PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m.
įsakymu Nr.

d.

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI
Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas
Svarbiausi darbai

1.
Eil.nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

1.

Atnaujinti muziejaus edukacinius užsėimimus bei užtikrinti informacijos apie edukacinę veiklą muziejuje sklaidą šalies mokyklose, rajonų švietimo centruose.

I–IV

2.

Sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, siekiant geresnės muziejaus paslaugų kokybės.

I–IV

Eil. nr.

Vertinimo kriterijai

Planuojama reikšmė 2016-iesiems m.

1.

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

280

2.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų (be restauratorių) skaičius

20

2016-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš jų
išlaidoms

iš viso
iš viso

1

2

3

4
5
6
Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“

7

8

iš jų darbo
užmokesčiu
i

turtui
įsigyti

9

Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
02-04-02

TIKSLAS. Išsaugoti ir
populiarinti muziejuose
saugomas kultūros paveldo
vertybes

Trakų istorijos muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 355 000
lankytojų:
Trakų salos pilyje - 332000;
Medininkų pilyje - 14000;
S.Šapšalo karaimų tautos muziejuje - 5000;
Sakralinio meno ekspozicijoje- 4000.
02-04-02-01

Muziejuje saugomų eksponatų
skaičius (atitinka kriterijų R-0204-02-01 Respublikiniuose
muziejuose saugomų eksponatų
skaičiaus augimas iš viso,
lyginant su 2012 m. (procentai))

383 007

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius

355 000

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą

2364

02-04-02-01-01 Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
Vykdyti administracinę
veiklą

Organizuoti muziejaus Tarybos posėdžius, kurių metu
Muziejaus tarybos posėdžių
planuojama svarstyti klausimus, susijusius su muziejaus metinėmis skaičius
ataskaitomis ir planais, leidybine veikla, edukacine veikla, parodų
rengimu bei ekspozicijų keitimu.

2

Direktorius V.Poviliūnas

I–IV

Parengti ir pateikti paraiškas daliniam finansavimui Lietuvos
kultūros tarybai, Trakų rajono savivaldybei, Lietuvos Kultūros
paveldo departamentui.

60

Direktoriaus pavaduotojas
V. Narvidas

I–IV

Muziejaus projektinio finansavimo
paieškos paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis nuo visų
pateiktų paraiškų, proc.)

1981

911

383

Vykdyti Trakų pusiasalio pilies pritaikymo turizmo reikmėms
techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo
priežiūros paslaugų bei tavrkomųjų statybos ir paveldosaugos
darbų II etapo veiklas.
Pildyti muziejaus rinkinius

Parengti Trakų pusiasalio pilies
pritaikymo turizmo reikmėms II
etapo techninį projektą.

Organizuoti muziejaus Rinkinių komisijos posėdžius, kuriuose
Rinkinių komisijos posėdžių
planuojama svarstyti klausimus, susijusius su dovanojamų
skaičius
muziejinių vertybių, priimtų nuolat saugoti, įvertinimu, eksponatų
įsigijimo tikslingumu ir kaina, eksponatų perkėlimu iš pagalbinio į
pagrindinį fondą ir iš pagrindinio į pagalbinį fondą, eksponatų
nurašymu, naujai įgytų eksponatų skyrimu į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, eksponatų apskaitos ir inventorizavimo
kokybe,rinkinių inventorizavimo terminų ir rinkinių tikrinimu,
muziejaus eksponatų apskaitos ir inventorinių knygų šifrais, lėšų,
skirtų eksponatams įsigyti ir restauruoti, panaudojimu, eksponatų
atribucija, muziejui reikalingų kartotekų, muziejinių vertybių
(eksponatų) vertinimu tikrąja verte, duomenų apie tikrąja verte
įvertintas kultūros vertybes (eksponatus) pateikimo muziejaus
buhalterijai klausimais.
Planuojama papildyti susiformavusius rinkinius, pirmiausia
Įsigytų eksponatų skaičius
istorinių daiktų (I) kolekciją, toliau pildyti medalių ir ženkliukų
kolekciją, priimti nuolatiniam saugojimui archeologionius
eksponatus (A ir AP). Numatomas įsigyti eksponatų skaičius gali
būti ir didesnis, jeigu bus gautas papildomas finansavimas.

