PATVIRTINTA
Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s
valdovų rūmų direktoriaus
2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-9
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai, 302297628

2015–2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I.

MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA
Saugoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutin÷je pilyje paveldą, kaip išskirtinį valstyb÷s
istorijos ir kultūros paminklą, skatinti nacionalin÷s kultūros atvirumą bei pristatyti jos savitumą užsienyje, saugoti
ir puosel÷ti nacionalin÷s kultūros tapatumą bei jį aktualinti, susieti kultūros paveldo saugojimą su muziejinių
vertybių kaupimu, moksliniais tyrimais, informacijos visuomenei teikimu, kultūros reikmių tenkinimu ir švietimu.

VEIKLOS PRIORITETAI:
I.

POPULIARINTI MUZIEJŲ IR JO RINKINIUS, PRITRAUKIANT LANKYTOJŲ:
1. surengti tarptautinę lituanistinių istorinių vertybių iš užsienio parodą (I–IV ketv.);
2. surengti tarptautinį edukacinį seminarą muziejininkams ir plačiajai visuomenei (II–III ketv.);
3. surengti Marko Skakio tarptautinį senosios muzikos festivalį (III ketv.);
4. surengti mokslinį seminarą ir viešas paskaitas apie Žemutin÷s pilies ankstyvąjį periodą (II–IV ketv.).
Siektina reikšm÷

Eil.

Vertinimo kriterijai

Nr.
1

Bendras lankytojų skaičius (vienetai)

2

Kultūrinių renginių skaičius (vienetai)

2015-ais metais
200000
50

II. GERINTI EKSPONATŲ SAUGOJIMO SĄLYGAS IR DIDINTI PAVELDO PRIEINAMUMĄ:
1. konservuoti ir restauruoti eksponatus parodoms ir rūmų „B dalies“ ekspozicijoms (I–IV ketv.);
2. suorganizuoti dvi akcijas leidžiančias visuomenei nemokamai susipažinti su Muziejaus ekspozicijomis
(II–III ketv.).
Eil.
Nr.
1

Siektina reikšm÷
Vertinimo kriterijai

2015-ais metais

Restauruotų ir konservuotų vertybių skaičius (vienetai)

1000,0

1

ASIGNAVIMAI VEIKLOS PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI
Eil.
Nr.

Prioriteto pavadinimas

Asignavimai (eurai)

1.

Populiarinti muziejų ir jo rinkinius, pritraukiant lankytojų

182461

2.

Gerinti eksponatų saugojimo sąlygas ir didinti paveldo prieinamumą

28962

PAGRINDINöS TEISöKŪROS INICIATYVOS
Nacionalin÷ms kultūros įstaigoms, muziejams aktualių teis÷s aktų projektų vertinimų, siūlymų ir pastabų
teikimas, dalyvavimas teis÷s aktų projektų rengimo darbo grup÷se bei teis÷s aktų pakeitimų iniciavimas rinkinių
komplektavimo tvarkos ir apsaugos, vidaus administravimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kitose muziejinei
veiklai aktualiose srityse.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
1.
2.
3.

Atsižvelgdami į visuomen÷s poreikius sieksime pl÷toti kultūros paslaugų įvairovę naudojant tuos
pačius žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Sutelksime d÷mesį į muziejaus darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimą, jų veiklos
vertinimą bei stiprinsime jų motyvaciją.
Didinsime muziejaus žinomumą, pl÷todami ryšius su turizmo centrais ir turizmo agentūromis.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 programa „Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas“

Šiai programai 2015–2017 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstyb÷s biudžeto l÷šos ir Muziejaus
pajamų įmokos.

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

1 programa
Asignavimai, iš viso 2301784 eurai,
iš jų: 954646 eurai darbo
užmokesčiui ir 28962 eurai turto
įsigijimui

Valstyb÷s biudžeto l÷šos, iš viso
1925278 eurų, iš jų
954646 eurai darbo užmokesčiui

Pajamų įmokos, iš viso
376506 eurai, iš jų:
28962 eurai turto įsigijimui
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ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS
Programos l÷šos pagal finansavimo šaltinius
2015-iems metams, procentais

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui, eurai

2014 m.
(patvirtintas)

2015-ieji

2016 m.

2017 m.

