
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ DIREKTORIAUS VYDO DOLINSKO  

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

  

Einamųjų metų veiklos 

užduotys 
Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai  

1. Užtikrinti muziejaus ir 

užsienio partnerių bei Lietuvos 

regionų bendradarbiavimą, 

muziejaus tarptautinį 

pripažinimą ir žinomumą 

aktualizuojant užsienyje esantį 

lituanistinį paveldą, kuriant 

naujas veiklas bei paslaugas. 

Vykdyti parengiamuosius XIII–XVIII a. italų 

tapybos ir skulptūros tarptautinės parodos darbus 

bei surengti ir visuomenei pristatyti šią parodą. 

 

Parengti parodos ekspozicinį planą – 1 vnt. (I ketv.). 

Pasiskolinti eksponatus ir įrengti parodą – 80 eksponatų (I ketv.). 

Surengti parodos atidarymą – 200 dalyvių (I ketv.). 

Parengti parodos katalogo koncepciją ir leidinį išleisti – 1 vnt. (I–II ketv.). 

Vykdyti parengiamuosius tarptautinės parodos, 

skirtos lietuvių kariniam elitui XIII–XIV a., darbus 

bei surengti ir visuomenei pristatyti šią parodą. Į 

parodos rengimą įtraukti Lietuvos regionų 

muziejus. 

Parengti parodos koncepciją – 1 vnt. (I–II ketv.). 

Parengti parodos ekspozicinį planą – 1 vnt. (I ketv.). 

Pasiskolinti eksponatus ir įrengti parodą – apie 400 eksponatų (I ketv.). 

Surengti parodos atidarymą – 200 dalyvių (I ketv.). 

Parengti parodos katalogo koncepciją ir leidinį išleisti – 1 vnt. (I–II ketv.). 

Vykdyti parengiamuosius tarptautinės parodos, 

skirtos vaikystės fenomenui ir dedikuotos 

Žygimanto Augusto gimimo 500 m. sukakčiai, 

darbus bei surengti ir visuomenei pristatyti šią 

parodą. 

Parengti parodos koncepciją – 1 vnt. (I–II ketv.). 

Parengti parodos ekspozicinį planą – 1 vnt. (II ketv.). 

Pasiskolinti eksponatus ir įrengti parodą – apie 250 eksponatų (III ketv.). 

Surengti parodos atidarymą – 200 dalyvių (III ketv.). 

Parengti parodos katalogo koncepciją ir leidinį išleisti – 1 vnt. (I–II ketv.). 

Tęsti parengiamuosius lituanistinių vertybių iš 

Bavarijos rinkinių tarptautinės parodos darbus. 

Suderinti eksponatų skolinimo sąlygas – 50 vnt. (I–IV ketv.). 

Parengti sutartis dėl eksponatų skolinimo – 8 institucijos (III–IVketv.). 

Vykdyti kitų galimų 2020–2023 m. parodų 

parengiamuosius darbus (pirminių idėjų ir 

koncepcijų pasiūlymai, preliminari eksponatų 

atranka, derybos dėl skolinimo galimybių ir kt.). 

Vykdyti 2020–2023 m. nacionalinių ir tarptautinių parodų parengiamuosius darbus – 5 

parodos (I–IV ketv.). 

 

Parengti ir gyvendinti nacionalinių ir tarptautinių 

parodų kultūrines programas. 
Surengti su parodomis susijusių kultūrinių ir šviečiamųjų renginių – 15 (I–IV ketv.). 

Parengti ir pasirašyti sutartį dėl tarptautinio 

muzikos festivalio Midsummer Vilnius 2020. 

Vykdyti festivalio organizavimo derinimo darbus ir pasirašyti sutartį – 1 vnt. (II ketv.). 

Sudaryti sąlygas festivalio koncertų surengimui – 8 vnt. (III ketv.). 

Koordinuoti tarptautinių mokslinių konferencijų, 

skirtų Radviloms, Lietuvos ir Saksonijos ryšiams 

bei Vilniaus ir Krokuvos katedroms, 

parengiamuosius darbus. 

