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KRETINGOS RAJONO SKAITYMO SKATINIMO PROGRAMOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Uždavinio, priemonės 

pavadinimas 

 

Vykdoma veikla 

 

Vykdytojas 

 

Tikslinė grupė 

 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 

1. Uždavinys − kurti, modernizuoti, įveiklinti ir palaikyti skaitymą skatinančią aplinką bei užtikrinti jos prieinamumą.  

1.1. Priimti netradicinius sprendimus 

rajono viešųjų ir mokyklų 

bibliotekų erdvių įveiklinimui ir 

pritaikymui skaitymo skatinimo 

veikloms vykdyti. 

Įrengti patrauklų skaitymo kampelį 

Vaikų literatūros centre. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

pradinių klasių 

mokiniai, mokiniai 

2021 m.  

Inicijuoti skaitymo skatinimo renginius, 

knygų pristatymus, susitikimus lauko 

erdvėse. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Rajono 

bendruomenė 

2021 m.  

Rengti netradicines literatūros parodas 

bibliotekos fojė, Abonemente 

(„Pasimatymas su knyga“, „Uždraustų 

knygų savaitė“, „Poezijos kvapų 

alchemija“ ir pan.). 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Rajono 

bendruomenė 

2021 m.  

Kurti stendus bibliotekoje, skirtus 

susipažinti su rašytojais, naujomis 

knygomis. 

M. Tiškevičiūtės mokykla 1-4 klasių mokiniai 2021 m. 

Lauko klasės ir lauko aplinkų 

panaudojimas, pritaikymas aktyviam 

skaitymui, skaitymo įgūdžių ugdymui, 

skaitymo skatinimui netradicinėje 

aplinkoje.  

M.-d. „Žibutė”  

S. Daukanto  progimnazija 

PU mokiniai 

1-8 klasių 

mokiniai, 

mokytojai, 

specialistai 

2021 m. 

1.2. Vykdyti ir dalyvauti akcijose, 

konkursuose, projektuose, kurti 

skaitymo erdvės. 

Rengti parodas, akcijas, menines 

programas skirtas „Tarptautinei vaikų 

knygos dienai“. 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras,  

Pradinių klasių 

mokiniai, mokiniai, 

suaugusieji 

2021 m. 04-06 

mėn. 
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Kultūros centras  

Skaitymo erdvių aktyviam skaitymui 

įkūrimas, įrengimas (reikalingas 

finansavimas). 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras, 

M. Daujoto progimnazija 

Mokiniai, 

suaugusieji 

1-8 klasių mokiniai 

2021-2023 m.  

 

2021 m. III, IV 

ketv. 

Skaitymo ir rašymo zonų individualiam 

mokinių darbui bibliotekoje įrengimas.  
S. Daukanto  progimnazija 1-8 klasių mokiniai 2021 m. 

2. Uždavinys – organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas rajono viešųjų ir mokyklų bibliotekų, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojų, kaip 

skaitymo skatinimo specialistų, įgūdžiams ir kompetencijoms tobulinti. 

2.1. Inicijuoti viešųjų ir mokyklos 

bibliotekų, kultūros, švietimo 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

Organizuoti mokymus, skirtus viešųjų ir 

mokyklos bibliotekų, kultūros, švietimo 

darbuotojų kompetencijai skaitymo 

skatinimo srityje gerinti. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka, Švietimo centras  

Bibliotekų, 

kultūros, švietimo 

darbuotojai 

2021 m. 

Organizuoti renginius, populiarinančius 

skaitymą ir modernias skaitymo 

strategijas („Kretingos knygų mugė“, 

„Nacionalinė Lietuvos bibliotekų 

savaitė“). 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Rajono 

bendruomenė 

2021 m. 

balandžio 23-

30 d.; 2021 m. 

lapkričio mėn.  

Patirtinio ugdymo taikymas lietuvių 

kalbos pamokose, gerosios patirties  

sklaida. 