107

107

107

107

909696

954646

954646

954646

Pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio (eurais)
paskirstymas pagal pareigybių grupes 2015 m.
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentel÷. 2015–2017-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(eurai)
Numatomi 2016-ųjų metų
asignavimai

2015-ųjų metų asignavimai
iš jų
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

iš jų

išlaidoms

iš jų

išlaidoms

iš viso

Vertybių
kaupimas,
1.
saugojimas,
tyrimas ir
populiarinimas
Iš jų valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms
Iš jų valdymo
išlaidos
Valdymo išlaidų
dalis, procentais

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai

turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
DU

2301784

2272822

954646

28962

0,0

0,0

0,0

2301784

2272822

0,0
0%

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso

iš viso

iš jų
DU

2301784

2272822

954646

28962

0,0

0,0

0,0

0,0

954646

28962

2301784

2272822

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

0%

turtui
įsigyti

iš viso

iš jų
DU

2301784

2272822

954646

28962

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

954646

28962

2301784

2272822

954646

28962

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai nuo 2009 m. veikia kaip
nacionalinio statuso kultūros įstaiga, istorin÷s rezidencijos pobūdžio muziejus, kaupiantis, saugantis ir tiriantis bei
pristatantis kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, mokslinių tyrin÷jimų rezultatus, tobulinantis esamas
ir ruošiantis naujas ekspozicijas, rengiantis nacionalines ir tarptautines, didaktines bei virtualias parodas su
partneriais Lietuvoje ir užsienyje, vykdantis intensyvią kultūrinę, edukacinę, turizmo informacijos ir valstyb÷s
reprezentacijos veiklą.
2015 m. numatyta surengti tarptautinę parodą, tarptautinį edukacinį seminarą
muziejininkams ir plačiajai visuomenei bei tarptautinį senosios muzikos festivalį. Toliau bus rengiami ir leidžiami
moksliniai bei informaciniai leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis, atnaujinama informacija keliomis kalbomis
interneto svetain÷je, bus rengiami Lietuvos bei Valdovų rūmų paveldą, europin÷s reikšm÷s nacionalinius rinkinius,
jų tyrimus bei restauravimą pristatantys renginiai, edukacin÷s programos, temin÷s ekskursijos ir kt.
2015 m. toliau gausinsime Muziejaus rinkinius, gerinsime muziejinių vertybių saugojimo sąlygas (pvz.,
konservuosime, restauruosime ir pan.) ir apsaugos efektyvumą, šioje srityje pritaikant naujas technologijas ir
priemones bei rengiant Edukacijos, mokslinių tyrimų ir atvirų saugyklų centro sukūrimo projektą.
Visokeriopai prisid÷sime prie visuomen÷s kultūrinio, patriotinio švietimo. Didindami paveldo prieinamumą
suteiksime galimybę nemokamai aplankyti Muziejaus ekspozicijas.
2015 m. ketinama surengti 50 kultūrinių renginių, restauruoti ir konservuoti 1000 muziejinių vertybių.

Ekonominiai veiksniai
Valstyb÷s ekonomikos raida turi poveikį Muziejaus veiklai ir jos pl÷tojimui. Sparčiai maž÷jant infliacijai
(2011 m. – 4,1 proc., 2012 m. – 3,2 proc., 2013 m. – 1,2 proc., 2014 m. prognozuojama 1,5 proc.) auga perkamoji
galia, tod÷l labiau tik÷tina, kad daugiau šalies gyventojų savo l÷šų skirs laisvalaikiui ir kultūrai. 2015 m. tikim÷s
gauti 376506 eurus pajamų iš lankytojų.
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Tačiau did÷jančios Muziejaus veiklos apimtys reikalauja didesnių investicijų. Muziejuje saugomi rinkiniai
– unikalus europin÷s reikšm÷s nacionalinis valstyb÷s turtas, kurio išsaugojimui, konservavimui bei restauravimui
reikalingas nuolatinis d÷mesys ir l÷šos. Taip pat būtina numatyti finansavimą Lietuvos istorijai ir paveldui svarbių
lituanistinių eksponatų įsigijimui, nacionalinių rinkinių turtinimui bei jų pristatymui visuomenei. L÷šos riboja
reikalingų sąlygų užtikrinimą eksponatų, kurie n÷ra nuolatin÷je ekspozicijoje, saugojimui, nes Muziejus neturi
tinkamų savų saugyklų. Patrauklių, interaktyvių, eksponatus tausojančių ekspozicijų įrengimą ir parodų parengimą
taip pat riboja finansin÷s valstyb÷s ir Muziejaus galimyb÷s. Muziejus negali intensyviai pl÷toti parodin÷s ir kultūros
renginių veiklos, nes Valstyb÷ neskiria reikiamų l÷šų rūmų B dalies užbaigimui. Muziejus nepaj÷gus konkuruoti
darbo rinkoje, kai reikia pritraukti ar išlaikyti kompetentingus ir patyrusius specialistus.
Socialiniai veiksniai
Muziejus siekia skatinti visuomen÷s aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, puosel÷ti įvairių socialinių
grupių kūrybingumą ir ugdyti pilietinę visuomenę, stiprinti istorinę atmintį, išsaugoti, aktualinti ir populiarinti
kultūros paveldą Lietuvoje ir užsienyje, pl÷toti aukštos kokyb÷s kultūros paslaugų spektrą ir skatinti kultūros
iniciatyvų įvairovę, mažinti socialinę atskirtį, į muziejinę veiklą įtraukti jaunimą, skatinti tarptautinį
bendradarbiavimą, kelti Muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.

