1850 fiz. 
vnt. 

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

  Rekataloguotų dokumentų 
skaičius 

4800 fiz. 
vnt. 

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

  Fondo dydis 229406 
fiz. vnt. 

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

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

aptarnauti 
vartotojus 

Skaitytojų skaičius iš viso 7631 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 
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  Suaugusiųjų skaitytojų 
skaičius 

5361 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų skaitytojų skaičius 2270 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Lankytojų skaičius iš viso 127858 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Suaugusiųjų lankytojų 
skaičius 

72313 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų lankytojų skaičius 55545 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Virtualių lankytojų skaičius 56790 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Kompiuterių vartotojų 
skaičius 

26696 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Neregių ir silpnaregių 
skaitytojų skaičius 

8 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis 252024 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis 
suaugusiesiems 

196150 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis vaikams  55874 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis į namus 151402 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Dokumentų išduotis vietoje 100622 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 
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  Grožinės literatūros išduotis 97741 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Šakinės literatūros išduotis 154283 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Periodinių leidinių išduotis 136378 
egz. 

Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Garsinių dokumentų išduotis 5 egz. Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

Gautų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

7198 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Atsakytų informacinių-
bibliografinių užklausų 
skaičius 

7188 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Elektroninėmis priemonėmis 
gautų užklausų skaičius 

99 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Elektroninėmis priemonėmis 
gautų ir atsakytų užklausų 
skaičius 

99 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Sukurtų analizinių įrašų 
LIBIS Analizinės 
bibliografijos posistemyje 
skaičius 

4490  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Redaguotų analizinių įrašų 
skaičius 

2730  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Prisegtų bylų skaičius 950  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Teminių citatų kartotekos 
įrašų skaičius 

90  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Prenumeruojamų ir 
propaguojamų  duomenų 

21  Bibliografijos-
informacijos 
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bazių (DB) skaičius sektorius, I-IV 
ketv. 

  Parengtų bibliografinių 
rodyklių skaičius 

1  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

1.3. UŽDAVINYS. Gerinti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą prieinamumą 
ir sklaidą. 

1.3.1. PRIEMONĖ. Numatyti informacijos apie Viešosios bibliotekos veiklą sklaidos 
būdus, prieinamumo didinimą ir juos vykdyti. 

1.3.1.1 Viešinti Viešosios 
bibliotekos veiklą 

Parengtų straipsnių spaudai 
skaičius 

157 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų spaudai skaičius 

45 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų straipsnių svetainei 
www.kretvb.lt skaičius 

42 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų informacinių 
pranešimų svetainei 
www.kretvb.lt skaičius 

120 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

  Parengtų straipsnių leidiniui 
www.kretingosenciklopedija.
lt skaičius 

70 J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-IV 
ketv. 

  Parengtų straipsnių leidiniui 
„Kretingos personalijų 
žinynas“ skaičius 

10 J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-IV 
ketv. 

  Kitoms interneto svetainėms 
parengtų straipsnių skaičius 

7 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų pranešimų radijui 
skaičius 

0 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Parengtų pranešimų 
televizijai skaičius 

0 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

poreikius  
1.4.1.1. Rengti kultūrinius 

renginius 
Surengtų renginių skaičius iš 
viso 

754 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų renginių 
suaugusiesiems skaičius 

456 Viešoji 
biblioteka ir 
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filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų renginių vaikams 
skaičius 

298 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų žodinių renginių 
skaičius 

278 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Surengtų vaizdinių renginių 
skaičius 

476 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

Parengtų projektų skaičius 
 

18 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Įgyvendintų projektų skaičius 18 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.4.1.3. Vykdyti 
kraštotyrinę ir 
etnokultūrinę veiklą 
(prisidedama prie 
Etninės kultūros 
plėtros Kretingos 
rajone 2013-2015 
metų programos) 

Kraštotyros fondo dydis 2945 egz. Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Parengtų kraštotyros darbų 
skaičius 

12 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Papildytų kraštotyros aplankų 
skaičius 

186 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Įrašų metraščiuose skaičius 20 Filialai, I-IV 
ketv. 

  Straipsnių „Personalijų 
žinynui“ skaičius 

10 J. Klietkutė,  
J. Bružienė, I-IV 
ketv. 

  Straipsnių „Kretingos krašto 70 J. Klietkutė,  
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enciklopedijai“ skaičius J. Bružienė, I-IV 
ketv. 

  Kraštotyros renginių skaičius 
iš viso 

149 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Kraštotyros žodinių renginių 
skaičius 

70 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Kraštotyros vaizdinių 
renginių skaičius 

79 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

4820 Lt Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

1.5. UŽDAVINYS. Siekti visapusiškų Viešosios bibliotekos informacijos resursų 
panaudojimo 

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

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

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

165 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

381  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

2358  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Valandų, praleistų 
konsultuojant kompiuterių 
naudotojus, skaičius 

869  Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Vaikų, dalyvavusių 
informacinio raštingumo 
programoje, skaičius 

90 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
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ketv. 
1.5.1.2. Užtikrinti galimybę 

išmokti naudotis 
Viešosios 
bibliotekos 
prenumeruojamo-
mis duomenų 
bazėmis 

Prenumeruojamų duomenų 
bazių skaičius 

21  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

  Išmokytų asmenų naudotis 
duomenų bazėmis skaičius 

42  Bibliografijos-
informacijos 
sektorius, I-IV 
ketv. 

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

skatinimo renginius 
Viešojoje 
bibliotekoje ir 
filialuose 

Skaitymo skatinimo renginių 
skaičius iš viso 

184 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Skaitymo skatinimo žodinių 
renginių skaičius 

95 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Skaitymo skatinimo 
vaizdinių renginių skaičius  

89 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

2.1.1.2. Ruošti metodinę 
medžiagą apie 
skaitymo naudą 

Paruoštos dalomosios 
medžiagos skaičius 

5 
lankstinu-
kai, 
skrajutės, 
brošiūros 

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

2.1.1.3. Rengti straipsnius 
apie skaitymo 
naudą 

Paruoštų straipsnių skaičius 5 str.  Skaitytojų 
aptarnavimo 
skyrius, I-IV 
ketv. 