Kurmaičių pradinė 

mokykla 

Mokytojai 2021 m. 

birželio mėn. 

2.2. Analizuoti ir skleisti gerąsias 

viešųjų ir mokyklų bibliotekų 

veiklos patirtis. 

Rengti viešųjų ir mokyklų bibliotekų 

veiklos populiarinimo ir patirties 

dalijimosi publikacijas rajoninei 

spaudai, regiono internetinėms 

svetainėms, žurnalui „Tarp knygų“, 

Kretingos bibliotekos interneto 

svetainei, socialinėms medijoms. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka, mokyklų 

bibliotekos 
 

Rajono 

bendruomenė 

2021 m. 
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Analizuoti Lietuvos viešųjų bibliotekų 

veiklą ir pristatyti apibendrintas 

įžvalgas bibliotekų darbuotojams. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Bibliotekų 

darbuotojai 

2021 m. 

Analizuoti ir dalintis patirtimi apie 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų susipažinimą su 

knygomis, aptarti skaitymo ypatumus. 

Anketinė apklausa, apvalaus stalo 

diskusija „Skaitymo galia“. 

M. Tiškevičiūtės mokykla Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2021 m. 

Mokymasis bendruomenėje ir gerosios 

patirties sklaida ,,Raštingumo gerinimas 

ir skaitymo strategijų taikymas“. 

Gerosios patirties sklaida. 

M. Daujoto progimnazija Mokytojai  2021 m. 

birželio mėn. 

2.3. Inicijuoti ir vykdyti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius apie įvairias skaitymo 

technikas, organizuoti įvairios 

terapijos užsiėmimus skirtus 

skaitymo skatinimui.  

Seminaras „Greitasis skaitymas 

suaugusiesiems“. 
Švietimo centras Bibliotekų, 

švietimo ir kultūros 

įstaigų darbuotojai 

2021 m. 10-11 

mėn.  

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Šiuolaikinė pamoka“ 

seminaras „Skaitymo strategijos įvairių 

dalykų pamokose“. 

Darbėnų gimnazija Mokytojai 2021 m. 

Organizuoti, vykdyti biblioterapijos ir 

dailės terapijos užsiėmimus.  
Švietimo centras  Suaugusieji 2021 m. 04-06 

mėn.  

3. Uždavinys − stiprinti įvairaus amžiaus skaitytojų skaitymo įgūdžius pasitelkiant Programos veiklas. 

3.1. Inicijuoti ir vykdyti ankstyvojo 

skaitymo įgūdžiams lavinti 

skirtas veiklas. 

Bendradarbiauti su Iniciatyvių mamų 

klubu, ugdant kūdikių ankstyvųjų 

kalbos įgūdžių tobulinimą.  

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Jaunos šeimos 2021 m. 
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Parengti ir įgyvendinti 0−2 metų 

kūdikiams skirto skaitymo skatinimo 

projektą. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Jaunos šeimos 2021 m. 

„Pasakų rytmečiai Žiemos sode“, (4 

renginiai). 
Kretingos muziejus Rajono 

bendruomenei 

2021 m. 

balandžio mėn. 

Rytas su knyga. Knygų pristatymas, 

ištraukų skaitymas. 
Kurmaičių pradinė 

mokykla 

PU grupės 

mokiniai  

2021 m. 

lapkričio mėn.  

3.2. Organizuoti edukacinius 

skaitymo užsiėmimai, taikyti 

skirtingas skaitymo strategijas. 

Inicijuoti, rengti skaitymo mokymus 

mokiniams. 
M. Daujoto progimnazija 1 klasių mokiniai 2021 m. 09-12 

mėn. 

Organizuoti įvairias skaitymo strategijų 

praktines veiklas. 
Darbėnų gimnazija 1-12 klasių 

mokiniai 

2021 m. 

Greito skaitymo mokymai, praktiniai 

mokymai mokiniams. 
M. Daujoto progimnazija 4-7 klasių mokiniai 2021 m. II, IV 

ketv. 