Veiklos formos
Atsižvelgiant į tai, kad n÷ra paprasta į nuolatines Muziejaus ekspozicijas pritraukti tą patį lankytoją kelis
kartus per metus, ketinama pl÷sti kultūros paslaugų įvairovę, tuo sudarant patrauklias sąlygas Muziejuje lankytis
pakartotinai. Taip pat, atsižvelgiant į lankytojų poreikių tenkinimą, 2015 m. numatoma didinti kultūros
prieinamumą, t. y. pl÷sti paveldo pažinimo ir viešinimo galimybes, aktualizuoti užsienyje esančią istorinę
lituanistiką, pl÷toti tarptautinį bendradarbiavimą parodų rengimo, edukacijos, kultūrinių renginių, mokslinių
tyrimų, turizmo informacijos sklaidos, leidybos ir kt. srityse, pasitelkiant esamus ir naujus Lietuvos bei užsienio
partnerius, orientuojantis į įvairias socialines grupes, suorganizuosime bent dvi akcijas leidžiančias visuomenei
nemokamai susipažinti su Muziejaus ekspozicijomis. Siekdami užtikrinti tolesnį skirtingų visuomen÷s grupių
aktyvų dalyvavimą Muziejaus veikloje, pl÷sime siūlomų paslaugų virtualioje aplinkoje formas ir kiekį (pvz.,
savait÷s eksponato paroda Muziejaus tinklapyje, Muziejaus profilis facebook, elektroniniai naujienlaiškiai ir kt.),
užtikrinsime efektyvią ir modernią veiklos komunikaciją.

STRATEGINIS TIKSLAS
Nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir
užsienyje (01).

Efekto kriterijus:
Vertinimo
kriterijaus Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas
kodas

E-01-01

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

2016-ųjų
metų

2017-ųjų
metų

13

12

11

10

Muziejaus saugomų eksponatų
skaičiaus did÷jimas, procentais

Tikslo aprašymas:
• įsigyja ir kaupia kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes;
• saugo sukauptas vertybes, jas konservuojant, restauruojant, siekiant užtikrinti jų saugojimui tinkamas
sąlygas visose patalpose, vykdant fizinę, mechaninę bei elektroninę rinkinių apsaugą;
• tyrin÷ja sukauptas vertybes ir įveda jas į kultūrinę apyvartą;
• populiarina sukauptas vertybes ekspozicijose ir parodose Lietuvoje bei užsienyje, tyrin÷jimų rezultatus
pristatant visuomenei įvairiais leidiniais lietuvių bei užsienio kalbomis, rengiant įvairius renginius,
edukacines programas.
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–

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
SAUGOJIMAS, TYRIMAS IR POPULIARINIMAS (01-01)

VERTYBIŲ

KAUPIMAS,

Bendroji informacija apie programą
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmų strateginis tikslas –
nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir
užsienyje. Šis strateginis tikslas, besiremiantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s suformuluotais veiklos
prioritetais bei Kultūros ministerijos strategin÷mis nuostatomis, suprantamas kaip nacionalinio kultūros paveldo
vertybių išsaugojimas bei jų populiarinimas, pristatymas visoms socialin÷ms grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje,
skatinant visuomen÷s aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, taip pat visų socialinių grupių kūrybingumo ir
pilietin÷s visuomen÷s ugdymas, istorin÷s atminties stiprinimas, aukštos kokyb÷s kultūros paslaugų pl÷tra ir kultūros
iniciatyvų įvairov÷s skatinimas, pasinaudojant informacin÷mis priemon÷mis ir kitomis technologijomis.
2015 m. įgyvendinant programą, Muziejui itin aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2015 metų
veiklos prioritetin÷ kryptis 4.3 „Kultūros prieinamumo didinimas, aktualizuojant kultūros objektus visuomen÷s
socialin÷ms, ekonomin÷ms reikm÷ms“. Atsižvelgiant į šį Vyriausyb÷s veiklos prioritetą, Muziejus formuluoja savo
2015 m. veiklos prioritetą „II. Gerinti eksponatų saugojimo sąlygas ir didinti paveldo prieinamumą“ bei jį
detalizuojančius konkrečius darbus, jų rezultatus ir vertinimo kriterijus.
Programos vykdytojai:

