NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ DIREKTORIAUS VYDO DOLINSKO
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
Einamųjų metų veiklos
užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

Parengti ir atidaryti nacionalinių ir / ar tarptautinių parodų – 3 vnt. (I–IV ketv.).
Surengti 3 parodų atidarymus bei sulaukti jų dalyvių – 600 žmonių (II–IV ketv.).
Parengti ir išleisti parodų katalogus – 3 vnt. (I–IV ketv.).
Parengti ir išleisti parodų informacinius leidinius – 3 vnt. (I–IV ketv.).
Parengti 3 parodų kultūrines, mokslines ir edukacines programas ir įgyvendinti jų
renginius – 10 vnt. (I–IV ketv.).
Vykdyti 2022–2023 m. planuojamų 12 parodų eksponatų atranką, atrinkti parodoms
eksponatų – ne mažiau nei 300 vnt. (I–IV ketv.).
Vykdyti 2022–2023 m. planuojamų nacionalinių ir / ar
Vykdyti derybas ir tartis dėl eksponatų skolinimo su eksponatų savininkais
tarptautinių parodų parengiamuosius darbus.
(juridiniais ir fiziniais asmenimis) – ne mažiau nei 40 vnt. (I–IV ketv.).
Parengti preliminarias parodų koncepcijas ir principinius ekspozicinius planus – 12
komplektų (I–IV ketv.).
1. Užtikrinti muziejaus ir
Vykdyti festivalio Midsummer Vilnius 2021 parengiamuosius darbus ir pasirašyti
užsienio partnerių bei Lietuvos
sutartį – 1 vnt. (I–II ketv.).
regionų bendradarbiavimą,
Vykdyti lituanistinį paveldą aktualizuojančios
Sudaryti sąlygas surengti festivalio koncertus – 5 vnt. (III ketv.).
muziejaus tarptautinį pripažinimą kultūrinės ir edukacinės veiklos su kitais partneriais
ir žinomumą aktualizuojant
Lietuvoje ir užsienyje projektų rengimą bei dalyvauti jų Vykdyti Kino po žvaigždėmis programos parengiamuosius darbus ir pasirašyti
užsienyje esantį lituanistinį
įgyvendinimo sutartį – 1 vnt. (I–II ketv.).
įgyvendinime.
paveldą, kuriant naujas veiklas
Sudaryti sąlygas surengti kino seansų – 25 vnt. (III ketv.).
bei paslaugas.
Parengti atnaujintą muziejaus veiklų ir projektų
Parengti atnaujintą programą, kurios pirminis variantas buvo sukurtas 2018 m. – 1
programą, skirtą Vilniaus miesto vardo paminėjimo 700
vnt. (20 veiklų, projektų, programų; I–II ketv.).
metų jubiliejui.
Parengti ir įgyvendinti tradicinę Liepos 6 d. (Valstybės Parengti šventinę veiklų ir projektų programą – 1 vnt. (I–II ketv.).
dienos – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo)
Įgyvendinti programos veiklų ir projektų – 5 vnt. (III ketv.).
veiklų ir projektų programą ir ją įgyvendinti.
Priimti viso statistinių lankytojų – 3 tūkst. (III ketv.).
Parengti spaudai (mokslinis redagavimas, iliustracijų parinkimas ir kt.) konferencijos
Parengti ir išspausdinti atskira knyga anksčiau
tekstų – 25 vnt. (I–III ketv.).
įvykusios tarptautinės mokslinės konferencijos
medžiagą.
Parengti ir išspausdinti konferencijos medžiagą – 1 kn. (I–IV ketv.).
Parengti alternatyvią parodų programą, jei kiltų nauja Parengti alternatyvią parodų programą pandemijos paūmėjimo atvejui – 3
pandemijos banga ir dalis planuotų projektų negalėtų alternatyvios parodos (I–IV ketv.).
būti įgyvendinta.
Parodos pirminės koncepcijos ir principinio plano parengimas – 2 vnt. (I ketv.).
Vykdyti parengiamuosius 3 nacionalinių ir / ar
tarptautinių parodų darbus bei surengti ir visuomenei
pristatyti šias parodas, išleisti jas aktualizuojančius
leidinius, parengti kultūrines, mokslines, ir edukacines
programas.
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2. Koordinuoti ir kontroliuoti
muziejaus rinkinių
populiarinimą, užtikrinant
muziejaus teikiamų paslaugų
prieinamumą visuomenei,
kuriant naujas veiklas bei
paslaugas.

