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Priedas Nr. 1 

Informacija apie projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos (nacionaliniuose ir respublikiniuose) muziejuose 

įgyvendinimą 2011 m. 

Projekto įgyvendinimui skirta 6.999.999,00 Lt.  

Projekto įgyvendinimo sutartis tarp Lietuvos dailės muziejaus, Centrinės projektų valdymo agentūra ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu pasirašyta 2010 m. kovo 18 d. 

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2012 m. gruodžio 24 d. 

Eil. Nr. Darbų (veiklų) 
pavadinimas 

Atlikimo terminas 
(pradžia-pabaiga) 

Siekiamo rezultato  
vertinimo kriterijus 

Siekiamo rezultato 
rodiklis 

Pasiekto rezultato rodiklis* Darbai atliekami 
iš muziejų lėšų (pažymėti 
arba jei žinoma, nurodyti 
sumą) 

1 tikslas: Sudaryti sąlygas Lietuvos muziejų  teikiamų elektroninių paslaugų plėtrai, sukuriant Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS ir įdiegiant ją Lietuvos muziejuose  

1 uždavinys: LIMIS serverinės patalpų (Bokšto g. 5, Vilnius) remontas 

1.1 Suremontuoti LIMIS 
bendramuziejinei 
serverinei skirtas patalpas 
(Bokšto g. 5, Vilnius) – 1 
serverinė 

2010 m. lapkričio 
12 d. –2011-01-03 

Suremontuotos LIMIS 
bendramuziejinei 
serverinei  skirtos 
patalpos (Bokšto g. 5, 
Vilnius) – 1 serverinė 

Suremontuotos LIMIS 
serverinei  skirtos 
patalpos (Bokšto g. 5, 
Vilnius) – 1 serverinė 

Darbai nupirkti ir atlikti: 
suremontuotos LIMIS 
bendramuziejinei serverinei  
skirtos patalpos (Bokšto g. 5, 
Vilnius) – 1 serverinė.  
(Pagal sutartį su LDM darbus 
atliko viešo pirkimo konkurso 
metu išaiškintas konkurso 
laimėtojas – UAB „Dekoras“.) 

– 

2.1. LIMIS serverinėje 
saugumą užtikrinančios 
įrangos įsigijimas (1 
komplektas): 

 kondicionavimo ir 
vėdinimo įranga – 1 vnt.; 

 gaisro signalizavimo 
ir gesinimo sistema – 1 

2011 m. rugpjūčio 
22 d. – planuota 
darbų pabaiga – 
2011 m. gruodžio 
9 d.  

Nuperkama ir LIMIS 
serverinėje (Bokšto g. 5, 
Vilnius) įrengiama  
saugumą užtikrinanti 
įranga – 1 komplektas 

Nupirkta ir LIMIS 
serverinėje (Bokšto g. 5, 
Vilnius) įrengta 
saugumą užtikrinanti 
įranga – 1 komplektas 

Prekės ir darbai nupirkti 
įvykdžius prekių ir darbų 
pirkimo konkursą, išaiškinus 
laimėtoją (UAB „Atea“), su juo 
2011 m.   rugpjūčio 22 d. 
sudarius sutartį. Įranga 
nupirkta, ji įrengti LIMIS 
serverinėje (Bokšto g. 5, 

– 
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vnt.; 

 integruota apsaugos 
kontrolės sistema – 1 vnt.; 

 vaizdo stebėjimo 
sistema – 1 vnt. 

Vilnius). Atlikti darbai priimti 
2011-12-27. 

3.1. Kompiuterinės technikos 
ir licencijinės programinės 
įrangos įsigijimas: 
TECHNINĖ ĮRANGA: 

 Serverinė spinta su 
elektros rozetynais – 1 
vnt.; 

 Valdymo konsolė – 1 
vnt.; 

 Nepertraukiamo 
maitinimo šaltinis – 1 vnt.; 

 LIMIS-C tarnybinių 
stočių talpykla (Blade 
tipo) su SAN ir LAN 
komutatoriais – 1 vnt.; 

 LIMIS-C virtualizacijos 
valdymo tarnybinė stotis 
(Blade tipo) su sistemine 
ir virtualizacijos 
programine įranga – 3 
vnt.; 

 LIMIS-C virtualizacijos 
valdymo tarnybinė stotis 
(Blade tipo) su sistemine 
ir virtualizacijos tarnybinių 
stočių valdymo 
programine įranga – 1 
vnt.; 

 LIMIS-C duomenų 
saugykla – 1 vnt.; 

 LIMIS-C rezervinė 
duomenų saugykla/juostų 
biblioteka – 1 vnt.; 

 Ugniasienė/ 
maršrutizatorius – 1 vnt.; 

 Serverinės įrangos 
diegimo darbai ; 

2011 m. spalio 17 
d. – 2012 m. 
balandžio 11 d. 