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja örika Striškien÷,
Direktoriaus pavaduotojas mokslinei ir ūkinei veiklai Eduardas Kauklys,
Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai dr. Jolanta Karpavičien÷,
Vyriausioji buhalter÷ Regina Ašipauskien÷,
Mokslinių tyrimų centro ved÷jas Gintautas Striška,
Edukacijos ir lankytojų centro ved÷jas Gediminas Gendr÷nas.
2015–2017 metais planuojama tęsti min÷tą programą.
Pareigybių skaičius min÷tai programai įgyvendinti:

2014-iesiems
metams
Pareigybių skaičius programai

Projektas
2015-iesiems
metams
107

107

Programos koordinatorius:
Direktorius dr. Vydas Dolinskas, v.dolinskas@valdovurumai.lt
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Projektas 2016iesiems
metams
107

Projektas
2017-iesiems
metams
107

2 lentel÷. 2015 – 2017-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemon÷s ir asignavimai
(eurai)
Numatomi 2016-ųjų metų
asignavimai

2015-ųjų metų asignavimai

Tikslo,
uždavinio,
priemon÷s
kodas

iš jų
Tikslo, uždavinio, priemon÷s
pavadinimas

iš viso

01

Programos tikslas:
Kaupti, saugoti, tirti nacionalines kultūros,
meno, istorijos ir archeologijos vertybes

01-01

iš jų

išlaidoms
iš viso

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

iš jų
darbo
užmokresčiui

turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

išlaidoms

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

2154367

2125405

954646

28962

2154367

2125405

954646

28962

2154367

2125405

954646

28962

Uždavinys:
Gausinti vertybių rinkinius

41705

12743

0,0

28962

41705

12743

0,0

28962

41705

12743

0,0

28962

01-01-01

Priemon÷:
Vykdyti paiešką ir įsigyti tinkamas
muziejines vertybes

41705

12743

0,0

28962

41705

12743

0,0

28962

41705

12743

0,0

28962

01-02

Uždavinys:
Tyrin÷ti vertybes ir užtikrinti jų išsaugojimą

2112662

2112662

954646

0,0

2112662

2112662

954646

0,0

2112662

2112662

954646

0,0

01-02-01

Priemon÷:
Organizuoti leidybą, mokslinių straipsnių,
informacinių stendų, plakatų ir bukletų
parengimą

49525

49525

0,0

0,0

49525

49525

0,0

0,0

49525

49525

0,0

0,0

01-02-02

Priemon÷:
Užtikrinti Valdovų rūmų muziejaus patalpų
techninę būklę, vertybių išsaugojimą bei
darbuotojų tinkamas darbo sąlygas

2063137

2063137

954646

0,0

2063137

2063137

954646

0,0

2063137

2063137

954646

0,0
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Tarpinsti
t.
veiklos
plano
kodas,
Vyriausy
b÷s
prioriteto
kodas

02

Programos tikslas:
Patraukliomis ir didžiausią šviet÷jišką efektą
garantuojančiomis formomis teikti
kokybiškas paslaugas visuomenei

147417

147417

0,0

0,0

147417

147417

0,0

0,0

147417

147417

0,0

0,0

02-01

Uždavinys:
Siūlyti kokybišką lankytojų užimtumo
formų įvairovę

147417

147417

0,0

0,0

147417

147417

0,0

0,0

147417

147417

0,0

0,0

133226

133226

0,0

0,0

133226

133226

0,0

0,0

133226

133226

0,0

0,0

14191

14191

0,0

0,0

14191

14191

0,0

0,0

14191

14191

0,0

0,0

2301784

2272822

954646

28962

2301784

2272822

954646

28962

2301784

2272822

954646

28962

1.1. bendrojo finansavimo l÷šos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. ES ir kitos tarptautin÷s finansin÷s
paramos l÷šos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3. tikslin÷s paskirties l÷šos ir pajamų
įmokos

