
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

50000 117756 236%

Planuota parodose, jas lydinčiose 

programose ir Valstybės dienai 

skirtuose renginiuose apsilankiusių 

žmonių skaičiaus reikšmė pasiekta ir 

viršyta nepaisant karantino apribojimų, 

nes lankytojams buvo pasiūlyta plati 

renginių įvairovė; išnaudotos virtualių 

renginių rengimo ir nuotolinių  

transliacijų galimybės; pasitelktos 

nufilmuotų renginių virtualios prieigos 

palaikymo priemonės; aktyviai vykdyta 

komunikacinė kampanija ir kita.

Virtualūs parodų ir jų renginių 

lankytojai faktinėje reikšmėje 

neatsispindi. 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203

redakcija)

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Surengtos tarptautinės ir nacionalinės parodos bei jas lydinčių mokslinių, kultūrinių, edukacinių renginių programos, 

įgyvendinta Valstybės dienai skirtų valstybinės reikšmės renginių programa.  Surengtos 6 naujos parodos: 1. Paroda „Vardan 

Laisvos Lietuvos. JAV lietuvių paramos Lietuvai tradicija“ (2021-07-06 – 2021-09-26). Įvyko parodos renginių ciklo 11 renginių: 

atidarymas, 1 paskaita, 1 knygos pristatymas, 1 koncertas, 1 diskusija, 6 filmo peržiūros, pravestos 3 ekskursijos su parodos 

kuratorėmis, parengta virtuali ekskursija po parodą, parengta 1 tema edukaciniam užsiėmimui. 2. Paroda „XIII a. žingsniai Vilniaus 

Žemutinėje pilyje. Unikali avalynė iš Valdovų rūmų archeologinių tyrimų“ (2021-07-06 – 2021-10-31). 3. Paroda „Vilniaus pilių istorinė 

ikonografija“ (2021-07-06 – 2021-09-26). Surengtas parodos atidarymo renginys, parengta virtuali ekskursija po parodą. 4. 

Tarptautinė vieno šedevro paroda „Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1764–1795) 

reprezentacinis portretas“ (2021-05-05 – 2021-10-10). Įvyko 2 parodos renginių ciklo renginiai:  tarptautinis atidarymas su tiesiogine 

LTV transliacija ir tarptautinė diskusija. 5. Vieno šedevro paroda „Vilniaus pilių išvaduotojas. Boguslavo Radvilos portretas“ (2021-03-

16 – 2021-09-10). 6. Tarptautinė paroda „KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“ (2021-10-19 – 

2022-01-16). Iš suplanuotų parodos renginių ciklo 9 renginių 2021 m. įvyko 8: atidarymas, 1 tarptautinė konferencija, 1 muzikinis 

spektaklis, 1 šviesų ir animacijos spektaklis, 1 paskaita, 1 diskusija, 2 koncertai, pravestos 3 ekskursijos su parodos kuratore, 

parengtos 2  temos edukaciniams užsiėmimams. Tęsėsi 2020 m. surengtas parodas lydinčių renginių ciklas: 1. Tarptautinė paroda 

„Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XII–XIV a.“ (2020-11-10 – 2021-06-20). 2021 m. įvyko 6 virtualūs parodos renginiai: 

parodos atidarymas; 2 ekskursijos po parodą (su gidu ir archeologu), 3 paskaitos; parengtos 2 temos edukaciniams užsiėmimams ir 1 

interaktyvus edukacinis žaidimas. 2. Paroda „Istorija ir atmintis. Romano Borisovo akvarelės“ (2020-10-14 – 2021-06-20). 2021 m.  

įvyko virtualus parodos katalogo pristatymas, 1 susitikimas su dailininku, parengta virtuali ekskursija po parodą. 3. Vieno šedevro 

tarptautinė paroda „Šlovingas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“ (2019-08-21 – 2021-07-06). Surengta ir 

įgyvendinta Valstybės dienai skirtų valstybinės reikšmės renginių programa: Amilcare Ponchielli opera „Lietuviai“; 1 kūrybinė studija; 

kas valandą vedamos teminės ekskursijos (6); filmo peržiūros (5). Surengta dr. Prano Kiznio paveikslų galerijos pristatymo visuomenei 

programa.

