
 

 

PATVIRTINTA  
Nacionalinio muziejaus  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmų direktoriaus  
2018-07-23 įsakymu Nr. V-141 

 

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

I. MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS,  
MAŽINANT KULTŪRINĘ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

Eil. 
Nr. 

Svarbiausi darbai 
Įgyvendinimo 

terminas  
(ketvirčiais) 

1. Užbaigti Valdovų rūmų atkūrimą  I–III ketv. 
2. Pristatyti visuomenei užbaigtą Valdovų rūmų kompleksą ir jį įveiklinti III–IV ketv. 
3. Surengti tarptautinius parodinius projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui I–IV ketv. 
4. Organizuoti vasaros dienos stovyklą „Legendinis vilkas“ lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonims, 

iš užsienio parvykstančių lietuvių vaikams 
I–III ketv. 

 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijai 
Planuojama 

reikšmė  
2018 m. 

1. Įrengtos naujos ir išplėstos ankstesnės ekspozicijos 6 
2. Atvertos naujos erdvės lankytojams: tarptautinių ir nacionalinių parodų, Edukacijos ir Renginių centrai, 

Renesansinis rūmų sodelis  
4 

3. Surengtos Valdovų rūmų atkūrimo pabaigtuvių iškilmės 1 
4.  Visuomenei pristatyta atkurta pirmoji opera Lietuvoje „Elenos pagrobimas“ (1636 m.) 1 
5. Surengtos tarptautinės parodos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 2 
6. Suorganizuota vasaros dienos stovykla 1 

___________________ 



 

 

Strateginis 
tikslas: 

01. Nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomenės grupėms Lietuvoje ir užsienyje 

Programa: 01-01 Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 
priemonės pavadinimas 

Planuojami veiksmai 

Planuojami rezultatai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

(ketvirčiais) 

2018-ųjų metų asignavimai, tūkst. eurų 

Iš viso 

Iš jų 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas 

Vertinimo 
kriterijaus 

reikšmė 

Išlaidoms 
Turtui 
įsigyti Iš viso Iš jų DU 

01-01-01 TIKSLAS. Didinti nacionalinių kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybių fondus 

01-01-01-01 UŽDAVINYS.  
Gausinti vertybių rinkinius 

 Bendras saugomų eksponatų 
skaičius (vienetai) 

110807 Ė. Striškienė I–IV  26,0 6,0 0,0 20,0 

Muziejaus saugomų eksponatų 
skaičiaus didėjimas (procentais) 

nuo 7 iki 6,5       

Įtraukti į apskaitą Valdovų 
rūmų archeologinių tyrimų 
metu rastų archeologinių 
radinių (VRA fondas) 

Patikrinti 7000 archeologinių 
radinių ir parengti perėmimo 
dokumentaciją. 
Įrašyti 7000 eksponatų į 
pirminės apskaitos knygas ir jų 
priedus. 

Įtrauktų į Muziejaus pirminę 
apskaitą vertybių skaičius 
(vienetai) 

7000 Ė. Striškienė I–IV 26,0 6,0 0,0 20,0 

PRIEMONĖ.  
Vykdyti paiešką ir įsigyti 
tinkamas muziejines 
vertybes (VR fondas) 

Vykdyti XV–XVII a. 
lituanistinių ir kitų muziejinių 
vertybių paiešką ir įsigyti 
1 eksponatą Muziejaus lėšomis. 

Įsigytų vertybių skaičius 
(vienetai) 

1 D. Avižinis 
 

Vykdyti vertybių 
dovanotojų (mecenatų) 
paiešką 
(VR ir VR N fondai) 

Priimti Muziejui dovanojamus 
eksponatus ir įrašyti 20 
eksponatų į apskaitos knygas. 

  D. Avižinis 
 

 Inventorinti eksponatus Archeologijos rinkinyje (VRA) 
numatoma į pagrindinio fondo 
inventorines knygas įtraukti 700 
eksponatų.  
Numizmatikos rinkinyje (VR N) 
numatoma į pagrindinio fondo 
inventorines knygas įtraukti 150 
eksponatų. 

