
PATVIRTINTA  
Nacionalinio muziejaus  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
valdovų rūmų direktoriaus  
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NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ  
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

VEIKLOS PRIORITETAI 

Eil. 
Nr. 

Svarbiausi darbai 

Įgyvendinimo 
terminas  

(ketvirčiais) 

1. Gausinti ir saugoti, skaitmeninti, tyrinėti Muziejaus rinkinius ir vykdyti informacijos sklaidą I–IV ketv. 

2. Konservuoti ir restauruoti muziejines vertybes I–IV ketv. 

3. 
Surengti tarptautinę parodą, skirtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Radvilų giminei ir jos politiniam bei 
kultūriniam paveldui bei parengti ir įgyvendinti parodos mokslinių ir kultūrinių renginių bei edukacinės veiklos 
programą 

I–IV ketv. 

4. Parengti ir išleisti Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijų vadovą (lietuvių ir anglų kalbomis) I–IV ketv. 

5. Parengti tarptautinės konferencijos „Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų 
giminė“ medžiagos pagrindu sudarytą mokslinių straipsnių rinkinį 

I–III ketv. 

6. Surengti V tarptautinį Marco Scacchi senosios muzikos festivalį I ketv. 

7. Surengti edukacinį šv. Cecilijos senosios muzikos festivalį III–IV ketv. 
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VEIKLOS PLANAS 

Strateginis 
tikslas: 01* Nacionalinių kultūros vertybių išsaugojimas, jų pristatymas visoms visuomenės grupėms Lietuvoje ir užsienyje 

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

Programos 
tikslo, 

uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Programos tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

Planuojami veiksmai 

Planuojami rezultatai 

Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykd
y-mo 
termi-

nas 
(ketvi

r-
čiais) 

2019-ųjų metų asignavimai, tūkst. eurų 

Iš viso 

Iš jų 
Efekto ar vertinimo kriterijaus 

pavadinimas /  

Efekto ar vertinimo kriterijaus kodas 

Vertinimo 
kriterijaus 

reikšmė 

Išlaidoms 
Turtui 
įsigyti Iš viso 

Iš jų 
DU 

01-01-01 PROGRAMOS I TIKSLAS: Gausinti nacionalinių kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybių rinkinius 2777 2707 2076 70 

  Bendras Muziejuje saugomų eksponatų 
skaičius (vnt.) 

R 01-01-01-01 

118 900 
 

Ė. Striškienė I–IV  

Muziejuje saugomų eksponatų skaičiaus 
didėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

E-01-01 

 
 

Ė. Striškienė 

 vienetais 7 012 
 procentais 56 

01-01-01-01 
 

01-01-01-01-01 

1. UŽDAVINYS: Gausinti vertybių rinkinius 60 10  50 
1) PRIEMONĖ 
Vertybių paieška, 
įsigijimas ir 
įtraukimas į 
pirminę apskaitą 

Vykdyti XV–XVII a. lituanistinių ir 
kitų muziejinių vertybių paiešką, jas 
įsigyti ir  
įrašyti į pirminės apskaitos knygą: 

Įsigytų ir į pirminę apskaitą įtrauktų 
vertybių skaičius (vnt.) 

P-01-01-01-01-01 

1 D. Avižinis 
RASS 
D. Mitrulevičiū
tė 
V. Dolinskas 
 

I–IV     

 atsižvelgiant į finansines galimybes,  
įsigyti vertybes Muziejaus lėšomis 

Įsigytų ir į pirminę apskaitą įtrauktų 
vertybių skaičius (vnt.) 

1 

 įsigyti vertybes, gavus 
kofinansavimą iš  
LKT ar kitų šaltinių  

Įsigytų ir į pirminę apskaitą įtrauktų 
vertybių skaičius (vnt.) 

Atsižvelgiant 
į galimybes 

2) PRIEMONĖ 
Dovanotojų (me-
cenatų) paieška, jų 
dovanos bei neat-
lygintinai perduotos 
vertybės, šių 
įtraukimas į pirminę 
apskaitą 

Priimti Muziejui dovanojamas ir 
neatlygin-tinai perduodamas vertybes 
bei jas įrašyti į pirminės apskaitos knygą 

 

Priimtų dovanotų bei neatlygintinai 
gautų bei į pirminę apskaitą įtrauktų 
vertybių skaičius (vnt.) 

10 D. Avižinis 
RASS 
KS 

I–IV 

3) PRIEMONĖ 
Valdovų rūmų ar-
cheologinių tyrimų 

Patikrinti archeologinius radinius, 
parengti jų perėmimo dokumentaciją ir 

Į Muziejaus pirminę apskaitą įtrauktų 
vertybių skaičius (vnt.) 

P-01-01-01-01-02 

7 000 Ė. Striškienė 
RASS 
 

I–IV 
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metu rastų radinių 
įtraukimas į pirminę 
apskaitą 

įrašyti į pirminės apskaitos knygą bei jos 
priedus 

 

4) PRIEMONĖ 
Eksponatų 
pervertinimas 
tikrąja verte 

Pervertinti VRA rinkinyje esančius 
eksponatus tikrąja verte 

Pervertintų eksponatų skaičius (vnt.) 1 000 Ė. Striškienė 
RASS 

I–IV     

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laiko-
tarpio pabaigoje saugomų neįvertintų 
tikrąja verte eksponatų dalis (proc.) 

R-01-01-01-02 

– 

01-01-01-02 2. UŽDAVINYS: Saugoti, tyrinėti ir populiarinti vertybes 2717 2697 2076 20 

 1) PRIEMONĖ 
Vertybių 
konservavimas ir 
restauravimas 

Konservuoti ir restauruoti Muziejaus 
rinkiniuose esančius eksponatus 

Konservuotų ir restauruotų eksponatų 
skaičius (vnt.) 