Parengti Bonos Sforcos epochai ir nuopelnams Lietuvos Partnerių, suinteresuotų parodos pristatymu Italijoje, paieška ir preliminarių sąlygų
valstybei skirtos kilnojamosios parodos koncepciją ir suderinimas – 2 partneriai (II–III ketv.).
planą bei surasti suinteresuotus tokios parodos rodymo
partnerius Italijoje.
Parengti spaudai muziejaus nuolatinių ekspozicijų
Muziejaus nuolatinių ekspozicijų išsamaus katalogo parengimas spaudai lietuvių ir
išsamų katalogą lietuvių ir anglų kalbomis,
anglų kalbomis – 2 knygos (III–IV ketv.).
populiarinantį muziejaus rinkinius.
Užbaigti rengti spaudai muziejaus ekspozicijų vadovą Muziejaus ekspozicijų vadovo lietuvių ir anglų kalbomis parengimas ir išleidimas –
lietuvių ir anglų kalbomis bei jį išleisti.
2 knygos (III–IV ketv.).
Užbaigti muziejaus nuolatinių ekspozicijų audiogido Parengus galutinius ekspozicijų vadovo tekstus, adaptuoti juos audiogidui ir jį
lietuvių ir anglų kalbomis parengimą.
atnaujinti lietuvių ir anglų kalbomis – 2 vnt. (I–III ketv.).
Atnaujinti ir išplėsti 3D virtualų turą po visas nuolatines 3D virtualaus turo atnaujinimas, naujos medžiagos adaptavimas, siužetų sukūrimas,
muziejaus ekspozicijas bei paskelbti jį interneto
paskelbimas muziejaus interneto svetainėje – 1 vnt. (I–II ketv.).
svetainėje.
Pradėti rengti išsamią informaciją apie muziejaus
Parengti internetinės duomenų bazės projektą ir metodines nuostatas– 1 vnt. (I–II
nuolatinių ekspozicijų visus eksponatus internetinei
ketv.).
duomenų bazei.
Parengti internetinės duomenų bazės eksponatų sąrašą – 1 vnt. (III–IV ketv.).
Atnaujinti muziejaus nuolatines ekspozicijas.
Atnaujinti muziejaus interneto svetainę ir padidinti jos
funkcionalumą.
Sukurti ir paskelbti muziejaus interneto svetainėje ir
socialiniuose tinkluose naujus e-produktus ir epaslaugas.
Muziejaus projektinio finansavimo paieškos paraiškų
rezultatyvumo ir paramos konkretiems projektams
užtikrinimas.
Papildyti muziejaus rinkinius naujais eksponatais,
ieškoti jų įsigijimo rėmėjų ir pristatyti naujus
eksponatus visuomenei.

Atnaujinti muziejaus nuolatines ekspozicijas – 2 vnt. (I–III ketv.).
Parengti muziejaus svetainės atnaujinimo bei funkcionalumo padidinimo projektą ir
jį įdiegti – 1 vnt. (I–IV ketv.).
Sukurti ir paskelbti naujų e-produktų ir e-paslaugų – 50 vnt. (I–IV ketv.).
Patenkintų muziejaus parengtų ir pateiktų projektinių paraiškų dalis nuo visų
pateiktų paraiškų – 50 proc. (I–IV ketv.).

Vykdyti aktualių lituanistinių ir kitų vertybių stebėseną ir paiešką pasaulio rinkoje,
atrinkti ir pateikti ekspertų vertinimui vertybių – 30 vnt. (I–IV ketv.).
Įsigyti lituanistinių ar kitų vertybių muziejaus rinkinių papildymui – 1 vnt. (I–IV
ketv.).
Rėmėjų paramos pritraukimas eksponatų įsigijimui – 1 rėmėjas, 1 eksponatas (I–IV
ketv.).
Ieškoti potencialių rėmėjų konkrečių muziejaus
Rėmėjų pritraukimas konkrečių muziejaus projektų įgyvendinimui – 4 rėmėjai (I–IV
projektų įgyvendinimui ir parengti jiems pasiūlymus. ketv.).
Surengti lankytojų apklausą siekiant nustatyti lankytojų Įgyvendinti pasitenkinimo muziejaus veikla ir teikiamomis paslaugomis apklausą – 1
nuomonę dėl muziejaus veiklos tobulinimo ir paslaugų apklausa, 300 respondentų (III–IV ketv.).
plėtros.
Parengti ir patvirtinti priemonių, gerinančių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę,
planą su konkrečiomis priemonėmis – ne mažiau kaip 3 priemonės (IV ketv.).
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3. Įgyvendinti Muziejaus
saugyklų, Mokslinių tyrimų
skyriaus, Restauravimo
laboratorijos ir kitų tinkamų
pagalbinių patalpų
infrastruktūrinį projektą.

