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P a k e i č i u  darbo grupę Vilniaus lietuvių namų interneto svetainei tvarkyti, patvirtintą 

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-102 (1.3), ir i š d ė s t a u  

nauja redakcija: 

„1. S u d a r a u  šią darbo grupę interneto svetainei tvarkyti: 

Vilma Balčiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Violeta Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja, 

Ineta Baubinienė, Socializacijos skyriaus vedėja, 

Tautvydas Gaidelis, bendrabučio valdytojas, 

Malvydas Karsokas, Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas, 

Stasė Mačionienė, vyresnioji buhalterė, 

Ilona Smalskienė, Raštinės vedėja, 

Janina Varnienė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja. 

2. S k i r i u :  

2.1. Malvydą Karsoką atsakingu už Vilniaus lietuvių namų interneto svetainės meninį 

vaizdo kūrimą, informacijos patalpinimą, funkcionavimą ir techninę priežiūrą; 

2.2. atsakingais už informacijos rengimą, turinį ir teikimą Vilniaus lietuvių namų 

interneto svetainės skyriams ir sritims šiuos darbuotojus: 

- Vilmą Balčiūnienę ir Inetą Baubinienę, interneto svetainės skyriams, „Veikla“, 

„Pagalba“, „Renginiai“, „Projektai“, „Gimnazija“, „Priėmimas“, „Abituriantams“ „Naujienos“, 

„Projektiniai darbai“, „Karjeros paslaugos“, „Profesinis orientavimas“, „Nuotolinis mokymas“, 

- Tautvydą Gaidelį, interneto svetainės skyriui „Bendrabutis“,  

- Malvydą Karsoką, interneto svetainės skyriui „Struktūra ir kontaktai“, skyriaus  

„Veikla“, sričiai  „Viešieji pirkimai“,  

- Stasę Mačionienę, interneto svetainės skyriaus „Veikla“  sritims „Biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkiniai“, „Finansinių ataskaitų rinkiniai“, „Darbo užmokestis“ 

- Iloną Smalskienę, interneto svetainės skyriams „Pagrindinis“ „Gimnazija“, „Veikla“, 

„Teisės aktai“ „Rėmėjai“, „Struktūra ir kontaktai“,  
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- Janiną Varnienę, interneto svetainės skyriams „Veikla“, „Užsienio lietuvių švietimo 

skyrius“, „Ukrainos vaikų mokymas“, „Gimnazija“, „Priėmimas“, „Naujienos“, „Renginiai“, 

„Projektai“, „Rėmėjai“; 

2.3. Violetą Bartkienę atsakinga už teikiamos informacijos turinio atitikimą kalbos 

reikalavimams. 

3. N u r o d a u :  

3.1. 2.2 punkte išvardintiems darbuotojams nuolat atnaujinti ir pateikti Malvydui 

Karsokui  aktualią ir teisiškai galiojančią informaciją pagal savo kuruojamus skyrius ir sritis; 

3.2. Malvydui Karsokui periodiškai papildyti ir pakeisti Vilniaus lietuvių namų interneto 

svetainės struktūrą ir paskelbti interneto svetainės skyriuose ir srityse aktualią ir teisiškai 

galiojančią informaciją; 

4. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę Raštinės vedėjai Ilonai Smalskienei.“ 
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