LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MUZIEJINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2008 METAIS
2008 m. balandžio 24 d. Nr. ĮV-203
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2008–2010 metų strateginio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.
ĮV-141, programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonę „Užtikrinti
muziejų rinkinių saugojimą ir populiarinimą“ bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos 2006 – 2008 metų strateginio veiklos plano programos ,,Visuomenės informacinis
aprūpinimas“ priemonės ,,Užtikrinti muziejų, parkų ir kultūrinių rezervatų veiklą“ finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV489 18 punktu, bei atsižvelgdamas į Lėšų muziejinės veiklos projektams paskirstyti komisijos
išvadas (komisijos 2008 m. vasario 29 d. protokolas Nr. 1):
1. S k i r i u 2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas iš dalies finansuoti
šiems muziejinės veiklos projektams:
1.1. Lietuvos muziejų asociacijai –
andragogikos taikymo edukacinėms programoms projekto įgyvendinimui

30000 Lt;

1.2. Lietuvos muziejų asociacijai –
periodinio leidinio „Lietuvos muziejai‘2008“ ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis“
parengimui ir išleidimui

70000 Lt;

1.3. Savivaldybių muziejų direktorių bendrijai –
savivaldybių muziejų darbuotojų stovyklos-seminaro surengimui

5000 Lt;

1.4. Lietuvos nacionaliniam muziejui –
2 specialistų dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje dalyvio mokesčio sumokėjimui
4000 Lt;
1.5. Lietuvos dailės muziejui –
2 specialistų dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje dalyvio mokesčio sumokėjimui
4000 Lt;

1.6. Lietuvos dailės muziejui –
portalo ,,Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt atnaujinimui ir modernizavimui

15000 Lt;

1.7. Lietuvos dailės muziejui –
muziejaus darbuotojo dalyvavimui tarptautinėje konferencijoje

600 Lt;

1.8. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui –
2 specialistų dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje dalyvio mokesčio sumokėjimui
4000 Lt;
1.9. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui –
ilgalaikės ekspozicijos „Muziejus neregiui“ įrengimui

20000 Lt;

1.10. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui –
leidinio apie Keramikos muziejaus kolekcijas išleidimui

10000 Lt;

1.11. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui –
katalogo-albumo „Nepriklausomos Lietuvos visuomeninių organizacijų vėliavos 1918-1940 m.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinys“ išleidimui

20000 Lt;

1.12. Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui –
leidinio „Vadovas po muziejų“ išleidimui

15000 Lt;

2.13. Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui –
parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ surengimui

8000 Lt;

1.14. Kauno IX forto muziejui –
muziejaus 50-mečio jubiliejaus minėjimo surengimui

5000 Lt;

1.15. Kauno IX forto muziejui –
muziejaus renginių organizavimui

5000 Lt;

1.16. Maironio lietuvių literatūros muziejui –
1 specialisto dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje dalyvio mokesčio sumokėjimui
2000 Lt;
1.17. Maironio lietuvių literatūros muziejui –
projekto „S. Nėries memorialinis muziejus: kultūrinė erdvė renginiams ir
edukacinėms programoms“ įgyvendinimui

5000 Lt;

1.18. Maironio lietuvių literatūros muziejui –
CD „Iš Maironio rinkinio“ išleidimui

6000 Lt;

1.19. Maironio lietuvių literatūros muziejui –
edukacinės programos „Balio Sruogos teatro seminaro tradicijų sklaida Balio ir Vandos
Sruogų namuose-muziejuje“ įgyvendinimui

4000 Lt;

1.20. Trakų istorijos muziejui –
viduramžių šventės Trakų pusiasalio pilyje surengimui

10000 Lt;

1.21. Trakų istorijos muziejui –
projekto „Viduramžių karyba“ įgyvendinimui

10000 Lt;

1.22. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui –
naujos internetinės svetainės sukūrimui

10000 Lt;

1.23. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui –
XIX a. Vilniaus afišų saugojimui

10000 Lt;

1.24. Lietuvos jūrų muziejui –
4 muziejaus darbuotojų stažavimuisi Štralzundo jūrų muziejuje Vokietijoje

5000 Lt;

1.25. Lietuvos jūrų muziejui –
Laivybos istorijos ekspozicijos „Klaipėdos burinis laivynas“ rekonstrukcijos projekto paruošimui
15000 Lt;
1.26. Lietuvos etnokosmologijos muziejui –
R. Laužiko mokomojo leidinio „Skaitmeninės technologijos humanitarams“ išleidimui 8000 Lt;
1.27. Žemaičių vyskupystės muziejui –
Žemaičių vyskupijos istorijos šaltinių rengimui spaudai

10000 Lt;

1.28. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui –
edukacinės parodos „Pažinkime klasiką“ surengimui