Parengti spaudai Radviloms skirtos konferencijos medžiagą – 1 knyga (25 tekstai) (I–

III ketv.). 

Parengti spaudai kitų dviejų konferencijų medžiagą – 2 knygos (32 tekstai) (I–IV ketv.). 
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Koordinuoti Radviloms skirtos parodos katalogo 

parengiamuosius darbus ir išleisti leidinį. 

Parengti spaudai Radviloms skirtos parodos katalogą – 2 knygos (20 tekstų, apie 400 

aprašų) (I–II ketv.). 

2. Koordinuoti ir kontroliuoti 

muziejaus rinkinių 

populiarinimą, užtikrinant 

muziejaus teikiamų paslaugų 

prieinamumą visuomenei, 

kuriant naujas veiklas bei 

paslaugas. 

Parengti ir įgyvendinti kultūrinių ir edukacinių 

veiklų programą „Vilniaus diena Valdovų 

rūmuose“. 

Organizuoti įvairių aktualių Vilniui temų kultūrinių ir edukacinių renginių (paskaitų, 

dirbtuvių, ekskursijų ir kt.) – 10 vnt. (I ketv.). 

Parengti ir išleisti Valdovų rūmų muziejaus 

ekspozicijų vadovą, populiarinantį muziejaus 

rinkinius, lietuvių kalba. 

Tekstų redagavimas ir leidinio parengimas spaudai  – 1 vnt. (11 sp. lankų, I–II ketv.). 

Tekstų vertimo į anglų kalbą užbaigimas, korektūrų peržiūrėjimas ir leidinio parengimas 

spaudai – 1 vnt. (11 sp. lankų, II–III ketv.). 

Atnaujinti muziejaus nuolatinių ekspozicijų 

audiogidą lietuvių ir anglų kalbomis. 

Parengus galutinius ekspozicijų vadovo tekstus, atnaujinti audiogidą lietuvių ir anglų 

kalbomis – 2 vnt. (III–IV ketv.). 

Tęsti „Savaitės eksponato“ virtualios parodos 

projektą muziejaus internetinėje svetainėje. 

Koordinuoti eksponatų aprašų ir iliustracijų atranką ir skelbimą – 50 vnt. (I–IV ketv.). 

Atnaujinti muziejaus nuolatines ekspozicijas. Atnaujinta ekspozicijų – 1 vnt. (I–IV ketv.). 

Papildyti muziejaus rinkinius naujais lituanistiniais 

eksponatais, atitinkančiais muziejaus rinkinių 

formavimo kriterijus, pristatyti šiuos eksponatus 

visuomenei. 

Vykdyti aktualių lituanistinių vertybių stebėseną ir paiešką pasaulio rinkoje – 30 vnt. (I–

IV ketv.). 

Įsigyti lituanistinių vertybių – 1 vnt. (I–IV ketv.). 

Ieškoti potencialių rėmėjų vertybių įsigijimui arba jų dovanotojų – 1 vnt. (I–IV ketv.). 

Koordinuoti muziejaus lankymo organizavimą 

nemokamų sekmadienių ir kitų specialių akcijų 

metu, didinant paslaugų prieinamumą. 

 

Organizuoti lankytojų srautų priėmimą muziejųje nemokamų sekmadienių metu – 

vidutiniškai po 5 tūkst. statistinių lankytojų per 1 sekmadienį (I–IV ketv.). 

Organizuoti muziejaus lankymo nemokamas akcijas ir specialias kultūrines programas 

Muziejų naktį ir Kultūros naktį – vidutiniškai po 2 tūkst. statistinių lankytojų per 1 šventę 

(II ketv.). 

Organizuoti muziejaus lankymo akciją ir specialią kultūrinę programą už simbolinį 

mokestį Liepos 6 d. šventės metu – 2 tūkst. statistinių lankytojų (III ketv.). 

Parengti lankytojų apklausų anketas ir įgyvendinti 

apklausas, apibendrinti jų duomenis, siekiant 

veiklos tobulinimo ir paslaugų plėtros. 