376506

347544

0,0

28962

376506

347544

0,0

28962

376506

347544

0,0

28962

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2301784

2272822

954646

28962

2301784

2272822

954646

28962

2301784

2272822

954646

28962

02-01-01

Priemon÷:
Rengti parodas, kultūrinius renginius

02-01-02

Priemon÷:
Kurti diferencijuotas edukacines programas,
įsigyti vaizdines priemones bei kelti
darbuotojų kvalifikaciją
1. Viso Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžetas
iš jo

2. Kiti šaltiniai (ES finansin÷ parama
projektams įgyvendinti ir kitos teis÷tai
gautos l÷šos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
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3 lentel÷. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšm÷s 2015–2017-ųjų metų
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšm÷s
2014-ųjų

2015-ųjų

2016-ųjų

2017-ųjų

59 092

66 093

73 094

80 095

4

1

1

1

7 000

7 000

7 000

7 000

1 tikslas:
Kaupti, saugoti, tirti nacionalines kultūros, meno, istorijos ir archeologijos
vertybes
R-01-01-01-01

Bendras saugomų eksponatų skaičius (vienetai)
1 tikslo 1 uždavinys:
Gausinti vertybių rinkinius

P-01-01-01-01-01

Įsigytų (pirktų) vertybių skaičius (vienetai)

P-01-01-01-01-02

Įtrauktų į Muziejaus pirminę apskaitą archeologinių vertybių skaičius (vienetai)
1 tikslo 2 uždavinys:
Tyrin÷ti vertybes ir užtikrinti jų išsaugojimą

P-01-01-01-02-01

Restauruotų ir konservuotų vertybių skaičius (vienetai)

1 000

1 000

1 000

1 000

P-01-01-01-02-02

Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai)

7 000

7 000

7 000

7 000

P-01-01-01-02-03

Išleistų leidinių skaičius (vienetai)

5

4

4

4

200 000

200 000

200 000

200 000

2 tikslas:
Patraukliomis formomis teikti kokybiškas paslaugas visuomenei
R-01-01-02-01

Bendras lankytojų skaičius (vienetai)
2 tikslo 1 uždavinys:
Siūlyti kokybišką lankytojų užimtumo formų įvairovę

P-01-01-02-01-01

Kultūrinių renginių skaičius (vienetai)

40

50

50

50

P-01-01-02-01-02

Surengtų edukacinių užsi÷mimų skaičius (vienetai)

900

900

900

900

P-01-01-02-01-03

Surengtų parodų skaičius (vienetai)

2

2

2

2

9

4 lentel÷. 2015 metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius
Institucijos/įstaigos
pavadinimas

Nr.

Institucijos/įstaigos vadovai ir
pavaduotojai

Specialistai/neturintys pavaldžių
asmenų ir kiti
Iš jų valstyb÷s
tarnautojai

Iš viso
Iš jų valstyb÷s
tarnautojai

iš viso
1.

Kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai
iš viso

Iš jų valstyb÷s
tarnautojai

Iš jų valstyb÷s
tarnautojai

iš viso

Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštyst÷s valdovų
rūmai

4,00

14,00

89,00

107,00

Iš viso pareigybių

4,00

14,00

89,00

107,00

69864

161678

723104

954646

Iš viso išlaidų darbo
užmokesčiui

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(eurai)

954646

954646

5 lentel÷. 2015–2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(eurų)

Iš viso investicijų projektams

Šioje lentel÷je nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstyb÷s investicijų programą.
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iš jų
įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir
kita tarptautin÷
finansin÷ parama
Lietuvos Respublikos
valstyb÷s biudžeto l÷šų
poreikis

iš jų
įstaigų pajamų įmokos

Europos Sąjungos ir
kita tarptautin÷
finansin÷ parama
Lietuvos Respublikos
valstyb÷s biudžeto l÷šų
poreikis

2016-aisiais metais

Europos Sąjungos ir
kita tarptautin÷
finansin÷ parama

2015-aisiais metais

iš jų
įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos
valstyb÷s biudžeto l÷šų
poreikis

Planuojama panaudoti
(n – 1)-aisiais metais

Panaudota l÷šų iki
(n – 1)-ųjų metų

2014-aisiais metais

Bendra vert÷

Investicijų projekto pavadinimas

pabaiga

Priemon÷s
kodas

pradžia

Įgyvendinimo
terminai

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai
Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)
(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Efekto kriterijus – Muziejaus saugomų eksponatų skaičiaus did÷jimas, procentais
1. Apibr÷žimas

2. Ar tai naujas vertinimo
kriterijus

E-01-01

Muziejaus saugomų eksponatų skaičiaus did÷jimas procentais, tai kaip per
ataskaitinius metus padid÷jo bendras saugomų eksponatų (pirktų, gautų
nemokamai, perimtų iš kitų institucijų) skaičius.
Taip. Skaičiuojamas nuo 2015 m.

3. Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip svarbiausias rodiklis, įvertinantis kaip
did÷ja muziejinių vertybių fondas.

4. Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus atspindi, kaip per ataskaitinius metus padid÷jo bendras vertybių
rinkinių skaičius. Pokytis matuojamas procentais ir apskaičiuojamas pagal
formulę:
Y= [(Xn / Xn-1) -1] × 100, kur:
Xn – pasibaigus ataskaitiniams metams turimas Muziejaus eksponatų
skaičius (sumuojami naujai sukaupti eksponatai su anksčiau tur÷tais
(vienetais);
X(n-1) – iki ataskaitinių metų tur÷tas sukauptų eksponatų skaičius (vienetais).
Skaičiuojant efekto kriterijų naudojamos rezultato kriterijaus R-01-01-01-01
„Bendras saugomų eksponatų skaičius (vienetais)“ reikšm÷s.
Planuojama efekto kriterijaus reikšm÷ 2015 m. – 12 proc. (tik÷tina, kad 2014
m. bendras vertybių skaičius bus – 59 tūkst. vnt., o 2015 m. – 66 tūkst. vnt.)
Efekto kriterijaus reikšm÷s ateityje maž÷s (2016 m. – 11 proc., 2017 m. – 10
proc.), nes bendras saugomų vertybių skaičius did÷ja, o naujų vertybių
įsigijimai yra riboti.

5. Duomenų šaltinis

Muziejaus metin÷ veiklos ataskaita.

6. Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7. Skaičiavimo reguliarumas

Metai

8. Už vertinimo kriterijų
Muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja örika
atsakingas kontaktinis asmuo Striškien÷, tel. Nr. (8 5) 262 9988; e.striskiene@valdovurumai.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
2 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai
Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Rezultato kriterijus – Bendras saugomų eksponatų skaičius (vienetai)

R-01-01-01-01

1.

Apibr÷žimas

Bendras saugomų eksponatų skaičius – iš viso Muziejaus
nupirktos, gautos nemokamai (dovanos, perimtos iš kitų
institucijų) kultūros, meno, istorijos ir archeologijos
vertyb÷s.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip. Skaičiuojamas nuo 2015 m.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, kuris atspindi kiek
sukaupta eksponatų kiekybine išraiška ir leidžia įvertinti
kaip muziejus įgyvendina vieną pagrindinių veiklos
uždavinių – gausinti vertybių rinkinius.

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra rezultato kriterijus ir jo reikšm÷
matuojama vienetais.
Skaičiuojamas pagal formulę:
Yn= Xn + X(n-1), kur:
Xn – ataskaitiniais metais pirktų, gautų dovanų ir perimtų
iš kitų institucijų vertybių skaičius (sumuojamos
einamųjų metų produkto kriterijų P-01-01-01-01-01 ir P01-01-01-01-02 reikšm÷s , o taip pat ir visos nemokamai
gautos vertyb÷s, kurių iš anksto negalima suplanuoti);
X(n-1) – iki ataskaitinių metų tur÷tas visų vertybių skaičius
(ankstesnių metų rezultato kriterijaus reikšm÷).
2015 metais planuojama rezultato kriterijaus reikšm÷
gaunama:Y2015=1+7000 +59092=66093

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Metai

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų
saugotoja örika Striškien÷, tel. Nr. (8 5) 262 9988
e.striskiene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
3 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Įsigytų vertybių skaičius (vienetai)

P-01-01-01-01-01

1.

Apibr÷žimas

Įsigytos vertyb÷s – Muziejaus l÷šomis nupirktos
muziejin÷s vertyb÷s.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kiek Muziejus paj÷gus papildyti vertybių fondą
pirkdamas vertybes.

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšm÷ matuojama
vienetais ir jis turi tiesioginę reikšmę skaičiuojant rezultato
kriterijų R-01-01-01-01.
Skaičiuojamas sudedant ataskaitiniais metais Muziejaus
l÷šomis nupirktas vertybes.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Vyr. buhalter÷ Regina Ašipauskien÷,
tel. Nr.: (8 5) 261 3041 r.asipauskiene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
4 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Įtrauktų į Muziejaus pirminę apskaitą archeologinių vertybių
skaičius (vienetai)

P-01-01-01-01-02

1.