P-01-01-01-02-01 
MPSK ĮVK – restauruotų ir prevenciškai konservuotų 
eksponatų dalies nuo muziejų rinkiniuose saugomų 
būtinų restauruoti ir prevenciškai konservuoti ekspo-
natų skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 m. (proc.)** 

1 100 G. Striška 
M. Steponavičiū
tė 

I–IV     

Konservuoti VRA rinkinio eksponatus Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.) 950 G. Striška 
M. Steponavičiū
tė 

Restauruoti VRA rinkinio eksponatus Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.) 150 G. Striška 
M. Steponavičiū
tė 

Esant poreikiui organizuoti Lietuvos 
dailės muziejaus Pr. Gudyno 
restauravimo centre VR rinkinio 
eksponatų konservavimo ir restauravimo 
darbus 

Konservuotų ir restauruotų eksponatų 
skaičius (vnt.) 

Atsižvelgiant 
į poreikį 

D. Avižinis 

Esant poreikiui, konservuoti ir 
restauruoti kitų Lietuvos muziejų bei 
kitų institucijų eksponatus 

Konservuotų ir restauruotų eksponatų 
skaičius (vnt.) 

Atsižvelgiant į 
poreikį ir 
galimybes 

G. Striška 
M. Steponavičiū
tė 

2) PRIEMONĖ 
Eksponatų  
inventorinimas 

Įtraukti eksponatus į pagrindinio fondo 
inventorines knygas: 

 

Į pagrindinio fondo inventorines knygas 
įtrauktų eksponatų skaičius: 

812  I–IV     

 VR rinkinyje  Į VR rinkinį įtrauktų eksponatų 
skaičius (vnt.) 

12 D. Avižinis 
 

 

 

VRA rinkinyje  Į VRA rinkinį įtrauktų 
eksponatų skaičius (vnt.) 

600 Ė. Striškienė 
RASS 

 VRN rinkinyje  Į VRN rinkinį įtrauktų 
eksponatų skaičius (vnt.) 

200 T. Zarankaitė- 
Margienė 
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 3) PRIEMONĖ 
Anksčiau į Mu-
ziejaus apskaitą 
įtrauktų eksponatų 
planinis 
sutikrinimas 

VRA rinkinio planinio patikrinimo metu 
sutikrinti su apskaitos dokumentais dalį 
2010–2014 m. į muziejinę apskaitą 
įtrauktų eksponatų 

Sutikrintų eksponatų skaičius (vnt.) 1 000 Ė. Striškienė 
RASS 

I–IV     

 4) PRIEMONĖ 
Eksponatų 
skaitmeninimas  

Suskaitmeninti į pirminę apskaitą 
įtrauktus eksponatus: 

 

Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vnt.) 

P-01-01-01-02-02 
7 000 D. Avižinis 

Ė. Striškienė 
G. Striška 
E. Ožalas 
RASS 
MTC 

I–IV     

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje saugomų 
suskaitmenintų eksponatų dalis (proc.) 

R-01-01-01-03 

60 

MPSK ĮVK – suskaitmenintų muziejuose saugomų 
eksponatų dalies nuo visų muziejuose saugomų 
eksponatų pokytis (proc.) 

Atsižvelgiant  
į kasmetinį su-
skaitmenintų 
eksponatų skaičiaus 
padidėjimą 7 000 
vnt., išlaikyti ne 
mažiau 60 proc. 

pokytį. 

 Muziejaus rinkinių mokslinių 
tyrimų informacinėje sistemoje ir 
elektroninėse duomenų bazėse 

Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vnt.) 7 000 

 bendradarbiaujant su Lietuvos 
dailės muziejumi, LIMIS-je 

Suskaitmenintų eksponatų skaičius (vnt.) 

MPSK ĮVK – į LIMIS sistemą naujai įvestų 
eksponatų skaičius (vnt.) 

200 

 5) PRIEMONĖ 
Suskaitmenintų 
eksponatų ir turinio 
sklaida bei vieša 
prieiga prie tyrimų 

Bendradarbiaujant su Lietuvos 
nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 
dalyvauti projekte VEPS ir skaitmeninti 
kultūros paveldo objektus, siekiant 
suteikti jiems viešą prieigą per 
nacionalinio kultūros paveldo portalo 
„ePaveldas“ www.epaveldas.lt bei 
pagrin-dinio Europos kultūros paveldo 
portalo „Europeana“ www.europeana.eu 
duomenų bazes 

Parengiamieji projekto darbai. 
Suskaitmenintų ir parengtų perkėlimui į 
viešą prieigą turinčias duomenų bazes iš 
Muziejaus informacinės sistemos 
kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) 

4 000 
 

E. Ožalas 
 

I–IV     

Bendradarbiaujant su Vilniaus 
universitetu ir Lietuvos nacionaline 
M. Mažvydo biblioteka dalyvauti 
projekte „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės vartai“ (2018–2019) 

Pateikti užduočių detalizavimo pasiūly-
mus projekto parengiamųjų darbų etapui, 
siekiant sudaryti sąlygas prieigai prie 
Muziejaus duomenų bazių (konsultacijų 
skaičius vnt.). 
MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

3 
 
 
 
 
 
 

Ė. Striškienė 
G. Striška 
G. Letulis 
L. Steponavičie
nė 

     

 6) PRIEMONĖ 
Eksponatų sklaida 
(ne Muziejaus 

Mokslininkams, specialistams, 
studentams, kitiems interesantams 
pristatyti fonduose saugomus eksponatus 

Pristatytų eksponatų skaičius (vnt.) 
MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

Atsižvelgiant į 
poreikį ir 
galimybes 

Ė. Striškienė 
G. Striška 
RASS 

I–IV     
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nuolatinėse 
ekspozicijose) 

MTC 

Pristatyti Muziejaus eksponatus 
Muziejaus surengtose parodose, įskaitant 
ir virtualias 

Pristatytų eksponatų skaičius (vnt.) 60 Ė. Striškienė 
D. Avižinis 

Skolinti Muziejaus eksponatus jų 
pristatymui kitų muziejų, kultūros 
paveldo ar kitų institucijų surengtose 
parodose 

Paskolintų eksponatų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant 
poreikį 

Ė. Striškienė 
D. Avižinis 

 Pasiskolinti eksponatus iš kitų muziejų, 
kultūros paveldo ar kitų institucijų jų 
pristatymui Muziejaus surengtose 
parodose 

Pasiskolintų eksponatų skaičius (vnt.) ~ 200 Ė. Striškienė 
D. Avižinis 
M. Uzorka 

 7) PRIEMONĖ 
Vykdyti eksponatų 
ir kitus mokslinius 
tyrimus 

Atlikti eksponatų tyrimus Muziejuje: 
 

Tirtų eksponatų skaičius (vnt.) 
MPSK ĮVK – atliktų muziejų rinkinių mokslinių 
tyrimų skaičius (vnt.) 

