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 I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

 
MISIJA 
 

Saugoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje paveldą, kaip 
išskirtinį valstybės istorijos ir kultūros paminklą, skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei 
pristatyti jos savitumą užsienyje, saugoti ir puoselėti nacionalinės 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 
  
VP-01. Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, mažinant 
kultūrinę ir socialinę atskirtį 
 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo terminas,  

ketvirtis 

1 Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos 
istoriniams ryšiams su Saksonija 

I–IV ketvirtis 

2 Parengti audiogidus  I–IV ketvirtis 
3 Surengti vasaros stovyklą specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams kartu su sveikais vaikais 
II–III ketvirtis 

 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijai 
Siektina reikšmė 
2017-ais metais 

1 Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių skaičius 150 

2 Parengtų audiogidų užsienio kalba skaičius 2 

3 Vasaros stovykloje buvusių vaikų su specialiaisiais poreikiais 
skaičius 

15 

 
 

Eil.  
Nr. 

Prioriteto pavadinimas 
Asignavimai 
tūkst. eurų 

1 Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, 
mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį 

200,0 

  
 
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 
  
Dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

teisės aktų, susijusių su nacionalinių kultūros įstaigų veikla, rengime, teikiant konkrečius 

pasiūlymus šiais klausimais.  

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 
  
1. Neatlygintinai gautos paramos iš mecenatų, rėmėjų pritraukimas.   
2. Renginių administravimo modernizavimas, kontaktų valdymo automatizavimas.   
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI 
 

Numatomos uždirbti lėšos sudaro 2,40 proc. viso biudžetinio finansavimo.  Neskaitant 

valstybės kapitalo investicinių lėšų uždirbtinos lėšos sudarytų 11,09 proc. biudžetinio 

finansavimo. 2017–2019 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos ir Muziejaus 

pajamų įmokos.  

 

 
 
 
 
 
 

Strateginis tikslas – Nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms 
visuomenės grupėms Lietuvoje ir užsienyje 

1 programa 
Asignavimai, iš viso 11.525 tūkst. Eur, 

 iš jų: 1.245 tūkst. Eur darbo 
užmokesčiui, 28 tūkst. Eur turto 

įsigijimui, 9000 tūkst. Eur – VIP lėšos 

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso  
11.245 tūkst. Eur, iš jų  

1.200 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 
9.000 tūkst. Eur VIP 

 

Pajamų įmokos, iš viso  
280 tūkst. Eur, iš jų: 

45 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 
28 tūkst. Eur turto įsigijimui 
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
  

 
2016-ųjų 

(patvirtintas) 
2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

Pareigybių skaičius (vnt.) 114 125 147 153 

Išlaidos darbo užmokesčiui (tūkst. eurų) 1135,0 1245,0 1362,0 1404,0 

 
2017 metais darbuotojų skaičius padidės 11 darbuotojų: 1 statybos techninės 

priežiūros specialistas, 6 apsaugos darbuotojai, 2 rinkinių apskaitos ir saugojimo specialistai, 

1 mokslinių tyrimų centro specialistas, 1 parodų koordinatorius. 

 
Pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio (tūkst. Eur)  

paskirstymas pagal pareigybių grupes 2017 m.  
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VALDYMO IŠLAIDOS 
 

1 lentelė. 2017–2019-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos 
(tūkst. eurų)    

Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas 

2017-ųjų metų 
asignavimai 

Numatomi 2018-ųjų metų  
asignavimai 

Numatomi 2019-ųjų metų  
asignavimai 

Iš viso 

Iš jų  

Iš viso 

Iš jų 

Iš viso 

Iš jų 

Išlaidoms 

Turtui 
įsigyti 

Išlaidoms 

Turtui 
įsigyti 

Išlaidoms 

Turtui 
įsigyti Iš viso 

Iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

Iš viso 

Iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

Iš viso 

Iš jų 
darbo 
užmok
esčiui 

1. Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas 11525,0 2497,0 1245,0 9028,0 12665,0 3655,0 1362,0 9010,0 3771,0 3743,0 1404,0 28,0 
 iš jų valdymo išlaidos 0,0    0,0    0,0    
Iš viso asignavimų programoms 11530,0 11525,0 2497,0 1245,0 12665,0 3655,0 1362,0 9010,0 3771,0 3743,0 1404,0 28,0 
Iš jų valdymo išlaidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valdymo išlaidų dalis, procentais 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