  D. Avižinis 
Ė. Striškienė 

     

01-01-01-02 UŽDAVINYS.  
Tyrinėti vertybes ir 
užtikrinti jų išsaugojimą 

Suskaitmeninti į pirminę apskaitą 
įtrauktų eksponatų: 
7000 – Muziejaus duomenų 
bazėse; 
200 –  LIMIS; 
52 – virtualioje parodoje 
„Savaitės eksponatas 2018“. 
 
 

Suskaitmenintų eksponatų 
skaičius (vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – į LIMIS sistemą naujai įvestų 
eksponatų skaičius (vnt.)) 

7000 D. Avižinis 
Ė. Striškienė 

I–IV 2642,0 2632,0 1450,0 10,0 

Muziejaus rinkiniuose 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
saugomų suskaitmenintų 
eksponatų dalis (procentai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – suskaitmenintų muziejuose 
saugomų eksponatų dalies nuo visų 

40 Ė. Striškienė 
 



 

 

muziejuose saugomų eksponatų pokytis 
(proc.)) 

Konservuoti 990 VRA fondo 
eksponatų. 

Restauruotų ir konservuotų 
vertybių skaičius (vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – restauruotų ir prevenciškai 
konservuotų eksponatų dalies nuo muziejų 
rinkiniuose saugomų būtinų restauruoti ir 
prevenciškai konservuoti eksponatų skaičiaus 
pokytis, lyginant su 2013 m. (proc.)) 

1100 G. Striška 
M. Steponavičiūtė 

Restauruoti 110 VRA fondo 
eksponatų. 

G. Striška 
M. Steponavičiūtė 

Suorganizuoti LDM Pr. Gudyno 
restauravimo centre 3 VR fondo 
eksponatų konservavimo ir 
restauravimo darbus. 

D. Avižinis 

Pervertinti 1000 eksponatų tikrąja 
verte. 

Muziejaus rinkiniuose 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
saugomų neįvertintų tikrąja verte 
eksponatų dalis (procentai) 

0 Ė. Striškienė 

  Atlikti eksponatų tyrimus: 
25 vnt. archeologinės medienos 
rūšies nustatymo; 
25 vnt. dendrochronologinių 
medienos pavyzdžių metinių 
rievių sekų struktūros; 
50 vnt. mikrocheminių ir 
morfologinių; 
20 vnt. bendradarbiaujant su 
kitais specialistais. 

  R. Pukienė 
M. Steponavičiūtė 
R. Valatkevičienė 

     

  Pildyti muziejaus rinkinių 
mokslinių tyrimų informacinę 
sistemą ir susisteminti: 
- 4000 vaizdų,  
- 400 brėžinių,  
- 300 eksponatų piešinių,  
- 500 eksponatų 1000 
nuotraukų.  

  R. Valatkevičienė 
M. Kaminskas 
R. Ašmenaitė 
R. Manomaitienė 
V. Abramauskas 

     

  Užbaigti ir pateikti Valdovų rūmų 
archeologinių tyrimų ataskaitas. 

  G. Striška      

  Viešinti mokslinius tyrimus 
perskaitant 5 pranešimus 
mokslinėse konferencijose; 
publikuojant 7 mokslinius 
straipsnius leidiniuose. 

  R. Pukienė 
P. Blaževičius 
E. Gudas 
M. Steponavičiūtė 
R. Lelekauskaitė 

     

 PRIEMONĖ.  
Organizuoti leidybą, 
mokslinių straipsnių, 
informacinių stendų, 
plakatų ir bukletų 
parengimą 

Išleisti 1 Valdovų rūmų 
muziejaus veiklą pristatantį 
leidinį „Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų kronika“, t. 4. 

