Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203
redakcija)

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJAUS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

1. Užtikrinti investicijų projekto "Muziejus ant ratų" (LT04-1-KM-K01-044),
finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų, etapo
įgyvendinimą.

2. Užtikrinti projekto "VRSciT Spot" (2020-1-PT01-KA204-078597),
finansuojamos iš Europos sąjungos programos "Erasmus+" lėšų, partnerio
teisėmis įgyvendinimą.

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Projekto įvykdymas proc. nuo bendros projekto vertės.

50

Įrengta mobili "Muziejus ant ratų" ekspozicija (vnt.).

1

Projekto įvykdymas proc. nuo bendros projekto vertės.

30

Sukurtų ir "VRSciT Spot`e" pristatytų tarpukario palikimą
reprezentuojančių 360 laipsnių video skaičius, vnt.

1

3. Parengti ir įgyvendinti muziejaus 100 metų minėjimo programą.

Parengtų ir įgyvendintų programų skaičius (vnt.)

4. Užtikrinti Muziejaus saugyklų sąlygų gerinimą.

Muziejuje saugomų rinkinių perkėlimo į kitas patalpas ir esamų
saugojimo sąlygų gerinimo įgyvendinimas (proc.).

5. Organizuoti sistemingą muziejaus rinkinių patikrinimą siekiant nustatyti tikrą
saugomų eksponatų skaičių.

Parengtų nurašytų/perkeltų eksponatų (3000 vnt.) sąrašų skaičius,
vnt.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Siekiama reikšmė

390 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui –291 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų.

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities
veiklos prioritetai: 1. "Kultūros vaidmens stiprinimas
asmens, visuomenės ir valstybės raidoje"; 2. "Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas".

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities
veiklos prioritetai: 1. "Kultūros vaidmens stiprinimas
asmens, visuomenės ir valstybės raidoje"; 2. "Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas".

1

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities
veiklos prioritetai: 1. "Kultūros vaidmens stiprinimas
asmens, visuomenės ir valstybės raidoje"; 2. "Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas".

100

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities
veiklos prioritetas 3. "Integralios kultūros paveldo
apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas".

1

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities
veiklos prioritetas 3. "Integralios kultūros paveldo
apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas".

08-001 funkcijų vykdymo programa Kultūra ir kūrybingumas
4 NPP strateginis tikslas: Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą:
1 pažangos uždavinys Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros;
Veiklos planu prisidedama siekiant šių
5 pažangos uždavinys Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje;
kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų
6 pažangos uždavinys Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams.
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

1 NPP strateginis tikslas: Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti
šalies tarptautinį konkurencingumą:
9 pažangos uždavinys: Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti kūrybiniu turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
1. Pasiekti, kad muziejaus ekspozicijas, parodas, edukacinius užsiėmimus, kilnojamąsias
parodas, muziejaus fondus aplankytų ir renginiuose dalyvautų 12000 lankytojų.
2. Užtikrinti lankytojams galimybę kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį muziejaus
Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)
ekspozicijas lankyti nemokamai.
3. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 5000.
4. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 7200.
5. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių
sekmadieniais – 900.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)
6. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 1500.
Planuojamas procentaliai didelis nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius, nes
muziejuje vidiniame kiemelyje eksponuojamos parodos bei organizuojami renginiai,
nėra papildomos galimybės parduoti bilietus šiems lankytojams, todėl susidaro didelis
nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius.
II. Muziejaus rinkiniai:
1. Į muziejaus rinkinius įtraukti 200 naujų muziejinių vertybių.
2. Restauruoti/konservuoti 10 eksponatų, teikiant projektą finansavimui.
3. Patikrinti ir perduoti Pagalbinės medžiagos rinkinį 50 proc.
4. Perkelti rinkinių saugyklą Nr. 3.
5. Surengti 2 parodas iš muziejaus rinkinių:
5.1. Muziejaus 100-mečio paroda;
5.2. Rankdarbių-mokymo priemonių paroda - "Kaip prieš 100 metų".
6. Parengti 6 virtualias parodas:
6.1. "Katalogai XX a. I p.";
6.2. "Lietuvos universiteto (Vytauto Didžiojo universiteto) leidiniai";
6.3. "XX a. Kaunas kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus akimis";
6.4. "Mokyklų ir aukštųjų mokyklų apranga XX a. Lietuvoje";
6.5. "Jaunimo organizacijos XX a."
6.6. "Prisimenant Lietuvos universitetą (Vytauto Didžiojo universitetą)".
7. Surengti vieną parodą iš kitų muziejų: "Gyvos žemės mintys".