170 G. Striška 
MTC 
RASS 

I–IV     

 archeologinės medienos rūšies 
nustatymas 
 

Tirtų eksponatų skaičius (vnt.) 25 R. Pukienė 
 

 dendrochronologinių medienos 
pavyzdžių metinių rievių sekų 
struktūros nustatymas 

Tirtų mėginių skaičius (vnt.) 25 R. Pukienė 
 

 mikrocheminiai ir morfologiniai 
tyrimai 

Tirtų eksponatų skaičius (vnt.) 100 M. Steponavičiū
tė 
 

Atlikti eksponatų tyrimus kitose 
institucijose,  bendradarbiaujant su kitais 
specialistais 

Tirtų eksponatų skaičius (vnt.) 20 R. Valatkevičie
nė 
D. Avižinis 
M. Steponavičiū
tė 

Atlikti eksponatų iš kitų muziejų ar 
kultūros paveldo bei kitų institucijų 
tyrimus 

Tirtų eksponatų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į 
poreikį 

M. Steponavičiū
tė 
 

    

 8) PRIEMONĖ 
Muziejaus rinkinių 
mokslinių tyrimų 
informacinės 
sistemos pildymas 
 

Pildyti Muziejaus rinkinių mokslinių 
tyrimų informacinę sistemą ir 
susisteminti: 

Susisteminta vienetų, kuriais papildyta 
informacinė sistema 

2 300  I–IV     

 vaizdus Susisteminta vienetų 2 000 M. Kaminskas 

 brėžinius Susisteminta vienetų 100 R. Ašmenaitė 

  eksponatų piešinius Susisteminta vienetų 200 R. Manomaitie
nė 

 9) PRIEMONĖ 
Valdovų rūmų 
archeologinių 
tyrimų ataskaitų 
rengimas 

Užbaigti Valdovų rūmų archeologinių 
tyrimų ataskaitas 

Užbaigtos ir pateiktos Valdovų rūmų 
archeologinių tyrimų ataskaitos (vnt.) 

3 MTC 
G. Gendrėnas 
 

I–IV     



6 

 

 10) PRIEMONĖ 
Vertybių 
aktualinimas ir jų 
bei Lietuvos 
Didžiosios 
Kunigaikštystės 
istorijos ir kultūros 
paveldo tyrimų 
įvedimas į mokslo 
apyvartą bei sklaida 

Skaityti pranešimus mokslinėse 
konferencijose 

Mokslinių pranešimų skaičius (vnt.) 8 G. Striška 
MTC, RASS 

I–IV 
 

    

Parengti ir publikuoti mokslinius 
straipsnius 

Publikuotų mokslinių straipsnių skaičius 
(vnt.) 

5 

Skaityti metodinius pranešimus Metodinių pranešimų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į 
poreikį 

MTC, RASS 

Skaityti mokslo populiarinimo 
pranešimus, paskaitas 

Mokslo populiarinimo paskaitų, 
pranešimų skaičius (vnt.) 

8 MTC, RASS 
V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 

Parengti bei publikuoti mokslo 
populiarinimo straipsnius 

Mokslo populiarinimo straipsnių 
skaičius 

8 MTC, RASS 
V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 

Teikti informaciją apie Muziejaus 
rinkinius, istoriją bei kultūros paveldą 
žiniasklaidai, viešosios informacijos 
priemonėms 

Interviu, pasisakymų, dalyvavimų 
televizijos, radijo ir kt. laidose skaičius 
(vnt.) 

30 RASS, MTC, 
PLS, EES, RS, 
KS 
Ė. Striškienė 
V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 

Teikti temines ar metodines konsultacijas  
apie vertybes, Muziejaus rinkinius, 
istoriją  bei kultūros paveldą, 
muziejininkystę įvairių sričių 
specialistams, mokslo, studijų, švietimo 
institucijų atstovams: 

Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.) 
 

Atsižvelgiant į 
poreikį 

RASS, MTC, 
PLS, EES, RS, 
KS, AEPS, 
PTĮS 
 
 

 raštu Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į 
poreikį 

 žodžiu  Suteiktų konsultacijų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į 
poreikį 

01-01-01-02-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) PRIEMONĖ 
Leidiniai apie 
Muziejaus 
rinkinius, veiklą, 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir 
Europos istoriją bei 
kultūros paveldą 
 
 

Išleisti Muziejų, jo rinkinius ir veiklą 
pristatančius leidinius: 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 

P-01-01-01-02-03 
3 M. Uzorka 

Ž. Mikailienė 
V. Dolinskas 
D. Avižinis 
G. Striška 
Ė. Striškienė 

I–IV     

 Muziejaus ekspozicijų vadovas lietuvių 
k. 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 1 

 Muziejaus ekspozicijų vadovas 
anglų k. 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 1 

 Muziejaus 10 metų veiklą 
pristatantis leidinys 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 

 
1 

Išleisti Muziejaus leidinius pristatantį ir 
kitus smulkesnio pobūdžio leidinius 
(2020 m. stalinis kalendorius ir kt.) 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 

 
3 

Išleisti Lietuvos ir Europos istoriją bei 
kultūros paveldą pristatančius leidinius: 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 3 
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01-01-01-02-02 
 

 tarptautinės parodos, skirtos 
Radvilų giminės politiniam ir 
kultūriniam paveldui, katalogas 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 
 