 

Parengti ir įgyvendinti pasitenkinimo muziejaus veikla ir teikiamomis paslaugomis 

apklausą – 1 apklausa, 300 lankytojų (III– ketv.). 

Parengti ir patvirtinti priemonių, gerinančių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, planą 

su konkrečiomis priemonėmis – ne mažiau nei 3 priemonės (IV ketv.). 

Muziejaus projektinio finansavimo paieškos 

paraiškų rezultatyvumo ir paramos konkretiems 

projektams užtikrinimas. 

Patenkintų muziejaus parengtų ir pateiktų projektinių paraiškų dalis nuo visų pateiktų 

paraiškų – 50 proc. (I–IV ketv.). 

3. Parengti pasiūlymus su 

galimomis optimaliausiomis 

alternatyvomis dėl muziejaus 

saugyklų, Mokslinių tyrimų 

Parengti muziejaus saugyklų, Mokslinių tyrimų 

centro ir Restauravimo grupės patalpų poreikio 

schemą su konkrečių plotų ir sąlygų nurodymais. 

Pasiūlyti patalpų įrengimo sprendimų 

optimaliausias alternatyvas. 

Parengta muziejaus saugyklų, Mokslinių tyrimų centro ir Restauravimo grupės patalpų 

poreikio schema su konkrečių plotų ir sąlygų nurodymais – 1 vnt. (I ketv.). 

Parengti pasiūlymai su patalpų įrengimo sprendimų optimaliausiomis alternatyvomis – 1 

vnt. (I–II ketv.). 



3 
 

centro ir Restauravimo grupės 

patalpų. 

4. Užtikrinti Vieningo veiklos 

vertinimo kriterijų rinkinio 

taikymą, suplanuojant 

muziejaus 2020 m. veiklą bei 

nustatant darbuotojų metines 

užduotis pagal įstaigai 

nustatytus vertinimo kriterijus. 

Pagal atnaujintą formą parengtas ir su Kultūros 

ministerija suderintas muziejaus 2020 m. veiklos 

planas. 

Parengtas ir su Kultūros ministerija suderintas muziejaus 2020 m. veiklos planas – 1 

(I ketv.). 

Surinkti visi atsiskaitymui už 2020 m. veiklą 

reikalingi duomenys pagal Vieningą veiklos 

vertinimo kriterijų rinkinį. 

Surinkti visi atsiskaitymui už 2020 m. veiklą reikalingi duomenys pagal Vieningą veiklos 

vertinimo kriterijų rinkinį – 1 (IV ketv.). 

5. Užtikrinti muziejaus kultūros 

ir meno darbuotojų atlyginimų 

padidinimą nuo 2020 m. sausio 

mėnesio. 

Pakeistos muziejaus kultūros ir meno darbuotojų 

darbo sutartys, užtikrinant vidutiniškai 10 proc. 

darbo užmokesčio padidinimą nuo 2020 m. sausio 

1 d. tikslingai pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficientų padidinimui skirtomis lėšomis. 

Pakeistos muziejaus kultūros ir meno darbuotojų darbo sutartys, užtikrinant vidutiniškai 

10 proc. darbo užmokesčio padidinimą nuo 2020 m. sausio 1 d. tikslingai pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficientų padidinimui skirtomis lėšomis – 70 sutarčių (I ketv.). 

6. Koordinuoti informacijos 

apie muziejų, jo rinkinius ir 

veiklą sklaidą žiniasklaidoje. 

Platinti pranešimus Lietuvos ir užsienio 

žiniasklaidai, rengti interviu radijui ir televizijai, 

organizuoti informacines parodų, festivalių ir kt. 

kampanijas. 

Parengti, suredaguoti ir išplatinti pranešimus žiniasklaidai – 20 vnt. (I–IV ketv.). 

Dalyvauti interviu radijui ir televizijai – 10 kartų (I–IV ketv.). 

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant informacines kampanijas – 3 vnt. (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. 
__________________ 


