Kauno regioninio valstybės archyvo
2022 m. veiklos plano
4priedas
BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS
Tarpsektorinis bendradarbiavimas
1. Iniciatyvos, bendradarbiaujant su valstybės archyvais

Eil.
Nr.

1.

Iniciatyvos
pavadinimas ar
apibūdinimas
(paroda, leidinys ar
pan.)
Virtuali paroda, skirta
Romo Kalantos žūties
50-osioms metinėms

Pagrindinis rengėjas
(organizatorius)

Partneriai

Įvykdymo
terminas
(ketvirtis ar
konkreti data,
jei tai parodos
eksponavimas)

Iniciatyvos
dalyvių
skaičius* (žm.)

Atsakingi

(susijęs su
Pastabos
darbuotojai
stebėsenos
rodikliu R-08-00111-04-02-01)

Lietuvos ypatingasis
archyvas

Kauno
2022-05-16
regioninis
valstybės
archyvas
* - pildoma,jei iniciatyva yra paroda ar kitas renginys ir jei pagrindinis organizatorius yra archyvas.

-

Nijolė
Ambraškienė

2. Iniciatyvos, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis (įskaitant ir tarptautinio bendradarbiavimo atvejus)
Iniciatyvos
dalyvių
Įvykdymo
Iniciatyvos
skaičius*
terminas
pavadinimas ar
(žm.)
Eil.
Pagrindinis rengėjas
(ketvirtis ar
Atsakingi
apibūdinimas
Partneriai
(susijęs su
Pastabos
Nr.
(organizatorius)
konkreti data,
darbuotojai
(paroda, leidinys ar
stebėsenos
jei tai parodos
pan.)
rodikliu R-08eksponavimas)

001-11-04-0201)

* - pildoma, jei iniciatyva yra paroda ar kitas renginys ir jei pagrindinis organizatorius yra archyvas.
Pastaba.Gali būti papildyta kitomis su jame įvardytais darbais susijusiomis lentelėmis (informacija).

-

-

-

2

Tarptautiškumas
1. Valstybės archyvo, kaip projekto vadovo ar pagrindinio projekto vykdytojo, vykdomi ir tęsiami tarptautiniai projektai*
Eil.
Projekto
Siekiami
Partneriai Įvykdymo terminas
Atsakingi darbuotojai
Pastabos
Nr.
pavadinimas
rezultatai
2. Tarptautiniai projektai* Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose partnerio teisėmis dalyvauja(-o) valstybės archyvas
Įvykdymo
Eil.
Projekto
Siekiami
Atsakingi
Pagrindinis vykdytojas
Partneriai
terminas
Nr.
pavadinimas
rezultatai
darbuotojai
(ketvirtis)
* - nurodomi projektai ir (ar) valstybės archyvo ir užsienio subjektų vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

Pastabos

Kitose šalyse saugomi su Lietuva susiję dokumentai
Numatomos vykdyti veiklos
Pastabos

Eil.
Nr.

Konkrečios numatomos vykdyti
veiklos (komandiruotės,
ekspedicijos ar kt.) apibūdinimas

Reikalingi
ištekliai
(lėšos ir pan.)

Numatomas
identifikuoti
dokumentų
kiekis (vnt.)

Įvykdymo
terminas
(ketvirtis)

Atsakingi
darbuotojai

-

-

-

-

-

-

(jei lentelėje
nurodomos su Lietuvos
diasporos politikos
strateginių gairių
„Globali Lietuva“ 20222030 m.* priemone
vykdomos veiklos, šioje
skiltyje reikalinga
nurodyti „Strateginės
gairės „Globali
Lietuva“)
-

* - Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022-2030 m., patvirtintos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m.
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550 „Dėl Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 m. patvirtinimo“.
https://urm.lt/uploads/default/documents/Isakymas_del%20strategini%C5%B3%20gairi%C5%B3%20GL%20patvirtinimo_2021-12-27%20Nr_%20V550.pdf

Pastaba.Gali būti papildyta kitomis su jame įvardytais darbais susijusiomis lentelėmis (informacija).