Prekių 1 komplekto 
įsigijimas, pristatymas į 
LIMIS serverinę, 19 
muziejų, kuriuose bus 
įdiegta LIMIS, įrangos 
diegimas, 
konfigūravimas, 
integravimas į muziejų 
turimą infrastruktūrą, 
veikimo suderinimas 
tarpusavyje, užtikrinant 
viso techninio 
sprendimo 
funkcionavimą 

Prekių 1 komplekto 
įsigijimas, pristatymas į 
LIMIS serverinę, 19 
muziejų, kuriuose bus 
įdiegta LIMIS, įrangos 
diegimas, 
konfigūravimas, 
integravimas į muziejų 
turimą infrastruktūrą, 
veikimo suderinimas 
tarpusavyje, užtikrinant 
viso techninio 
sprendimo 
funkcionavimą 

Prekės ir darbai perkami: 
įvykdžius prekių pirkimo atvirą 
konkursą, išaiškintas konkurso 
nugalėtojas (UAB „Alna 
Intelligence“), 2012 m. spalio 
17 d. su juo sudaryta sutartis,  
suderintas perkamos įrangos 
pristatymo ir Įdiegimo grafikas, 
pagal kurį: 
1) Iki 2011 m. gruodžio 23 d. 
pristatyta visa techninė ir 
programinė įranga ir įdiegta bei 
pradėjo veikti LIMIS 
serverinėje; 2) Iki 2012 m. 
balandžio 11 d. muziejams 
skirta pristatoma ir įdiegiama 
įranga (tarnybinės stotys)  
muziejuose, kuriuose diegiama 
LIMIS sistema    
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 Programinės įrangos 
diegimo ir konfigūravimo 
darbai; 

Tinklo infrastruktūros 
darbai; 

 Tarnybinė stotis 
Lietuvos dailės muziejuje 
(konsolė, klaviatūra, pelė, 
NMŠ, operacinė sistema) 
– 1 vnt.; 

LIMIS-M tarnybinės 
stotys Lietuvos 
muziejuose (monitorius, 
klaviatūra, pelė, NMŠ, 
operacinė sistema) – 
18 vnt. Šios tarnybinės 
stotys bus perduotos 
Lietuvos muziejams, 
nurodytiems Sutarties 5.7 
p., po vieną kiekvienam 
muziejui. 

PROGRAMINĖ 
ĮRANGA: 

 Duomenų bazių 
valdymo sistemos 
licencijos LIMIS-M 
(Lietuvos muziejams) – 18 
vnt. Šios duomenų bazių 
valdymo sistemos 
licencijos bus perduotos 
Lietuvos muziejams, 
nurodytiems Sutarties 5.7 
p., po vieną kiekvienam 
muziejui. 

 Duomenų bazių 
valdymo sistemos 
licencijos LIMIS-M 
(Lietuvos dailės muziejui) 
– 1 vnt.; 

 Duomenų bazių 
valdymo sistemos 
licencijos LIMIS-C – 2 vnt.; 
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 Rezervinio kopijavimo 
ir archyvavimo valdymo 
programinė įranga – 1 vnt. 
 

4.1. Informacinės sistemos, 
užtikrinsiančios 
muziejuose saugomų 
vertybių apskaitą ir sklaidą 
per portalą ir viešas 
prieigas, sukūrimas: 
Įgyvendinus Projektą bus 

sukurta viena elektroninė 

paslauga – informacijos 

apie muziejuose 

saugomus eksponatus  

pateikimas elektroninėje 

erdvėje. 

