
 

 

 
 

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

GENERALINIS DIREKTORIUS  

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ PROJEKTO „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ 

BIBLIOTEKŲ ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMĄ SĄRAŠO 

PATVIRTINIMO  

 

2015 m. birželio 22   Nr. B-140    

Vilnius 
 

 

Atsižvelgdamas į Eugenijaus Stratilatovo, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovo,   

prašymą, gautą 2015 m. birželio 19 d.  Nr. DPR- 956: 

1. T v i r t i n u atsakingų asmenų už projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų 

įgyvendinamų projektų koordinavimą ir jų koordinuojamų projektų sąrašą (pridedamas). 

2. P a v e d u : 

2.1. Renatai Surovec, Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktorei, paskelbti šį 

įsakymą Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt; 

2.2. Teisės ir personalo skyriui supažindinti su šiuo įsakymu Nacionalinės bibliotekos 

generalinio direktoriaus pavaduotojus, Eugenijų Stratilatovą, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 

vadovą, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorius,  ir Renatą 

Surovec, Komunikacijos ir rinkodaros departamento direktorę. 

  

 

Generalinis direktorius       Renaldas Gudauskas 

http://www.lnb.lt/


PATVIRTINTA 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos generalinio direktoriaus 

2015-06-22   įsakymu Nr. B-140 

 

 

Atsakingų asmenų už projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų įgyvendinamų projektų 

koordinavimą ir jų koordinuojamų projektų 

sąrašas 

 

1. Loreta Budrytė, Projektų bendruomenėms koordinatorė, savo funkcijų projekte „Bibliotekos 

pažangai 2“ apimtyje atsakinga už šių projektų koordinavimą: 

 

Dalinio 

finansavimo 

sutarties 

Nr. 

Dalinio finansavimo sutarties 

šalies (bibliotekos – projekto 

vykdytojo) pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

TR-115 
Kauno apskrities viešoji 

biblioteka 
(RE) STARTAS: e. paslaugos Tau  

TR-120 

Prienų rajono savivaldybės 

Justino Marcinkevičiaus viešoji 

biblioteka 

INOVATYVI KOMUNIKACIJA – NAUJOS 

GALIMYBĖS VARTOTOJAMS  

TR-121 

Šilutės rajono savivaldybės 

Fridricho Bajoraičio viešoji 

biblioteka 

„Bendruomenės „HUB‘as“ bibliotekoje 

„Atrask savo saviraiškos kodą“  

TR-124 
Šakių rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės 

sveikatai  

TR-125 
Elektrėnų savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Saviraiškos erdvės paaugliams ir jaunimui 

įkūrimas  

TR-129 
Marijampolės Petro Kriaučiūno 

viešoji biblioteka 
IT kartos iniciatyvos bibliotekoje  

TR-133 
Lazdijų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
„Intelektinė ir pramoginė biblioteka“  

TR-138 
Tauragės savivaldybės Birutės 

Baltrušaitytės viešoji biblioteka 
„Jaunųjų inžinierių laboratorija“   

TR-145 Birštono viešoji biblioteka 
Interaktyvi biblioteka - erdvė kūrybai ir 

atradimams  

 

2. Giedrė Čistovienė, Projektų bendruomenėms koordinatorė, savo funkcijų projekte „Bibliotekos 

pažangai 2“ apimtyje atsakinga už šių projektų koordinavimą: 

 

Dalinio 

finansavimo 

sutarties 

Nr. 

Dalinio finansavimo sutarties 

šalies (bibliotekos – projekto 

vykdytojo) pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

TR-114 
Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešoji biblioteka 

Inovatyvi bibliotekos erdvė – jaunimo 

saviraiškai  



TR-116 
Raseinių Marcelijaus Martinaičio 

viešoji biblioteka 
„Pažangėjanti biblioteka kiekvienam“  

TR-122 
Palangos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Palangos istorija jungia kartas  

TR-127 
Jonavos rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
„Mokomės įdomiau“  

TR-131 

Kretingos rajono savivaldybės 

Motiejaus Valančiaus viešoji 

biblioteka 

„Edukacinis kūrybinių medijų centras 

bibliotekoje“  

TR-132 
Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka 

Mobili inovatyvių technologijų laboratorija 

jaunimui  

TR-134 
Plungės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Plungės išmanusis parkas  

TR-137 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 
ŠEIMOS ISTORIJA – IŠSAUGOK ATMINTĮ  

TR-139 
Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka 

Bendradarbiaujančios ir kuriančios 

bendruomenės – krašto pažinimui  

TR-140 
Šiaulių miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 
„Komiksų erdvė bibliotekoje“  

TR-142 
Skuodo rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
„Žemaičių kalba – 24/7“  

TR-143 
Šilalės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Interaktyvi edukacinė-terapinė erdvė jaunimui  

TR-149 

Telšių rajono savivaldybės 

Karolino Praniauskaitės viešoji 

biblioteka 

„MOKI ŽODĮ – RANDI KELIĄ“:  Mokymosi 

visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų 

mokymasis  

 

3. Donatas Kubilius, Projektų bendruomenėms koordinatorius, savo funkcijų projekte „Bibliotekos 

pažangai 2“ apimtyje atsakingas už šių projektų koordinavimą: 

 

Dalinio 

finansavimo 

sutarties 

Nr. 

Dalinio finansavimo sutarties 

šalies (bibliotekos – projekto 

vykdytojo) pavadinimas 

Projekto pavadinimas 

TR-111 
Vilniaus miesto savivaldybės 

centrinė biblioteka 
Mes Knygų s@loje   

TR-112 
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka 

Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir 

socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose 

panaudojant tikslinius žaidimus bei 

kompiuterines ir aplinkos technologijas. 

TR-113 
Mažeikių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras  

TR-117 
Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešoji biblioteka 

Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ 

tinklo kūrimas  

TR-123 

Pakruojo rajono savivaldybės 

Juozo Paukštelio viešoji 

biblioteka 

„IRT kilnojamojo centro įkūrimas Pakruojo 

Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje“  



TR-128 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
Robotikos mokykla bibliotekoje  

TR-135 
Zarasų rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje 

medijų studijoje  

TR-141 

Anykščių rajono Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių viešoji 

biblioteka 

„Idėjų laboratorija: saviraiškos ir realizacijos 

erdvė“  

TR-147 
Švenčionių rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

Technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir 

veikla bibliotekose  

TR-152 
Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešoji biblioteka 

#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus 

bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose  

 

__________________________________________________ 