5000 Lt;

1.29. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui –
ekspedicijų mokytojams ir mokiniams suorganizavimui

3000 Lt;

1.30. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui –
projekto „Vasara prie klėtelės: „Anykščių Šileliui“ – 150“ įgyvendinimui

3000 Lt;

1.31. Literatūriniam A. Puškino muziejui –
2 muziejininkų ekspedicijos į archyvą Sankt Peterburge įgyvendinimui

3000 Lt;

1.32. Kintų Vydūno kultūros centrui –
knygos „Vydūnas“ išleidimui

3000 Lt;

1.33. Akmenės krašto muziejui –
drugelių kolekcijos mokslinio tyrimo įgyvendinimui

7000 Lt;

1.34. Alytaus kraštotyros muziejui –
projekto „Muziejų naktis“ surengimui

3000 Lt;

1.35. Alytaus kraštotyros muziejui –
tekstilės restauratorės stažavimuisi P. Gudyno restauravimo centre

800 Lt;

1.36. Biržų krašto muziejui „Sėla“ –
projekto „Biržų krašto muziejui „Sėla“ – 80“ organizavimui

10000 Lt;

1.37. Jonavos krašto muziejui –
projekto „Modernaus muziejaus link“ įgyvendinimui

8000 Lt;

1.38. Joniškio istorijos ir kultūros muziejui –
projekto „Joniškio krašto identitetas tautodailėje“ įgyvendinimui

3000 Lt;

1.39. Joniškio istorijos ir kultūros muziejui –
kultūros žurnalo leidybai

6000 Lt;

1.40. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui –
projekto „Nakties įkvėpti“ surengimui

3000 Lt;

1.41. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejui –
knygos „O būdavo“ apie Elektrėnų apylinkių kaimus išleidimui

4000 Lt;

1.42. Kretingos muziejui –
tęstinio projekto „Lazdininkų kapinyno archeologiniai tyrinėjimai“ įgyvendinimui

7000 Lt;

1.43. Kretingos muziejui –
projekto „Žemaitiškos Užgavėnės Prancūzijoje“ įgyvendinimui

15000 Lt;

1.44. Jurbarko krašto muziejui –
ekspozicijos „Archeologijos kelias Jurbarke“ įrengimui

10000 Lt;

1.45. Lazdijų krašto muziejui –
interneto svetainės sukūrimui

8000 Lt;

1.46. Marijampolės kraštotyros muziejui –
projekto „Suvalkietiškų prijuosčių raštai“ įgyvendinimui

7000 Lt;

1.47. Mažosios Lietuvos istorijos muziejui –
katalogo „Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika nuo XIII a. vidurio iki XIX a.
pr.“ parengimui

10000 Lt;

1.48. Nalšios muziejui –
katalogo „Nalšios muziejaus audiniai“ išleidimui

15000 Lt;

1.49. Rokiškio krašto muziejui –
jubiliejinio leidinio apie muziejų išleidimui

10000 Lt;

1.50. Zarasų krašto muziejui –
internetinės svetainės atnaujinimui

2600 Lt;

1.51. Žemaičių muziejui „Alka“ –
restauratoriaus stažavimuisi

1000 Lt;

1.52. Žemaičių muziejui „Alka“ –
leidinio apie muziejininko J. Mickevičiaus rašytinį palikimą parengimui

7000 Lt;

1.53. Ukmergės kraštotyros –
Veprių krašto muziejaus 40 mečio minėjimui

8000 Lt;

1.54. Utenos kraštotyros muziejui –
senosios Utenos geležinkelio stoties vidaus ir lauko ekspozicijos projektavimui

40000 Lt;

1.55. Viešai įstaigai A. Mončio namams-muziejui –
projekto „A. Mončio kūrybinės veiklos praeities ir dabarties jungtys“ įgyvendinimui 10000 Lt;
1.56. Viešai įstaigai A. Mončio namams-muziejui –
tarptautinės tapybos ir emalės parodos „Levkaso pasaulis“ surengimui

9000 Lt;
Iš viso:

532000 Lt.

2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Informacinės visuomenės plėtros skyrių parengti sutartis su šio įsakymo 1 punkte
nurodytais projektų vykdytojais, išskyrus ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančias
biudžetines įstaigas;
2.2. Finansų ir turto valdymo skyrių parengti ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai
priklausančių biudžetinių įstaigų, nurodytų 1.13 - 1.27 punktuose programų sąmatas;
2.3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrių pagal nustatytas valstybės iždo
finansavimo procedūras projektų vykdytojams, nurodytiems 1.1 - 1.12 bei 1.28 – 1.56 punktuose
skirtas lėšas pervesti neviršijant šio įsakymo 1 punkte nustatytų sumų, finansavimą vykdyti tik
pateikus projektų vykdytojų sutartis ir prie jų pridėtas projekto vykdymo išlaidų sąmatas.
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