
Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1016

redakcija)

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Tarptautinių ir nacionalinių parodų, skirtų Vilniaus 700 metų sukakčiai ir jas 

lydinčių mokslinių, kultūrinių, edukacinių programų

surengimas

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 4

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos 2010-

06-30 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 

„Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 

patvirtinimo“, 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos 

planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020-09-09 nutarimu Nr. 998, Lietuvos kultūros politikos 

strategija, patvirtinta 2019-06-26 Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 665 „Dėl Lietuvos kultūros 

politikos strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro valdymo srities 2 veiklos prioritetas 

„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

2. Valstybės dienai skirtų valstybinės reikšmės renginių ceremonialo sukūrimas, 

Valstybės dienos programos Valdovų rūmuose parengimas bei Lietuvos istoriją ir 

kultūros paveldą Europos kontekste aktualinančių tarptautinių konferencijų 

surengimas

Valstybės dienos renginių dalyvių skaičius (žm.) 4000

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos 2010-

06-30 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 

„Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 

patvirtinimo“, 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos 

planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020-09-09 nutarimu Nr. 998, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programa, patvirtinta 2020-12-11 Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl 

aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos“, Lietuvos kultūros ministro valdymo srities 2 

veiklos prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas“

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
2023 m. vasario 8 d. raštu Nr. S2-242

PATVIRTINTA 
Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų direktoriaus 
2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-19



3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos vystymas

Naujų kvalifikacijos tobulinimo programų, 

skirtų pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, 

akreditavimas (vnt.)

2

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, patvirtintos 2010-

06-30 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 

„Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 

patvirtinimo“, 2021–2030 metų Nacionalinis pažangos 

planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020-09-09 nutarimu Nr. 998, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro valdymo srities 2 veiklos prioritetas 

„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

4. Viešinti Muziejaus rinkinius ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, leidžiant 

parodų katalogus, studijas ir kitus leidinius

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių 

leidinių skaičius (vnt.)
5

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-09-09 

nutarimu Nr. 998, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

valdymo srities 2 veiklos prioritetas „Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas“

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

4866 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 3282 tūkst. eurų.

Muziejus prisideda prie Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane 

numatyto 4 NPP strateginio tikslo „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą“ 

bei programos 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“ uždavinių 08-001-04-01 „Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose 

ir prisidėti prie kultūros plėtros“ ir 08-001-04-05 „Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje“ įgyvendinimo. 



Veiklos planu siekiama šių muziejaus 

2023–2025 metų strateginio veiklos plano 

 tikslų ir uždavinių:

[Taikoma tik asignavimų valdytojams]

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Lankytojų skaičius (žm.) 300000 V. Dolinskas, direktorius;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas; 

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja; 

M. Puidokas, rinkodaros vadovas;

M. Petrulienė, komunikacijos vadovė

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 200000 V. Dolinskas, direktorius;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;                  

M. Puidokas, rinkodaros vadovas;      

R. Mockus, vyriausiasis sistemų inžinierius 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 30 V. Dolinskas, direktorius;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

M. Puidokas, rinkodaros vadovas;

M. Petrulienė, komunikacijos vadovė

I. Apsilankymai:

1. Užtikrinti fizinių lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumą. 

2. Sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms muziejuje lankytis 

nemokamai. Sudaryti galimybes suinteresuotiems asmenims susipažinti su Muziejaus 

fondais, priimant 100 atminties, mokslo ar švietimo įstaigų darbuotojų, studentų. 

3. Toliau dalyvauti nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių sekmadieniais 

akcijoje; taikyti nuolaidas bilietams per 3 valstybines šventes, susijusias su Lietuvos 

valstybingumo raida; sudaryti sąlygas Muziejuje lankytis nemokamai Muziejų ir Kultūros 

nakties akcijų metu visiems lankytojams, o Motinos ir Tėvo dienomis – tikslinėms grupėms.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Muziejaus veiklos tikslas „Didinti muziejaus vertybių rinkinius, juos pristatant visuomenei, aktualinti Lietuvos istoriją bei 

kultūros paveldą Europos kontekste, teikti kokybiškas kultūros paslaugas“; jį įgyvendinanti programa „Muziejaus vertybių 

rinkinių gausinimas ir jų aktualinimas, kokybiškų paslaugų teikimas“; šios programos 1 uždavinys „Gausinti ir tyrinėti 

muziejaus vertybių rinkinius bei užtikrinti jų išsaugojimą“, 2 uždavinys „Užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą, 

visuomenei teikiamų kultūros paslaugų ir kuriamų produktų įvairovę“.



Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

2 Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja; 

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 4 V. Dolinskas, direktorius;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

D. Mitrulevičiūtė, užsienio ryšių vadovė;

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

350 D. Avižinis, Rinkinių  skyriaus vedėjas; 

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas; 

D. Mitrulevičiūtė, užsienio ryšių vadovė; 

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)

100 Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

1,4 Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Gausinti Muziejaus vertybių rinkinius 5 proc. į pirminę apskaitą įtraukiant apie 7000 vnt. 

Muziejaus vertybių.

2. Konservuoti ir restauruoti 1000 Muziejaus rinkiniuose esančių vertybių, atlikti 100 

eksponatų tyrimus, iš jų 25 dendrochronologinių pavyzdžių analizes.

3. Vykdyti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinti Lietuvos istorijos ir kultūros 

paveldą rengiant mokslinius (5), mokslo populiarinimo (5) straipsnius, skaitant paskaitas 

studentams ir pedagogams (3), skaitant pranešimus ir viešas paskaitas (5), rengiant ir 

publikuojant parodų katalogus (3) ir kt. kultūrinius ir informacinius leidinius.

4. Pristatyti visuomenei sukauptas vertybes atnaujintose nuolatinėse ekspozicijose ir / ar 

rinkinius populiarinančiose parodose.

5. Vykdyti lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklas.



Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.) 

96 V. Dolinskas, direktorius;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

D. Avižinis, Rinkinių  skyriaus vedėjas;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas

Edukaciniuose užsiėmimuose  dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.), iš jų:

16600 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

13000 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

asmenų su negalia skaičius (žm.)

300 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

6000 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui 

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 7000 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

B. Šulinskienė, vyriausioji gidė;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

20000 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

B. Šulinskienė, vyriausioji gidė;

R. Šmigelskytė-Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Gausinti Muziejaus vertybių rinkinius 5 proc. į pirminę apskaitą įtraukiant apie 7000 vnt. 

Muziejaus vertybių.

2. Konservuoti ir restauruoti 1000 Muziejaus rinkiniuose esančių vertybių, atlikti 100 

eksponatų tyrimus, iš jų 25 dendrochronologinių pavyzdžių analizes.

3. Vykdyti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinti Lietuvos istorijos ir kultūros 

paveldą rengiant mokslinius (5), mokslo populiarinimo (5) straipsnius, skaitant paskaitas 

studentams ir pedagogams (3), skaitant pranešimus ir viešas paskaitas (5), rengiant ir 

publikuojant parodų katalogus (3) ir kt. kultūrinius ir informacinius leidinius.

4. Pristatyti visuomenei sukauptas vertybes atnaujintose nuolatinėse ekspozicijose ir / ar 

rinkinius populiarinančiose parodose.

5. Vykdyti lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklas.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Surengti 1000 edukacinių užsiėmimų ir pravesti 620 ekskursijų įvairaus amžiaus lankytojų 

grupėms.

2. Tęsti kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinančią edukacinę veiklą, bendradarbiaujant su 

socialinės globos ir vaikų gydymo įstaigomis, nakvynės namais bei karo pabėgėliais.

3. Tęsti dalyvavimą Kultūros paso projekte. Parengti 2 naujas edukacinių užsiėmimų temas, 

suderintas su Bendrojo ugdymo programomis. Vesti mokamus virtualius edukacinius 

užsiėmimus Zoom arba Microsoft teams platformose suderintu laiku ir suderinta tema 

prisijungusioms mokinių grupėms arba šeimoms.



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

3 Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja;

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

Augustė Gočelkytė, komunikacijos koordinatorė

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės 

muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų 

skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmeninti 7000 į pirminę apskaitą įtrauktų eksponatų.

2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų ženklinimas ir viešinimas muziejaus svetainėje ir 

epaveldas.lt portale (750 vnt.).

3. Intensyvinti kultūros vertybių skaitmeninimą ir skelbimą Muziejaus interneto svetainėje, 

Facebook, Pinterest, Google Arts and Play, LIMIS, VEPIS, Europeana ir kitose platformose.



Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 32 M. Puidokas, rinkodaros vadovas; 

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja; 

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas; 

R. Mockus, vyriausiasis sistemų inžinierius;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

V. Gailevičius, vyriausiasis kultūrinių renginių koordinatorius;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

23 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja; 

N. Kostinienė, edukacijos metodininkė;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

32 L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja; 

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

R. Mockus, vyriausiasis sistemų inžinierius

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

1 Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas; 

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas; 

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1. Surengti 120 Muziejaus rinkinius, Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros paveldą 

įvairiomis formomis (parodų atidarymai, kultūros vakarai, knygų pristatymai, viešos 

paskaitos, senosios muzikos koncertai ir kt.) aktualinančių kultūros renginių. 