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

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

vykdyti. 
3.1.1.1. Tobulinti 

kompiuterinį tinklą 
Kompiuterių, kuriuose 
atnaujinta programinė įranga, 
skaičius 

5 Kęstutis 
Joskaudas, I-IV 
ketv. 

  Įsigytų naujų kompiuterių 
skaičius  

4 Kęstutis 
Joskaudas, I-IV 
ketv. 

3.1.1.2. Šalinti 
kompiuterinio 

Remontuotos kompiuterinės 
technikos skaičius 

100 Kęstutis 
Joskaudas, I-IV 
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tinklo gedimus ketv. 
  Vizitų į filialus, dėl 

kompiuterinės technikos 
gedimų, skaičius 

60 Kęstutis 
Joskaudas, I-IV 
ketv. 

3.2. UŽDAVINYS. Gerinti automatizuotą vartotojų aptarnavimą. 
3.2.1. PRIEMONĖ. Numatyti priemones ir jas įgyvendinti, siekiant užtikrinti sklandų 

automatizuotą vartotojų aptarnavimą. 
3.2.1.1. Vykdyti nuolatinę 

LIBIS priežiūrą 
LIBIS pašalintų gedimų 
skaičius 

50 Asta 
Kuktorovienė, I-
IV ketv. 

  Darbui su LIBIS reikalingos 
įrangos pašalintų gedimų 
skaičius 

10 Kęstutis 
Joskaudas, I-IV 
ketv. 

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

profesionalumą 
Per metus kvalifikaciją 
pakėlusių darbuotojų skaičius 

20 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Viešojoje bibliotekoje 
surengtų mokymų, seminarų 
skaičius 

4 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

  Filialams teiktų konsultacijų 
bibliotekinės veiklos 
klausimais kiekis 

100 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

4.1.1.2. Skatinti 
bibliotekininkų 
savišvietos poreikį 

Surengtų kolektyvinių 
profesinių išvykų skaičius 

2 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

4.1.1.3. Tirti 
bibliotekininkų 
kompetencijos 
spragas 

Tyrimų skaičius 1 Administracija, 
I-IV ketv. 

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

priemones ir jas įgyvendinti. 
5.1.1.1. Sukurti Viešosios 

bibliotekos 
reprezentacines 
priemones 

Informacinių lankstinukų 
skaičius 

1 (500 
egz.) 

Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

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

100 
plakatų, 
500 
pakvieti-
mų 

J. Beniušienė, I-
IV ketv. 

  Išsiųstų sveikinimų Viešosios 
bibliotekos vardu skaičius 

50 Administracija, 
IV ketv. 

5.1.1.2. Viešinti Viešosios 
bibliotekos veiklą 
kitų įstaigų 

Renginių, kuriuose viešinta 
Viešosios bibliotekos veikla, 
skaičius 

5 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 
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renginiuose 
  Susitikimų, susirinkimų, 

kuriuose pasidalinta gerąja 
patirtimi tarp šalies 
bibliotekininkų skaičius 

3 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

5.2. UŽDAVINYS. Kurti Viešosios bibliotekos, kaip patikimos partnerės, įvaizdį 
5.2.1. PRIEMONĖ. Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su rajono kultūros, švietimo ir kt. 

įstaigomis 
5.2.1.1. Užtikrinti esamų 

bendradarbiavimo 
ryšių tęstinumą 

Įstaigų, su kuriomis 
bendradarbiaujama skaičius 

~50 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Oficialiai pasirašytų 
bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius 

18 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

5.2.1.2. Vykdyti naujų 
bendradarbiavimo 
partnerių paiešką 

Naujų veiklos partnerių 
skaičius 

5 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

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

aptarnauti 
vartotojus 

Darbuotojų, aptarnaujančių 
vartotojus, skaičius 

35 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

  Seminarų, mokymų apie 
vartotojų aptarnavimo kultūrą 
skaičius 

1 Viešoji 
biblioteka, I-IV 
ketv. 

5.3.1.2. Reaguoti į vartotojų 
pageidavimus 

Vartotojų pageidavimų 
skaičius 

10 Viešoji 
biblioteka ir 
filialai, I-IV 
ketv. 

 

 

2. LENTELĖ. RENGINIŲ PLANAS  2014 METAMS 
 

Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO-

RIUS  
1.  Sausio 8 – 22 d. Spaudinių paroda „Lietuvių literatūros klasikui 

Kristijonui Donelaičiui – 300 metų“ 
Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

2.  Sausio 9 - 14 d. Spaudinių paroda  „Sausio 13-oji amžiams atminty 
likusi data“ 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

3.  Sausio 10 - 30 d. Spaudinių paroda laisvės gynėjų dienai „Budėjome, 
nes Tėvynę mylėjome“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

4.  Sausio 13 - 30 d. Paroda skirta laisvės gynėjų  dienai „Liksit 
atminty...“ 

Kūlupėnų 
filialas, 
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bibliotekininkė  
5.  Sausio 15 d. -

vasario 13 d. 
Dokumentų paroda „2013 m. įdomiausi renginiai 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos filialuose“ 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

6.  Sausio 30 d. - 
vasario 13 d. 

Spaudinių paroda, skirta K. Donelaičio 300-osioms 
gimimo metinėms „Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą...“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

7.  Vasario 3 d. -
kovo 30 d. 

Spaudinių paroda „Tėvyne, su tavim!“ Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

8.  Vasario 3 d. -
kovo 4 d.  

Spaudinių paroda „Aš rašau – liejas rašalas upės 
vaga“, skirta paminėti Teofilio Tilvyčio 100-osioms 
gimimo metinėms 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

9.  Vasario 14 - 28 
d. 

Spaudinių paroda „Kaip išliko maža tauta“, skirta 
Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, 
paminėti. 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

10.  Vasario 20 d. – 
kovo 7 d. 

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės 
gimnazijos ir Kretingos Marijono Daujoto 
pagrindinės mokyklos kūrėjų autorinė paroda 
„Gimtinės paveikslas“. 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
Kretingos 
Marijono 
Daujoto 
pagrindinės 
mokyklos vyr. 
etikos mokytoja 
Marija Bučkienė, 
Kretingos Jurgio 
Pabrėžos 
universitetinės 
gimnazijos 
lietuvių 
literatūros 
mokytoja 
metodininkė 
Janina 
Šidlauskienė 

