
RENGINI Ų (MOKYM Ų) GRAFIKAS

Projekto vykdytojo pavadinimas Lietuvos muziejų asociacija

Projekto kodas VP1-1.1-SADM-06-K-01-099

Metai, mėnesis arba ataskaitinis 
laikotarpis, jei teikiamas mokėjimo 
prašymas 2011 m. sausis

Nr. Renginio (mokymo) pavadinimas

Miestas, 
kuriame 

vyks 
renginys

Tikslus 
renginio 
adresas Metai Mėnuo Dienos Pradžia

Pietų 
pertrauka Pabaiga

Dalyvių 
skaičius 

(planuoja
mas arba 
faktinis)

Projekto veiklos nr. 
ir pavadinimas Pastabos

1
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                I grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 17 10:00 13:15-14:15 17:30 16

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus 
darbuotojai (3), Panevėžio 
kraštotyros muziejaus 
darbuotojai (3), Molėtų krašto 
muziejaus darbuotojai (1), 
Birštono miesto muziejaus 
darbuotojai (2), Biržų krašto 
muziejaus darbuotojai (3), 
Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojai (1)    

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 

2
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                I grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 18 09:00 12:15-13:15 16:30 16

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus 
darbuotojai (3), Panevėžio 
kraštotyros muziejaus 
darbuotojai (3), Molėtų krašto 
muziejaus darbuotojai (1), 
Birštono miesto muziejaus 
darbuotojai (2), Biržų krašto 
muziejaus darbuotojai (3), 
Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojai (1)    
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3
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                I grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 19 09:00 12:15-13:15 16:30 16

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus 
darbuotojai (3), Panevėžio 
kraštotyros muziejaus 
darbuotojai (3), Molėtų krašto 
muziejaus darbuotojai (1), 
Birštono miesto muziejaus 
darbuotojai (2), Biržų krašto 
muziejaus darbuotojai (3), 
Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojai (1)    

4
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                I grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 20 09:00 12:15-13:15 16:30 16

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus 
darbuotojai (3), Panevėžio 
kraštotyros muziejaus 
darbuotojai (3), Molėtų krašto 
muziejaus darbuotojai (1), 
Birštono miesto muziejaus 
darbuotojai (2), Biržų krašto 
muziejaus darbuotojai (3), 
Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojai (1)    

Lietuvos nacionalinio muziejaus 
darbuotojai (3), Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejaus 
darbuotojai (3), Panevėžio 

5
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                I grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 21 09:00 12:15-13:15 16:30 16

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

darbuotojai (3), Panevėžio 
kraštotyros muziejaus 
darbuotojai (3), Molėtų krašto 
muziejaus darbuotojai (1), 
Birštono miesto muziejaus 
darbuotojai (2), Biržų krašto 
muziejaus darbuotojai (3), 
Trakų istorijos muziejaus 
darbuotojai (1)    

6
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                II grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 17 10:00 13:15-14:15 17:30 13

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojai (6), 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus darbuotojai (3), 
Kauno miesto muziejaus 
darbuotojai (2), M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotojai (2),
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7
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                II grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 18 09:00 12:15-13:15 16:30 13

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojai (6), 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus darbuotojai (3), 
Kauno miesto muziejaus 
darbuotojai (2), M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotojai (2),

8
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                II grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 19 09:00 12:15-13:15 16:30 13

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojai (6), 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus darbuotojai (3), 
Kauno miesto muziejaus 
darbuotojai (2), M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotojai (2),

9
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                II grupė Kaunas

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 20 09:00 12:15-13:15 16:30 13

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojai (6), 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus darbuotojai (3), 
Kauno miesto muziejaus 
darbuotojai (2), M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotojai (2),

Maironio 
lietuvių 
literatūros 
muziejus, 

Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojai (6), 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus darbuotojai (3), 
Kauno miesto muziejaus 

10
Viešieji ryšiai ir muziejaus įvaizdžio 
kūrimas (1.1.1.7.),                II grupė Kaunas

muziejus, 
Rotušės a. 
13 2011 1 21 09:00 12:15-13:15 16:30 13

1.1.1. Profesiniai 
muziejų veiklos 
vykdymo mokymai

Kauno miesto muziejaus 
darbuotojai (2), M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotojai (2),
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