___________________________________
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II.   STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
VEIKLOS KONTEKSTAS 
   

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai nuo 2009 m. veikia 
kaip nacionalinio statuso kultūros įstaiga, istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus, kaupiantis, 
saugantis ir tiriantis bei pristatantis kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybes, mokslinių 
tyrinėjimų 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 valstybės reprezentacijos veiklą. 2017 m. 
numatyta intensyviai rengtis atkuriamų Valdovų rūmų B dalies ekspozicijų sukūrimui, patikslinti jų 
planus, eksponatų sąrašus, ruošti tekstus ir baigti rinkti reikalingą ikonografiją, taip pat įgyvendinti 
istorinį-kultūrinį projektą, skirtą Žygimanto Senojo ir Bonos Sforcos sužadėtuvių 500 metų 
paminėjimui, surengti tarptautinę ar nacionalinę tematinę parodą su integruotomis kultūrinėmis 
programomis, suorganizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Lietuvos istoriniams ryšiams su 
Saksonija, atspindinčioms ne tik Valdovų rūmų, bet ir Lietuvos paveldą. Taip pat planuojama tęsti 
mokslinių ir pažintinių leidinių rengimą bei leidybą lietuvių ir užsienio kalbomis, plėsti informaciją 
užsienio kalbomis interneto svetainėje, projektą „Nuotolinis pažintinis pasivaikščiojimas po 
Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus“ pildyti nauja informacija, 
įvesti naujas funkcijas, taip pat rengti turą užsienio (anglų ir rusų) kalbomis, parengti audiogidus 
užsienio (lenkų ir rusų) kalbomis, rengti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūrinius bei 
švietėjiškus renginius, plėtoti teminių ekskursijų pasiūlą. Todėl 2017 m. ketinama surengti 130 
renginių (kultūrinių, reprezentacinių, nuomos). Svarbiausi iš jų išryškins pozityvias istorines patirtis, 
puoselės nacionalinį tapatumą. Taip pat planuojama pravesti 800 edukacinių užsiėmimų bei 
suorganizuoti  vasaros dienos stovyklą vaikams su specialiaisiais poreikiais kartu su sveikais vaikais, 
tokiu būdu svariai prisidedant prie socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimo ir sudarant sąlygas 
specialiųjų poreikių turintiems vaikams galimybę ugdyti ir lavinti save. Tuo pačiu sveiki vaikai 
mokomi suprasti skirtingus visuomenės narių poreikius, ugdoma jų tolerancija kitokiems visuomenės 
nariams. Ketinama restauruoti ir konservuoti 1000 muziejinių vertybių, kurių dalis sudarys muziejuje 
planuojamą eksponuoti parodą. Tokia paroda išryškins lietuvių istorinę tapatybę, stiprins Pasaulio 
lietuvių ryšius su Lietuva, skatins skirtingų kultūrų dialogą. Eksponatai bus rodomi ir nuolatinėse B 
dalies ekspozicijose. 

Vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020 m. Nacionalinės 
pažangos programa ir jos horizontaliuoju prioritetu „Kultūra“, Muziejų plėtros strateginėmis kryptimis 
2015–2020 metams, stiprinant šeimos institutą ir piliečių istorinę savimonę, bus sudarytos palankios 
sąlygos, pritaikant minimalų užmokestį lankytojų bilietams, trijų valstybinių švenčių, susijusių su 
Lietuvos valstybingumo raida, metu (vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.) aplankyti Muziejaus 
ekspozicijas ir dalyvauti edukacinėje veikloje, skatinančioje pilietiškumą ir stiprinančioje pilietinę 
tapatybę. 

Valdovų rūmų, kaip istorinio Lietuvos valstybingumo simbolio, atkūrimas yra įtrauktas į 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. Atkūrimo darbai vykdomi pagal rangos 
sutartį, kuria vadovaujantis visi Valdovų rūmų statybos darbai turi būti baigti iki 2018 m. pabaigos. 