Išleistų leidinių skaičius 
(vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – atliktų muziejų rinkinių 
mokslinių tyrimų skaičius (vnt.)) 

4 M. Uzorka 
G. Striška 

I–IV 30,0 30,0 0,0 0,0 

Išleisti 3 Lietuvos ir Europos 
istoriją bei kultūros paveldą  
pristatančius leidinius: 
- Tarptautinės parodos 
„Saksonijos kurfiurstai – 
Lietuvos didieji kunigaikščiai: 
dvaro kultūra ir menas valdant 
Augustui II ir Augustui III“ 
katalogas; 

D. Avižinis 
D. Mitrulevičiūtė 
Ž. Mikailienė 
V. Dolinskas 



 

 

- Tarptautinės parodos 
„Florencija Renesanso ir Baroko 
laikais – tapybos kolekcija iš 
Cassa Risparmio banko ir fondo 
rinkinių Florencijoje“ katalogas; 
- Adomo Mickevičiaus 
poemai „Ponas Tadas“ skirtos 
tarptautinės parodos katalogas. 

 PRIEMONĖ. Užtikrinti 
Valdovų rūmų muziejaus 
patalpų techninę būklę, 
vertybių išsaugojimą bei 
darbuotojų tinkamas darbo 
sąlygas 

Sudaryti tinkamas sąlygas 
Muziejaus rinkinių saugojimui. 

(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – įrengtų privalomus techninius ir 
kokybinius reikalavimus atitinkančių, 
saugyklų skaičius (vnt.) 

 

 K. Karla 
Ė. Striškienė 
D. Avižinis 
E. Kauklys 

I–IV 2612,0 2602,0 1450,0 10,0 

Archeologinio rinkinio planinio 
patikrinimo metu sutikrinti 1000 
eksponatų 2010 m. įtrauktų į 
apskaitą. 

Vykdyti eksponatų priežiūrą 
Muziejaus ekspozicijose: 
patikrinti 1500 eksponatų I 
maršrute;  
patikrinti 200 eksponatų II 
maršrute. 

01-01-02  TIKSLAS. Patraukliomis formomis teikti kokybiškas paslaugas visuomenei, aktualinant Lietuvos istoriją ir kultūros paveldą Europos kontekste 

 UŽDAVINYS.  
Siūlyti kokybiško 
lankytojų užimtumo formų 
įvairovę 

Priimti 140 000 ekspozicijų bei 
parodų lankytojų, iš jų 10 500 
edukacinių užsiėmimų dalyvių ir 
12 600 ekskursijų dalyvių. 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – Edukacinių užsiėmimų dalyvių 
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 m. 
(proc.)) 

Bendras lankytojų skaičius 
(vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – apsilankymų muziejuose 
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 m. 
(proc.)) 

200 000 V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 
L. Steponavičienė 
A. Petrulytė 
M. Puidokas 

I–IV 8907,0 210,0 0,0 8697,0 

Priimti 60 000 renginių lankytojų. 

Priimti 100 fondų lankytojų. 

 Muziejaus lankytojų skaičiaus 
pokytis (procentais) 

Nuo 0  
iki 33 

Ieškoti papildomo finansavimo 
projektams, skirtiems pritraukti 
lankytojus, plėsti jiems siūlomų 
paslaugų įvairovę ir kokybę:  
- teikti paraiškas LKT; 
- pritraukti neatlygintinai gautos 

paramos iš fizinių ir juridinių 
asmenų. 

Per ataskaitinį laikotarpį 
Muziejaus projektinio 
finansavimo paieškos paraiškų 
rezultatyvumas (vienetai) 

12 V. Dolinskas 
M. Puidokas 
M. Uzorka 
D. Avižinis 
L. Steponavičienė 
J. Karpavičienė 
G. Striška 
A. Petrulytė 
V. Gailevičius 

Gerinti lankytojų aptarnavimo 
sąlygas atsižvelgiant į lankytojų 
nuomonę apie Muziejaus 
teikiamas paslaugas. 