Vykdyti muziejaus rinkinių Planuojama į pirminę apskaitą įrašyti visus naujai įsigytus
apskaitą
pagrindinio fondo eksponatus. Planuojama įsigyti nurodytą
skaičių pagrindinio rinkinio eksponatų, kuriuos privalu įrašyti į
pirminę apskaitą.

Vykdyti muziejaus
eksponatų priežiūrą

Į pirminę apskaitą įrašytų
eksponatų skaičius

1

Direktorius V.Poviliūnas

I–IV

10

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

10 000

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

8 000

Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėja
I.Senulienė

I–IV

Įrašyti į inventorines raštijos (R), atspaudų (AT), istorinių daiktų Suinventorintų pagrindinio fondo
(I), archeologijos (A), etnografijos (E), dailės (D), medalių ir
eksponatų skaičius
ženkliukų (Md), numizmatikos (NM), numizmatikos banknotų
(NB), fotografijų ir negatyvų (F) knygas 5962 pagrindinio fondo
eksponatus.

5 962

Įrašyti į inventorines pagalbinio rinkinio (P) ir archeologijos
pagalbinio rinkinio (AP) knygas 2500 pagalbinio fondo
eksponatų.

Suinventorintų pagalbinio fondo
eksponatų skaičius

2 500

Eksponatai muziejuje yra vertinami vadovaujantis „Muziejuose
saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte
metodika”. Planuojama tikrąja verte įvertinti naujai įsigytus
eksponatus, į užsienį išvežamų parodų eksponatus, etnografijos
rinkinio (E) eksponatus.

Per metus tikrąja verte įvertintų
eksponatų skaičius

5 000

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

74

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

3 000

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

4

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

Restauravimo skyriaus
vedėja R.Mečkovskienė

I–IV

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte eksponatų
dalis, proc.
Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų
apie eksponatus skaičius

Eksponatai apskaitomi ne tik įrašant juos į inventoriaus knygas,
bet ir į skaitmenines programas. Į kompiuterinę apskaitą
planuojama įvesti atspaudų (AT), medalių ir ženkliukų (Md),
archeologijos (A) eksponatus. Eksponatai įrašomi į Lietuvos
integraliąją muziejų sistemą (LIMIS) ir programą Brilliant
Database v10.5 Professional.
Organizuoti Restauravimo tarybos posėdžius, kurių metu
Restauravimo tarybos posėdžių
planuojama svarstyti klausimus, susijusius su planuojamais
skaičius
prevenciškai konservuoti ir restauruoti archeologinio metalo,
medinių baldų, istorinio metalo, molbertinės tapybos eksponatais,
restauravimo pagal sutartis planais, grąžintų iš LDM P.Gudyno
restauravimo centro restauruotų eksponatų priėmimu į fondus.
Prevenciškai konservuoti ne mažiau kaip 400 eksponatų.
Iš jų: istorinio rinkinio, etnografijos rinkinio, archeologijos
rinkinio, vaizduojamosios dailės rinkinio.

Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka
kriterijų P-02-04-02-01-03
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst. vnt.))

I–IV
Direktoriaus pavaduotojas
V. Narvidas
I–IV
Direktoriaus pavaduotojas
V. Narvidas

400

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

Restauruoti 600 eksponatų. Iš jų:
- 220 (A) archeologijos rinkinio;
- 344 (I) istorinio rinkinio, (NM) numizmatikos rinkinio, (SM)
sidabrinės monetos ir medaliai;
- 20 (D)vaizduojamosios dailės rinkinio;
- 14 (E) etnografijos rinkinio, (I) istorinis rinkinio (mediniai
eksponatai);
- 2 (I) istorinis rinkinys (stiklo eksponatai).
Patikrinti istorinių daiktų rinkinio dvejose saugyklose saugomų
eksponatų skaičių, patikslinti jų saugomas vietas, fiksuoti tai
topografiniuose sąrašuose.