11.  Vasario-
gruodžio mėn.  
1 kartą per 
savaitę 

Projekto „Atvira erdvė jaunimui bibliotekoje“ 
renginiai (kino vakarai, kūrybinės dirbtuvės ir kt.). 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

12.  Kovo 3 d. -
balandžio 30 d. 

Virginijos Griciuvienės siuvinėtų paveikslų paroda 
„Dygsnis po dygsnio“ 

Jokūbavo 
filialas, 
bibliotekininkė 

13.  Kovo 7 – 14 d. Spaudinių paroda „Nupinsiu tau garbės vainiką“, 
skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

14.  Kovo 19 d. -
balandžio 30 d. 

Spaudinių paroda „Pažinkim teatrą ir atraskim 
dalelę savęs“ 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

15.  Kovo 26 d. 
balandžio 30 d. 

Spaudinių paroda „Teatras – kūryba, žmogus, 
gyvenimas“ 

S. Įpilties 
filialas, 
bibliotekininkė 

16.  Kovo 27 d. – 
balandžio 30 d. 

Personalinė Dovilės Pikturnaitės fotografijų paroda 
„Vandens metamorfozės“ 

Viešoji 
biblioteka, 
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Abonementas 
17.  Balandžio 11 – 

26 d. 
Spaudinių paroda „Laimės žiburio nešėjas“, 
rašytojui Jonui Biliūnui – 135.           

Laivių filialas, 
bibliotekininkė 

18.  Balandžio 7 – 
21 d. 

Spaudinių paroda „Lietuvių rašytojui Jonui Biliūnui 
– 135 m.“ 

Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

19.  Balandžio 23 – 
30 d.  

Spaudinių paroda „Dienos šviesa knygoms 
senjorėms“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

20.  Gegužės 2 – 30 
d. 

Dokumentų paroda „10-metis Europos Sąjungoje“ Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

21.  Birželio 10 d. Spaudinių paroda „Tremties takais“, skirta Gedulo 
ir Vilties dienai  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

22.  Gegužės 20 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Onorė de Balzako kūryba“ Budrių filialas, 
bibliotekininkė 

23.  Birželio 12 – 26 
d. 

Spaudinių paroda „Tautos Gedulo ir Vilties diena” 
 

Darbėnų filialas, 
bibliotekininkė 

24.  Rugpjūčio 10 – 
24 d. 

Paroda „1-asis Lietuvos prezidentas“, skirta A. 
Smetonos 140-osioms gimimo metinėms 

Raguviškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

25.  Rugsėjo 12 – 26 
d.  

Spaudinių paroda „Lietuvių literatūros klasikui 
Juozui Tumui-Vaižgantui – 145 metai“ 

Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

26.  Rugsėjo 19 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Apie Juozą Tumą Vaižgantą“ Kalniškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

27.  Rugsėjo 20 – 30 
d. 

Spaudinių paroda ,,Laiko ženklai. Vaižgantas“,  
Juozui Tumui, 145 m. (1869-1933) 

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

28.  Spalio 1 – 15 d. Literatūros paroda E. Mieželaičiui „Dainų išausiu 
margą raštą“ 

Laukžemės 
filialas, 
bibliotekininkė 

29.  Spalio 5 d. – 
lapkričio 30 d. 

Foto paroda „Gamtos vaizdai Rūdaičiuose pagal 
Kristijoną Donelaitį“, skirta Kristijono  Donelaičio 
metams paminėti 

Rūdaičių filialas, 
bibliotekininkė 

30.  Spalio 10 – 24 
d.  

Paroda „Saulelė raudona“, 
sukanka 80 metų, kai gimė rašytojas Raimondas 
Kašauskas (1934 m.) 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

31.  Spalio 10 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Braukiu aš pirštais skambią 
lyrą“, skirta lietuvių poeto E. Mieželaičio 95-osioms 
metinėms 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

32.  Lapkričio 5 – 19 
d. 

Foto nuotraukų paroda  
bibliotekos 70-čiui „Sustabdytos akimirkos“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

33.  Lapkričio 10 – 
30 d. 

Foto nuotraukų paroda „Šukės filialas – 60-ies metų 
tėkmėje“ 

Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

34.  Lapkričio 11 – 
25 d. 

Paroda Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo 
metinėms „Dainuok, širdie gyvenimą“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

35.  Gruodžio 15 d. – 
sausio 6 d. 

Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbų paroda 

Kretingos 
lopšelis-darželis 
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„Laukiu Kalėdų“ „Pasaka“,  
Viešoji 
biblioteka,  
Abonementas 

36.  I-IV ketv. 
  

Profesionaliojo meno ir tautodailės parodos 
(iš viso 7 parodos)  
 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

 
Vaizdiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
37.  Sausio 15 – 29 d. Paroda „Kai atgyja lėlės...“ Vydmantų 

filialas, 
bibliotekininkės 

38.  Vasario 3 – 17 d. Vaikų sveikatos metams  skirta dokumentų paroda 
„Pasirūpinkime savo vaikų sveikata“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

39.  Gegužės 2 – 16 
d. 

Motinos dienai piešinių paroda „Baltų sodų 
žydėjimas“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

40.  Gegužės 5 d. Literatūros paroda - poezija vaikams apie mamytę 
„Mamytei“ 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

41.  Birželio 1 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Rašytojo, dailininko Kęstučio 
Kasparavičiaus gyvenimas ir kūryba“ 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

42.  Birželio 2 – 16 
d. 

Spaudinių paroda „Rašytojui Kęstučiui 
Kasparavičiui – 60“ 
 

Laivių filialas, 
bibliotekininkė 

43.  Birželio 2 – 16 
d. 

Spaudinių paroda „Knygos padeda neskubėti 
gyventi...“, skirta Kęstučio Kasparavičiaus 60 -
mečiui 

Budrių filialas, 
bibliotekininkė 

44.  Rugpjūčio 26 d. 
– rugsėjo 30 d. 

Knygų paroda „Į kuprinę įsidėjęs abėcėlę nešės 
vėjas“. 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

45.  Rugsėjo 1 – 30 
d. 

Paroda ,,Trolių ir Mumių šalyje“ (Tove Janson, 100 
m.) 