Muziejaus atliktų rinkos 
(lankytojų) tyrimų skaičius per 
ataskaitinį laikotarpį (vienetai) 

1 M. Puidokas 



 

 

 PRIEMONĖ.  
Rengti parodas, 
kultūrinius renginius 

Surengti 85 kultūrinius renginius: 
 

- plėtojant visuomenei 
atpažįstamą istorine medžiaga 
pagrįstą kultūros renginių metinį 
kalendorių (Užgavėnės, Europos 
Senosios muzikos diena, Istorinio 
šokio diena, Marco Scacchi 
tarptautinis senosios muzikos 
festivalis, Istorinės Operos diena, 
Istorinės Medžioklės diena, 
Kalėdos); 
 

- surengiant tarptautinių 
parodų pažintinius mokslinių-
edukacinių-kultūrinių renginių 
ciklus; 
 

- suorganizuojant didelės 
pilietinės vertės renginį Valstybės 
dieną; 
 

- parengiant integruotą 
edukacinių-kultūrinių renginių 
programą ir dalyvaujant 
tarptautinėse akcijose „Muziejų 
Naktis“ ir „Kultūros Naktis“; 
 

- suorganizuojant Muziejuje 
1mokslinę konferenciją; 
 

- suorganizuojant naujai 
išleistų knygų, pristatančių 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės istoriją, jos 
šaltinius bei kultūros paveldą, 
muziejaus rinkinius, pristatymus; 
 

- surengiant teminius istorijos 
ir kultūros vakarus, viešas 
Muziejaus ar kitų institucijų 
specialistų ir jaunų tyrėjų 
paskaitas, arba kitus renginius, 
aktualinančius Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų archeologinius bei 
kitus tyrimus, reikšmingas 
istorijos sukaktis, 
sociokultūrinius reiškinius, 
iškilias istorines ar šių laikų 
asmenybes; 

 
- surengiant retorikos 
fenomeną Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ir Europoje 
aktualinantį renginių ciklą 
„Iškalbos menas“. 

Muziejaus surengtų ir priimtų 
renginių skaičius (vienetai) 

170 M. Uzorka  
A. Petrulytė 
V. Gailevičius 
G. Striška 
J. Karpavičienė 
 

     



 

 

  Prisidėti prie Lietuvos valstybės 
reprezentacijos, aktualinti 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencijos politinę ir 
diplomatinę raidą išnuomojant 
patalpas 7 valstybės 
reprezentacijos renginiams. 

        

  Įveiklinti Muziejaus erdves ir 
išnuomoti patalpas 80-čiai 
renginių. 

        

  Tarptautiniu ir nacionaliniu 
lygmenimis bendradarbiaujant su 
muziejais, kultūros paveldo 
institucijomis, mokslo ir švietimo 
įstaigomis, nevyriausybinėmis,  
verslo bei kitomis 
organizacijomis, vietos 
bendruomenėmis surengti 
Lietuvos ir Europos istoriją bei 
kultūros paveldą, istorijos, 
kultūros ir meno vertybes  
pristatančias bei aktualinančias 
tarptautines ir nacionalines 
parodas.  

Surengtų tarptautinių ir 
nacionalinių parodų skaičius 
(vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – Muziejų jungtinių parodų dalis 
nuo visų muziejų parengtų parodų skaičiaus 
(vnt.))  
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – kartu su švietimo įstaigomis, 
mokslininkais, vietos bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis 
parengtų parodų muziejuose dalis nuo visų 
muziejų parengtų parodų skaičiaus (proc.)) 