LIMIS sudarys šios dalys: 

 LIMIS-C 
posistemis, kurio pagalba 
atliekamas LIMIS sistemos 
duomenų saugojimas, 
archyvavimas ir teikimas; 

 LIMIS-M ir LIMIS-
M alternatyvus 
posistemis, kuris bus 
skirtas duomenų 
kaupimui, sisteminimui, 
apdorojimui ir teikimui; 
LIMIS-K – viešųjų paslaugų 
posistemis, skirtas LIMIS 
išoriniams vartotojams 
(bus sukurtas vienas LIMIS 
portalas ir 19 eksponatų 
viešųjų katalogų 
(svetainių). 

2010 m.. lapkričio 
5 d. – 2012 m. 
gruodžio 5 d. 

1 sistema, 1 portalas, 
19 viešų prieigų 

1 sistema, 1 portalas, 
19 viešų prieigų 

1. Paslauga perkama: atviro 
viešojo pirkimo metu išaiškintas 
konkurso laimėtojas (pagal 
2010-04-22 jungtinės veiklos 
sutartį Nr. 10CSA-10 veikianti 
jungtinės veiklos grupė), su ja 
2010 m. lapkričio 5 d. sudaryta 
paslaugų pirkimo sutartis. 
Darbai vykdomi pagal 2010-12-
16 patvirtintą Paslaugų pirkimo 
reglamentą. 
2011 m. rugpjūčio mėn. 
užbaigti sistemos kūrimo 
Analizės laikotarpio darbai, šio 
etapo darbų priėmimo-
perdavimo priėmimo aktas. 
Toliau vykdomi LIMIS sistemos 
projektavimo ir programavimo 
darbai. 
2.2011 m. sukurta, ištestuota ir 
gamybinėje aplinkoje pradėjo 
veikti Laikina programinė 
įranga, skirta automatizuotai 
minimaliai aprašyti kultūros 
paveldo objektus, juos susieti 
su atributais  

1.  

5.1. Projekto viešinimas: 

 nuolatinis 
aiškinamasis stendas – 19 

2010 m. liepos 26 
d. – 2012 m. 
rugpjūčio 15 d. 

1 paslaugų komplekto, 
pateikto paslaugos 
teikimo sutarties priede 

1. Nuolatinis 
aiškinamasis stendas 
(19 vnt.); 

1.Projekto populiarinimas 
interneto svetainėse: 
www.muziejai.lt, www.ldm.lt, 

LDM savo lėšomis viešino 
projektą sabo 
administruojamuose 

http://www.muziejai.lt/
http://www.ldm.lt/
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vnt.; 

 informaciniai 
lankstinukai – 15.000 vnt.; 

 straipsnis – 2 vnt.; 

 plakatai – 300 vnt.; 

 reklamjuostė – 1 vnt.; 

 išsamus informacinis 
žinynas apie projektą ir 
animuota naudojimosi 
instrukcija projekto 
tikslinėms grupėms 
(elektroniniame formate) 
– 1 vnt.; 
baigiamoji konferencija 

tikslinėms grupėms, 
spaudos, radijo ir TV 
žurnalistams – 1 vnt. 

Nr. 1)  suteikimas pagal 
paslaugos teikėjo ir 
užsakovo suderintą 
grafiką suteikimas   

2.Informaciniai 
lankstukai projekto 
tikslinėms grupėms (15 
tūkst. vnt.); 
3.Straipsnis 
periodiniame kultūros 
srities leidinyje (1 vnt.); 
4.Straipsnis 
nacionaliniame 
dienraštyje (1 vnt.); 
5.Plakatai (300 vnt.); 
6.Projekto 
populiarinimas 
interneto svetainėse: 
www.muziejai.lt, 
www.ldm.lt, 
www.limis.lt (projekto 
įgyvendinimo metu 
nuolat); 
7.Banerio sukūrimas ir 
platinimas su 
įgyvendinamu projektu 
susijusiose interneto 
svetainėse (1 vnt.); 
8. Išsamus informacinis 
žinynas apie projektą ir 
animuota naudojimosi 
instrukcija projekto 
tikslinėms grupėms 
(elektroniniame 
formate, 1 vnt.). 
  

www.limis.lt (projekto 
įgyvendinimo metu nuolat); 
2.Banerio sukūrimas ir 
platinimas su įgyvendinamu 
projektu susijusiose interneto 
svetainėse (1 vnt.); 
 