12000

Direktorė J. Rudgalvienė ir Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L.
Kurmienė

5000

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

60

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)

10

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų saugotoja E. Aleknaitė

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

9

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų saugotoja E. Aleknaitė ir
Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja A. Leliukaitė

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)

1

Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja A. Leliukaitė

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis
(proc.)

100

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų saugotoja E. Aleknaitė

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)

0,2

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų saugotoja E. Aleknaitė

6.2. "Lietuvos universiteto (Vytauto Didžiojo universiteto) leidiniai";
6.3. "XX a. Kaunas kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus akimis";
6.4. "Mokyklų ir aukštųjų mokyklų apranga XX a. Lietuvoje";
6.5. "Jaunimo organizacijos XX a."
6.6. "Prisimenant Lietuvos universitetą (Vytauto Didžiojo universitetą)".
7. Surengti vieną parodą iš kitų muziejų: "Gyvos žemės mintys".
Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos,
eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais
klausimais skaičius (asm.)
III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1. Planuojama pasiūlyti 20 edukacinių užsiėmimų, siekti, kad edukaciniuose
užsiėmimuose sudalyvautų 3000 dalyvių, surengti ne mažiau 200 edukacinių
užsiėmimų;
2. Planuojama siūlyti 2 virtualius edukacinius užsiėmimus ir sukurti 1 naują;
3. Sukurti 3 vaikų, suaugusių ir senjorų švenčių edukacines programas;
4. Sukurti 5 virtualius edukacinius produktus;
5. Įgyvendinti geros savijautos programą moksleiviams "Šviesos herojus";
6. Su partneriais parengti 2 temines ekskursijas;
7. Aktyviai viešinti muziejaus edukacinę veiklą, tęsti esamus bei pristatyti naujus
edukacinius užsiėmimus, parengti gimtadienio ar kitos asmeninės šventės programos
pasiūlymą, viešinti vasaros stovyklą.

0

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

3000

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius
(žm.)

2000

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

200

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

0

Neplanuojama

IV. Skaitmeninimas:
1. Suskaitmeninti 1000 eksponatų: 200 naujai priimtų eksponatų.
2. Didinti muziejaus inventorinėse knygose esančių suskaitmenintų eksponatų skaičių
12 procentų.
3. Į integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) įvesti 1200 eksponatų.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius,
tenkantis vienam objektui (vnt.)
Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų
paslaugomis, skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Nacionaliniam M. K.
Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]