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

46.  Rugsėjo 25 d. – 
spalio 9 d. 

Piešinių parodėlė Šeimos metams „Mūsų šeimos 
medis pats spalvingiausias“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

47.  Lapkričio 4 – 18 
d. 

Spaudinių paroda „Mūsų keturkojai draugai“ Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

48.  I- IV ketv. Vaikų piešinių, lankstinių, darbelių, nuotraukų 
parodos: 12 parodų 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius 

49.  I- IV ketv. Autorinės kuriančių vaikų darbų parodos: 2 D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius 

 
Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai suaugusiesiems 
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Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
50.  Sausio 13 d. 15 

val. 
Popietė - minėjimas Laisvės gynėjų dienai „Liksit 
atminty...“ 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

51.  Sausio 24 d. Popietė ,,Paskui K. Donelaičio saulelę“ Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

52.  Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 
 „Dainuoju Lietuvą...“ 

 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

53.  Vasario 20 d. 
16 val. 

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės 
gimnazijos ir Kretingos Marijono Daujoto 
pagrindinės mokyklos kūrėjų autorinės parodos 
„Gimtinės paveikslas“ atidarymas. 

Kretingos 
Marijono 
Daujoto 
pagrindinės 
mokyklos vyr. 
etikos mokytoja 
Marija Bučkienė, 
Kretingos Jurgio 
Pabrėžos 
universitetinės 
gimnazijos 
lietuvių 
literatūros 
mokytoja 
metodininkė 
Janina 
Šidlauskienė, 
Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

54.  Vasario 27 d. K. Donelaičio  „Metų“ skaitymai „Sveiks, svieteli 
margs“. 

Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

55.  Kovo 7 d. Popietė Tarptautinei moters dienai „Tulpės žiedas“  Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

56.  Kovo 14 d. 15 
val. 

Garsinis skaitymas 
„Pavasario linksmybės pagal Donelaitį“ 

Erlėnų filialas, 
bibliotekininkė 

57.  Kovo 27 d. 
16 val. 

Personalinės Dovilės Pikturnaitės fotografijų 
parodos „Vandens metamorfozės“ atidarymas 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

58.  Kovo 28 d. Literatūrinė-muzikinė popietė „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą...“ (K. Donelaičiui -300) 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

59.  Balandžio 9 d. Popietė „Ant gyvenimo tako“, skirta kraštiečio 
poeto, prozininko, tapytojo P. Rutės 80-mečiui 
paminėti. 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

60.  Balandžio 11 d. Popietė „Jau saulelė vėl atkopdama“, skirta 
Donelaičio 300-oms gimimo metinėms 

Raguviškių 
filialas, 
bibliotekininkė 
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61.  Balandžio 11 d. Popietė Kristijono Donelaičio metams paminėti 
„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“  

Kalniškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

62.  Balandžio 25 d. 
17 val. 

Kretingos rajone gyvenančių ir kuriančių bei  
kraštiečių – rašytojų, poetų, literatų, kompozitorių – 
tradicinis kūrybos vakaras.  
„Kretingos poezijos ir dainų pavasaris“ 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

63.  Gegužės 9 – 15 
d. 

Europos dienos paminėjimo renginiai Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

64.  Gegužės 22 d. 
14 val.  

Popietė „Taip gera savame krašte“ Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

65.  Birželio 20 d. 15 
val. 

Pokalbis „Liaudies medicina“  Laukžemės 
filialas, 
bibliotekininkė 

66.  Rugsėjo 19 d.  Popietė „Sena šeimos fotografija“ Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

67.  Spalio 10 d. Popietė senjorams „Subrandintos gyvenimo 
spalvos“, skirta  Pagyvenusių žmonių dienai 
paminėti  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

68.  Spalio 16 d. Šventinė popietė „Kur susitinka knygos ir 
žmonės...“, skirta Laivių filialo 60-čiui 
 

Laivių filialas, 
bibliotekininkė 

69.  Lapkričio 14 d. Šventinis renginys „Šukės filialui - 60“ Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

70.  Lapkričio 30 d. Popietė, skirta Jokūbavo filialo 55-čiui „55-eri 
metai kartu su skaitytojais“ 

Jokūbavo 
filialas, 
bibliotekininkė 

71.  Gruodžio 12 d. Adventinis vakaras - koncertas „Skubėkim ramybę 
širdin įsileisti“ 
 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

 
Žodiniai kultūrinės veiklos renginiai vaikams 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
72.  Sausio 17 d. Renginys Teatro metams „Prakalbinta pasaka“  Vydmantų 

filialas, 
bibliotekininkės 

73.  Sausio 21 d. Garsinis skaitymas 
B. Vilimaitės apsakymas „Čiuožyklos muzika“ 
 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

74.  Sausio 31 d. Literatūrinė popietė „Rašytojo Kristijono 
Donelaičio gyvenimo ir kūrybos takais“ 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

75.  Vasario 19 d.  Literatūrinė valandėlė „Mįslių pasakos mažiesiems“ Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

76.  Kovo 19 d. Popietė „Parduotas Kalno vėjas“, skirta lietuvių 
rašytojo P. Cvirkos 105-osioms gimimo metinėms 

Grūšlaukės 
filialas, 
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paminėti. bibliotekininkė 
77.  I-IV ketv.  Įvairūs vaikų užsiėmimai: kūrybinė veikla,  

knygelių ligoninė, fondų tvarkymas. 
D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius 

78.  Gegužės 6 d. Popietė „Kviečia pasakų herojai“ Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

79.  Gegužės 10 d. Bibliotekos bičiulių-šeimos šventė „Vaikystės 
knyga“. Renginys vaikams, tėvams, seneliams. 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius 

80.  Birželio 1 d. Popietė Vaikų gynimo dienai ,,Mano vaikystės 
žemė“  

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

81.  Spalio 7 d. Literatūrinis rytmetys - pirmoji pažintis su 
biblioteka pirmųjų klasių mokiniams „Sveika, 
biblioteka“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

82.  Spalio 10 d. 15 
val. 

Popietė „Metai su Kristijonu Donelaičiu“ Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

 
Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
83.  Kovo 8 – 22 d. Psichologijos, meilės, grožio literatūros paroda 

„Būkite gražios“ 
Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

84.  Balandžio 1 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Rašytojui impresionistui Ignui 
Šeiniui –125“ (1889–1959) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
V. Taujenienė 

85.  Balandžio 3 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Plunksna viską gali – iš amžių 
glūdumos į žmonių tarpą gražina.“ – Minint 
Vytauto Alberto Misevičiaus 90-ąsias gimimo 
metines 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