Likusieji darbai pagal su 
paslaugos tiekimo sutarties 
priedą nr. 1 atliekami per 
paskutiniuosius du projekto 
įgyvendinimo ketvirčius. 

interneto leidiniuose: 
1.LDM interneto portale 
„Lietuvos dailės muziejus“  
(www.ldm.lt); 
2.Portale „Lietuvos muziejai“ 
(www.muziejai.lt); 
3.Informacinėje svetainėje 
„Muziejinių vertybių 
skaitmeniniams“ 
(www.emuziejai.lt) 

6.1. Projekto techninė 
priežiūra: 
techninės, projekto 
vykdymo priežiūros 
paslaugos skirtos 
įsigyjamos techninės 
įrangos atitikimo 
funkciniams 
reikalavimams, kontrolei 
atlikti, informacinės 

2010 m. kovo 26 
d. – paslaugos 
suteikimo 
pabaigos data 
2012 m. gruodžio 
24 d.  

1 paslaugos, numatytos 
2010-03-26 Tiekėjo ir 
LDM sudarytoje 
sutartyje priedas Nr. 1 
(Techninė specifikacija) 
suteikimas  

1 paslaugos, numatytos 
2010-04-26 Tiekėjo ir 
LDM sudarytoje 
sutartyje priedas Nr. 1 
(Techninė specifikacija) 
suteikimas 

Paslauga perkama: 2010 m. 
viešo pirkimo konkurso metu 
išaiškintas konkurso laimėtojas, 
su juo sudaryta sutartis, 
Paslauga teikiama nuo 2010-
03-26 pagal Tiekėjo (UAB „OR 
Consulting“) ir LDM sudarytą 
sutartį, jos priede  Nr. 1 
(Techninė specifikacija) 
numatytas darbų apimtis.  

– 

http://www.muziejai.lt/
http://www.ldm.lt/
http://www.limis.lt/
http://www.limis.lt/
http://www.ldm.lt/
http://www.muziejai.lt/
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sistemos kūrimui 
prižiūrėti bei teikiamų 
informacinės sistemos 
kūrimo paslaugų kokybei 
užtikrinti 

7.1. Turto draudimas  2011 m. gruodžio 
12 d., pabaiga – 
2012 m. gruodžio 
24 d. 

Kompiuterinės 
technikos, kuri 
įsigyjama projekto 
įgyvendinimo metu, 
draudimas iki projekto 
įgyvendinimo pabaigos 
(2012 m. gruodžio 24 
d.) 

Kompiuterinės 
technikos, kuri 
įsigyjama projekto 
įgyvendinimo metu, 
draudimas iki projekto 
įgyvendinimo pabaigos 
(2012 m. gruodžio 24 
d.) 

Paslauga perkama. 2011 m. 
lapkričio 17 d. elektroninėmis 
priemonėmis paskelbtas 
apklausos būdu vykdomas 
mažos vertės pirkimas. 
Konkursas vykdomas.  

– 

8.1. Projekto administravimas 2010 m. kovo 18 
d. – 2012 m. 
gruodžio 24 d. 

Projekto 
administravimas viso 
projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu 

2010-03-18–2012-12-
24: 
1. Projekto 
administravimas; 
2. 8 projekto 
įgyvendinimo metu 
vykdomų viešųjų 
pirkimų dokumentacijos 
parengimas; 
3.  Viešųjų pirkimų 
vykdymas; 
4. Sutarčių, 
pasirašytų su  paslaugų, 
prekių, darbų tiekėjais,  
vykdymo kontrolė, 
atliktų darbų 
priėmimas; 
5. Projekto finansinės 
dokumentacijos 
vedimas,  atsiskaitymas 
su paslaugų, darbų ir 
prekių tiekėjais  
 

Projektas administruojamas 
nuo LDM sutarties su CPVA ir 
IVPK sudarymo pradžios (2010-
03-18) iki šios dienos. Projekto 
administravimo grupę sudaro 3 
asmenys: 
1.Projekto vadovas (80 val. per 
mėn.); 
2. Projekto finansininkas (40 
val. per mėn.); 
3. Projekto teisininkas-viešųjų 
pirkimų specialistas (40 val. per 
mėn.) 
  