2. Plėsti e-paslaugų ir e-produktų įvairovę (žaidimai, viktorinos, virtualūs renginiai, virtualūs 

leidiniai, virtualios parodos). 

3. Skelbti aktualią informaciją atnaujintoje Muziejaus interneto svetainėje.



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

3 V. Dolinskas, direktorius; 

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

D. Mitrulevičiūtė, užsienio ryšių vadovė;

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

8 V. Dolinskas, direktorius; 

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui; 

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja; 

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja; 

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

D. Mitrulevičiūtė, užsienio ryšių vadovė;

V. Gailevičius, vyriausiasis kultūrinių renginių koordinatorius;

Beatričė Baltrušaitytė, vyresnioji edukatorė

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

2 V. Dolinskas, direktorius;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas; 

D. Avižinis, Rinkinių skyriaus vedėjas;

Ė. Striškienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja; 

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

50 G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų  skyriaus 

vedėjas;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;                                                                                

V. Gailevičius, vyriausiasis kultūrinių renginių koordinatorius;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas;

R. Gliebutė, vyriausioji archeologė

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi surengti ypatingą tarptautinę 

Žygimanto Augusto gobelenų parodą, atspindinčią Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

paveldą Vilniaus klestėjimo laikais. Organizuoti parodą lydinčią mokslinę, kultūrinę ir 

edukacinę programą. Suorganizuoti tarptautinę parodą, skirtą Lietuvos didžiųjų 

kunigaikščių rezidencijos istorinei ikonografijai. Suorganizuoti tarptautinę parodą „Lvivas 

sveikina Vilnių“. Vykdyti parengiamuosius darbus 2024–2026 m. planuojamoms surengti 

tarptautinėms parodoms, aktualinančioms Muziejaus rinkinius ir bendrą europinį bei 

lituanistinį paveldą.

2. Bendradarbiaujant su užsienio šalių ambasadomis ir kitomis užsienio institucijomis 

surengti 2 bendrus šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančius renginius; surengti 3 

tarptautines mokslines konferencijas, su partneriais iš užsienio surengti 2 Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos nematerialųjį paveldą aktualinančius senosios muzikos 

festivalius (IX Marco Scacchi ir Šv. Cecilijos), įgyvendinti „AI-Opera“ projektą.

3. Atstovauti Muziejų tarptautinėse organizacijose ir dalyvauti tarptautinių darbo grupių 

ekspertinėse veiklose. 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Surengti 1 parodą, kurioje dalyvautų ir kiti Lietuvos muziejai. Dalyvauti kitų Lietuvos 

muziejų rengiamose dvejose parodose skolinant eksponatus.

2. Surengti 50 edukacinio, kultūrinio, mokslinio pobūdžio renginių bendradarbiaujant su 

Karališkąja bajorų sąjunga, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla, „Dr. 

Juozo Kazicko fondu“, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, kitomis 

nevyriausybinėmis švietimo, kultūros ir mokslo institucijomis ir organizacijomis. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru bei kitomis institucijomis 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną surengti Amilcare Ponchielli 

operos „Lietuviai“ (I Lituani) atlikimą Valdovų rūmų Didžiajame kieme.

3. Tęsti bendradarbiavimą su Vilniaus universiteto mokslininkais, Prabavimo rūmų, Gamtos 

tyrimų centro Giluminės geologijos laboratorijos, kitų mokslo įstaigų specialistais, vykdyti 

tolesnius Muziejaus vertybių ir archeologinių tyrimų metu surastos medžiagos tyrimus. 



IV. Rinkodara:

1. Įgyvendinti 15 integruotų viešinimo kampanijų tarptautinėms ir nacionalinėms 

parodoms, jų pažintinėms mokslinėms, kultūrinėms bei edukacinėms programoms ir kitiems 

Muziejaus renginiams bei projektams.

2. Inicijuoti 30 radijo ir televizijos reportažų, 30 straipsnių ir reportažų kultūros, laisvalaikio 

ir turizmo informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių tinklų platformose. 

Organizuoti ir sukurti 20 socialinių tinklų tiesioginių transliacijų socialinės medijos 

kanaluose. Išplatinti 40 naujienlaiškių. 