Restauruotų eksponatų skaičius
(atitinka kriterijų P-02-04-02-0103 Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst. vnt.))

Restauravimo skyriaus
vedėja R.Mečkovskienė

I–IV

Patikrintų saugyklų skaičius

2

Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėja
I.Senulienė

I–IV

Planuojama atnaujinti 2 ekspozicijos sales Trakų salos pilyje
centriniuose rūmuose „Monetų lobiai“. Numatoma pakeisti
ekspozicijų apšvietimą, ekspozicinę įrangą, apsauginę
signalizaciją.

Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų
skaičius

2

Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėja
I.Senulienė

I–IV

Organizuoti parodas muziejuje:
1. Foto paroda, skirta signataro Medardo Čoboto atminimui.
2016 03 10 - 2016 04 10.
2. Šv. Jurgis – Lietuvos globėjas. 2016 04 22 -2016 07 29.
3. Fotoparoda, skirta Trakų istorijos muziejaus renginio „Naktis
muziejuje 10-mečiui“. 2016 05 20 - 2016 07 15.
4. Muziejų kelias „Dvarų kultūros atspindžiai“, Paroda
„Sunaikinti ir užmiršti. Heraldika“. 2016 07 29 - 2016 08 29.
5. Dailininko St. Eidrigevičiaus plakatų paroda „Laurų vainikas“.
2016 08 05 - 2016 08 30.
6. Paroda „Krokuvos vaizdai“. Iš Krokuvos miesto muziejaus
rinkinių.
7. V.Bizausko meninių fotografijų paroda „In memoria“. 2016 10
Parengti naujus edukacinius užsiėmimus:
1. ,,Pasaka Trakų pilyje“. Užsiėmimas skirtas moksleiviams.
Užsiėmimai vyks Trakų salos pilyje edukacinėje klasėje.
2. „Galvės ežero salų paslaptys“. Užsiėmimas skirtas
moksleiviams ir suaugusiems. bei pilies teritorijoje.
Organizuoti 280 edukacinių užsiėmimų:
1. „Viduramžių karyba“. Užsiėmimas skirtas moksleiviams ir
suaugusiems.
2. „Ką byloja herbai“. Užsiėmimas skirtas moksleiviams.
3. „Trakų pilys kovose su kryžiuočiais“. Užsiėmimas skirtas
moksleiviams ir suaugusiems.
4. „Nuo Saulės iki Oršos – karinių pergalių paslaptis“.
Užsiėmimas skirtas moksleiviams ir suaugusiems.
5. „Inkvizicija viduramžiais“. Užsiėmimas skirtas moksleiviams ir
suaugusiems.
Planuojama, kad muziejaus rengiamuose edukaciniuose
užsiėmimuose, kurie skirti tiek moksleiviams, tiek suaugusiems,
dalyvaus 4 000 lankytojų.

Surengtų laikinų parodų skaičius
(atitinka kriterijų P-02-04-02-0101 Respublikiniuose muziejuose
surengtų laikinų parodų skaičius
per ataskaitinius metus (vienetai))

7

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

Naujų edukacinių užsiėmimų temų
skaičius

2

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Surengtų edukacinių užsiėmimų
skaičius

280

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Edukacinių užsiėmimų dalyvių
skaičius

4 000

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

16

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Organizuoti muziejuje renginius:
Renginių muziejuje (be parodų)
1. „Muziejaus naktis“ 2016 05 20.
skaičius
2. „Viduramžiškos žiemos žaidynės Medininkų pilyje“ 2016 02 2728.
3. „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. 2016 06 18-19.
4. Grupės „Antis“ koncertas Trakų salos pilyje. 2016 07 06.
5. „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. 2016 08 20-21.
6. Viduramžių kultūros šventė Medininkų pilyje. 2016 09.
7. Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimas 2016 10 27.
8. Koncertai Trakų salos pilyje (planuojami 9 koncertai kovo,
balandžio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais).