Susiderinti su suinteresuotomis institucijomis muziejaus Susiderinus su suinteresuotomis institucijomis bei bendradarbiaujant su Turto banku
būtinuosius infrastruktūrinius poreikius, atsirinkti
atsirinkti būtinas ir tinkamas muziejaus infrastruktūrai patalpas – 1 pastatas (I ketv.).
tinkamas patalpas, pasirengti jų perėmimui ir
Parengti konkrečių atsirinktų patalpų panaudojimo schemą pagal anksčiau
naudojimui.
formuluotus būtinus poreikius – 1 vnt. (I ketv.).
Parengti užduotį patalpų renovacijos projektui – 1 vnt. (II ketv.).
Esant galimybei, pradėti persikėlimą į patalpas – 2 padaliniai (III ketv.).
4. Užtikrinti Vieningo veiklos Pagal atnaujintą formą parengti ir su Kultūros
Parengti ir su Kultūros ministerija suderinti muziejaus 2021 m. veiklos planą – 1 vnt.
vertinimo kriterijų rinkinio
ministerija suderinti muziejaus 2021 m. veiklos planą. (I ketv.).
taikymą, suplanuojant muziejaus Surinkti visus atsiskaitymui už 2021 m. veiklą
Surinkti visi atsiskaitymui už 2021 m. veiklą reikalingi duomenys pagal Vieningą
2021 m. veiklą bei nustatant
reikalingus duomenis pagal Vieningą veiklos vertinimo veiklos vertinimo kriterijų rinkinį – 1 vnt. (IV ketv.).
darbuotojų metines užduotis
kriterijų rinkinį.
pagal įstaigai nustatytus
vertinimo kriterijus.
5. Užtikrinti muziejaus kultūros Pakeisti muziejaus kultūros ir meno darbuotojų sutartis Pakeisti muziejaus kultūros ir meno darbuotojų darbo sutartis, užtikrinant LRV
ir meno darbuotojų atlyginimų užtikrinant LRV nustatytą darbo užmokesčio
nustatytą darbo užmokesčio padidinimą nuo 2021 m. sausio 1 d. tikslingai pareiginės
padidinimą nuo 2021 m. sausio padidinimą nuo 2021 m. sausio 1 d. tikslingai
algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimui skirtomis lėšomis – 65 sutartys (I
mėnesio.
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
ketv.).
padidinimui skirtomis lėšomis.
6. Koordinuoti informacijos apie Platinti informacinius pranešimus Lietuvos ir užsienio Parengti, suredaguoti ir išplatinti pranešimų žiniasklaidai – 20 vnt. (I–IV ketv.).
muziejų, jo rinkinius ir veiklą
žiniasklaidai, rengti interviu radijui ir televizijai,
Dalyvauti interviu radijui ir televizijai – 10 kartų (I–IV ketv.).
sklaidą žiniasklaidoje.
organizuoti informacines parodų, renginių ciklų ir kt. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant informacines kampanijas – 3 vnt. (I–IV ketv.).
kampanijas.
Užsitikrinti žiniasklaidos ir reklamos kanalų paramą muziejaus projektų viešinimui –
3 kanalai (I–IV ketv.).

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys gali būti neįvykdytos
1. Esant force majeure sąlygoms arba partneriams Lietuvoje bei užsienyje atsisakius savo įsipareigojimų ir dėl to negalint įgyvendinti parodų, surengti konferencijų
ir kitų renginių.
2. Darbo grupėse dalyvaujantiems kitiems kolegoms ir darbuotojams neatlikus ar ne laiku atlikus savo darbų dalies.
3. Žmogiškieji faktoriai (muziejaus specialistų nedarbingumas, personalo kaita ir pan.).
4. Atsiradus kitiems neplanuotiems, bet būtiniems ir prioritetiniams darbams bei dėl įvairių priežasčių žymiai išsiplėtus kitų darbų apimtims.
__________________