Greitojo skaitymo mokinių konkursas. M.-d. „Žibutė” PU grupių ir 1-4 

klasių mokiniai 

2021 m. 11-12 

mėn. 

3.3. Rengti veiklas, skirtas stiprinti 

vaikų psichinius, emocinius, 

socialinius, kognityvinius 

gebėjimus pasitelkiant 

specialistų (psichologų, 

logopedų, kaniterapijos 

specialistų ir kt.) pagalbą. 

Parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus 

stiprinti vaikų psichinius, emocinius, 

socialinius, kognityvinius gebėjimus 

(„Skaitymas su šunimi“, „Ypatingų 

poreikių vaikų pojūčių pilis 

bibliotekoje“ ir kt.) 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

PU grupių ir 1-8 

klasių mokiniai 

2021 m. 05-12 

mėn. 

Dalyvauti regiono bibliotekų 

rengiamuose projektuose, skirtuose 

darbui su vaikais, turinčiais skaitymo 

sutrikimus (disleksija). 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Vaikai, bibliotekos 

darbuotojai 

2021 m. 

3.4. Rengti veiklas, skirtas stiprinti 

mokinių skaitymo gebėjimus 

pasitelkiant kūrybišką literatūros 

Parengti ir įgyvendinti įvairiapusiškus 

projektus, skirtus stiprinti vaikų 

skaitymo įgūdžius ir susidomėjimą 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

Vaikai 2021 m. 
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populiarinimą, modernias 

skaitymo strategijas. 

literatūra („Per knygą į pasaulį“, 

„Pasakų veikėjai atgyja“, „Skaitymas 

kitaip“, „Knygos laboratorija“ ir kt.) 

Rengti tematinius, pramoginius 

literatūrinius vakarus („Hario Poterio 

iššūkis“). 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Suaugusieji 2021 m. 

rugpjūčio mėn. 

Inicijuoti jaunimo knygų klubo veiklą. M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Jaunimas 2021 m. 

Organizuoti susitikimus su populiariais 

ir aktualiais knygų autoriais. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  
 

1-12 klasių 

mokiniai, jaunimas 

2021 m.  

Įvairių amžiaus grupių knygų skaitytojų 

klubo veiklos. Susirinkimai, diskusijos, 

knygų aptarimai, dalijamasi įspūdžiais, 

patirtimi. 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras 

5-10 kl. mokiniai ir 

suaugusieji 

2021 m. 

3.5. Organizuoti renginius, 

skatinančius skaityti lietuvišką ir 

žemaičių kūrėjų literatūrą bei 

įgalinančius perteikti 

literatūrinio ir tarmiško teksto 

skambesį, jo savitumą. 

Kretingos rajoninis meninio skaitymo 

konkursas (1- 4 kl.). 
Švietimo centras 1-4 klasių mokiniai 

ir lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

2021 m. 

balandžio mėn. 

Etnokultūrinis renginys ,,Žemaičių 

kalbos skambesys“, skirtas vyskupo M. 

Valančiaus 220-osioms gimimo 

metinėms. 

Kultūros centras (Šukės 

skyrius) 

Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. 

gegužės 14 d. 

Popietė „Mon žemaitiū krašts 

brongos…“ 
Salantų kultūros centras Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. liepos 

mėn. 

Rajoninis meninio skaitymo konkursas 

„Skaitymai žemaitiškai“ (1-12 kl.). 
Švietimo centras 1-12 klasių 

mokiniai ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

2021 m. 

lapkričio mėn.  
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Žemaitijos regiono jaunųjų žodžio 

kūrėjų, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų tradicinis sambūris „Žodžių 

burėm - į savo pasaulį 2021“. 

Švietimo centras 5-12 klasių 

mokiniai ir lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojai 

2021 lapkričio 

mėn. 