600

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Organizuoti parodas kituose muziejuose ir institucijose:
1. „Taupyklės ir monetinės“ (Ščytno, Lenkija);
2. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (Valstybinis Jankos
Kupalos literatūros muziejus Minske, Baltarusija);
3. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (Mogiliovo apskrities
muziejus, Baltarusija);
4. „LDK pilys“ (Plockas, Lenkija; Krokuva, Lenkija);
5. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (M.K.Oginskio muziejus –
sodyba, Baltarusija);
6. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (Gomelio dvaro – parko
ansamblis, Baltarusija);
7. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (Vitebsko kraštotyros
muziejus, Baltarusija);
9. „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ (Gardino religijos istorijos
muziejus, Baltarusija).
Parengti ir išleisti 6 leidinius:
1. Parodos „Šv. Jurgis – Lietuvos globėjas“ katalogas;
2. Leidinys „Pypkės“ (iš serijos „Muziejaus rinkiniai“);
3. Leidinys „Medininkų pilies ekspozicijos vadovas“ anglų kalba;
4. S. Eidrigevičiaus plakatų parodos „Laurų vainikas“ katalogas;
5. Leidinys „Muziejus laikraštyje 2014 – 2015 m.“;
6. Parodos „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ katalogas
(lietuvių, baltarusių, rusų ir anglų kalbomis). Katalogas.
7. Informacinis leidinys „Trakų istorijos muziejus“. Lietuvių ir
anglų k.

Parengti pranešimą „Oginskių rūmai Trakuose“, kuris bus
pristatytas Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos 2016 m. balandžio 21 d. Žemaičių dailės
muziejuje Plungėje organizuojamoje XIX mokslinėje-praktinėje
konferencijoje ,,Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“.
Eksponatų skaitmeninimas Dalyvauti projekte „Lietuvos integralios muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skaitmeninant
eksponatus, informaciją apie juos talpintant LIMIS sistemoje.
Dalyvauti projekte „Europos kultūros paveldo portalas
„Europeana“.
Per metus suskaitmeninti (į kompiuterio laikmenas įrašyti
duomenis ir vaizdus) nurodytą skaičių eksponatų. Planuojama
skaitmeninti archeologijos (A), istorijos (I), karaimikos ir
totoristikos (K), dailės (D) eksponatus.

Parengti ir eksponuoti virtualias parodas:
1. 52 virtualios parodos „Muziejus laikraštyje“ internetiniame
tinklalapyje www.trakaimuziejus.lt ;
2. Virtuali paroda „Pasaulio valstybių apdovanojimai“ tinklapyje
www.limis.lt;
3. Virtuali paroda „Šv. Jurgis – Lietuvos globėjas“ tinklapyje
www.limis.lt;
4. Virtuali paroda „Oginskių rūmai Trakuose“ tinklapyje
www.limis.lt.
Atnaujinti muziejaus interneto svetainę, diegiant vartotojams
darugiškus sprendimus.

Parodų kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
skaičius

9

Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėja
I.Senulienė

I–IV

Išleistų leidinių apie muziejaus
rinkinius skaičius

7

Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėja
I.Senulienė

I–IV

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų mokslinėse
konferencijose skaičius

1

Archeologijos skyriaus
vedėjas U.Budvydas

I–IV

Skaitmeninimo projektų, kuriuose
dalyvauja muziejus, skaičius

2

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (atitinka
kriterijų R-02-04-02-02
Respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičiaus augimas per
ataskaitinius metus, lyginant su
2012 metais (procentai))

3 000

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje saugomų
suskaitmenintų eksponatų dalis,
proc.
Surengtų virtualių parodų
skaičius (atitinka kriterijų P-0204-02-01-02 Respublikinių
muziejų surengtų virtualių
parodų skaičius per ataskaitinius
metus (vienetai))

