
 

 

  RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS 

2013 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2013 m. gegužės 24 d. Nr. 4-455   

Vilnius 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 

1998, Nr. 41(1)-1131; 2007, Nr. 72-2831; 2009, Nr. 29-1139; 2010, Nr. 71-3541; 2011, Nr. 164-

7795) 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu: 

1. T v i r t i n u pridedamą Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 

2013 metų veiklos planą (toliau – veiklos planas). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. nesant ir (arba) pasikeitus veiklos plano priemonės atsakingam vykdytojui už 

atitinkamos priemonės (įstaigos veiksmo) įgyvendinimą, proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijų ir jų reikšmių pasiekimą atsakingas jį pavaduojantis ir (arba) keičiantis Valstybinio 

turizmo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojas (darbuotojas); 

2.2. šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais. 

 

 

 

Ūkio ministrė         Birutė 

Vėsaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Ūkio ministerijos  

Programinio valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

  

Judita Savickienė 
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Misija 

Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkio ministrui pavestose turizmo, 

kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse. 

 

 

Strateginis tikslas 

Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą. 

Rodiklis 

Reikšmė 

2013 m.  

Atsiskaitymo 

terminas, 

ketv. 

Pajamų iš turizmo pokytis, proc. 6,3 IV  

Užsienio turistų skaičiaus pokytis, proc. 5,5 IV 

Vietinio turizmo skaičiaus pokytis, proc. 0,5 IV 

Atvykusių užsienio turistų kelionių skaičius (tūkst. vnt.) 2 100,0 IV 
 

Planuojamos reikšmės  tik iš dalies priklauso nuo Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos veiklos. 
 

Siekiami veiklos rezultatai 

Rodiklis 
Reikšmė 

2013 m. 

Atsiskaitymo 

terminas, ketv. 

Surengtas konferencijų turizmo renginys „Convene“ (kartu su 

VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centru ir konferencijų biuru) 

1 I 

Surengta Europos kelionių komisijos generalinė asamblėja 1 IV 

Parengti teisės aktai dėl perėjimo į „Hotel Star Union“ 

viešbučių klasifikavimo sistemą 

2 I 

Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos 

konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų 

laikytis, dalis (procentais) 

71 I–IV 

Įgyvendintos Dvynių projekte „Azerbaidžano Respublikos 

kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo departamento 

gebėjimų stiprinimas“ numatytos pirmos ir antros komponentės 

veiklos 

2 I–IV 

 

 

2013 m. svarbiausi darbai:  
1. Bendro su VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centru ir konferencijų biuru renginio „Convene“ 

organizavimas (I ketv.). 

2. Europos kelionių komisijos generalinės asamblėjos organizavimas (III ketv.). 

3. Tarptautinės „Hotel Star Union“ viešbučių klasifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje (I–

 IV ketv.). 

4. Geresnio reglamentavimo priemonių, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, įgyvendinimas (I–

IV ketv.). 

5. Dvynių projekto „Azerbaidžano Respublikos kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo 

departamento gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimas (II–IV ketv.). 
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2013 m. finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 13 458,5 tūkst. Lt 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai: 27 pareigybės. 

 

 

2505,5; 18 % 

10727; 80 % 

226; 2 % 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija) 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Ūkio ministerija) 

Europos Komisijos lėšos
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Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2013 metų veiklos planas pagal veiklas, atsakingus vykdytojus ir vykdymo terminus 

tūkst. Lt 

Ūkio ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės kodas 

ir pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai (jų 

reikšmės ir masto vienetai) 

Atsakingi vykdytojai 
Vykdymo 

terminas (ketv.) 

Asignavimai ir 

finansavimo 

šaltinis 

01-05-01-08-01. 

Dalinis viešosios 

ir privačios 

turizmo 

infrastruktūros 

ir informacijos 

sklaidos projektų 

įgyvendinimo 

finansavimas  

1. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

03-002 „Lietuvos turizmo 

produktų pristatymas, įvaizdžio 

formavimas bei reklama 

socialiniuose tinklalapiuose“ 

vykdymas 

Lietuvos turizmo galimybių 

bei produktų viešinimo 

kompanija vykdyta ne mažiau 

kaip 5 socialiniuose tinkluose 

Valstybinio turizmo 

departamento prie Ūkio 

ministerijos (toliau – VTD) 

Rinkodaros skyriaus vedėja 

L. Tarvydienė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Vaiciukevičiūtė 

I–IV  

(projekto trukmė – 

2011 m. liepa – 

2014 m. gegužė)  