2016 m. sausio 1 d. Muziejui perėmus investicijų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų, Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas“ vykdymą, Muziejus tapo atsakingas už Valdovų 
rūmų atkūrimo darbų organizavimą bei priežiūrą. Šiuo atveju vienu iš pagrindinių Muziejaus siekių 
tapo Valdovų rūmų atkūrimo darbų (B dalies) užbaigimas iki 2018 m. pabaigos, nes šis projektas yra 
įtrauktas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio strateginę programą. Sėkmingam ir savalaikiam 
darbų užbaigimui neišvengiamai yra būtinas stabilus ir racionalus finansavimas visą Valdovų rūmų 
atkūrimo darbų laikotarpį.  
 
Ekonominiai veiksniai 
 
 Valstybės ekonomikos raida turi poveikį Muziejaus veiklai ir jos plėtojimui. Atsižvelgiant į 
tai, jog augant valstybės ūkio raidai, auga ir perkamoji galia, kas skatina šalies gyventojus daugiau 
keliauti, lankyti užsienio šalių muziejus. Valdovų rūmų muziejus, 2017 m. veiksiantis jau 5 metus, jau 
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nebėra kultūrinės infrastruktūros naujiena, todėl pirminis susidomėjimas ir muziejaus lankytojų 
skaičius natūraliai mažėja iki tam tikro stabilaus skaičiaus. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, tikimasi 
gauti 260 tūkst. eurų pajamų. 

Tačiau didėjančios Muziejaus veiklos apimtys reikalauja didesnių investicijų. Muziejuje 
saugomi rinkiniai – unikalus europinės reikšmės nacionalinis valstybės turtas, kurio išsaugojimui, 
konservavimui bei restauravimui reikalingas nuolatinis dėmesys ir lėšos. Taip pat būtina numatyti 
finansavimą Lietuvos istorijai ir paveldui svarbių lituanistinių eksponatų įsigijimui, nacionalinių 
rinkinių turtinimui bei jų pristatymui visuomenei. Lėšos riboja reikalingų sąlygų užtikrinimą 
eksponatų, kurie nėra nuolatinėje ekspozicijoje, saugojimui, nes Muziejus neturi tinkamų savų 
saugyklų. Patrauklių, interaktyvių, eksponatus tausojančių ekspozicijų įrengimą ir parodų (ypač 
tarptautinių) parengimą taip pat riboja finansinės valstybės ir Muziejaus galimybės.  

 
Socialiniai veiksniai 
 

Muziejus siekia skatinti visuomenės aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, puoselėti įvairių 
socialinių grupių kūrybingumą ir ugdyti pilietinę visuomenę, stiprinti istorinę atmintį, išsaugoti, 
aktualinti ir populiarinti kultūros paveldą Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti aukštos kokybės kultūros 
paslaugų spektrą ir skatinti kultūros iniciatyvų įvairovę, veiksmingai mažinti socialinę atskirtį, į 
muziejinę veiklą įtraukti jaunimą, prisidėti prie Pasaulio lietuvių telkimo, tautiškumo išsaugojimo, 
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kelti Muziejaus darbuotojų kvalifikaciją. 

 
Veiklos formos 
 

Atsižvelgiant į tai, kad nėra paprasta į nuolatines Muziejaus ekspozicijas pritraukti tą patį 
lankytoją kelis kartus per metus, ketinama plėsti kultūros paslaugų įvairovę, taip sudarant patrauklias 
sąlygas Muziejuje lankytis pakartotinai. Taip pat, atsižvelgiant į lankytojų poreikių tenkinimą, 2017 
metais numatoma didinti kultūros prieinamumą, t. y. plėsti kultūros paveldo pažinimo ir viešinimo 
galimybes, aktualizuoti užsienyje esančią istorinę lituanistiką, plėtoti 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, sudarant galimybę už simbolinę kainą aplankyti muziejų trijų valstybinių 
švenčių metu, taip pat Motinos dienos proga (mamoms) ir Tėvo dienos proga (tėčiams) nemokamai 
apsilankyti muziejuje. Siekiant užtikrinti tolesnį skirtingų visuomenės grupių aktyvų dalyvavimą 
Muziejaus veikloje, bus plečiamos siūlomų paslaugų virtualioje aplinkoje formos ir kiekis (pvz., 
savaitės eksponato paroda Muziejaus tinklapyje, Muziejaus profilis facebook, elektroniniai 
naujienlaiškiai ir kt.), užtikrinama efektyvi ir moderni veiklos komunikacija. 
 
