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Vilnius 
 

Atsižvelgdama į iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2019 m. sausio 21 d. raštą Nr. 

S2-156 „Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) 

valdybą“: 

1. P a k e i č i u  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė 

biblioteka) generalinio direktoriaus  2019 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. B-5 „Dėl Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos 

valdybos sudėties ir valdybos nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip: 

„2. S u d a r a u  4 (ketverių) metų laikotarpiui šios sudėties Lietuvos integralios bibliotekų 

informacijos sistemos (toliau – LIBIS) valdybą: 

Pirmininkas -  Renaldas Gudauskas – Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos (toliau – Nacionalinė 

biblioteka) generalinis direktorius; 

Nariai: Aidas Sinkevičius – Nacionalinės 

bibliotekos generalinio direktoriaus 

pavaduotojas infrastruktūrai; 

Mantas Janavičius – Nacionalinės 

bibliotekos Informacinių technologijų 

valdymo skyriaus vadovas; 

Nomeda Domeikienė – Kauno miesto 

savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios 

bibliotekos direktorė, Lietuvos 

savivaldybių viešųjų bibliotekų 

asociacijos narė; 

Airida Samavičienė – Klaipėdos 

apskrities viešosios bibliotekos 

Informacinių išteklių vystymo skyriaus 

vadovė, Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacijos narė; 

Emilija Banionytė – Lietuvos mokslinių 

bibliotekų asociacijos vadovė; 

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė – Lietuvos 

leidėjų asociacijos vykdančioji 

direktorė; 

Erika Buivydienė – Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos 



Kultūrinės atminties ir paveldo 

politikos skyriaus vyriausioji 

specialistė.“. 

 

2. P a v e d  u : 

2.1. Komunikacijos ir rinkodaros departamento Ryšių su visuomene skyriui paskelbti 

atnaujintą LIBIS valdybos sudėtį Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt skiltyje 

„Veiklos dokumentai“; 

2.2. Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriui supažindinti su šiuo įsakymu administraciją, 

struktūrinių padalinių vadovus; 

2.3. Almai Masevičienei, mokslinei sekretorei, su šiuo įsakymu supažindinti LIBIS valdybos 

narius. 
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B. Šadienė 
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