400,0 

(Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšos 

(toliau – ES SF 

lėšos), 

asignavimų 

valdytoja Ūkio 

ministerija 

(toliau – ŪM) 

(projekto 

vertė – 709,6) 

2. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

05-003 „Lietuvos vietinio ir 

atvykstamojo turizmo 

skatinimas“ vykdymas 

Suorganizuota 1 informacinė 

kampanija oro transporto 

linijų leidinyje, internete 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

B. Rubikaitė 

I–III 

(projekto trukmė – 

2011 m. vasaris – 

2013 m. liepa)  

230,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 1 532,8) 

3. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

05-005 „Reprezentacinė 

Lietuvos turizmo svetainė 

(skirta rinkodaros tikslams)“ 

vykdymas 

Sukurta nauja interneto 

svetainė 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Laurynaitė, 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

I 

(projekto trukmė – 

2011 m. spalis – 

2013 m. vasaris) 

36,0 

(ES SF lėšos, 

 asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 
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L. Vaiciukevičiūtė vertė – 208,9) 

 

4. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

06-001 „Lietuvos įvaizdžio 

gerinimas bei žinomumo 

didinimas užsienio rinkose“ 

vykdymas 

1. Išleista 15 pavadinimų 

leidinių bendru 295 tūkst. 

egz. tiražu 

 

 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė               

I. Burzdžiūtė, 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

R. Liubinaitė 

I–II  

(projekto trukmė – 

2011 m. lapkritis – 

2013 m. balandis)  

1 100,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 4 100,0) 

2. Parengtas 1 vaizdo klipų 

ciklas (4 videofilmai) 

5. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

06-002 „Lietuvos vietinio ir 

atvykstamojo turizmo 

skatinimas“ vykdymas 

1. Surengti 3 renginiai 

atvykstamojo turizmo rinkose 

(Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, Kanadoje, 

Jungtinėje Karalystėje) 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

B. Rubikaitė 

I–III 

(projekto trukmė – 

2011 m. rugpjūtis – 

2013 m. liepa) 

730,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 2 250,2) 

2. Surengtos 2 verslo misijos 

kelionių organizatoriams iš 

Italijos ir Jungtinės 

Karalystės 

6. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

07-002 „Konkurencingų 

Lietuvos turizmo produktų bei 

paslaugų pardavimo skatinimas 

užsienio rinkose“ vykdymas 

1. Paviešinti 4 savivaldybių 

organizuoti renginiai, skirti 

sezoniškumui mažinti 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

R. Liubinaitė 

I–IV  

(projekto trukmė – 

2012 m. gegužė – 

2013 m. spalis) 

707,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 2 681,6) 

2. Priimta 200 užsienio 

žiniasklaidos atstovų 

7. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

07-003 „Lietuvos turizmo 

įvaizdžio reklamos kampanija“ 

vykdymas 

Įvykdytos 3 Lietuvos 

įvaizdžio reklamos 

kampanijos (Rusijoje, 

Lenkijoje, Vokietijoje) 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Vaiciukevičiūtė 

III–IV        
(projekto trukmė – 

2011 m. gruodis – 

2014 m. spalis) 

2 032,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 2 880,5) 
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8. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

07-004  

„Elektroninės rinkodaros 

vykdymas“ vykdymas 

1. Paieškų sistemose 

optimizuota svetainė 

www.Lithuania.travel 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Laurynaitė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Vaiciukevičiūtė 

I–IV 

(projekto trukmė – 

2013 m. gegužė– 

2014 m. spalis) 

100,0  

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 445,1) 

2. Organizuotas 1 seminaras 

e. rinkodaros klausimais 

9. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-V-

08-002 „Atvykstamojo turizmo 

skatinimas iš prioritetinių 

rinkų“  vykdymas 

Suteiktos Lietuvos turizmo 

atstovavimo paslaugos ir 

įgyvendintos kompleksinės 

rinkodaros priemonės 8 

atvykstamojo turizmo rinkose 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė,  

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

B. Rubikaitė 

I–IV 

(projekto trukmė – 

2012 m. gruodis – 

2014 m. lapkritis) 

1 590,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 4 239,6) 

10. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-

V-09-001 „Lietuvos įvaizdžio 

gerinimas, žinomumo užsienio 

rinkose didinimas, bei 

įvaizdžio priemonių, leidinių 

leidyba“ vykdymas 

1. Dalyvauta 11 tarptautinių 

turizmo parodų 

 