Apibr÷žimas

Įtrauktų į Muziejaus pirminę apskaitą archeologinių
vertybių skaičius – tai visi į Muziejaus fondus patekę
archeologiniai radiniai, kurie aprašyti vertybių apskaitos
knygose.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip. Skaičiuojamas nuo 2015 m.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kiek muziejinių vertybių fondas pasipildo
archeologin÷mis vertyb÷mis.

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšm÷
matuojama vienetais ir jis turi tiesioginę reikšmę
skaičiuojant rezultato kriterijų R-01-01-01-01.
Skaičiuojamas sudedant visas ataskaitiniais metais į
Muziejaus archeologinių vertybių fondų apskaitą įtrauktas
archeologines vertybes.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Metai.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų
saugotoja örika Striškien÷, tel. Nr. (8 5) 262 9988;
e.striskiene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
5 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-02

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Restauruotų ir konservuotų vertybių skaičius (vienetai)

P-01-01-01-02-01

1.

Apibr÷žimas

Restauravimas ir konservavimas tai Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmų teritorijoje aptiktų archeologinių
radinių ir kitų Muziejuje sukauptų vertybių paruošimas
saugoti ar eksponuoti.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kaip užtikrinamas muziejinių vertybių
išsaugojimas.

4.

Skaičiavimo metodas

Šio kriterijaus reikšm÷ skaičiuojama vienetais
susumuojant visus per ataskaitinį laikotarpį restauruotus
ir konservuotus Muziejaus eksponatus (kitiems
muziejams,
bažnyčioms,
privatiems
asmenims
restauruotos ir prevenciškai konservuotos vertyb÷s į šį
skaičių nesumuojamos).

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų
saugotoja örika Striškien÷,
tel. Nr. (8 5) 262 9988; e.striskiene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
6 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-02

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai)

P-01-01-01-02-02

1.

Apibr÷žimas

Suskaitmeninti eksponatai
– eksponatai,
kurie
nufotografuoti ir aprašyti elektronin÷se duomenų baz÷se.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip. Skaičiuojamas nuo 2015 m.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kaip tyrin÷jamos ir pristatomos vertyb÷s.

4.

Skaičiavimo metodas

Šio kriterijaus reikšm÷
susumuojant
visus
per
suskaitmenintus eksponatus.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų
saugotoja örika Striškien÷,
tel. Nr. (8 5) 262 9988; e.striskiene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

skaičiuojama
ataskaitinį

vienetais
laikotarpį

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
7 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-02

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Išleistų leidinių skaičius (vienetai)

P-01-01-01-02-03

1.

Apibr÷žimas

Leidiniai – mokslin÷s monografijos, parodų ir rinkinių
katalogai, albumai, mokslinių, šviet÷jiškų, informacinių ir
metodinių straipsnių rinkiniai, mokslinių konferencijų
pranešimų rinkiniai ir kt., turintys ISBN ar ISSN

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kaip tyrin÷jamos ir pristatomos vertyb÷s.

4.

Skaičiavimo metodas

Šio kriterijaus reikšm÷ skaičiuojama vienetais
susumuojant visus išleistus leidinius turinčius ISBN ar
ISSN.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Bendrųjų reikalų skyriaus ved÷ja Ernesta Sargūnait÷,
tel. Nr. (8 5) 212 7476; e.sargunaite@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
8 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

01-01-02

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Rezultato kriterijus – Bendras lankytojų skaičius (vienetai)

R-01-01-02-01

1.

Apibr÷žimas

Bendras lankytojų skaičius - visi pasyvūs ir aktyvūs
dalyviai besilankantys Muziejaus rengiamuose kultūros
renginiuose, parodose, edukaciniuose užsi÷mimuose,
fonduose ir bibliotekoje.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip. Skaičiuojamas nuo 2015 m.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, kuris atspindi kiek
patrauklios žmon÷ms Muziejaus teikiamos paslaugos.

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra rezultato kriterijus ir jo reikšm÷
matuojama vienetais.
Skaičiuojamas susumuojant Muziejaus kultūrinių
renginių, edukacinių užsi÷mimų, parodų bei fondų ir
bibliotekos lankytojus. Atlik÷jai ir ne Valdovų rūmuose
surengtų parodų lankytojai nesumuojami.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Bendrųjų reikalų skyriaus ved÷ja Ernesta Sargūnait÷,
tel. Nr. (8 5) 21 27476; e.sargunaite@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
9 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai
Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

02-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Kultūrinių renginių skaičius (vienetai)

P-01-01-02-01-01

1.