15

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų saugotoja E. Aleknaitė

2

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

20

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų dalis (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]
LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų
saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]
Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su
praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]
Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros
paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)
1. Paslaugos asmenims, turintiems negalią (parodos, edukaciniai užsiėmimai, filmų
peržiūros ir pan.) (vnt.):
1.1. Bendradarbiaujant su Kauno m. neįgaliųjų draugija bei Kauno miesto profesinio
ugdymo įstaigomis sukurti regos negalią turintiems asmenims pritaikytus ir muziejaus
šimtmečio parodą papildančius produktus;
1.2. Bendradarbiaujant su VšĮ "Verslas ir menas" parengti edukacinio užsiėmimo
projektą bei įgyvendinti vieną bendrą renginį.
2. Planuojamos naujos paslaugos (paskaitų ciklas, filmų ciklas, vaizdo transliacijos)
(vnt.):
2.1. Kasmetinis renginys, skirtas paminėti Tarptautinei moterų ir mergaičių moksle
dienai;
2.2. Gimtadienio programa vaikams "Tapk šviesios herojumi";
2.3. Gimtadienio programa suaugusiems.
Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)
3. Planuojama parengti ir pateikti į Kultūros paso paslaugų rinkinį 5 naujus edukacinius
užsiėmimus;
4. Parengti ir įgyvendinti 1 vasaros stovyklos programą ir įgyvendinti 3 stovyklos
pamainas vaikų vasaros atostogų metu;
5. Planuojamas kultūrinių renginių skaičius 13 (vnt.):
5.1. Muziejaus šimtmečio konferencija;
5.2. Muziejaus šimtmečio parodos pristatymas;
5.3. Vieša dr. O. Mastianicos paskaita "Moterų švietimo Lietuvoje istorijos bruožai",
skirta Tarptautinei moterų ir mergaičių moksle dienai paminėti;
5.4. Valstybinių švenčių paminėjimas (Vasario 16 d., Kovo 11 d., Liepos 6 d.);
5.5. Paroda "Kauno kirpyklų legendos";
5.6. Leidyklos "Šviesa" paroda "Tavo mokykla vakar ir rytoj" ir renginys skirtas
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti;
5.7. Lietuvos dailininkų sąjungos nario Raimundo Majausko tapybos darbų paroda ;
5.8. Teminė ekskursija Kauno tarpukario šviesuolių keliais, skirta Gido dienai paminėti;
5.9. Tarptautinė Salvadoro Dali darbų paroda;
5.10. "Gyvųjų paveikslų" peržiūros Muziejų nakties renginio metu;
5.11. Rugsėjo 1-osios festivalis;
5.12. Įvairios įniciatyvos, skirtos paminėti reikšmingas Lietuvos švietimo istorijos datas.

5. Planuojamas kultūrinių renginių skaičius 13 (vnt.):
5.1. Muziejaus šimtmečio konferencija;
5.2. Muziejaus šimtmečio parodos pristatymas;
5.3. Vieša dr. O. Mastianicos paskaita "Moterų švietimo Lietuvoje istorijos bruožai",
skirta Tarptautinei moterų ir mergaičių moksle dienai paminėti;
5.4. Valstybinių švenčių paminėjimas (Vasario 16 d., Kovo 11 d., Liepos 6 d.);
Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)
5.5. Paroda "Kauno kirpyklų legendos";
5.6. Leidyklos "Šviesa" paroda "Tavo mokykla vakar ir rytoj" ir renginys skirtas
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti;
5.7. Lietuvos dailininkų sąjungos nario Raimundo Majausko tapybos darbų paroda ;
5.8. Teminė ekskursija Kauno tarpukario šviesuolių keliais, skirta Gido dienai paminėti;
5.9. Tarptautinė Salvadoro Dali darbų paroda;
5.10. "Gyvųjų paveikslų" peržiūros Muziejų nakties renginio metu;
5.11. Rugsėjo 1-osios festivalis;
5.12. Įvairios įniciatyvos, skirtos paminėti reikšmingas Lietuvos švietimo istorijos datas.
5.13. Kalėdinis padėkos vakaras ugdymo įstaigoms ir pedagogams.
Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)
6. Gavus tikslinį finansavimą, Muziejaus ekspozicinėje erdvėje įrengti virtualų istorinį
pasakojimą.
7. Muziejaus leidyba (Plakatai ir atvirlaiškiai iš Muziejaus fondų eksponatų, knyga
"Vaiko draugas", knygelė "Piešti lengva").

2

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

1

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų sugotoja E. Aleknaitė ir
Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja A. Leliukaitė

II. Tarptautiškumas:
1. Planuojama bendradarbiaujant su Lietuvos ambasadomis užsienyje bei užsienio
šalių ambasadų Lietuvoje atstovais;
2. Planuojama įgyvendinti 2 edukacines iniciatyvas su Lietuvos išeivijos mokyklomis;
3. Planuojama tęsti projekto "VRSciT Spot" (2020-1-PT01-KA204-078597),
finansuojamos iš Europos sąjungos programos "Erasmus+" lėšų, partnerio teisėmis
įgyvendinimą.