 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė            

L. Laurynaitė, 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė 

I–IV  
(projekto trukmė – 

2013 m. sausis – 

2014 m. rugsėjis)  

3 400,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 4 807,9) 

2. Suorganizuota 11 

„business-to-business“ (B2B) 

Lietuvos turizmo galimybių 

pristatymo renginių 

atvykstamojo turizmo rinkose 

kartu su Lietuvos 

Respublikos  ambasadomis 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė           

L. Laurynaitė 

 

3. Įrengtas bendras Lietuvos 

turizmo informacijos centrų ir 

asocijuotųjų turizmo verslo 

struktūrų stendas tarptautinės 

turizmo, laisvalaikio ir sporto 

parodos „ADVENTUR 2013“ 

metu 

VTD rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė           

O. Gončiarova, 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė            

I. Burzdžiūtė 

 

4. Surengtas renginys „BUY VTD Rinkodaros skyriaus 
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Lithuania“ (50 dalyvių) vedėja L. Tarvydienė 

5. Išleista 13 skirtingų 

teminių įvaizdžio bei turizmo 

produktus pristatančių 

leidinių (tekstų sukūrimas, 

vertimas, spauda, 

transportavimas) ir spaudinių 

– smulkios suvenyrinės 

atributikos 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

R. Liubinaitė 

11. Projekto VP3-1.3-ŪM-04-

V-10 „Lietuvos vietinio ir 

atvykstamojo turizmo 

skatinimas“ vykdymas  

1. Vykdyta 11 rinkodaros 

priemonių savivaldybių 

organizuojamiems renginiams 

viešinti 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė, 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė, 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė 

L. Vaiciukevičiūtė 

III–IV 

(projekto trukmė – 

2013 m. rugpjūtis – 

2015 m. rugpjūtis) 

402,0 

(ES SF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

(projekto 

vertė – 3 212,0) 

 

2. Pristatyta Lietuva 

renginyje „Buy Baltics 

Estijoje“  

01-05-01-08-04. 
Turizmo srities 

darbuotojų 

administracinių 

gebėjimų ir 

kvalifikacijos 

kėlimo priemonių 

vykdymas  

1. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaro Lietuvos turizmo 

informacijos centrų 

darbuotojams organizavimas 

Dviejuose seminaruose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

(80 žmonių) 

VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vyriausioji 

specialistė J. Leonavičiūtė  

 

II–IV  20,0  

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM) 

2. Kasmetinių gidų mokymų 

organizavimas 

Dviejuose mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

(160 žmonių) 

VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vyriausioji 

specialistė J. Leonavičiūtė 

 

II–IV 20,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja –  

ŪM) 

01-05-01-08-05. 
Dalyvavimas 

tarptautinių 

turizmo 

organizacijų 

1. Dalyvavimas Europos 

kelionių komisijos veikloje 

Parengta dalyvavimo Europos 

kelionių komisijoje ataskaita 

VTD direktorė R. Balnienė I–IV  71,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 
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veikloje ŪM) 

2. Europos kelionių komisijos 

generalinės asamblėjos 

organizavimas 

Surengta Europos kelionių 

komisijos generalinė 

asamblėja 

VTD direktorė R. Balnienė III 90,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja –  

ŪM) 

01-05-01-08-12. 
Lietuvos turizmo 

informacijos 

sistemos veiklos 

palaikymas ir 

tobulinimas, 

sistemingas 

informacijos 

atnaujinimas ir 

išplėtimas  

Lietuvos turizmo informacijos 

sistemos programinės įrangos 

funkcionavimo priežiūra  

Užtikrinta informacinės 

sistemos veikla 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

E. Žibort 

I–IV  23,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja –  

ŪM) 

01-05-01-08-13. 

Bendrų 

tarptautinių 

projektų ir 

projektų su 

valstybės, 

savivaldybių 

institucijomis ir 

turizmo viešuoju 

sektoriumi 

įgyvendinimas  

1. Bendro su Europos Komisija 

projekto „Europos turizmo 

traukos vietovė“ 

įgyvendinimas 

Įgyvendinta patraukliausių 

Europos turizmo vietovių 

Lietuvoje rinkodaros 

kampanija 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė B. 

