
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS-VYRIAUSIOSIOS FONDŲ SAUGOTOJOS ĖRIKOS STRIŠKIENĖS  

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 
  

Einamųjų metų veiklos 

užduotys 
Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai  

1. Sistemingai atlikti 

naujai gaunamų eksponatų 

vertinimą tikrąja verte. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

saugomų neįvertinų tikrąja verte eksponatų dalies nebuvimas, 

atsižvelgiant į tai, kad muziejaus rinkiniai per metus padidėja 

~ 7000 eksponatų. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų 

neįvertinų tikrąja verte eksponatų dalis (proc.) – 0 (I-IV ketv.). 

Surengtų Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, skirtų 

eksponatų vertinimui skaičius – 4 (I-IV ketv.). 

2. Sistemingai 

skaitmeninti muziejaus 

rinkiniuose saugomus 

eksponatus. 

 

 

 

Užtikrinti lankytojams 

sukurtų virtualių produktų 

ir paslaugų skaičiaus 

didėjimą, muziejaus 

suskaitmeninto kultūros 

paveldo sklaidą. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

saugomų suskaitmenintų eksponatų dalies didėjimas, 

atsižvelgiant į tai, kad muziejaus rinkiniai per metus padidėja 

~ 7000 eksponatų. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis (proc.) – 69 (I-IV ketv.). 

Per ataskaitinius metus suskaitmenintų  eksponatų skaičius (vnt.) – 

7000 (I-IV ketv.). 

Parengtų pirminės apskaitos knygos priedų su suskaitmenintų 

eksponatų eksponatų metaduomenimis skaičius – 4 vnt. (I-IV ketv.). 

Užtikrinti elektroninių paslaugų, palengvinančių 

skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, naudojimą švietimo, 

mokslinių tyrimų ir kitais paslaugų gavėjams aktualiais 

tikslais skaičiaus didėjimą. 

Paslaugų fondų lankytojams tobulinimas, naujo funkcionalumo, 

padėsiančio lankytojus aptarnauti nuotoliniu būdu,  kūrimas  

(paraiškos LKT koordinavimas) – 1 vnt. (I-IV ketv.). 

Užtikrinti lankytojams prieinamų ir paženklintų atvirąja 

turinio licencija kultūros paveldo objektų skaičiaus didėjimą 

(metaduomenų kūrimas ir viešinimas muziejaus prieigose, 

skirtose Asmenų biogramų žodynui ir rinkinių informacinei 

sistemai, turinčiose integraciją su e.paveldo portalu bei VU 

informacine sistema „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 

vartais“). 

Per ataskaitinį laikotarpį suskaitmenintų ir lankytojams prieinamų 

bei paženklintų atvirąja turinio licencija kultūros paveldo objektų 

skaičius – 1000 vnt. (I-IV ketv.). 

LIMIS veiklų koordinavimas, pasirengimas muziejuje 

saugomų rinkinių apskaitai LIMIS, metaduomenų patikra ir 

patvirtinimas viešinimui, LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir paženklintų kultūros paveldo objektų 

skaičiaus didėjimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį LIMIS portale viešai prieinamų objektų 

skaičius – 300 vnt. (I-IV ketv.). 

Parengtas muziejinių vertybių kompiuterizuotos apskaitos Lietuvos 

integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) tvarkos 

projektas – 1 (IV ketv.). 
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3. Užtikrinti savalaikį 

muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų 

restauravimą ir/arba 

konservavimą. 

Restauruotų ir/arba konservuotų muziejuje saugomų 

eksponatų skaičiaus didėjimas. 

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį restauruotų ir/arba konservuotų 

eksponatų skaičius – 850 (I-IV ketv.). 

4. Užtikrinti muziejaus 

rinkinių prieinamumą, 

vykdyti jų sklaidą bei 

tyrimus. 

Muziejaus fonduose mokslinių tyrimų tikslais apsilankiusių 

lankytojų skaičiaus didėjimas. 

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį fonduose mokslinių tyrimų 

tikslais apsilankiusių lankytojų skaičius – 100 (I-IV ketv.). 

Atliktų eksponatų tyrimų skaičiaus didėjimas. Eksponatų tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 70 vnt. (I-IV 

ketv.). 

Surašytų eksponatų priėmimo-perdavimo laikinam saugojimui aktų 

skaičius – 20 vnt. (I-IV ketv.). 

Surašytų eksponatų vidaus judėjimo aktų skaičius – 15 vnt. (I-IV 

ketv.). 

Parodoje „Savaitės eksponatas 2022“ pristatytų eksponatų ir 

internetinių publikacijų skaičiaus didėjimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį virtualiai pristatytų rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius – 52 (I-IV ketv.). 

Parodos internetinių publikacijų skaičius – 52 (I-IV ketv.). 

5. Užtikrinti visuomenei 

pristatyto muziejaus 

rinkinio dalies didėjimą, 

lituanistinių vertybių 

aktualizavimo veiklų 

skaičiaus didėjimą. 

Parodose pristatytų muziejaus eksponatų skaičiaus didėjimas, 

aktualizuotų lituanistinių vertybių skaičiaus didėjimas 

Per ataskaitinį laikotarpį pristatytų muziejaus eksponatų skaičius – 

50 (I-IV ketv.). 

Per ataskaitinį laikotarpį aktualizuotų pasiskolintų lituanistinių 

vertybių skaičius – 100 (I-IV ketv.). 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų (perkant, priimant kaip dovaną ar 

įsigyjant kitais teisėtais būdais) eksponatų skaičius – 100 vnt. (I-IV 

ketv.).  

Surengtų Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, skirtų 

lituanistinių vertybių įsigijimui, skaičius – 2 vnt. (I-IV ketv.). 

2023 m. planuojamų parodų (Gotikinių koklių rinkinį 

pristatančios parodos, katalogo ir kt.), parengiamieji darbai. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtų rinkinius pristatančių katalogų 

skaičius – 1 vnt. (I–IV ketv.). 

Per ataskaitinį laikotarpį koordinuotų paraiškų LKT skaičius – 1 vnt. 

(I-IV ketv.). 
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Nustatyti procedūrą, kaip prieš perkant, priimant kaip dovaną 

ar palikimą, skolinantis ar įsigyjant kitais teisėtais būdais 

muziejinę vertybę, muziejus įsitikina jos nuosavybės 

teisėtumu. 

Parengtų procedūras nustatančių dokumentų projektų skaičius, vnt. – 

1 (IV ketv.). 

6. Muziejaus saugyklų 

naujose patalpose (Kražių 

g. 5) parengties ilgalaikiam 

eksponatų saugojimui ir 

lankytojų aptarnavimui 

užtikrinimas. 

Darbų, susijusių su eksponatų perkraustymu, jų tvarkymu 

saugyklose, koordinavimas, topografinių planų ir sąrašų 

rengimas, laikinųjų saugyklų Kalnų parko ūkinėje bazėje 

(Kosciuškos g. 9b) perkraustymo į nuolatines saugyklas 

parengiamieji darbai. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtas eksponatų išsidėstymo 

saugyklose topografinių planų komplektas  – 1 vnt. (I-IV ketv.). 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtas eksponatų išsidėstymo 

saugyklose topografinių sąrašų komplektas  – 1 vnt. (I-IV ketv.). 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 

 

1. Neplaninių darbų gausa. 

2. Darbuotojų atsakingų už konkrečias veiklas nedarbingumas (ligos, motinystės atostogų ir pan.). 

3. Užduočių įvykdyme dalyvaujantiems kitiems kolegoms ir darbuotojams neatlikus ar ne laiku atlikus savo darbų dalies. 

__________________ 