1.Iki 2012 m. vasario 10 d. 
suderintas LIMIS sistemos 
įdiegimo 2012 m. darbų 
grafikas su visais Lietuvos 
nacionaliniais ir 
respublikiniais muziejais; 
2.Iki 2012 m. vasario 15 d. 
parengtos, suderintos ir 
pasirašytos sutartys dėl LIMIS 
sistemos įdiegimo su visais 
Lietuvos nacionaliniais ir 
respublikiniais muziejais; 
3. Iki 2012 m. sausio 1 d. 
suderintos ir pasirašytos 
sutartys dėl naudojimo LIMIS 
laikina programinėe įranga su 
14 Lietuvos nacionalinių ir 
respublikinių muziejų. 
4. 2011 m. lapkričio mėn. 
Parengtas ir VšĮ Centrinė 
projektų valdymo agentūra 
pateiktas prašymas dėl 
Projekto sutarties pakeitimo 
(projekto įgyvendinimo laikas 
pratęsiamas iki 2012 m. 
gruodžio 24 d.; dalis projekto 
viešųjų pirkimų metu 
sutaupytų lėšų panaudojama 
projekte dalyvaujantiems 
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muziejams  reikalingai 
techninei įrangai nupirkti –
apie 110 tūkst. Lt. 
Atsakymo laukiama. 

9.1. Projekto vykdymo darbai: 
 

2010 m. kovo 18 
d. – 2012 m. 
gruodžio 24 d. 

Projekto darbų, kuriuos 
reikia atlikti Lietuvos 
dailės muziejuje 
projekto įgyvendinimo 
metu,   vykdymas. 
Pagrindiniai darbai: 
1. LIMIS veikimą 
garantuojančios  
infrastruktūros 
sukūrimas LIMIS 
serverinėje; 
2. Klasifikavimo sistemų 
(43 vnt., tarp jų 40 
klasifikatorių ir 3 
tezaurai), personalijų ir 
raktažodžių žodynų 
sukūrimas; 
3. Paslaugos teikėjo 
kuriamos LIMIS 
sistemos darbų 
vykdymo kontrolė, 
atliekamų darbų 
atitikimo pirkimo 
sąlygoms vertinimas 
 

Projekto darbų, kuriuos 
reikia atlikti Lietuvos 
dailės muziejuje 
projekto įgyvendinimo 
metu, pagrindiniai 
darbai: 
1. LIMIS įteisinimo 
dokumentų 
parengimas, 
suderinimas ir 
patvirtinimas įstatymų 
nustatyta tvarka;  
2.LIMIS veikimą 
garantuojančios  
infrastruktūros 
sukūrimas LIMIS 
serverinėje; 
3. klasifikavimo sistemų 
(43 vnt., tarp jų 40 
klasifikatorių ir 3 
tezaurai), personalijų ir 
raktažodžių žodynų 
sukūrimas 

Projekto darbai,, kurie buvo 
atliekami nuo 2010 m. kovo 18 
d. buvo vykdomi pagal iš anksto 
suderintus planus; 
Iki 2011 m. lapkričio 25 d. 
sukurtos ir LDM direktoriaus 
įsakymu patvirtintos 93 
klasifikavimo sistemos 
(klasifikatoriai ir tezaurai).  
Darbus atlieka: 
1. duomenų klasifikavimo 
specialistas (168 val. per mėn.); 
2.redaktorius (168 val. per 
mėn.);; 3.vertėjas (168 val. per 
mėn.); 4.sistemos 
projektavimo, kūrimo, diegimo 
specialistas (80 val. per mėn.); 
5.infrastruktūros specialistas 80 
val. per mėn.) 

 

2.1. Paremtų projektų metu 
suskaitmeninti kultūros 
paveldo objektai 

2010 m. kovo 18 
d. – 2012 m. 
gruodžio 24 d. 