Rubikaitė 

II–III  80,0  

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM), 

150,0 

(Europos 

Komisijos 

lėšos),  

(projekto 

vertė – 230,0) 

2. Sėkmingiausio metų turizmo 

verslo (projekto) konkurso 

organizavimas  

Nustatyta 10 sėkmingiausių 

turizmo verslo subjektų, 

paskleista jų geroji patirtis 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė 

G. Butkuvienė 

 

IV  

 

 

 

30,0  

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 
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ŪM) 

3. Bendro su VšĮ Vilniaus 

turizmo informacijos centru ir 

konferencijų biuru renginio 

„Convene“ organizavimas 

Kartu su VšĮ Vilniaus 

turizmo informacijos centru  

ir konferencijų biuru 

surengtas konferencijų 

turizmo renginys „Convene“ 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė 

 

I 100,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja –  

ŪM) 

4. Baltijos šalių Jungtinio 

turizmo komiteto posėdžio 

Vilniuje organizavimas 

Surengtas Baltijos šalių 

Jungtinio komiteto posėdis 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė 
I, IV  5,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM) 

5. Tarptautinės konferencijos, 

skirtos pasauliniam Gintaro 

keliui sukurti, organizavimas  

Surengta 1 tarptautinė 

konferencija 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė 
II  75,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM) 

01-05-01-08-19. 
Rengti ir 

nemokamai 

platinti užsienyje 

informacinę 

medžiagą apie 

Lietuvą užsienio 

kalbomis turizmo 

skatinimo srityje 

Informacinio leidinio užsienio 

kalbomis, skirto nemokamai 

platinti per užsienio šalių 

lietuvių bendruomenes, leidyba 

ir platinimas 

Išleistas ir išplatintas 

informacinis leidinys 

(25 tūkst. egz.) 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vyriausioji specialistė            

I. Burzdžiūtė 

II–III  50,0  

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM) 

01-05-03-01-10. 
Valstybės 

politikos 

įgyvendinimas 

turizmo srityje 

(vykdoma per 

1. Valstybės politikos turizmo 

srityje formavimas (pagal 

kompetenciją) 

Parengtas 2014 m. Lietuvos 

turizmo rinkodaros planas 

VTD Rinkodaros skyriaus 

vedėja V. Bukelskytė, 

VTD Tikslinių rinkų skyriaus 

vedėja Ž. Stulpinienė 

IV 1 941,0 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

ŪM) 
2.Valstybės politikos turizmo 

srityje įgyvendinimas 

1. Išduota 320 teisės aktais 

nustatytų leidimų ūkio 

VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vedėja 
I–IV  
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VTD) subjektams V. Vaitkaitytė  

2. Parengti 2 teisės aktai dėl 

perėjimo į „Hotel Star Union“ 

klasifikavimo sistemą 

VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vedėja  

V. Vaitkaitytė 

I  

 

3. Klasifikuota 100 viešbučių VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vyriausioji 

specialistė M. Ožigar 

I–IV 

4. Parengta 70 vidaus 

administravimo teisės aktų 

VTD Teisinio reguliavimo 

skyriaus vyriausioji 

specialistė A.Vanagaitė 

I–IV 

5. Įvykdyta 280 viešųjų 

pirkimų procedūrų 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vedėja L. Sungailaitė-Jurčė, 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vyriausioji specialistė                 

K. Rudienė 

I–IV  

 

6. Parengtos ir pateiktos 

įgyvendinančiajai institucijai 

2 Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis 

finansuojamų projektų 

paraiškos 

VTD Projektų 

administravimo skyriaus 

vedėja L. Sungailaitė-Jurčė 

 

II 

7. Užtikrintos tinkamos darbo 

sąlygos VTD  

VTD direktoriaus 

pavaduotojas J. Raguckas 
I–IV  

 

3. Dvynių projekto 

„Azerbaidžano Respublikos 

kultūros ir turizmo ministerijos 

Turizmo departamento 

gebėjimų stiprinimas“ 

įgyvendinimas 

Įgyvendintos 3 projekto 

veiklos 

VTD direktorė R. Balnienė I–IV 76,0 

(Europos 

Komisijos 

lėšos) 

01-05-03-01-23. 

Investicijų 

projekto 

Kompiuterinių programų 

įsigijimas 

Įsigyta kompiuterinė 

programa „Prezi“  

VTD direktoriaus 

pavaduotojas J. Raguckas 
I 0,5 

(valstybės 

biudžeto lėšos, 
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„Informacinių 

technologijų 

plėtra (serverinė 

dalis)“ 

įgyvendinimas 

asignavimų 

valdytoja –  

ŪM) 

Iš viso 

Iš jų: 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – ŪM) 

ES SF lėšos (asignavimų valdytoja – ŪM) 

Europos Komisijos lėšos 

13 458,5 

 

  2 505,5 

10 727,0 

     226,0 

_________________________________ 

 