1 

 S. Ekdahlio studija, skirta Žalgirio 
mūšio lauko tyrimų rezultatams 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 
 

1 

Esant galimybėms, išleisti nacionalinės 
parodos „Mūro istorijos. Nykstantis 
Abiejų Tautų Respublikos paveldas“ 
katalogą 

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 1 

Parengti tarptautinės konferencijos 
„Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
didikų giminė“ pranešimų pagrindu 
sudarytą mokslinį leidinį 

Parengtų leidinių skaičius (vnt.) 1 M. Uzorka I–IV     

Vykdyti leidinio „Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmų kronika“ (t. 5) 
rengimo darbus 

 
 

G. Striška I–IV     

12) PRIEMONĖ 
Muziejaus patalpų 
techninės būklės, 
eksponatų 
išsaugojimo 
užtikrinimas 

Sudaryti tinkamas sąlygas eksponatams 
saugoti 

  E. Kauklys 
K. Karla 
S. Avižinis 
PTĮS, AEPT, 
ITS 
 

I–IV     

 Mikroklimato ekspozicijose ir 
vitrinose stebėsena bei užtikrinimas 

Įrenginių skaičius 117 

 Vitrinų signalizacijos užtikrinimas Vitrinų skaičius 70 

 Nuolatinių ekspozicijų, parodų ir 
kitų viešų erdvių stebėsenos 
užtikrinimas 

Erdvių / patalpų skaičius 74 

Užtikrinti Muziejaus techninių patalpų 
techninę būklę ir jose esančių 
technologinių įrenginių funkcionavimą 

Patalpų skaičius 
 

71 E. Kauklys 
K. Karla 
S. Avižinis 
PTĮS, AEPT, 
ITS 

Vykdyti eksponatų priežiūrą Muziejaus 
nuolatinėse ekspozicijose: 

Muziejaus ekspozicijose patikrintų 
eksponatų skaičius (vnt.) 

2 656  

 tikrinti eksponatų būklę I maršruto 
nuolatinėje ekspozicijoje 

Patikrintų eksponatų skaičius (vnt.) 1 592 RASS, MTC 

 tikrinti eksponatų būklę II maršruto 
nuolatinėje ekspozicijoje 

Patikrintų eksponatų skaičius (vnt.) 627 D. Avižinis, 
RASS, MTC 

 tikrinti eksponatų būklę III maršruto 
nuolatinėje ekspozicijoje 

Patikrintų eksponatų skaičius (vnt.) 437 RASS, MTC 

   tikrinti eksponatų būklę IV maršruto 
(parodų) ekspozicijoje 

Patikrintų eksponatų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į 
poreikį 

D. Avižinis 
MTC 

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

231 231   
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  Muziejaus lankytojų skaičiaus didėjimas  

E-01-02 
 J. Karpavičie

nė 
I–IV  

 Vienetais 50 000 
 Procentais 25 

01-01-02-01 1. UŽDAVINYS: Siūlyti kokybiško lankytojų užimtumo formų bei paslaugų įvairovę 231 231   
 1) PRIEMONĖ 

Lankytojų skaičiaus 
stabilumo 
užtikrinimas ir 
didinimas 

Užtikrinti lankytojų skaičiaus stabilumą 
bei siekti šio rodiklio didėjimo 
 

Bendras lankytojų skaičius (vnt.) 

R-01-01-02-01  
250 000  I–IV     

Pajamos už parduotus bilietus  
(tūkst. EUR)  

R-01-01-02-05 

400,00  

Muziejaus lankytojų skaičiaus pokytis   

 Vienetais 50 000 
 Procentais 

MPSK ĮVK – apsilankymų muziejuose 
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 m. 
(proc.) 

25 

MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

  

MPSK ĮVK –muziejuose įrengtų naujų lankytojų 
aptarnavimo erdvių skaičius (vnt.)   

Priimti nuolatinių ekspozicijų bei parodų 
pavienius lankytojus 

Nuolatinių ekspozicijų ir parodų 
pavienių lankytojų skaičius (vnt.) 

145 050 L. Steponavičie
nė 
M. Puidokas 

Priimti edukacinių užsiėmimų dalyvius Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 
(vnt.) 
MPSK ĮVK – edukacinių užsiėmimų dalyvių 
skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 m. (proc.) 

18 500 V. Kaunienė 

Priimti ekskursijų dalyvius Ekskursijų dalyvių skaičius (vnt.) 17 850 B. Šulinskienė 

Priimti renginių lankytojus Renginių dalyvių skaičius (vnt.) 68 000 A. Petrulytė 

Priimti fondų (rinkinių) lankytojus Fondų (rinkinių) lankytojų skaičius 
(vnt.) 

100 Ė. Striškienė 
G. Striška 

Priimti bibliotekos skaitytojus Bibliotekos skaitytojų skaičius (vnt.) 500 N. Gaidelė 

 2) PRIEMONĖ 
Lankytojų 
nuomonės 
stebėsena ir tyrimas 

Rinkti ir sisteminti duomenis apie 
lankytojų nuomonę, susijusią su 
Muziejaus ekspozicijų ir parodų 
lankymu, teikiamomis paslaugomis ir 
sukurtais produktais bei atsižvelgiant į 
tai gerinti lankytojų aptarnavimo sąlygas 

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) 
tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 
(vnt.) 

P-01-01-02-01-06 

1 M. Puidokas I–IV     

 3) PRIEMONĖ 
Nuolatinių 
ekspozicijų 
atnaujinimas 

 Atnaujintų/naujai įrengtų nuolatinių 
ekspozicijų skaičius 
MPSK įgyvendinimo vertinimo kriterijus – 
muziejuose atnaujintų ekspozicijų skaičius (vnt.) 

P-01-01-02-01-08 

1  I–IV     



9 

 

MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

MPSK įgyvendinimo vertinimo kriterijus – 
Muziejuose atnaujintų mokymui ir mokymuisi pritaikytų 
erdvių skaičius (vnt.) 