Organizuoti ir vykdyti adventinius 

skaitymus. 
Darbėnų gimnazija PU, 1-8, I-IVG 

klasių mokiniai, 

mokytojai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

2021m. 

gruodžio 

mėnuo 

4 Uždavinys – organizuoti renginius, atliepiančius kultūros bei literatūros tendencijas užtikrinant jų įvairovę ir sklaidą įvairioms amžiaus 

grupėms.  

4.1. Rengti ir įgyvendinti projektus, 

skirtus neskaitantiems ir/ar 

mažai skaitantiems Kretingos 

bendruomenės nariams. 

Parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus 

didinti susidomėjimą literatūra 

įvairioms amžiaus grupėms („Knygos 

invazija“, „Moters įvaizdžio ir 

vaidmens lietuvių literatūroje įtaka 

šiuolaikinei visuomenei“ ir kt.). 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Visos amžiaus 

grupės 

2021 m. 03-12 

mėn. 

Organizuoti susitikimus su populiariais 

ir aktualiais knygų autoriais. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Visos amžiaus 

grupės 

2021 m.  

Organizuoti, vykdyti skaitymo projektą 

„Augu skaitydamas“. 
Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Mokyklos 

bendruomenė 

2021 m. – 

2023 m.  

Knygos (straipsnių rinkinio) „Darbėnų 

žydai. The Jews of Darbėnai“ 

pristatymas. 

Kretingos muziejus Rajono 

bendruomenė 

2021 m. II 

ketv. 

Akcija „Tėveliai skaito vaikams“. M. Tiškevičiūtės mokykla  Ikimokyklinio ir 

PU mokiniai 

2021 m.  
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Projektas „Knygelių pasaulyje”. M. Tiškevičiūtės mokykla Ikimokyklinio ir 

PU mokiniai 

2021 m. 

balandžio mėn.  

Piešinių paroda „Mano mėgiamiausias 

knygos herojus”. 
M. Tiškevičiūtės mokykla Ikimokyklinio ir 

PU mokiniai 

2021 m. 

gegužės mėn. 

Susitikimas su knyga: Kultūros paso 

nuotolinis renginys ,,Nepaprasta Vaikų 

žemė”. 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

5-8 kl. mokiniai 2021 m. 

balandžio mėn.  

Vykdyti susitikimus su rašytojomis I. 

Zarambaite, G. Rakauskiene ir dalyvauti 

edukacijose” (pagal kultūros pasą). 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

2-3 kl./ 5-6 kl./ 7-8 

kl. mokiniai 

2021 m. 

balandžio mėn.  

Poetinė-muzikinė popietė „Pavasario 

žiedai“. 

Kultūros centras (Kūlupėnų 

skyrius) 

Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. 

balandžio 15 d.  

Pasakų skaitymai „Rytas su pasaka“. M. Daujoto progimnazija 4 klasių mokiniai 2021 m. 

balandžio mėn. 

Popietė „Knygos draugo diena“. M. Daujoto progimnazija 1-8 klasių mokiniai 2021 m. 

gegužės mėn. 

Susitikimas bendruomenei su poete 

Irena Staršelskyte-Grabiene. 
Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Mokiniai, 

suaugusieji 

2021 m. 

birželio mėn.  

Parengti projektą, vykdyti veiklą 

„Tėčiai skaito vaikams“ skirtą Vaikų 

gynimo dienai. 

Kretingos moterų 

informacijos ir mokymo 

centras  

Tėčiai, 

ikimokyklinio, PU 

ir 1-4 klasių 

mokiniai 

2021 m. 

birželio 1 d.  

Organizuoti tradicinius skaitymo 

skatinimo renginius: „Kretingos krašto 

kūrėjų vakaras“, „Kretingos knygų 

mugė“, Nacionalinės Lietuvos 

bibliotekų savaitės renginiai. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Rajono 

bendruomenė 

2021 m.  
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Viktorina „Dėk žodį prie žodžio...“ M. Daujoto progimnazija 1-8 klasių mokiniai 2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Inicijuoti ir koordinuoti suaugusiųjų 

knygų klubo veiklą. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

Suaugusieji 2021 m. 