STRATEGINIS TIKSLAS 
 
Nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomenės grupėms Lietuvoje ir 

užsienyje (01). 
 
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; 

• tyrinėja sukauptas vertybes ir įveda jas į kultūrinę apyvartą; 
• populiarina sukauptas vertybes ekspozicijose ir parodose Lietuvoje bei užsienyje, tyrinėjimų 

rezultatus pristatant visuomenei įvairiais leidiniais lietuvių bei užsienio kalbomis, rengiant 
įvairius renginius, edukacines programas, temines ekskursijas. 
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Strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais: 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijų  
pavadinimas, mato vienetas 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 2020-ųjų 

E-01-01 Muziejaus saugomų eksponatų 
skaičiaus didėjimas (procentai) 

8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 

 
 
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 
   
PROGRAMA – „VERTYBIŲ KAUPIMAS, SAUGOJIMAS, TYRIMAS IR 
POPULIARINIMAS“ KODAS (01-01) 
   

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų strateginis tikslas 
– nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomenės grupėms 
Lietuvoje ir užsienyje (Muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas). Šis strateginis tikslas, 
besiremiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotais veiklos prioritetais bei Kultūros 
ministerijos strateginėmis nuostatomis, suprantamas kaip nacionalinio kultūros paveldo vertybių 
populiarinimas, pristatymas visoms socialinėms grupėms Lietuvoje ir užsienyje, skatinant visuomenės 
aktyvų dalyvavimą kultūros procesuose, ugdant visų socialinių grupių kūrybingumą ir pilietinę 
visuomenę, stiprinant  istorinę atmintį. Aukštos kokybės kultūros paslaugų plėtra ir kultūros iniciatyvų 
įvairovės skatinimas, vykdomas pasinaudojant informacinėmis priemonėmis ir kitomis 
technologijomis.  

Įgyvendinant 2017 m. programą, Muziejui itin aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 
m. veiklos prioritetinė kryptis 1.1 „Socialinės atskirties mažinimas“. Atsižvelgiant į šį Vyriausybės 
veiklos prioritetą, Muziejus formuluoja savo 2017 m. veiklos prioritetą „Muziejaus teikiamų 
paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį“ bei jį 
detalizuojančius konkrečius darbus, jų rezultatus ir vertinimo kriterijus.  
 
Programos vykdytojai: 
direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Ėrika Striškienė, 
direktoriaus pavaduotojas mokslinei ir ūkinei veiklai Eduardas Kauklys, 
direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai dr. Jolanta Karpavičienė, 
vyriausioji buhalterė Regina Ašipauskienė, 
Mokslinių tyrimų centro vedėjas Gintautas Striška, 
Ekskursijų ir edukacijos skyriaus vedėja Lirija Steponavičienė, 
Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas Marijus Uzorka, 
Renginių skyriaus vedėjas Vytautas Gailevičius. 
 

2017–2019 metais planuojama tęsti minėtą programą. 

Pareigybių skaičius minėtai programai įgyvendinti: 

 
2016-iesiems 

metams 
2017-iesiems 

metams 
Projektas 2018-
iesiems metams 

Projektas 2019-
iesiems  metams 

Pareigybių 
skaičius 
programai 

114 125 147 153 

 
Programos koordinatorius:  
direktorius dr. Vydas Dolinskas, v.dolinskas@valdovurumai.lt 
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2 lentelė. 2017–2019-ųjų metų programos 01-01 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 
(tūkst. eurų) 

Tikslo,  
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, priemonės  
pavadinimas 

Patvirtinti 2016-ųjų metų 
asignavimai 

2017-ųjų metų asignavimai 
Numatomi 2018-ųjų metų 

asignavimai 
Numatomi 2019-ųjų metų 

asignavimai Tarpinstit. 
veiklos 
plano  
kodas, 
Vyriau- 
sybės  

prioriteto 
kodas 

Iš viso 

Iš jų 

Iš viso 

Iš jų 

Iš viso 

Iš jų 

Iš viso 

Iš jų 

Išlaidoms 

Turtui  
įsigyti 

Išlaidoms 

Turtui  
įsigyti 

Išlaidoms 

Turtui  
įsigyti 

Išlaidoms 

Turtui  
įsigyti Iš viso 

Iš jų  
darbo  
užmo-
kesčiui 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Iš viso 