Atnaujinti I maršruto nuolatinę 
ekspoziciją 

Naujų eksponatų skaičius 20 G. Striška I–IV 

Integruoti šiuolaikinių technologijų 
inovatyvius e-produktus į Muziejaus 
nuolatines ekspozicijas ir kurti e-
paslaugas: 

Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus 
sukurtų e-produktų ir e-paslaugų 
skaičius (vnt.) 

P-01-01-02-01-07 
MPSK ĮVK – įrengtų ir atnaujintų muziejų ekspozicijų, 
kuriose pritaikyti inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai 
sprendimai, skaičius (vnt.) 

MPSK ĮVK  – sukurtų naujų muziejų e-paslaugų ir  
e-produktų vartotojams skaičius (vnt.) 

1 M. Puidokas I–IV 

Įdiegti App muziejaus gidą nuolatinėse 
ekspozicijose  

Įdiegtų produktų skaičius (vnt.)  1 M. Puidokas 
ITS 

I–IV 

 pildyti bei atnaujinti informaciją 
lietuvių kalba kompiuteriniuose 
terminaluose I maršruto nuolatinėje 
ekspozicijoje; rengti ir diegti 
kompiuteriniuose terminaluose naujus 
duomenis išplėstoje šios ekspozicijos 
dalyje 

Terminalų, kuriuose bus atnaujinta 
informacija, skaičius (vnt.)  

5 G. Striška 
R. Mockus 
MTC, ITS 

I–IV 

 pildyti bei atnaujinti informaciją 
anglų kalba kompiuteriniuose 
terminaluose I maršruto nuolatinėje 
ekspozicijoje; rengti ir diegti 
kompiuteriniuose terminaluose naujus 
duomenis išplėstoje šios ekspozicijos 
dalyje 

Terminalų, kuriuose bus atnaujinta 
informacija, skaičius (vnt.) 

12 R. Mockus 
MTC, ITS 

I–IV 

 užbaigti audiogido lietuvių k. 
atnaujin-toms ir naujai įrengtoms 
nuolatinėms ekspozicijoms parengimą 
ir jį įdiegti  

Sukurtų ir įdiegtų produktų skaičius 
(vnt.) 

1 L. Steponavičie
nė 
V. Dolinskas 
ITS 

I–IV 

 užbaigti audiogido anglų k. 
atnaujintoms ir naujai įrengtoms 
nuolatinėms ekspozicijoms parengimą 
ir jį įdiegti 

Sukurtų ir įdiegtų produktų skaičius 
(vnt.) 

1 L. Steponavičie
nė 
V. Dolinskas 
ITS 

I–IV 

 užbaigti ir III maršruto nuolatinėje 
ekspozicijoje įdiegti projektą 
„Barokas atgyja: virtualus operos 
teatras ir įžaidybinti instrumentai“ 

Sukurtų ir įdiegtų produktų skaičius 
(vnt.) 

1 J. Karpavičienė 
V. Gailevičius 
A. Petrulytė 
B. Urmilevičie
nė 
ITS 

I–II 
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 įgyvendinti projektą „Mash 
machine – baroko kompozicijos 
laboratorija“ ir įdiegti jį III maršruto 
nuolatinėje ekspozicijoje 

Sukurtų ir įdiegtų produktų skaičius 
(vnt.) 

1 V. Gailevičius 
B. Urmilevičie
nė 
ITS 

I–II 

 įgyvendinti projektą „Paslėptos 
eksponatų muzikinės melodijos“ ir 
įdiegti jį III maršruto nuolatinėje 
ekspozicijoje 

Sukurtų ir įdiegtų produktų skaičius 
(vnt.) 

1 A. Petrulytė 
B. Urmilevičie
nė 
ITS 

I–II 

01-01-02-01-01 
 

4) PRIEMONĖ 
Tarptautinės, 
nacionalinės ir 
virtualios parodos 
 

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

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 

P-01-01-02-01-01 
MPSK ĮVK – Muziejų jungtinių parodų dalis nuo visų 
muziejų parengtų parodų skaičiaus (vnt.) 

MPSK ĮVK – kartu su švietimo įstaigomis, mokslinin-
kais, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar 
verslo organizacijomis parengtų parodų muziejuose da-
lis nuo visų muziejų parengtų parodų skaičiaus (proc.) 

MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

3  M. Uzorka. 
PLS, MTC, 
PTĮS 

I–IV     

Surengti tarptautinę parodą, skirtą 
Radvilų giminei ir jos politiniam bei 
kultūriniam paveldui 

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 1 M. Uzorka III–IV 

Surengti nacionalines parodas: Surengtų parodų skaičius (vnt.) 2   

 ferotipų paroda „Grąžinti praeitį: 
Valdovų rūmų tyrinėtojų portretai“ 

  R. Vaičiulytė 
 

I–II 

 Simono Daukanto biografijai ir 
lituanistiniam palikimui 

G. Džiaugytė I–II 

Atsižvelgiant į galimybes surengti 
R. Paknio fotografijų parodą „Mūro 
istorijos. Nykstantis Abiejų Tautų 
Respublikos paveldas“ 

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 1 D. Čypaitė II–III 

 

Atsižvelgiant į galimybes, surengti 
Tomaso Dolabelos (Tommaso Dolabella) 
paveikslo „Carų Šuiskių ištikimybės 
priesaika“ iš Lvovo istorijos muziejaus 
parodą (ilgalaikis depozitas) 

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 1 M. Uzorka I–IV 

    

 Rengti virtualią parodą „Savaitės 
eksponatas 2019“, kas savaitę 
atnaujinamą Muziejaus tinklalapyje ir 
viešinamą FB platformoje 

Surengtų parodų skaičius / elektroninių 
publikacijų skaičius (vnt.) 

1 / 52 RASS, MTC, 
KS, 
RS 

I–IV     

01-01-02-01-01 
 

5) PRIEMONĖ 
Kultūriniai ir kiti 
renginiai 

Muziejaus bei drauge su kitais bendraor-
ganizatoriais ir / ar partneriais surengti 
bei priimti renginiai  

Surengtų ir priimtų renginių skaičius 
(vnt.) 