4.2. Rengti skaitymo skatinimo 

projektus rajono  mokiniams  

 

Projektai: 

 „Augu kartu su knyga”; 

„Skaitymas – langas į pasaulį“. 

Darbėnų gimnazija 1-4 kl., 5 kl. 

mokiniai 

2021 m. 

Projektai: 

„Skaitau ir augu“ 

„Aš galiu“ 

„Knygas skaitau – daug sužinau“. 

Kurmaičių pradinė 

mokykla 

1-4 klasių mokiniai 2021 m.  

 

Projektas: ,,Augu su knyga“. 

Bendradarbiaujama su mokyklos ir 

miestelio biblioteka. Vyresnieji 

mokiniai skaito jaunesniesiems 

mokiniams ir darželio vaikams. 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras 

Ikimokyklinio, PU 

ir pradinio ugdymo 

mokiniai 

2021 m. spalio 

mėnuo 

4.3. Vykdyti, dalyvauti akcijose. 

Organizuoti šventinius 

renginius, rinkti aktyviausius 

skaitytojus 

Balandžio mėnuo – skaitymo mėnuo: 

skaito mokytojai, skaito mokiniai  

„Augu su knyga“. Abėcėlės ir knygos 

šventė. 

Darbėnų gimnazija 1-4 klasių mokiniai 2021 m. 

balandžio mėn, 

Geriausio mokyklos, klasės skaitytojo 

rinkimai. 
M. Tiškevičiūtės  biblioteka 1-4 klasių mokiniai 2021 m. 

gegužės mėn. 
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Vykdyti akcijas “Metų knygos rinkimai 

2021”. Skaitymai, knygų pristatymai 

siekiant populiarinti naujausią lietuvišką 

literatūrą. Išvyka į Vilniaus knygų mugę. 

Darbėnų gimnazija  

M. Daujoto progimnazija 

Mokiniai 

1-8 klasių mokiniai 

2021 m. 10-12 

mėn. 

Akcija Knygų Kalėdos  „Padovanok 

bibliotekai naują Jūsų klasei patikusią 

knygą“. Susipažinimas su klasei 

patikusia knyga. 

Darbėnų gimnazija Mokiniai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

4.4. Dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose.  

 

Tarptautinio projekto „Apsikeiskime 

skirtukais“ veiklų vykdymas, knygų 

ištraukų skaitymas.  

M. Daujoto progimnazija 1-8 klasių mokiniai  2021 m. 10-12 

mėn. 

„Šiaurės šalių bibliotekos savaitė 2021”. 

Šviesos ir žodžio šventė – simbolinės 

žvakės uždegimas, tekstų skaitymai. 

Darbėnų gimnazija 1-12 klasių 

mokiniai 

2021 m. 

lapkričio mėn, 

Skaitymo akcija „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“. Knygų pristatymas, 

ištraukų skaitymas. 

M. Daujoto progimnazija 1-8 klasių mokiniai 2021 m. 

lapkričio mėn. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 

Kasmetinis dalyvavimas tarptautiniame 

projekte. Skaitymai, iliustracijos, 

pokalbiai. 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras 

1-10 klasių 

mokiniai 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė“ J. Pabrėžos gimnazistai skaito 

pradinukams „Vyresnieji skaito 

mažiesiems“. 

M. Tiškevičiūtės mokykla 1-4 klasių mokiniai  2021 m.  

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai 

„Mano knygelės dar plonos... mėlynos... 

žalios...“ integruotos pažintinės veiklos. 

S. Daukanto  progimnazija PU vaikai 2021 m. 
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4.5. Aktualizuoti literatūrą, 

įveiklinant virtualias priemones. 

Aforistikos rubrika #PROTO 

ŽVIRGŽDAS, skirta žymiausių lietuvių 

rašytojų aforistų kūrybai pristatyti, 

Kultūros centro Facebook puslapyje. 

Kultūros centras  Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. kovo 

– gegužės 

mėn.  