Projekto įgyvendinimo 
metu Lietuvos 
muziejuose 
suskaitmeninti 
17.800,00 vnt. kultūros 
paveldo objektų 

Projekto įgyvendinimo 
metu Lietuvos 
muziejuose 
suskaitmeninti 
17.800,00 vnt. kultūros 
paveldo objektų 

Suskaitmeninta daugiau negu 
17.800 vnt. (į tą skaičių nėra 
įtraukti kiti kultūros paveldo 
objektai, kurie skaitmeninami iš 
kitų ES SF finansuojamų 
projektų). 
Išsamesnė informacija apie 
suskaitmenintus objektus 
pateikiama žemiau 
 

1. Lietuvos dailės muziejus 
visiems Lietuvos muziejams 
2010–2011 m. nuolat teikė 
metodinę paramą 
skaitmeninant kultūros 
paveldo objektus.  
2011 m. muziejams šiais 
klausimais buvo surengta 12 
seminarų;  
2.2011 m. sudarytos sutartys 
su Lietuvos nacionaliniais, 
respublikiniais ir savivaldybių 
muziejais dėl laikinos 
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programinės įrangos 
naudojimo įgalina muziejus, 
kurie neturi automatizuotai 
rinkinių apskaitai skirtų 
informacinių sistemų, kaupti 
apie šiuos objektus 
metaduomenis, juos susieti 
su atributais. Sukaupta 
informacija automatizuotai 
bus perkelta į LIMIS 
informacinę sistemą; 
3. 2011 m. kovo–spalio mėn.  
LM ISC LIMIS vykdė apklausą 
dėl Lietuvos muziejų 
pasirengimo LIMIS sistemos 
įdiegimui. Duomenys, pateikti 
anketose, rodo, kad didžioji 
dalis Lietuvos muziejų vykdo 
skaitmeninimo darbus ir 
2010–2012 m. jau yra 
suskaitmeninę daugiau negu 
17.800 vnt. kultūros paveldo 
objektų. 
 

2.2.  Paremtos interaktyvios 
elektroninės viešosios 
paslaugos 

2015 metais Sukurtų elektroninių 
paslaugų vartotojų, 
teigiamai vertinančių 
šias elektronines 
paslaugas, dalis (po 2 
metai nuo atitinkamų 
elektroninių paslaugų 
sukūrimo) 

1 paslauga (1 LIMIS 
sistema). 
 
70 proc. teigiamai 
elektronines paslaugas 
vertinančių vartotojų. 

1 paslauga (1 LIMIS sistema). 
 
70 proc. teigiamai elektronines 
paslaugas vertinančių vartotojų   
(rezultatai  bus vertinami 2014 
m. pab. – 2015 m. pr.) ir 
sukurtų elektroninių paslaugų 
vartotojų skaičius (vertinimo 
rodiklis nenumatytas).  

– 

3.1.  Darnus vystymasis 2010 m. kovo 18 
d. – 2012 m. 
gruodžio 24 d. 

Įgyvendinant projektą, 
laikytis LRV nutarimu 
Nr. 804 patvirtintos 
Nacionalinių žaliųjų 
pirkimų įgyvendinimo 
programos 

Įgyvendinant projektą, 
laikytis LRV nutarimu 
Nr. 804 patvirtintos 
Nacionalinių žaliųjų 
pirkimų įgyvendinimo 
programos 

Visi kompiuterinės technikos 
pirkimai vykdami atsižvelgiant į 
LRV nutarimu Nr. 804 
patvirtintos Nacionalinių žaliųjų 
pirkimų įgyvendinimo 
programos reikalavimus. 

– 

3.2. Lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas 

2010 m. kovo 18 
d. – 2012 m. 
gruodžio 24 d. 

Įgyvendinant projektą, 
laikytis Europos 
sąjungos WAI (Web 

Projekto įgyvendinimo 
metu sukurta paslauga 
turi būti pritaikyta 

Projekto įgyvendinimo metu 
kuriama paslauga, kuri bus 
pritaikyta naudotis ir 

– 
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Accebility Initiative) 
rekomendacijų 

naudotis ir 
neįgaliesiems, visiems 
vartotojams, 
nepriklausomai nuo jų 
lyties, tautybės, rasės, 
religijos, socialinės 
padėties visuomenėje, 
įsitikinimų ir kitų 
priklausomybių, 
suteiktos vienodos 
sąlygos naudotis 
projekto įgyvendinimo 
rezultatais 

neįgaliesiems, visiems 
vartotojams, nepriklausomai 
nuo jų lyties, tautybės, rasės, 
religijos, socialinės padėties 
visuomenėje, įsitikinimų ir kitų 
priklausomybių, suteiktos 
vienodos sąlygos naudotis 
projekto įgyvendinimo 
rezultatais 

*Duomenis nurodyti informacijos pateikimo dienos data 

 

Informaciją parengė Danutė Mukienė 