P-01-01-02-01-02 

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

I–IV     
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Surengti (taip pat bendradarbiaujant su 
kitais muziejais bei kitomis kultūros 
paveldo institucijomis, mokslo ir 
švietimo įstaigomis, koncertinėmis ir 
kitomis organizacijomis) bei priimti 
Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros 
paveldą, nacionalinę kultūrą 
pristatančius kultūrinius renginius: 

 

 

 

 

 

 

 

Surengtų ir priimtų renginių skaičius 
(vnt.) 

Iš jų: 

70 A. Petrulytė 
V. Gailevičius 
J. Karpavičienė 
 

I–IV     

 inicijuoti ir surengti 
Muziejaus konkrečius duomenis 

pildyti tik ataskaitoje 

 inicijuoti ir / ar surengti 
drauge su kitais 
bendraorganizatoriais ir / ar 
partneriais 
konkrečius duomenis pildyti tik 

ataskaitoje 
 renginiai, kuriuose Muziejus 

yra partneris 

konkrečius duomenis pildyti tik 
ataskaitoje 

MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

 Istorine medžiaga pagrįstų renginių 
(viešų paskaitų, diskusijų ir kt.) su 
integruota edukacine veikla dienos 
programas: „Vilniaus diena 
Valdovų rūmuose“, „Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena Valdovų 
rūmuose“, „Užgavėnės Valdovų 
rūmuose“, „Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena 
Valdovų rūmuose“, „Senosios 
muzikos diena Valdovų rūmuose“, 
„Istorinio šokio diena Valdovų 
rūmuose“, „Muziejų naktis Valdovų 
rūmuose“, „Kultūros naktis 
Valdovų rūmuose“, „Valstybės 
diena Valdovų rūmuose“, „Operos 
diena Valdovų rūmuose“, „Istorinės 
medžioklės diena Valdovų 
rūmuose“, „Kalėdos Valdovų 
rūmuose“ 

Surengtų dienos programų skaičius / 
renginių skaičius 

11 / 19 A. Petrulytė 
RS 

I–IV 

 V tarptautinį Marco Scacchi 
senosios muzikos festivalį 

Surengtų festivalių skaičius / renginių 
skaičius 

1 / 4 V. Gailevičius 

 tarptautinių ir nacionalinių parodų 
atida-rymus bei mokslinių ir 
kultūrinių renginių bei edukacinės 
veiklos programas 

Surengtų programų skaičius / renginių 
skaičius 

4 / 15 A. Petrulytė 
RS 

 Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Europos 
muzikinį paveldą pristatančius 

Surengtų koncertų skaičius 2 V. Gailevičius 
RS 
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senosios muzikos koncertus (be 
integruotų į kitas programas, 
festivalius) 

 naujai išleistų knygų, pristatančių 
muziejaus rinkinius ir veiklą, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istoriją, jos šaltinius bei kultūros 
paveldą, pristatymus 

Surengtų renginių skaičius 3  
 

A. Petrulytė 
RS 

 teminius istorijos ir kultūros 
vakarus, viešas Muziejaus ar kitų 
institucijų specialistų ir jaunų tyrėjų 
paskaitas ir kitus renginius, 
aktualinančius Valdovų rūmų 
archeologinius bei kitus tyrimus, 
reikšmingas istorijos sukaktis, 
sociokultūrinius reiškinius, iškilias 
istorines ar šių laikų asmenybes 

Surengtų renginių skaičius 10 A. Petrulytė 
RS 

Atsižvelgiant į poreikį priimti valstybės 
reprezentacijos renginius, prisidėti prie 
jų organizavimo, aktualinant Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 
politinę ir diplomatinę raidą  

Priimtų renginių skaičius 
(atsižvelgiant į institucijų poreikį) 

5 A. Petrulytė 
RS 

I–IV 

Įveiklinti Muziejaus erdves ir išnuomoti 
patalpas kitiems renginiams: 

Renginių, kuriems išnuomotos patalpos 
ar erdvės, skaičius (atsižvelgiant į 
poreikį) 

90 A. Petrulytė 
RS 

I–IV 
 
 

 
 koncertinėms, teatro bei kitoms 

organizacijoms koncertams, teatro 
spektakliams, kino demonstravimui 
ir kitiems kultūriniams renginiams 
bei festivaliams 

Priimtų renginių skaičius 
konkrečius duomenis pildyti tik ataskaitoje 

 

iš jų renginiai, kuriuose Muziejus yra 
partneris 
konkrečius duomenis pildyti tik ataskaitoje 

 

 kitoms organizacijoms komercinio 
pobūdžio renginiams  

Priimtų renginių skaičius 
konkrečius duomenis pildyti tik ataskaitoje 

 

01-01-02-01-02 
 

6) PRIEMONĖ 
Edukacinė veikla, 
jos atnaujinimas, 
tobulinimas, plėtra 

Rengti edukacinius užsiėmimus Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius 
(vnt.) 

P-01-01-02-01-03 
MPSK ĮVK – edukacinių užsiėmimų skaičiaus 
muziejuose pokytis, lyginant su 2013 m. (proc.) 

MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

1 000 V. Kaunienė 
N. Kostinienė 
 

I–IV     

Parengti naujas edukacinių užsiėmimų 
temas 

 

 

 

Parengtų naujų temų skaičius (vnt.)  

P-01-01-02-01-04 
MPKS įgyvendinimo ĮVK – parengtų edukacinių 
užsiėmimų temų skaičius (vnt.) 

MPKS ĮVK – muziejų edukacinių programų, 
suderintų su formaliojo, neformaliojo ugdymo ir 
mokymosi visą gyvenimą programomis, skaičius 
(vnt.) 