Apibr÷žimas

Renginys – Muziejaus arba Muziejaus kartu su
bendraorganizatoriais
rengiama
nacionalin÷
bei
tarptautin÷ mokslin÷ konferencija, parodos pristatymas,
seminaras, kultūros vakaras, koncertas, susitikimas,
leidinio pristatymas, vieša paskaita, festivalis ar kitas
kultūros renginys, susijęs su Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštyst÷s valdovų rūmais, Lietuvos valstyb÷s
istorija, kultūra, archeologija ir meno paveldu, istoriniais
bei aktualiais tarptautiniais ryšiais.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kiek prisidedama prie visuomen÷s kultūrinio
gyvenimo

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšm÷
matuojama vienetais.
Skaičiuojamas sudedant visus per ataskaitinį laikotarpį
Muziejaus surengtus renginius (koncertai, konferencijos,
paskaitos, seminarai, leidinio pristatymai, parodų
atidarymo renginiai taip pat pagal bendradarbiavimo
sutartis surengti renginiai). Į šį skaičių neįtraukiami
aptarnaujami renginiai vykstantys pagal nuomos sutartis
ir edukaciniai renginiai.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Renginių skyriaus ved÷ja Gintar÷ Šatevičiūt÷,
tel. Nr.: (8 5) 262 00 67 g.sateviciute@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
10 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

02-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Surengtų edukacinių užsi÷mimų skaičius (vienetai)

P-01-01-02-01-02

1.

Apibr÷žimas

Edukacinis užsi÷mimas – aktyvaus mokymosi koncepcija
pagrįstas
užsi÷mimas
lankytojams:
interaktyvus,
skatinantis refleksiją, teikiantis konkrečių žinių apie LDK
istoriją ir kultūrą.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip. Skaičiuojama nuo 2015 m.

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, suteikiantis galimybę
įvertinti kiek Muziejus prisideda prie visuomen÷s
pilietinio ugdymo ir jos supažindinimo su istorija bei
kultūra.

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšm÷
matuojama vienetais.
Skaičiuojami visi per ataskaitinį laikotarpį Muziejaus
darbuotojų surengti edukaciniai užsi÷mimai Muziejaus ar
kitose patalpose įskaitant vaikų vasaros stovyklas,
edukacinius renginius.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Administrator÷-vyresnioji muziejinink÷ Vida Kaunien÷,
tel. Nr.: (8 5) 261 7445 v.kauniene@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

2015–2017 metų
Strateginio veiklos plano
11 priedas
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2015–2017 metai

Pavadinimas

Kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s valdovų rūmai

90.900.2755

Strateginis tikslas – nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms
visuomen÷s grup÷ms Lietuvoje ir užsienyje

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo
kriterijams)

01-01

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijams)

02-01-01

(Vyriausyb÷s veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausyb÷s
veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
Produkto kriterijus – Surengtų parodų skaičius (vienetai)

P-01-01-02-01-03

1.

Apibr÷žimas

Paroda – trumpalaikis (iki vienų metų trunkantis)
muziejinių vertybių ar eksponatų išd÷stymas pagal tam
tikrą sistemą (chronologiją, autorius ir kt.) muziejuje ar
kitoje erdv÷je.

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Ne

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Vertinimo kriterijus pasirinktas kaip vienas rodiklių,
leidžiančių įvertinti kaip yra populiarinamos nacionalin÷s
kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertyb÷s

4.

Skaičiavimo metodas

Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšm÷
matuojama vienetais.
Skaičiuojamas sudedant ataskaitiniais metai surengtas
parodas (neatsižvelgiant ar ši paroda vyko muziejuje, ar
kitur Lietuvoje, ar užsienyje). Į šį skaičių neįeina
virtualios parodos. Jei paroda persikelia į kitą ataskaitinį
laikotarpį, ji pridedama prie to laikotarpio kurį buvo
atidaryta.

5.

Duomenų šaltinis

Muziejaus duomenys

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Ketvirtis. Duomenys gaunami per 5 darbo dienas nuo
ataskaitinio ketvirčio pabaigos.

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis
asmuo

Užsienio ir parodų skyriaus ved÷ja Daiva Mitrulevičiūt÷,
tel. Nr.:(8 5) 212 7466 d.mitruleviciute@valdovurumai.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