86.  Balandžio 8 – 22 
d. 

Spaudinių paroda ,,Knygos kelias kaimo istorijoje“   Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

87.  Gegužės 5 – 19 
d. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta 
paroda „Kalboje – tautos širdies plakimas“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

88.  Gegužės 26 d. – 
birželio 16 d. 

Knygų paroda „Vasara su lietuviška knyga“ Juodupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

89.  Liepos 1 – 14 d. Spaudinių paroda „Poetui, vertėjui, literatūros 
kritikui, Lietuvos nacionalinės premijos laureatui 
Alfonsui Nyka-Nyliunui – 95“ (g. 1919) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
R. Kuizinienė 

90.  Rugsėjo 1 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Sportas – sveikatos šaltinis“ 
 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

 
Vaizdiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 
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91.  Sausio 15 d. - 
vasario 27 d. 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 
6-8 klasių mokiniai kurs Kristijono Donelaičio 
poemoje „Metai“ minimus paukščius 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė 

92.  Sausio 20 d. - 
vasario 14 d 

Knygų vaikams, dalyvaujančių Metų knygos 
rinkimuose, paroda  “Susipažink – čia aš - nauja 
knyga” 

Raguviškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

93.  Vasario 12 - 26 
d. 

Rašytojui „Vytautui Misevičiui – 90“. 
Knygų skirtukų paroda autoriaus knygoms (4 kl. 
moksleiviai). 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė 

94.  Kovo 3 - 17 d. Dailės kūrinių „Pavasarį skelbia Kristijono 
Donelaičio paukščiai“ paroda (6-8 kl. moksleiviai) 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė 

95.  Balandžio 1 d. – 
gegužės 30 d. 

Piešinių paroda ,,Susitikimo vieta – pasakoje“  Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

96.  Balandžio 1 d. – 
gegužės 30 d. 

Spaudinių paroda „Geriausias draugas – gera 
knyga“ 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

97.  Balandžio 2 - 16 
d. 

Spaudinių paroda „Augu su knyga“ S. Įpilties 
filialas, 
bibliotekininkė 

98.  Balandžio 21 - 
30 d. 

Senosios ir šiuolaikinės literatūros apie vaikų, 
paauglių gyvenimą paroda „Šimtmetis su 
vienmečiais“ 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

99.  Birželio 1 – 30 
d. 

Piešinių paroda „Mano vaikystės knyga“ Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

100. Birželio 6 - 20 d. Literatūros paroda vaikų rašytojui „Kęstučiui 
Kasparavičiui – 60“. (2-4 kl. moksleiviai). Kuriame 
autoriaus knygelių istorijų žemėlapius 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius 

101. Liepos 1 d. -
rugpjūčio 28 d. 

Paroda „Vaikai ateikite greičiau, kur šnibžda šimtas 
paslapčių“ 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

102. Rugsėjo 1 - 30 d. Mokslo ir žinių dienai skirta paroda „Mokykla – tai 
visų pirma knyga“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

103. Rugsėjo 22 - 30 
d. 

Paroda, skirta pasakoms apie paukščius, „Atskridę 
iš pasakų šalies“  

Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

 
Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS  
104. Vasario 12 d. Garsinis skaitymas „Kristijono Donelaičio kūryba“. 

Skaitomos ištraukos iš „Metų“  
 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

105. Vasario 18 d. Viktorina „Geriausias knygų žinovas“ Juodupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

106. Kovo 5 d. Literatūrinė valandėlė skirta K. Donelaičiui „Pavasario 
linksmybės“  

Jokūbavo 
filialas, 
bibliotekininkė 

107. Balandžio 4 d. Susitikimas su poete kraštiete Elena Karnauskaite ir Jokūbavo 
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jos knygos „Užpustomi“ pristatymas, E. Karnauskaitei 
- 50 m. 

filialas, 
bibliotekininkė 

108. Balandžio mėn. 
23–30 d. 

Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

109. Balandžio 25 d. Popietė Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurioje vyks 
naujų knygų pristatymas „Skaityk pats ir patark 
kitam“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkė
s 

110. Gegužės 14 d. Popietė „Skaitome Donelaitį“, skirta lietuvių poeto, 
kunigo K.Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

111. Gegužės 15 d.  Popietė „Sielos sveikata nemažiau opi už kūno 
sveikatą“ 

Kartenos 
filialas, 
bibliotekininkė 

112. Spalio 10 d. Literatūrinė kompozicija „Savojo lobio beieškant…“ Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

113. Spalio 19 d. Literatūrinė valandėlė su IV klasės mokiniais „Jas 
skaitė tavo tėveliai“   

Kurmaičių 
filialas, 
bibliotekininkė 

114. Spalio 24 d. Popietė „Ateik, atsinešk ir paskaityk Salomėjos Nėries 
poeziją“, skirta S. Nėries 110 metų  jubiliejui 

Rūdaičių  
filialas, 
bibliotekininkė 

115. Lapkričio mėn.  Susitikimas su jaunimo rašytoju poetu. Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

116. Gruodžio 5 d. Popietė ,,Žiemos vakaras su knyga“ Baublių 
filialas, 
bibliotekininkė 

117. Gruodžio 23 d. 
15 val. 

Paskaita-diskusija skaitymo skatinimo tema ir padėkos 
vakaras Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos skaitytojams „Balto angelo 
belaukiant“ 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

 
Žodiniai skaitymo skatinimo renginiai vaikams 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
118. Vasario 6 d. Knygų rinkimai „Renkame metų knygą“ Vydmantų 

filialas, 
bibliotekininkės 

119. Kovo 7 d. 
10 val. 

Literatūrinis rytmetis „Kur keliauji, debesėli“ 
ikimokyklinio amžiaus vaikams. 
Svečiuose – vaikų poetė Z. Gaižauskaitė 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė, 
bibliotekininkė – 
Kretingos 
Marijos 
Tiškevičiūtės 
pradinė mokykla,  
B. Plokštienė 
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120. Kovo 12 d. Rašytojo Petro Cvirkos  kūrybos skaitymai Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

121. Kovo 21 d. 12 
val. 

Popietė skirta 1 - 2 klasių mokiniams „Biblioteka – 
knygų namai“ 
 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

122. Kovo 21 d. 
14 val. 
 

Projektas – renginys „Pavasarį skelbia Kristijono 
Donelaičio paukščiai“ (6-8 kl. moksleiviai) 
Baigiamasis projekto renginys 