Iš jų  
darbo 
užmo- 
kesčiui 

Iš viso 

Iš jų  
darbo  
užmo- 
kesčiui 

01 Programos tikslas: 
Didinti nacionalinių kultūros, meno, istorijos ir 
archeologijos vertybių fondus 

2326,0 2291,2 1135,0 34,8 2358,0 2330,0 1245,0 28,0 3516,0 3488,0 1362,0 28,0 3574,0 3546,0 1404,0 28,0  

01-01 Uždavinys: 
Gausinti vertybių rinkinius 

43,0 15,0 0,0 28,0 18,0 10,0 0,0 8,0 1171,0 1163,0 117,0 8,0 1229,0 1221,0 161,0 8,0  

01-01-01 Priemonė: 
Vykdyti paiešką ir įsigyti tinkamas muziejines 
vertybes 

43,0 15,0 0,0 28,0 18,0 10,0 0,0 8,0 1171,0 1163,0 117,0 8,0 1229,0 1221,0 161,0 8,0  

01-02 Uždavinys: 
Tyrinėti vertybes ir užtikrinti jų išsaugojimą 

2283,0 2276,2 1135,0 6,8 2340,0 2320,0 1245,0 20,0 2345,0 2325,0 1245,0 20,0 2345,0 2325,0 1243,0 20,0  

01-02-01 Priemonė: 
Organizuoti leidybą, mokslinių straipsnių, 
informacinių stendų, plakatų ir bukletų 
parengimą 

50,0 50,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0  

01-02-02 Priemonė: 
Užtikrinti Valdovų rūmų muziejaus patalpų 
techninę būklę, vertybių išsaugojimą bei 
darbuotojų tinkamas darbo sąlygas 

2233,0 2226,2 1135,0 6,8 2310,0 2290,0 1245,0 20,0 2315,0 2295,0 1245,0 20,0 2315,0 2295,0 1243,0 20,0  

02 Programos tikslas: 
Patraukliomis formomis teikti kokybiškas 
paslaugas visuomenei 

7173,0 113,0 0,0 7060,0 9167,0 167,0 0,0 9000,0 9149,0 167,0 0,0 8982,0 197,0 197,0 0,0 0,0  

02-01 Uždavinys: 
Siūlyti kokybišką lankytojų užimtumo formų 
įvairovę 

7173,0 113,0 0,0 7060,0 9167,0 167,0 0,0 9000,0 9149,0 167,0 0,0 8982,0 197,0 197,0 0,0 0,0  

02-01-01 Priemonė: 
Rengti parodas, kultūrinius renginius 

104,0 104,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0  

02-01-02 Priemonė: 
Kurti diferencijuotas edukacines programas ir 
ekskursijas, įsigyti vaizdines priemones bei kelti 
darbuotojų kvalifikaciją 

9,0 9,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0  

02-01-03 Priemonė: 
Užbaigti Valdovų rūmų B dalies atkūrimo 
darbus 

7060,0 0,0 0,0 7060,0 9000,0 0,0 0,0 9000,0 8982,0 0,0 0,0 8982,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas 

9499,0 2404,2 1135,0 7094,8 11525,0 2497,0 1245,0 9028,0 12665,0 3655,0 1362,0 9010,0 3771,0 3743,0 1404,0 28,0  

 iš jo: 
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

0,0 0,0 0,0 0,0 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 tarptautinės finansinės paramos 
lėšos 

0,0 0,0 0,0 0,0 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. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 330,0 295,2 43,0 34,8 280,0 252,0 45,0 28,0 280,0 252,0 45,0 28,0 310,0 282,0 43,0 28,0  
 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos 
lėšos) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Iš viso programai finansuoti (1+2) 9499,0 2404,2 1135,0 7094,8 11525,0 2497,0 1245,0 9028,0 12665,0 3655,0 1362,0 9010,0 3771,0 3743,0 1404,0 28,0  

_____________________________ 
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3 lentelė. Programos 01-01 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2016–2019-ųjų metų 
 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 
Vertinimo kriterijų reikšmės 

2016-ųjų 2017-ųjų 2018-ųjų 2019-ųjų 

 1 tikslas: 
01, Didinti nacionalinių kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybių fondus 

    