Rengti literatūros populiarinimo 

veiklas: virtualios parodos, virtualūs 

pristatymai, naujų knygų pristatymai, 

literatūros apžvalgos, knygų dešimtukai 

ir pan. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Visuomenė 2021 m.  

Kultūros paso nuotolinis renginys 

,,Nepaprasta Vaikų žemė”. Edukacija 

„Nepaprasta pamoka su knyga 

susitikimas su rašytoju J. Žilinsku“. 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

5–8 kl. mokiniai 2021 m. 

balandžio mėn.  

4.6. Organizuoti, rengti kultūros 

renginius, kurie skatintų 

domėjimąsi lietuvių literatūra. 

Poezijos skaitymo valandėlės 

„Gražiausios eiles Lietuvai“. 
M.-d. „Žibutė” 1–4 klasių mokiniai 2021 m. kovo, 

lapkričio mėn. 

„Grūšlaukės krašto kuriančių žmonių 

sambūris“: poeziją, prozą, muziką 

kuriančių žmonių susitikimai. 

Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras  

Grūšlaukės 

bendruomenė 

2021 m. m. 

kiekvieno 

mėnesio pirmą 

ketvirtadienį 

Renginys „Poezijos pavasarėlis 2021“. Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras  

Grūšlaukės 

bendruomenė 

2021 m. 

birželio mėn.  

Bardų muzikos vakaras „Baltas 

paukštis“. 
Kultūros centras Visuomenė 2021 m. 

birželio 11 d.  

Literatūrinis pavasaris bibliotekoje. 

Tradicinė kasmetinė mokinių įvairaus 

skaitymo ir inscenizacijų popietė. 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras 

 

Mokyklos 

mokiniai, 

mokytojai 

2021 m. 04-05 

mėn. 
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Motiejaus Valančiaus tekstų skaitymas. 

Prozos tekstų raiškus skaitymas ir 

pristatymas. 

2–10 kl. mokiniai, 

mokytojai, tėveliai  

2021 m. 06 

mėn. 

Nacionalinio festivalio „Poezijos 

pavasaris’21“ renginiai. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Rajono 

bendruomenė 

2021 m. liepos 

10 d. 

Metų apdovanojimai „Aktyviausias ir 

smalsiausias jaunasis skaitytojas“. 
M.-d. „Žibutė” 1–4 klasių mokiniai 2021 m. 05-06 

mėn. 

Paskaita Lenonido Donskio 5-osioms 

mirties metinėms. 
Kretingos muziejus Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. III 

ketv. 

Organizuoti, vykdyti popietes, atminties 

valandas, kompozicijas, skaitymus 

skirtus poeto Vytauto Mačernio 100-

osioms gimimo metinėms minėti. 

Kultūros centras (S. Įpilties 

skyrius)  

Kultūros centras (Vydmantų 

skyrius) 

Kultūros centro (Kartenos 

skyrius) 

Kartenos mokykla-

daugiafunkcis centras 

Jaunimas, 

suaugusieji,  

Vydmantų 

bendruomenė, 

Kartenos 

bendruomenė 

2021 m. 04-09 

mėn. 

Literatūrinė-muzikinė valanda „Mūšius 

apgiedu narsius, lietuvių Gradyvo 

trofėjus“, skirta 400-osioms Jono 

Karolio Chodkevičiaus žūties metinėms. 

Kretingos muziejus Rajono 

bendruomenė 

2021 m. 

rugsėjo mėn. 

Muzikos ir poezijos naktinėjimai ,,Kaip 

sielos aitvarai...“ 

Kultūros centras 

(Lazdininkų skyrius) 

Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. 

rugsėjo 25 d. 

Literatūrinė-muzikinė popietė 

„Žmogaus apnuoginta širdis“, skirta 

Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo 

metinėms. 

Kretingos muziejus Rajono 

bendruomenė 

2021 m.  
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Lenkų poeto, eseisto, kultūros 

animatoriaus Kryzsztofo Czyżewskio 

knygos „Mažieji pasaulio centrai“ 

pristatymas. 