D. Žiobakienė, 
Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė, 
mokytoja 
Kretingos 
Marijono 
Daujoto 
pagrindinė 
mokykla, 
mokytoja 
Veronika 
Kauliuvienė  

123. Kovo 22 d. Viktorina Tarptautinei vaikų knygos dienai ir 
Nacionalinei bibliotekų savaitei „Margas paukštelis 
viso pasaulio naujienas nešioja“ 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

124. Kovo 28 d. 
12 val. 

Meninio skaitymo šventė pirmokams „Ateik, kur 
šnibžda šimtas paslapčių“ 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė, 
Kretingos 
Marijono 
Daujoto 
pagrindinė 
mokykla , 
mokytoja  
N. Meškauskienė  

125. Balandžio 2 d. Popietė-viktorina „Geriausi knygų žinovai“ Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

126. Balandžio 2 d. Popietė Tarptautinės vaikiškos knygos dienai 
paminėti „Kas suskaičiuos knygos mįsles?“ 

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

127. Balandžio 17 d. 
15 val. 

Zitos Gaižauskaitės eilėraščių skaitymas „Aš augu, 
aš bėgu, aš tyliai einu“ 

Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

128. Balandžio 24 d. Garsiniai skaitymai, skirti Nacionalinei bibliotekų 
savaitei „Nuo tų žodžių, nuo senų burnoje skambu, 
skanu“ (ištraukos iš K. Donelaičio „Metų“)  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

129. Balandžio 25 d. 
14 val. 

Vaikų knygos šventė „Gyvoji knyga“ (3-6 kl. 
moksleiviai). 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė 

130. Rugsėjo 19 d. 
13 val. 

Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Apie daiktus. 
Trumpos istorijos“ pristatymas 3 kl. moksleiviams 
skirtas rašytojo 60-mečiui paminėti. 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė, 
m/d „Žibutė“, 
mokytoja A. 
Valantinienė  

131. Spalio 10 d. 
14 val. 

Vaikų rašytojos T. Jansson knygų pristatymas. 
Literatūrinis renginys „Muminuko nuotykiai“, 
rašytojos 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė 
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(3-4 kl. moksleiviai).  
132. Spalio 24 d. 

15 val. 
Popietė „Linksmybių ir staigmenų iki kaklo“. 
Rašytojai J. Wieslander –70. 

Vaikų literatūros 
sektorius, 
D. Žiobakienė 

133. Lapkričio 5 d. Garsiniai Salomėjos Nėries kūrinių skaitymai Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

134. Lapkričio 11 d. Projektinis renginys „Rūdaičių bibliotekai-60“ Rūdaičių filialas, 
bibliotekininkė 

135. Lapkričio 12 d. Garsiniai Salomėjos Nėries kūrinių skaitymai. Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

136. Lapkričio 17 d. Literatūrinė valandėlė „Salomėjos Neries kūryba 
vaikams“ 

Jokūbavo 
filialas, 
bibliotekininkė 

137. Lapkričio 21 d. 
15 val. 

Literatūrinė valandėlė „Gyvūnai pasakų 
personažai“ 

Laukžemės 
filialas, 
bibliotekininkė 

138. Lapkričio – 
gruodžio 
mėn. 

Metų knygos rinkimai – 2014 m.: knygų 
pristatymai 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė 
 

 
Vaizdiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 
139. Vasario 9 - 28 d. Kretingoje gyvenusiam liaudies menininkui, 

skulptoriui Alfonsui Skiesgilui – 95 (1919–2009) 
Virtuali paroda, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

140. Kovo 1 – 30 d. Birutės Markaitienės karpinių paroda „Prarasto 
laiko nebūna“ 

Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

141. Kovo 14 – 28 d.  „Iš kartos į kartą“ (kojinių, riešinių, įvairių 
rankdarbių paroda) 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

142. Kovo 17 - 30 d. Kunigui, pranciškonui, evangelijos skleidėjui Jonui 
Numgaudžiui (tėvas Gediminas Numgaudis OFM) 
– 50 

Virtuali paroda, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

143. Kovo 31 d. – 
balandžio 30 d. 

Kraštietei rašytojai Stasei Vaineikienei – 130 
(1884–1946) 

Virtuali paroda, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

144. Balandžio 4 – 30 
d. 

Poetei, pedagogei Elenai Karnauskaitei – 50 (1964 
m.) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonemnetas, 
vyr. bibliografės 
B. Naujokaitienė 
ir E. Čižauskaitė 

145. Balandžio 12 – 
26 d. 

Rankdarbių paroda ,,Verbos kviečia pavasarį“  Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

146. Balandžio 14 – Spaudinių apie Velykų papročius paroda „Velykų Kūlupėnų 
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30 d. rytą lelija pražydo“ filialas, 
bibliotekininkė 

147. Gegužės 21 d. 
birželio 9 d. 

Skulptoriui Rimantui Dauginčiui – 70 (1944–1990) Virtuali paroda, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė  

148. Birželio 9 – 30 d. Fotografijų paroda „Kretinga – Berlyno mėlio 
fotografijoje“ – Kretingos miesto šventei 
(Kretinga – XIX a. fotografijoje) 

Viešoji 
biblioteka 
Abonementas, 
J. Klietkutė 

149. Birželio 10 - 30  
d. 

Foto nuotraukų paroda „Skaudžios praeities 
liudininkai“, skirta Gedulo ir Vilties dienai 
paminėti 

Darbėnų filialas, 
bibliotekininkė 

150. Birželio 14 - 30 
d. 

Spaudinių paroda „Tautodailininkui, medžio 
drožėjui Raimundui Puškoriui – 60“ (1954 m.) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

151. Birželio 28 d. 
liepos 30 d. 

Sukanka 220 m., kai mirė kunigaikštis, Vilniaus 
vyskupas, Kretingos savininkas, vidurinės 
mokyklos įkūrėjas, mūrinės statybos mieste 
pradininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis 
Ignotas Jokūbas Masalskis (1729–1794) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
Sekt. vedėja  
L. Jonauskaitė ir 
vyr. bibliografė 
E. Čižauskaitė 