4 M. Uzorka 
D. Avižinis 
D. Mitrulevičiūtė 
V Dolinskas 

I–IV 190,0 190,0 0,0 0,0 

  Bendradarbiauti su aukštosiomis 
mokyklomis, rengiančiomis 
muziejų specialistus, taip pat su 
mokslo ir kitomis institucijomis, 
rengiant bendrus mokslo ir 
kultūrinius projektus: 
1) kartu su Vilniaus universitetu 
įgyvendinti Valstybinės 
lituanistinių tyrimų ir sklaidos 
2016–2024 metų programos 
projektą „Vilniaus pilių 
gyventojai XIV–XVIII a. 
Socialinė struktūra ir kasdienybė 
zooarcheologijos, archeologijos ir 
istorijos duomenimis“. 
2) kartu su Vilniaus universiteto 
Istorijos fakultetu ir Lietuvos 
istorijos instituto Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
istorijos skyriumi suorganizuoti 
mokslinę konferenciją, skirtą 
Lietuvos ir vokiškai kalbančių 
šalių istoriniams bei kultūriniams 
ryšiams. 
3) Kartu su Vilniaus universitetu 
ir Lietuvos nacionaline 
M. Mažvydo biblioteka dalyvauti 
projekte „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės vartai“ (2018–
2019). 

(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – muziejų bendradarbiavimo 
projektų su aukštosiomis mokyklomis, 
kuriuose dalyvavo muziejų darbuotojai, 
skaičius (vnt.)) 

 P. Blaževičius 
M. Uzorka 
G. Striška 
D. Tuinylienė 
J. Karpavičienė 
V. Dolinskas 
R. Mockus 
A. Petrulytė 
 

     



 

 

4) Bendradarbiauti su Vilniaus 
universitetu dėl savanoriškos 
studentų veiklos vasaros dienos 
stovykloje „Legendinis vilkas“. 
5) Surengti du bendrus kultūros 
renginius su Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija. 

 PRIEMONĖ. 
Tobulinti esamas ir kurti 
naujas diferencijuotas 
edukacines programas ir 
ekskursijas, įsigyti 
vaizdines priemones bei 
kelti darbuotojų 
kvalifikaciją 

Naujai parengti edukacinius 
užsiėmimus:  

- „Kompozitoriaus 
laboratorija“; 

- „Archeologo profesijos 
paslaptys“; 

- „Viduramžių ūkis: kas, ko ir 
už kiek?“;  

- „O tuo tarpu Europoje...“; 
- „Renesansinė pasaka“; 
- „Radvilos XVI a.: valdovo 

dvare ir valstybėje“; 
- „Vytis – Lietuvos 

valstybingumo simbolis“. 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – parengtų edukacinių užsiėmimų 
temų skaičius (vnt.)) 
 
Atnaujinti edukacinius 
užsiėmimus: 

- „Vaikystė Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio dvare“; 

- „Pavanos žingsniu“; 
- „Reveransas šokiui“; 

„Garsiausios ginklo pergalės“. 
 
Parengti edukacines veiklas, 
susietas su tarptautinėmis 
parodomis. 

Surengtų edukacinių užsiėmimų 
skaičius (vienetai) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – edukacinių užsiėmimų skaičiaus 
muziejuose pokytis, lyginant su 2013 m. 
(proc.)) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – muziejų edukacinių programų, 
suderintų su formaliojo, neformaliojo 
ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą 
programomis, skaičius (vnt.)) 

1 000 L. Steponavičienė 
V. Kaunienė 
 

I–IV 20,0 20,0 0,0 0,0 

Pravesti 10 meninio lavinimo 
studijų. 
Surengti ne mažiau kaip 3 
edukacinius koncertus šeimoms. 
Parengti naujas temines 
ekskursijas, susietas su 
nuolatinėmis ekspozicijomis: 
- „Moterys Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidencijoje“; 
- „Rūmų buitis“.  

Pravestų ekskursijų skaičius 
(vienetai) 

1050 L. Steponavičienė 
B. Šulinskienė 

Atnaujinti temines ekskursijas 
nuolatinėse ekspozicijose: 
- „Istoriniai gardėsiai Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje“; 
- „Ilgai ir laimingai? Valdovų 
santuokos“. 