Kretingos muziejus Rajono 

bendruomenė 

2021 m. IV 

ketv. 

Muzikinės poezijos ir muzikos šventė 

skirta bibliotekininko dienai. 
Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras  

Grūšlaukės 

bendruomenė 

2021 m. spalio 

mėn. 

Respublikinė konferencija „Skaitome 

Simoną Daukantą“.  
S. Daukanto progimnazija Respublikos 

mokytojai, 

mokiniai 

2021 m. spalio 

22 d. 

Poezijos ir muzikos vakaras „Neišsiųsti 

laiškai“. 
Kultūros centras 
(Laukžemės skyrius)  

Laukžemės 

bendruomenė 

2021 m. spalio 

22 d.  

Kūrėjų vakaras „Dainoj ir žody būtis 

pražydės“. 
Kultūros centras  
(Kalniškių skyrius)  

Kalniškių 

bendruomenė 

2021 m. spalio    

15 d.  

Kūrėjų šventė  „Žodžiu, garsu, spalva, 

forma“. 
Salantų kultūros centras Salantų 

bendruomenė 

2021 m. spalio 

mėn. 

Poezijos popietė „Kai atmintis klajoja 

praeity...“ 
Kultūros centras 
(Kalniškių skyrius)  

Kalniškių 

bendruomenė 

2021 m. 

lapkričio 5 d.  

Literatūrinis vakaras, skirtas vyskupo 

M. Valančiaus 220-osioms gimimo 

metinėms. 

Kultūros centras 

(Jokūbavo skyrius)  

Jokūbavo 

bendruomenė 

2021 m. 

lapkričio 5 d.  

Darbėnų miestelio kūrėjų vakaras 

„Kūryba – gyvenimo džiaugsmas ir 

prasmė“. 

Kultūros centras  
(Darbėnų skyrius)  

Darbėnų 

bendruomenė 

2021 m. 

lapkričio 12 d.  

Kūrėjų vakaras „Rudens žiedai – rudens 

vardai“. 
Kultūros centras  Jaunimas, 

suaugusieji 

2021 m. 

lapkričio mėn. 

Adventinis renginys „Kai gamtą 

sukausto gruodas...“ 
Grūšlaukės mokykla-

daugiafunkcis centras  

Grūšlaukės 

bendruomenė 

2021m. 

gruodis mėn. 
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5. Uždavinys − formuoti teigiamą požiūrį į skaitymą,  populiarinti skaitymo kultūrą per šiuolaikines visuomenės informavimo priemones.  

5.1. Organizuoti veiklas, 

formuojančias teigiamą požiūrį į 

skaitymo vertę ir kultūrą, 

gerinančias skaitančio žmogaus 

ir/ar su literatūra ir skaitymu bei 

knygomis susijusių institucijų 

įvaizdį. 

Rengti informacinius, šviečiamuosius 

skaitymo skatinimo pranešimus, skirtus 

visuomenei, tėvams ir specialistams. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Visuomenė, tėvai ir 

specialistai 

2021 m. 

Stiprinti visuomenės informavimą apie 

skaitymo ir edukacijų veiklas. 
M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Visuomenė 2021 m. 

Dalyvauti nacionalinėse skaitymo 

iniciatyvose: „Metų knygos“ rinkimai, 

„Vasara su knyga“ ir pan. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka 

Visuomenė 2021 m. 

5.2. Dalintis gerąja patirtimi, viešinti 

Programos veiklas. 

Informuoti visuomenę šiuolaikinėse 

informavimo priemonėse apie 

Programos veiklas. 

Programos vykdytojai Rajono gyventojai, 

visuomenė 

2021 m. 

Sukurti ir administruoti bendrą 

viešinimo sklaidos puslapį Facebook 

platformoje „Skaitanti Kretinga“. 

M. Valančiaus viešoji 

biblioteka  

Facebook 

platformos 

lankytojai 

2021 m. 

balandžio mėn. 

 