5 V. Kaunienė 
N. Kostinienė 
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Atnaujinti edukacinių užsiėmimų temas Atnaujintų temų skaičius (vnt.)  3 V. Kaunienė 
N. Kostinienė 

Rengti edukacines veiklas, susietas su 
tarptautinių ir nacionalinių parodų 
mokslinių ir kultūrinių renginių bei 
edukacinės veiklos programomis 

Surengtų programų skaičius / sukurtų 
naujų ar adaptuotų temų 
skaičius / surengtų edukacinių veiklų 
skaičius  

4 / 5 / 70 V. Kaunienė 
N. Kostinienė 

Rengti edukacines veiklas, integruotas į 
dienos programas: „Vilniaus diena 
Valdovų rūmuose“, „Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena Valdovų rūmuose“, 
„Užgavėnės Valdovų rūmuose“, 
„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
diena Valdovų rūmuose“, „Senosios 
muzikos diena Valdovų rūmuose“, 
„Istorinio šokio diena Valdovų 
rūmuose“, „Muziejų naktis Valdovų 
rūmuose“, „Valstybės diena Valdovų 
rūmuose“, „Operos diena Valdovų 
rūmuose“, „Istorinės medžioklės diena 
Valdovų rūmuose“. 

Surengtų dienos programų skaičius / 
sukurtų naujų ar adaptuotų temų 
skaičius / surengtų edukacinių veiklų 
skaičius  

10 / 13 / 17 V. Kaunienė 
N. Kostinienė 

Rengti kitas progines edukacines veiklas 
(skirtas šv. Kazimiero dienai, Motinos 
dienai, Tėvo dienai, Žalgirio mūšio 
paminėjimo dienai, Kalėdoms) 

Surengtų programų skaičius / sukurtų 
naujų ar adaptuotų temų skaičius / 
surengtų edukacinių veiklų skaičius 

5 / 8 / 10 V. Kaunienė 

Pravesti meninio lavinimo studijas Pravestų meninio lavinimo studijų 
skaičius (vnt.) 

9 V. Kaunienė 
 

Surengti edukacinį šv. Cecilijos senosios 
muzikos festivalį 

Surengtų festivalių skaičius / edukacinių  
veiklų bei renginių skaičius 

MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

1 / 25 B. Urmilevičie
nė 

Rengti edukacinius senosios muzikos 
koncertus šeimoms ir jaunimui 

Surengtų koncertų skaičius (vnt.) 
MPSK ĮVK – muziejų bendradarbiavimo projektų su 
aukštosiomis mokyklomis, kuriuose dalyvavo muziejų 
darbuotojai, skaičius (vnt.) 

2 B. Urmilevičie
nė 

01-01-02-01-02 
 

7) PRIEMONĖ 
Ekskursijos, jų 
atnaujinimas, 
tobulinimas, plėtra 

Vesti ekskursijas lietuvių ir užsienio k. Pravestų ekskursijų skaičius (vnt.)  

P-01-01-02-01-05 
1 050 B. Šulinskienė I–IV     

 Ekskursijos lietuvių k.  Pravestų ekskursijų skaičius  720 B. Šulinskienė, 
Ekskursijų 
grupė 

 Ekskursijos užsienio k. Pravestų ekskursijų skaičius  330 B. Šulinskienė, 
Ekskursijų 
grupė 

Parengti naujas temines ekskursijas, 
susietas su nuolatinėmis ekspozicijomis 

Naujų teminių ekskursijų skaičius (vnt.) 
MPSK ĮVK – naujų lankytojų aptarnavimo paslaugų 
skaičius (vnt.) 

2 L. Grybauskait
ė A. Žilevičiūtė 
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Atnaujinti temines ekskursijas, susietas 
su nuolatinėmis ekspozicijomis 

Atnaujintų teminių ekskursijų skaičius  0 B. Šulinskienė 

Parengti temines ekskursijas, susietas su 
tarptautinių ir nacionalinių parodų 
mokslinių ir kultūrinių renginių bei 
edukacinės veiklos programomis 

Parodų skaičius / sukurtų naujų 
ekskursijų temų skaičius / pravestų 
ekskursijų skaičius  

3 / 2 / 170 
 

B. Šulinskienė 

Rengti temines ekskursijas, integruotas į 
dienos programas: „Vilniaus diena 
Valdovų rūmuose“, „Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena Valdovų rūmuose“, 
„Užgavėnės Valdovų rūmuose“, 
„Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
diena Valdovų rūmuose“, „Senosios 
muzikos diena Valdovų rūmuose“, 
„Istorinio šokio diena Valdovų 
rūmuose“, „Muziejų naktis Valdovų 
rūmuose“, „Valstybės diena Valdovų 
rūmuose“, „Operos diena Valdovų 
rūmuose“, „Istorinės medžioklės diena 
Valdovų rūmuose“ 

Programų skaičius / sukurtų naujų ar 
adaptuotų ekskursijų temų skaičius / 
pravestų ekskursijų skaičius  

10 / 12 / 30 B. Šulinskienė 

 8) PRIEMONĖ 
Muziejaus veiklos 
aktualinimas, viešoji 
komunikacija ir 
rinkodara 

Parengti ir išplatinti elektroninius 
naujienlaiškius 

Parengtų ir išplatintų elektroninių 
naujienlaiškių skaičius 

30 KS, RS, EES I–IV     

Pristatyti informaciją apie Muziejaus 
ekspozicijas, rinkinius, parodinę, 
leidybinę, mokslinę, kultūrinę ir 
edukacinę veiklą žiniasklaidos 
priemonėse: 

  KS, RS, MTC, 
EES, PLS, 
RASS, 
V. Dolinskas 
J. Karpavičienė 

 išplatinti pranešimus žiniasklaidai Išplatintų pranešimų skaičius 30 R. Vaičiulytė 

 inicijuoti radijo ir televizijos 
reportažus 

Inicijuotų reportažų skaičius 20 R. Vaičiulytė 

 inicijuoti straipsnius ir reportažus 
spaudoje ir internete 

Inicijuotų straipsnių ir reportažų 
skaičius 

20 R. Vaičiulytė 

Nuolat teikti medžiagą kultūros, 
laisvalaikio ir turizmo informaciją 
teikiančiose žiniasklaidos priemonėse 
(interneto tinklalapiuose, spaudoje ir kt.) 