 

 

Parengti specialias temines 
ekskursijas tarptautinėse 
parodose. 
 Per ataskaitinį laikotarpį 

kvalifikaciją tobulinusių 
muziejaus darbuotojų dalis nuo 
įstaigos darbuotojų skaičiaus 
(procentai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
muziejų darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo programose dalies 
nuo muziejų darbuotojų skaičiaus pokytis, 
lyginant su 2013 m. (proc.)) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
muziejų darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo programose 
(projektuose) skaičius (vnt.)) 

30 E. Sargūnaitė 
E. Sereikienė 

 PRIEMONĖ.  
Užbaigti Valdovų rūmų B 
dalies atkūrimo darbus 

Atnaujinti ankstesnes 
ekspozicijas: 
- I maršruto A dalį; 
- II maršruto A dalį. 

Atnaujintų/naujai įrengtų 
nuolatinių ekspozicijų skaičius 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
muziejuose atnaujintų ekspozicijų skaičius) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
Muziejuose atnaujintų mokymui ir 
mokymuisi pritaikytų erdvių skaičius) 

6 V. Dolinskas 
Ė. Striškienė 
E. Kauklys 
G. Striška  
D. Avižinis 
Ė. Striškienė 
V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 
 
 

I–IV 8697,0 0,0 0,0 8697,0 

Įrengti naujas ekspozicijas: 
- I maršruto B dalį; 
- II maršruto B dalį; 
- parengti Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių lobyno, insignijų, 
iždinės ir monetų kalyklos 
ekspoziciją; 
- įrengti ekspoziciją Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų 
Didžiojo kiemo bokšto apžvalgos 
aikštelėje; 
- III maršrutą: „Ginkluotė, 
kasdienybė, muzika“. 

  Atverti naujas erdves 
lankytojams:  
- Edukacijos centrą; 
- Renginių centrą; 
- tarptautinių ir nacionalinių 
parodų centrą; 
- Renesansinį rūmų sodą. 
 

Naujai atvertų lankytojams erdvių 
skaičius 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.)) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – 
muziejuose įrengtų naujų lankytojų 
aptarnavimo erdvių skaičius (vnt.)) 

4 E. Kauklys 
L. Steponavičienė 
V. Kaunienė 
K. Karla 
Ė. Striškienė 
R. Pukienė 
J. Karpavičienė 
T. Navikas 
V. Gailevičius 

     

  Fiziškai pristatyti visuomenei 800 
rinkiniuose saugomų eksponatų 
Muziejaus surengtose parodose ir 
kitiems muziejams skolinant 
eksponatus pastarųjų rengiamoms 
parodoms. 

        



 

 

  Skatinti šiuolaikinių technologijų  
integravimą į Muziejaus 
ekspozicijas: 
 

 - sukurti App muziejaus gidą 
A dalies ekspozicijoms;  

 - parengti audiogidą LT ir EN 
kalbomis atnaujintoms ir naujai 
įrengtoms ekspozicijoms; 
- sukurti virtualią panoraminę 
XVI a. rūsio erdvės su 
nugriuvusiu skliautu atkūrimo 
grafiką. 

Per ataskaitinį laikotarpį 
muziejaus sukurtų naujų e-
produktų ir e-paslaugų skaičius 
(vienetai) 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – įrengtų ir atnaujintų muziejų 
ekspozicijų, kuriose pritaikyti inovatyvūs ir 
interaktyvūs kūrybiniai sprendimai, skaičius 
(vnt.)) 
 
(Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–
2020 metams įgyvendinimo vertinimo 
kriterijus – sukurtų naujų muziejų e. 
paslaugų ir e. produktų vartotojams skaičius 
(vnt.)) 

3 M. Puidokas 
L. Steponavičienė 
J. Karpavičienė 

     

Parengti informaciją į 
kompiuterinius terminalus ir 
įdiegti terminalų turinį anglų 
kalba. 

G. Striška 

___________________ 


