
 

 

 
 

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA 

GENERALINIS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2015 M. 

BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. B-140 „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ PROJEKTO 

„BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ BIBLIOTEKŲ ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ 

KOORDINAVIMĄ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. rugpjūčio 12 d. B-167 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis „Bibliotekos pažangai 2“ projektų dalinio finansavimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 

B-241, ir atsižvelgdamas į Aido Sinkevičiaus, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ sutarčių 

administratoriaus, pavaduojančio projekto vadovą,  prašymą, gautą 2015 m. rugpjūčio 11 d. Nr. DPR-

1195: 

1. P a k e i č i u Atsakingų asmenų už projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų 

įgyvendinamų projektų koordinavimą ir jų koordinuojamų projektų sąrašą, patvirtintą Nacionalinės 

bibliotekos generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B-140 „Dėl atsakingų asmenų 

už projekto „Bibliotekos pažangai 2“ bibliotekų įgyvendinamų projektų koordinavimą patvirtinimo“ ir  

jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. S k i r i u Eugenijų Stratilatovą, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovą, atsakingu 

priimant sprendimus dėl bibliotekų projektų sąmatų tikslinimo, o jam nesant – jį pavaduojantį asmenį. 

3. P a v e d u : 

3.1. Teisės ir personalo skyriui supažindinti su šiuo įsakymu 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; 

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

įsakymą Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje www.lnb.lt. 

 

 

 

Generalinis direktorius        Renaldas Gudauskas 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos generalinio direktoriaus 2015-06-22 

įsakymu Nr. B-140 (Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio 

direktoriaus  2015-08-12 įsakymo Nr. B-167       

redakcija) 
 

ASMENŲ, KURIEMS PAVEDAMA KOORDINUOTI BIBLIOTEKŲ PROJEKTUS, SĄRAŠAS 

 

1. Projektų bendruomenėms koordinatorei Loretai Budrytei pavesti savo funkcijų projekte 

„Bibliotekos pažangai 2“ apimtyje koordinuoti šiuos projektus: 

 

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  

TR-162 
Kauno rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 

"Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas 

Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose 

panaudojant informacines technologijas" 

TR-164 
Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešoji biblioteka 
"Atrask save 3D mieste" 

TR-170 
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji 

biblioteka 
„Išmanioji biblioteka jaunimui“ 

TR-172 
Trakų rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka 
"Migruojantis  kinas" 

TR-173 
Vilkaviškio rajono 

savivaldybės viešoji biblioteka 
"Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija" 



Projektų bendruomenėms koordinatorei Giedrei Čistovienei pavesti savo funkcijų projekte 

„Bibliotekos pažangai 2“ apimtyje koordinuoti šiuos projektus: 

 

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  

TR-163 Ukmergės RSVB 
E-paslaugų fakultetas „Žinios naudingos tada, 

kai jos gali palengvinti gyvenimą“ 

TR-166 Šiaulių RSVB ,,Verslo ir amatų akademija“ 

TR-193 Klaipėdos RSVB „Biblioteka be sienų“ 

 



2. Projektų bendruomenėms koordinatoriui Donatui Kubiliui pavesti savo funkcijų projekte 

„Bibliotekos pažangai 2“ apimtyje koordinuoti šiuos projektus: 

 

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  

TR-157 
Ignalinos rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

"Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus 

žmonių informacinių, socialinių ir 

sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant  

naujausias kompiuterines technologijas 

Ignalinos rajono ir Visagino miesto 

bibliotekose" 

TR-158 
Panevėžio rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 
"Štai koks mano kaimas" 

TR-165 
Akmenės rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

"Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas 

viešojoje bibliotekoje" 

TR-169 
Panevėžio miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka 
„3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ 

TR-171 
Biržų rajono savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešoji biblioteka 
„Kaimas kine, kinas kaime“ 

 

_______________________________________ 