3. Įgyvendinti pasitenkinimo muziejaus veikla ir teikiamomis paslaugomis apklausą (ne 

mažiau nei 300 respondentų). 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1 V. Dolinskas, direktorius;

M. Puidokas, rinkodaros vadovas; 

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja;

M. Petrulienė, komunikacijos vadovė;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Į Muziejaus savanorišką veiklą įtraukti 2 savanorius. 

2. Atsižvelgiant į poreikį, mokslinei ir taikomajai praktikai priimti Vilniaus universiteto, 

Vilniaus dailės akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų studentus.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

2 G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas; 

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui; 

P. Foss Bugys, Kultūros istorijos tyrimų skyriaus vedėjas;

M. Mieliauskas, Restauravimo skyriaus vedėjas;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 97 V. Dolinskas, direktorius;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

Padalinių vadovai

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,63 V. Dolinskas, direktorius;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

Padalinių vadovai

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

9,5 V. Dolinskas, direktorius;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

Padalinių vadovai

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 30 E. Sereikienė, žmogiškųjų išteklių valdymo koordinatorė;

Padalinių vadovai

Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

50 L. Unikauskienė, finansų vadovė;

E. Sereikienė, žmogiškųjų išteklių valdymo koordinatorė;

Padalinių vadovai

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas:

1. Užimti ne mažiau kaip 97 procentus patvirtintų pareigybių.

2. Atsižvelgiant į veiklos pokyčius, esant poreikiui, tobulinti muziejaus organizacinę 

struktūrą, koreguoti pareigybių sąrašą.

3.  Vykdyti Darbo tvarkos taisyklėse ir Lankytojų aptarnavimo standarte darbuotojų 

apibrėžtų elgesio normų laikymosi stebėseną. Į personalo valdymo procesus įtraukti Darbo 

tarybos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narius.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Skatinti darbuotojus periodiškai, kryptingai tobulinti kvalifikaciją.

2. Organizuoti darbuotojams privalomus (darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, 

radiacinės saugos) mokymus.

3. Plėtoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklas.

4. Dalyvauti tarptautinėje muziejų specialistų mainų programoje.



Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 425000 V. Dolinskas, direktorius; 

L. Unikauskienė, finansų vadovė;

M. Puidokas, rinkodaros vadovas

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 450000 V. Dolinskas, direktorius; 

R. Šmigelskytė Stukienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir 

mokslui;

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

D. Avižinis, Rinkinių  skyriaus vedėjas; 

M. Puidokas, rinkodaros vadovas;

M. Uzorka, Parodų ir leidybos skyriaus vedėjas;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

L. Steponavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuojama uždirbti iš mokamų paslaugų 425 000 eurų, iš jų 20 000 eurų nepervedamų į 

iždą.

2. Planuojama gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams įgyvendinti, paramos 

pinigais ir paramos paslaugomis bei turtu 450 000 eurų.

3. Planuojama pravesti 5 derybas su potencialiais rėmėjais ir sudaryti 2 paramos sutartis.



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Muziejaus patalpų ir teritorijos renginiams, komercinei veiklai organizuoti nuoma. 

2. Materialaus turto perkėlimas iš Muziejaus ūkinės bazės (Kosciuškos g. 9B/Vainiūno g. 30, 

Vilnius) į Naujųjų rūmų patalpas (Kražių g. 5, Vilniaus m.). 

3. Vaiko valandinės priežiūros kambario įrengimas.

4. Muziejaus rinkinių saugyklų funkcionalumo užtikrinimas ir eksploatavimas pagal paskirtį. 

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų  1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

45 V. Dolinskas, direktorius; 

G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

G. Striška, Archeologijos ir architektūros tyrimų skyriaus 

vedėjas;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

5500 G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas;

A. Petrulytė, Renginių skyriaus vedėja;

A. Ramelis, vyriausiasis inžinierius

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,4 G. Krasauskas, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir 

infrastruktūrai;

K. Karla, Ūkio tarnybos vedėjas

I. Projektų valdymas:

1. 2023 metais valstybės investicijų projektai nėra numatomi.

Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

Direktorius Vydas Dolinskas

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Kitiems muziejams ir istorinės atminties bei kultūros paveldo institucijoms skolinti 

specializuotą automobilį, pritaikytą muziejinių vertybių transportavimui.

2. Nuomoti kilnojamąjį turtą (įrangą ir kt.) renginių, kuriems nuomojamos Muziejaus 

patalpos ir teritorija, organizatoriams.

Turtas