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)

2

Direktorė J. Rudgalvienė, vyr. fondų saugotoja - direktoriaus
pavaduotoja E. Aleknaitė, Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja
Loreta Kurmienė

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o)
įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)

2

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus,
skaičius (vnt.)
Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

0

Neplanuojama

2

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų sugotoja E. Aleknaitė ir
Rinkinių, parodų ir ekspozicijų skyriaus vedėja A. Leliukaitė

10

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Planuojama skolinti(s) eksponatus, perduoti skaitmenintas kopijas kitų muziejų
rengiamoms parodoms.
2. Planuojama aktyviai bendradarbiauti su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis,
nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis, kartu įgyvendinant 10 iniciatyvų:
bendradarbiauti su KTU, VDU kuriant ir įgyvendinant iniciatyvas, priimti studentus į
praktiką;
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų
3. Planuojama kartu su kino rodytojais organizuoti lauko kino peržiūras Lietuvos
iniciatyvų skaičius (vnt.)
švietimo istorijos muziejaus kiemelyje;
4. Kuriant parodas ir edukacines programas, planuojama bendradarbiauti su Kauno
miesto ir Lietuvos neįgaliųjų bendruomenėmis;
5. Surengti 3 laikinąsias parodas muziejuje, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis
bei organizacijomis.
IV. Rinkodara:
1. Planuojama atlikti tikslinių muziejaus lankytojų grupių kokybinį tyrimą pagal
interesų sritis (planuojamos tirti pagrindinės grupės - vaikai, jaunimas, suaugę,
senjorai; planuojamos tirti interesų sritys - edukaciniai užsiėmimai, ekspozicijos,
parodos, renginiai);
2. Planuojama sukurti vieningą muziejaus šimtmečio įvaizdžio koncepciją;
3. Numatomos pagrindinės muziejaus veiklos viešinimo rinkodaros priemonės:
3.1. Spaudos pranešimai apie parodas, renginius ir projektus;
3.2. Plakatų ir lankstinukų spauda renginiams ir parodoms;
3.3. Mėnesinio muziejaus naujienlaiškio parengimas ir platinimas;
3.4. Viešinimas socialiniuose tinkluose – muziejaus istorijų kūrimas, naujienų
skelbimas, klausimų pateikimas, įvykių kūrimas, aktualaus turinio viešinimas;
3.5. Edukacinių užsiėmimų skirtingoms amžiaus grupėms knygelės parengimas.
5. Radus rėmėjų, atnaujinti muziejaus suvenyrų asortimentą.
6. Dalyvavimas muziejaus veiklas reprezentuojančiose mugėse (Knygų mugė, Mokykla
2022 ir kt.).

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

1

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L. Kurmienė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Aktyvinti savanoriavimą muziejaus organizuojamose veiklose.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)

3

Direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų sugotoja E. Aleknaitė,
Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja Loreta Kurmienė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijų įgyvendinimui.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

100

Direktorė J. Rudgalvienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

0,31

Direktorė J. Rudgalvienė, administratorė D. Kazlauskienė

3,5

Direktorė J. Rudgalvienė, administratorė D. Kazlauskienė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Skatinti ir sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose ir mokymuose.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

55

Direktorė J. Rudgalvienė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

100

Direktorė J. Rudgalvienė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)

8000

Direktorė J. Rudgalvienė

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Pateikti 5 paraiškas finansavimui gauti Lietuvos kultūros tarybai ir gavus
finansavimą įgyvendinti projektus.
2. Muziejaus uždirbtos lėšos, parama.
3. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

108600

Direktorė J. Rudgalvienė ir Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja L.
Kurmienė

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
1. Racionaliai ir efektyviai naudoti Muziejaus patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį
turtą pavestoms valstybės funkcijoms vykdyti. Asignavimų valdytojo skirtas lėšas
efektyviai bei tinkamai panaudoti nekilnojamojo turto priežiūrai ir remontui.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo
kaina (eurai)

11,85

Direktorė J. Rudgalvienė

II. Kilnojamo turto valdymas:
Muziejus tarnybinių transporto priemonių neturi

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo
kaina (eurai)

0

Neplanuojama

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam
nuvažiuotam kilometrui (eurai)

0

Neplanuojama

Investicijų projekto "Muziejus ant ratų" įgyvendinimo pažanga (proc.)

50

Direktorė J. Rudgalvienė

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Investicijų projektas "Muziejus ant ratų" (LT04-1-KM-K01-044), finansuojamas iš
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų.

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos)

Jolita Rudgalvienė
(parašas)

(Vardas Pavardė)