152. Liepos 15 - 30 d. Spaudinių paroda „Kunigui, pranciškonui, poetui, 
eseistui, redaktoriui, bažnytinės teisės daktarui 
Kazimierui Andriekui (tėvas Leonardas Andriekus 
OFM) – 100“ (1914–2003) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografės 
B. Naujokaitienė 
ir E. Čižauskaitė 

153. Rugpjūčio 3 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Rašytojai Liūnei Janušytei – 
105“ (1909–1965) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

154. Rugsėjo 12 – 30 
d. 

Spaudinių paroda „Fizikui, teoretikui, akademikui 
Adolfui Juciui – 110“ (1904–1974) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

155. Rugsėjo 17 – 30 
d. 

Sukanka 250 m., kai Kretingoje gimė 1794 m. 
sukilimo dalyvis, pulkininkas Berekas Joselevičius 
(1764–1809) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografės 
B. Naujokaitienė 
ir E. Čižauskaitė 

156. Spalio 17 – 30 d. Spaudinių paroda, skirta rašytojo Pranciškaus Šerno  
80-osioms gimimo metinėms paminėti (1934–2006) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografės 
B. Naujokaitienė 
ir E. Čižauskaitė 
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157. Lapkričio 20 – 
30 d. 

Spaudinių paroda „Poetei, kultūros darbuotojai, 
chorvedei, tremtinei, Kretingos rajono Garbės 
pilietei Nijolei Rimkienei – 80“ (1934) 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografės 
B. Naujokaitienė 
ir E. Čižauskaitė 

158. Lapkričio 21 d. – 
spalio 20 d. 

Kraštotyros darbo „Kalniškių filialo istorija“ 
pristatymas“. Jubiliejinis renginys „Kalniškių 
bibliotekai- 60“ 

Kalniškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

159. Lapkričio 24 d. – 
gruodžio 20 d. 

Spaudinių ir fotonuotraukų paroda „Medžius 
pavertęs paukščiais“, skirta tautodailininko, 
skulptoriaus, Kretingos rajono Garbės piliečio 
A.Viluckio 75- osioms gimimo metinėms 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

160. Lapkričio 30 d. – 
gruodžio 20 d. 

Sukanka 75 m., kai Grūšlaukėje, Kretingos r., gimė 
tautodailininkas, skulptorius, Kretingos rajono 
Garbės pilietis Adolfas Andriejus Viluckis 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė  

161. Gruodžio 20 d. - 
sausio 20 d. 

Kompozitoriui, pedagogui, Kretingos rajono 
Garbės piliečiui Eduardui Balsiui – 95 (1919–1984) 

Virtuali paroda, 
vyr. bibliografė 
B. Naujokaitienė 

 
Vaizdiniai etnokultūros renginiai vaikams 

 
Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 

VIETA IR 
ORGANIZATO

RIUS 

162. Sausio 15 d. – 
Gruodžio 15 d. 

Toliau tęsiamas vaizdinės medžiagos projektas 
„Žadink žodelį“. Vaikai piešia daiktus pagal 
pasakytą tarmišką žodį 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė 

163. Kovo 3 – 17 d.  Smulkiosios tautosakos leidinių paroda „Bėgs 
pelytė vandenėlio“  

Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

164. Balandžio 6 - 30 
d. 

Vaikų piešinių paroda „Vaikų Velykėlės“ 
 

 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

165. Gegužės 22 d. -
birželio 20 d. 

„Pavasario linksmybės“ piešinių konkursas - akcija 
skirta K. Donelaičio 300- ųjų metų sukakčiai 
paminėti 

Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

166. Gruodžio 1 – 30 
d. 

Mokinių darbelių paroda „Linksmieji besmegeniai“ Kartenos filialas, 
bibliotekininkė 

167. Gruodžio 10 – 
28 d. 

Spaudinių ir karpinių paroda „Leidžias Kalėdos į 
žemę“  

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

168. Gruodžio mėn. Kalėdinė vaikų meninės kūrybos darbų paroda „Ir 
skamba varpeliai nakčia“ 

Vaikų literatūros 
sektorius,  
D. Žiobakienė 

 
Žodiniai etnokultūros renginiai suaugusiesiems 
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Eil. Nr. DATA PAVADINIMAS RENGINIO 
VIETA IR 

ORGANIZATO
RIUS 

169. Vasario 7 d. Rankdarbių popietė „Veliam veltinukus“. 
Senojo amato mokys Kūlupėnų kaimo senjorė 
Antanina Skurdauskienė 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

170. Kovo 25 d. Popietė „Gandro diena“ Juodupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

171. Balandžio 26 d. Atvelykio šventė „Pavasarėlis vėl pas mus“ Laivių filialas, 
bibliotekininkė 

172. Birželio mėn. K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukų skaitymai 
Kretingos miesto erdvėse 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas, 
Kretingos miesto 
erdvės 

173. Birželio 12 d. 16 
val. 

Renginys „Kristijonas Donelaitis – lietuviškos 
raštijos pradininkas“ 

Viešoji 
biblioteka, 
Abonementas 

174. Rugsėjo 12 d. Rankdarbių popietė „Prisiminkime senuosius 
amatus“ krepšių pynimas.  
Senojo amato mokys Kūlupėnų kaimo senjorė 
Antanina Skurdauskienė 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

175. Spalio 17 d. Kraštotyrinio darbo „Kuriantys Raguviškių ir 
Dupulčių apylinkių žmonės“ pristatymas 

Raguviškių 
filialas, 
bibliotekininkė 

176. Lapkričio 30 d. Popietė ,,Adventui: vainikas, ramybė ir ilgas 
laukimas“ 

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

177. Gruodžio 4 d. Popietė „Adventas – kitaip įprasmintas laikas“ 
(poezija, adventiniai skaitiniai, papročiai) 

Salantų miesto 
filialas, 
bibliotekininkės 

178. Gruodžio 10 d. 
17 val. 

Edukacinis užsiėmimas „Kad neprailgtų advento 
vakarai“ 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

179. Gruodžio 12 d. Popietė „Uždekime paskutinę advento žvakutę“ Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

180. Gruodžio 13 d. Advento popietė „Žvakių šviesoje“ Jokūbavo 
filialas, 
bibliotekininkė 

181. Gruodžio 17 d. Atminimo popietė „Gyvenimą pašventęs 
darbėniškių sielovadai“ (sukanka 5 metai, kai mirė 
kunigas, Darbėnų bažnyčios altarista Julijonas 
Tamošauskas (1916-2009)). 