3,1

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

55

Direktoriaus pavaduotojas
- vyr. fondų saugotojas
O.Ševeliov

I–IV

40 000

Direktoriaus pavaduotojas
V. Narvidas

I–IV

Virtualių lankytojų skaičius

Palaikyti ryšius su
visuomene

Parengti 13 spaudos pranešimų apie muziejaus parodas ir
Parengtų informacinių pranešimų
renginius.
spaudai skaičius
Apie 7 parodas:
1. Foto paroda, skirta signataro Medardo Čoboto atminimui.
2. „Šv. Jurgis – Lietuvos globėjas“. Trakų salos pilis.
3. Fotoparoda, skirta Trakų istorijos muziejaus renginio „Naktis
muziejuje 10-mečiui“.
4. „Dvarų kultūros atspindžiai. Heraldika“.
5. Dailininko St. Eidrigevičiaus plakatų paroda „Laurų vainikas“.
6. „Krokuvos vaizdai“. Trakų salos pilis.
7. V.Bizausko meninių fotografijų paroda „In memoria“.
Apie 6 renginius:
1. „Muziejaus naktis“.
2. „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“.
3. Grupės „Antis“ koncertas Trakų salos pilyje.
4. Šventė „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“.
5. Viduramžių kultūros šventė Medininkų pilyje.
6. Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimas.

13

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Teikti metodines
konsultacijas kitiems
muziejams

Teikti metodines konsultacijas kitų muziejų darbuotojams ir
pavieniams interesantams.

Suteiktų metodinių konsultacijų
skaičius

7

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Dalyvauti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
rengiamuose seminaruose ir konferencijose eksponatų
skaitmeninimo tema.
Studijuoti MRU magistrantūroje.
Tobulinti kvalifikaciją edukacijos, viešųjų pirkimų, buhalterinės
apskaitos srityse.
Stažuotis LDM P.Gudyno restauravimo centre.
Sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams tobulinti kvalifikaciją,
siekiant geresnės muziejaus paslaugų kokybės

Kvalifikacijos tobulinimo projektų,
kuriuose dalyvauja muziejaus
darbuotojai, skaičius

6

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėja V.Poviliūnienė

I–IV

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų
(be restauratorių) skaičius

20

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėja V.Poviliūnienė

I–IV

Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus
darbuotojų dalis nuo muziejaus
darbuotojų skaičiaus, proc.

16,6

Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėja V.Poviliūnienė

I–IV

Gerinti teikiamų paslaugų
kokybę

Pasiekti, kad vienas muziejaus restauratorius būtų atestuotas.
Atestuotų restauratorių skaičius
Dokumentaciją atestavimui parengs 3 kategorijos restauratorius
S.Senulis.
Atlikti muziejaus renginio „Senųjų amatų dienos Trakų salos
Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų)
pilyje“ tyrimą, išsiaiškinti kas yra renginio lankytojas, kokie jo
tyrimų skaičius
poreikiai, kas renginyje jam aktualu, iš kokių šaltinių gauna
informaciją, kas paskatina apsilankyti šiame renginyje. Tuo pačiu
norima sužinoti, kaip lankytojai vertina renginio programą bei
teikiamas paslaugas, kokių paslaugų jiems trūksta.

1

Restauravimo skyriaus
vedėja R.Mečkovskienė

I–IV

1

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

Organizuoti teorinius–praktinius seminarus „Trakų miesto ir pilių Organizuotų teorinių–praktinių
istorija bei Medininkų pilies istorija“ Trakų istorijos muziejaus
seminarų gidams skaičius
ekspozicijose gidų kursų klausytojams.

4

Ryšių su visuomene ir
edukacijos skyriaus vedėja
B.Balčytienė

I–IV

0

Buhalterinės apslaitos
skyriaus vedėja
L.Jurgelevič

Efektyviau valdyti Įstaigos Įsiskolinimai neplanuojami.
finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)

IV

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

2364

1981

911

383

1.1. valstybės biudžeto lėšos

594

594

401

0

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

1770

1387

510

383

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
*įskaitomas pajamų įmokų likutis už 2015 metus
Direktorius

Virgilijus Poviliūnas

0

0

0

0

2364

1981

911

383