Straipsnių, reportažų, žinučių skaičius 30 R. Vaičiulytė 
M. Puidokas 

Rengti integruotąsias viešinimo ir 
reklamos kampanijas tarptautinėms ir 
nacionalinėms parodoms, jų pažintinėms 
mokslinių ir kultūrinių renginių bei 
edukacinės veiklos programoms ir 
kitiems Muziejaus renginiams bei 
projektams  

Spaudos konferencijų skaičius 1 R. Vaičiulytė 
M. Puidokas 
RS Integruotųjų viešinimo ir reklamos 

kampanijų skaičius 
3 

Sukurtų  maketų skaičius 20 
Tinklalapio www.valdovurumai.lt 
funkcionalumas: 

 

 unikalių lankytojų skaičius 100 000 
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 puslapio peržiūrėjimų skaičius 300 000 
 

Užbaigti Muziejaus svetainės anglų k. 
kūrimo ir įdiegimo darbus 

Sukurta ir įdiegta svetainė anglų k. 
(vnt.) 

1 M. Puidokas 
 

Organizuoti lankytojų apklausas ir, 
atsižvelgiant į jas, identifikuoti 
rinkodaros priemones tikslinių grupių 
įtraukimui 

Suorganizuotų apklausų / identifikuotų 
priemonių skaičius 

1 / 1 M. Puidokas 
L. Steponavičie
nė 
R. Ašipauskien
ė 

Palaikyti Muziejaus korporatyvinį stilių, 
atsižvelgiant į tai ir į galimybes gaminant 
arba inicijuo-jant produkciją su 
institucijos simbolika 

Parengtų suvenyrų ir produkcijos 
skaičius (vnt.) 

5 M. Puidokas 
PLS, RS 

Organizuoti ir sukurti socialinių tinklų 
tiesioginių ir kito turinio transliacijų 
socialinės medijos kanaluose 

Tiesiogiai transliuotų paskaitų, renginių 
pristatymų ir kt. skaičius  

5 M. Puidokas 

Sukurtų Facebook‘o renginių (Event) ir 
jų maketų skaičius 

30 M. Puidokas 

 9) PRIEMONĖ 
Papildomų lėšų, 
kitų šaltinių paieška 
Muziejaus veiklai 
kofinansuoti 

Ieškoti papildomo finansavimo projektams, skirtiems pritraukti lankytojus, plėsti jiems siūlomų paslaugų 
ir produktų įvairovę bei kokybę: 

M. Puidokas 
M. Uzorka 
D. Avižinis 
L. Steponavičie
nė 
J. Karpavičienė 
A. Petrulytė 
V. Gailevičius 

I–IV     

 teikti paraiškas LKT, KM, 
Vilniaus miesto savivaldybei ir 
kt. 

Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.) 24 

SVP: Projektinio finansavimo paieškos 
paraiškų rezultatyvumas  

R-01-01-02-03 

 

 vienetai 12 
 procentai 50 

 pritraukti neatlygintinai gaunamą 
paramą iš fizinių ir juridinių 
asmenų 

Pritraukta lėšų (tūkst. EUR) 150,0 
Kitomis formomis gauta parama (vnt.) 10 

Abiems programos tikslams įgyvendinti būtinos priemonės 
 1) PRIEMONĖ 

Saugių darbo 
sąlygų 
darbuotojams 
užtikrinimas 

Surengti privalomus darbuotojų 
mokymus: 

Surengtų mokymų skaičius 4 E. Sargūnaitė 
E. Sereikienė 
S. Avižinis 

I–IV     

Mokymuose dalyvavusių darbuotojų 
skaičius 

171 

 pirmosios medicininės pagalbos    

 darbų saugos 

 priešgaisrinės saugos 

 civilinės saugos 
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Atsižvelgiant į poreikį aprūpinti 
darbuotojus asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis 

Išduotų apsaugos priemonių skaičius Atsižvelgiant į 
poreikį 

M. Steponavičiū
tė 
T. Valatkevičiu
s 
V. Butrimas 

I–IV     

Esant finansinėms galimybėms, atlikti 
darbuotojų darbo vietų tyrimą 

Atliktų tyrimų skaičius 1 E. Sargūnaitė      

01-01-02-01-02 
 

2) PRIEMONĖ 
Darbuotojų 
kvalifikacijos 
kėlimas ir 
kompetencijų 
ugdymas 
 

Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti 
kompetencijas Muziejuje 

 

Muziejaus surengtų kitų mokymų, meto-
dinių seminarų ir kursų, kuriuose 
dalyvavo Muziejaus darbuotojai, skaičius 

2 
 

E. Sargūnaitė 
E. Sereikienė 
L. Steponavičie
nė 
S. Avižinis 

I–IV     

Kvalifikaciją tobulinusių ir kompeten-
cijas ugdžiusių darbuotojų skaičius  

34 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 
dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus 
(proc.) 

R-01-01-02-04 

20 

Sudaryti sąlygas Muziejaus 
specialistams kelti profesines 
kompetencijas 

Mokymų, metodinių seminarų ar 
konferencijų, kursų, kuriuose dalyvavo 
Muziejaus darbuotojai, skaičius 

25 Padalinių 
vadovai 

Mokymuose dalyvavusių Muziejaus 
darbuotojų skaičius 
MPSK ĮVK – muziejų darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo programose (projektuose) 
skaičius (vnt.) 

34 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 
dalis nuo bendro darbuotojų skaičiaus 
(proc.) 
MPSK ĮVK – muziejų darbuotojų, dalyvavusių 
kvalifikacijos tobulinimo programose, dalies nuo 
muziejų darbuotojų skaičiaus pokytis, lyginant su 
2013 m. (proc.) 

20 

 

*Raudona spalva pažymėti Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (kodas 302297628) 2019–2021 metų strateginio 
veiklos plano strateginio tikslo, programos, jos tikslų, pastarųjų uždavinių bei priemonių, taip pat efekto ar vertinimo kriterijų kodai 
** MPSK ĮVK – Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–2020 metams įgyvendinimo vertinimo kriterijus 

 

 