Darbėnų filialas, 
bibliotekininkė 

 
Žodiniai etnokultūros renginiai vaikams 

 
182. Balandžio 12 d. 

14 val. 
Popietė apie kiaušinių marginimo istoriją 
„Kiaušinių raštai popieriaus lape“ 
 

Kūlupėnų 
filialas, 
bibliotekininkė 

183. Balandžio 17 d. Popietė „Keliasi žemė ryto skambėjime“ S. Įpilties 
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filialas, 
bibliotekininkė 

184. Balandžio 26 d. Atvelykio šventė vaikams „Rieda margi margučiai“ Šukės filialas, 
bibliotekininkė 

185. Gegužės 28 d. 15 
val. 

Popietė „Kalbiekem žemaitiška“ Kumpikų filialas, 
bibliotekininkė 

186. Birželio 2 d. Vaikų gynimo dienai viktorina gamtoje 
„Ar pažįsti savo kaimą?“   

Erlėnų filialas, 
bibliotekininkė 

187. Liepos 4 d. ,,Pažink savo kraštą“ ekskursija po Baublių 
apylinkes 

Baublių filialas, 
bibliotekininkė 

188. Spalio 10 d. Popietė „Liaudies pasakų įvairovė“ Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

189. Spalio 24 d. Popietė „Kam uždegsim Vėlinių žvakutę?“ Vydmantų 
filialas, 
bibliotekininkės 

190. Spalio 28 d. Režisierių J. Leikaitės ir V. Aškinio filmo 
„Lietuvių Animacija Šventės ir Sakmės“ peržiūra 
su prad.  klasių mokiniais. 

Darbėnų filialas, 
bibliotekininkė 

191. Gruodžio 4 d. Praktinis užsiėmimas „Dovana Kalėdų eglutei“ 
 

Grūšlaukės 
filialas, 
bibliotekininkė 

192. Gruodžio 22 d. Popietė „Laukiam Kalėdų“ Laivių filialas, 
bibliotekininkė 

 
4. LENTELĖ. 2014 METŲ PROJEKTAI. 

 
Eil. 
Nr.  

Pavadinimas Projekto vertė Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Vykdytojas 

1. „Kristijonas Donelaitis – 
lietuviškos raštijos 
pradininkas“  (Lietuvos 
kultūros taryba). 

8100 Lt Nuo 2014-03-03 
iki 2014-07-31 

Viešoji biblioteka  

2. „Kur gyvena knyga“ (Lietuvos 
kultūros taryba). 

7150 Lt Nuo 2014-04-01 
iki 2014-12-05 

Viešoji biblioteka  

3. „Baltojo angelo belaukiant“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

1400 Lt Nuo 2014-05-05 
iki 2014-12-22 

Viešoji biblioteka 

4. „Kristijonas Donelaitis – 
lietuviškos raštijos 
pradininkas“   (Kretingos 
rajono savivaldybės 
administracija). 

2500 Lt Nuo 2014-01-06 
iki 2014-06-30 

Viešoji biblioteka 
 

5. „Kur gyvena knygos“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

1800 Lt Nuo 2014-02-03 
iki 2014-12-01 

Viešoji biblioteka 
(D. Žiobakienė) 

6. „Savas kampas bibliotekoje“, 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

3000 Lt Nuo 2014-03-14 
iki 2014-12-03 

Viešoji biblioteka 
 

7. „Baublių filialui – 65“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

970 Lt Nuo 2014-01-13 
iki 2014-05-30 

Baublių filialas 
(D. Gibišienė) 
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8. „Erlėnų ir aplinkinių kaimų 
etnokultūros lobynas“, istorijos 
pristatymas, šventinė popietė 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

487 Lt Nuo 2014-04-03 
iki 2014-09-20 

Erlėnų filialas 
(A. Beržanskienė) 

9. „55 metai kartu su 
skaitytojais“ (Kretingos rajono 
savivaldybės administracija).  

1104 Lt Nuo 2014-07-02 
iki 2014-11-30 

Jokūbavo filialas 
(L. Paulauskienė) 

10. „Kalniškių bibliotekai - 60“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

833,80 Lt Nuo 2014-11-03 
iki 2014-11-25 

Kalniškių filialas 
(Z. Metrikienė) 

11. „Salantų miesto filialui - 70“, 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

1060 Lt Nuo 2014-03-03 
iki 2014-12-03 

Salantų miesto 
filialas  

(J. Maciuvienė) 
12. „Skambantys rudenys“, 

(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

1260 Lt Nuo 2014-10-10 
iki 2014-12-05 

Vydmantų filialas 
(R. Girskienė) 

13. „Kur susitinka knygos ir 
žmonės... (Kretingos rajono 
savivaldybės administracija). 

1060 Lt Nuo 2014-04-14 
iki 2014-10-30 

Laivių filialas 
(R. Reikienė) 

14. „Kuriantys Raguviškių ir 
Dupulčių apylinkių žmonės“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

406 Lt Nuo 2014-01-31 
iki 2014-11-30 

Raguviškių filialas  
(Z. Mačiuvienė) 

15. „Rūdaičių bibliotekai – 60“ 
(Kretingos rajono savivaldybės 
administracija). 

878 Lt Nuo 2014-04-07 
iki 2014-11-21 

Rūdaičių filialas 
(L. Kalniuvienė) 
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     Schema Nr.1. Viešosios bibliotekos struktūra. 

 

 
 
 

Administracija 

Dokumentų 
komplektavimo ir 
tvarkymo skyrius 

Skaitytojų 
aptarnavimo skyrius 

Informacinių 
technologijų skyrius 

Filialai 

Miesto Kaimo 

Salantų Baublių Budrių 

Darbėnų Erlėnų 

Grūšlaukės Jokūbavo 

Juodupėnų Kalniškių 

Kartenos Kūlupėnų 

Abonementas Bibliografijos-
informacijos 

sektorius 

Vaikų 
literatūros 
sektorius 

Periodikos 
skaitykla 

Interneto 
centras 

Informacijos 
skaitykla 

Fonoteka 

Kumpikų Kurmaičių 

Laivių Laukžemės 

Raguviškių Rūdaičių 

S. Įpilties Šukės 

Vydmantų 

Ūkio skyrius 


