NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS-VYRIAUSIOSIOS FONDŲ SAUGOTOJOS ĖRIKOS STRIŠKIENĖS
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
Einamųjų metų veiklos
užduotys

Siektini rezultatai

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų neįvertinų tikrąja verte
eksponatų dalies nebuvimas, atsižvelgiant į tai,
kad muziejaus rinkiniai per metus padidėja ~
7000 eksponatų.
2. Sistemingai
Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio
skaitmeninti muziejaus pabaigoje saugomų suskaitmenintų eksponatų
rinkiniuose saugomus dalies didėjimas, atsižvelgiant į tai, kad
eksponatus.
muziejaus rinkiniai per metus padidėja ~ 7000
eksponatų.
1. Sistemingai atlikti
naujai gaunamų
eksponatų vertinimą
tikrąja verte.

3. Užtikrinti savalaikį
muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų
restauravimą ir/arba
konservavimą.
4. Užtikrinti muziejaus
rinkinių prieinamumą,
vykdyti jų sklaidą bei
tyrimus.

Restauruotų ir/arba konservuotų muziejuje
saugomų eksponatų skaičiaus didėjimas.

Muziejaus fonduose mokslinių tyrimų tikslais
apsilankiusių lankytojų skaičiaus didėjimas.
Atliktų eksponatų tyrimų skaičiaus didėjimas.

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
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.).
Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų suskaitmenintų
eksponatų dalis (proc.) – 67 (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.).
Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį restauruotų ir/arba konservuotų eksponatų
skaičius – 900 (I–IV ketv.).

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį fonduose mokslinių tyrimų tikslais apsilankiusių
lankytojų skaičius – 100 (I–IV ketv.).
Eksponatų tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 100 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.).
Parengti 2004-2005 m. Vilniaus žemutinės pilies Per ataskaitinį laikotarpį parengtų archeologinių tyrimų ataskaitų skaičius – 1 vnt. (I–
kunigaikščių rūmų Rytinio korpuso tyrimų
IV ketv.).
archeologinių tyrimų ataskatą. Parengtų
archeologinių tyrimų ataskaitų skaičiaus
didėjimas.
Per ataskaitinį laikotarpį virtualiai pristatytų rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
– 52 (I–IV ketv.).
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Parodoje „Savaitės eksponatas 2020“ pristatytų
eksponatų ir internetinių publikacijų skaičiaus
didėjimas.
Atnaujinti nuolatines ekspozicijas,
papildant/integruojant į jas naujai įsigytomis
vertybėmis bei naujausių muziejaus vykdytų
archeologinių tyrimų metu surastais radiniais (I–
III maršrutas).

Parodos internetinių publikacijų skaičius – 52 (I–IV ketv.).
Per ataskaitinį laikotarpį atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius – 2 (I–IV ketv.).
Vertybių, per ataskaitinį laikotarpį papildžiusių nuolatines ekspozicijas, skaičius –
100 vnt.

5. Užtikrinti visuomenei Parodose pristatytų muziejaus eksponatų
Per ataskaitinį laikotarpį parodose pristatytų muziejaus eksponatų skaičius – 70 (I–
pristatyto muziejaus
skaičiaus didėjimas, aktualizuotų lituanistinių
IV ketv.).
rinkinio dalies didėjimą, vertybių skaičiaus didėjimas
Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus parodose aktualizuotų pasiskolintų lituanistinių
lituanistinių vertybių
vertybių skaičius – 100 (I–IV ketv.).
aktualizavimo veiklų
Lituanistinių ir kitų muziejinių vertybių paieška ir Per ataskaitinį laikotarpį atliktų paieškų skaičius – 100 vnt.
skaičiaus didėjimą
įsigijimas.
Įsigytų eksponatų skaičius – 1 vnt.
Surengtų Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, skirtų lituanistinių vertybių
įsigijimui, skaičius – 2 vnt. (I–IV ketv.).
6. Koordinuoti
Įgyvendinti projektus „Visuomenės poreikius
Įvykdytų projektų veiklų dalis nuo suplanuotų veiklų – 100 proc (I–IV ketv.).
muziejaus veiklas,
atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“
įgyvendinant ES
(VEPIS) ir „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
Europos regioninės
vartai“ (VILIS).
plėtros fondo
Užtikrinti elektroninių paslaugų, palengvinančių Lankytojams sukurtų produktų skaičius – 2 vnt. (I–IV ketv.).
finansuojamus projektus skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką,
– „Visuomenės
naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais
poreikius atitinkančios paslaugų gavėjams aktualiais tikslais skaičiaus
virtualios kultūrinės
didėjimą.
erdvės plėtra“ (VEPIS) Užtikrinti lankytojams prieinamų ir paženklintų Per ataskaitinį laikotarpį lankytojams prieinamų ir paženklintų atviraja turinio
ir „Lietuvos Didžiosios atviraja turinio licenzija kultūros paveldo objektų licenzija kultūros paveldo objektų skaičius – 8500 vnt. (I–IV ketv.).
Kunigaikštystės vartai“ skaičiaus didėjimą (metaduomenų kūrimas
(VILIS).
peržiūra, patvirtinimas viešinimui).
Užtikrinti lankytojams
LIMIS veiklų koordinavimas, metaduomenų
Per ataskaitinį laikotarpį LIMIS portale viešai prieinamų objektų skaičius – 300 vnt.
sukurtų virtualių
patikra
ir
patvirtinimas
viešinimui,
LIMIS
portale
(I–IV ketv.).
produktų ir paslaugų
prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo
skaičiaus didėjimą,
objektų skaičiaus didėjimas.
muziejaus
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suskaitmeninto kultūros
paveldo sklaidą.

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. Esant force majeure sąlygoms arba vykdomų projektų partneriams atsisakius savo įsipareigojimų.
4. Užduočių įvykdyme dalyvaujantiems kitiems kolegoms ir darbuotojams neatlikus ar ne laiku atlikus savo darbų dalies.
__________________