R-01-01-01-01  Bendras saugomų eksponatų skaičius (vienetai) 82362,0 89363,0 95000,0 99000,0 
R-01-01-01-02  Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja 

verte eksponatų dalis (procentai) 
0,0 0,0 0,0 0,0 

R-01-01-01-03  Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų suskaitmenintų 
eksponatų dalis (procentai) 

40,0 46,0 50,0 54,0 

 1 tikslo 1 uždavinys: 
01-01, Gausinti vertybių rinkinius 

    

P-01-01-01-01-01  Įsigytų vertybių skaičius (vienetai) 1,0 1,0 1,0 1,0 
P-01-01-01-01-02  Įtrauktų į Muziejaus pirminę apskaitą archeologinių vertybių skaičius (vienetai) 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
 1 tikslo 2 uždavinys: 

01-02, Tyrinėti vertybes ir užtikrinti jų išsaugojimą 
    

P-01-01-01-02-01  Restauruotų ir konservuotų vertybių skaičius (vienetai) 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
P-01-01-01-02-02  Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai) 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
P-01-01-01-02-03  Išleistų leidinių skaičius (vienetai) 4,0 4,0 4,0 4,0 
 2 tikslas: 

02, Patraukliomis formomis teikti kokybiškas paslaugas visuomenei 
    

R-01-01-02-01  Bendras lankytojų skaičius (vienetai) 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0 
R-01-01-02-02  Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus projektinio finansavimo paieškos paraiškų 

rezultatyvumas (procentai) 
50,0 50,0 50,0 50,0 

R-01-01-02-03  Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikaciją tobulinusių muziejaus darbuotojų dalis nuo 
įstaigos darbuotojų skaičiaus (procentai) 

20,0 20,0 20,0 20,0 

 2 tikslo 1 uždavinys: 
02-01, Siūlyti kokybišką lankytojų užimtumo formų įvairovę 

    

P-01-01-02-01-01  Kultūrinių renginių skaičius (vienetai) 90,0 90,0 130,0 130,0 
P-01-01-02-01-02  Vasaros stovykloje buvusių vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius (vienetai)  15,0   
P-01-01-02-01-03  Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių skaičius (vienetai)  150,0   
P-01-01-02-01-04  Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 

(vienetai) 
1,0 1,0 1,0 1,0 

P-01-01-02-01-05  Parengtų audiogidų užsienio kalba skaičius (vienetai)  2,0   

  
 _____________________ 

 
 
 
 



12 

 

 

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA 
   
 

4 lentelė. 2017-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes 
 

Eil. 
Nr. 

Institucijos/įstaigos pavadinimas 

Pareigybių skaičius 

Išlaidos 
darbo 

užmokesčiui 
tūkst. eurų 

Institucijos/įstaigos 
vadovai ir pavaduotojai 

Kitų padalinių vadovai ir 
pavaduotojai 

Specialistai/ neturintys 
pavaldžių asmenų ir kiti 

Iš viso 
Iš jų 

valstybės 
tarnautojai Iš viso 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 
Iš viso 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 
Iš viso 

Iš jų 
valstybės 

tarnautojai 
1  Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmai 
4  14  107  125   

 Iš viso pareigybių 4  14  107  125   
 Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 80  179  986  1245  1245,0 

  
 
 

5 lentelė. 2017—2019-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai 
 

(tūkst. eurų) 

Prie-
monės 
kodas 

Investicijų projekto 
pavadinimas 

Įgyvendinimo 
terminas 

Bendra 
vertė 

Panau-
dota 

lėšų iki 
2016-ųjų 

metų 

Planuo-
jama 

panaudoti 
2016-ųjų 

metais 

2017-ųjų metais 2018-ųjų  metais 2019-ųjų metais 

Pradžia Pabaiga 

LR 
valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Iš jų 
LR 

valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Iš jų 
LR 

valstybės 
biudžeto 

lėšų 
poreikis 

Iš jų 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

Įstaigų 
pajamų 
įmokos 

ES ir 
kita 

tarptau- 
tinė 

finansinė 
parama 

01-01-
02-01-
03  

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmų Vilniuje, Katedros a. 4, atstatymas 

2016 2018 106484,0 0,0 7060,0 9000,0 0,0 0,0 8982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Iš viso investicijų projektams   106484,0 0,0 7060,0 9000,0 0,0 0,0 8982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

_____________________ 