Parodose, jas lydinčiose programose 

ir Valstybės dienai skirtuose 

renginiuose apsilankiusių žmonių 

skaičius (vnt.)



7 5 71%

Spaudai parengta daugiau nei planuota 

leidinių, tačiau dėl Covid-19 

pandemijos sukeltų padarinių 

žmogiškiesiems ištekliams iki 2021 m. 

pabaigos pavyko paskelbti tik 5 

leidinius. Dar 2 leidiniai bus išspausdinti 

pirmajame 2022 metų ketvirtyje.

65 126 194%

Dėl karantino uždarius Muziejų 

lankytojams bei taikant ribojimus 

renginiams, buvo intensyviau pradėtas 

kurti virtualus turinys, ši praktika tęsta 

ir atnaujinus muziejų lankymą, siekiant 

sudaryti galimybes muziejuje 

vykstančius renginius stebėti nuotoliniu 

būdu.

1 66 6600%

Keturi eksponatai buvo nupirkti 

aukcionuose, apie juos iš anksto nebuvo 

žinoma, tačiau Rinkinių komplektavimo 

komisija rekomendavo juos pirkti ir 

muziejaus finansinės galimybės leido tai 

padaryti. 61 eksponatas įsigytas gavus 

Lietuvos kultūros tarybos finansavimą. 

Virtualių kultūros, mokslo renginių ir 

kitų e-produktų skaičius (vnt.)

2. Parengti Muziejaus rinkinius pristatantys bei aktualinantys leidiniai. 

Parengti ir išleisti 5 leidiniai: I. Kuizinienės monografija „Žygimanto Augusto gobelenai. Istorija ir vaidmuo“; neįvykusios 

tarptautinės parodos katalogas „Lietuva–Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai“; tarptautinės parodos 

katalogas „Vardan laisvos Lietuvos. JAV lietuvių paramos Lietuvai tradicija“, vaikams skirta knyga „Karališka vaikystė: viena 

1529 metų rudens diena“ ir antrasis tarptautinės parodos katalogo „Nuo SACRO iki PROFANO. Giorgio Baratti dailės 

kolekcija iš Milano“ leidimas.

Kiti parengti leidiniai: „Mūro istorijos riteris. Napalio Kitkausko dienoraščiai“; katalogas „Prano Kiznio dailės kolekcija. Nuo 

italų gotikos iki lietuvių modernizmo“; studija „Latrinos Vilniaus Žemutinėje pilyje“, „Vadovas po Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmų ekspozicijas“.

Išleistų leidinių skaičius (vnt.)

3. Pasiūlyti nauji e-produktai ir e-paslaugos. Didinant Muziejaus e-produktų ir e-paslaugų pasiūlą, sukurtos 6 naujos e-

paslaugos (nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai, E-knygynas, angliška Youtube paskyra, elektroninė bilietų prekybos sistema 

(Paysera platforma), virtualūs knygų pristatymai, virtualios ir mišrios konferencijos, paskaitos, diskusijos). Sukurti 54 nauji 

įrašai ir video siužetai, 12 virtualių edukacijų, 12 virtualių edukacinių produktų (žaidimai ir viktorinos), 6 virtualios 

ekskursijos, 21 virtualus renginys ir 15 mišraus tipo renginių. 

4. Įsigytos Muziejinės vertybės, atspindinčios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo chronologiją ir tematiką, 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Muziejaus kultūros, meno ir istorijos vertybių rinkinį papildė 66 nupirktos vertybės. Muziejui taip pat buvo padovanotos 65 

vertybės: 31 fizinio asmens dovanota vertybė, 6 juridinio asmens dovanos. Numizmatikos rinkinį papildė 26 Lietuvos banko 

perduotos vertybės ir 2 fizinio asmens dovanos. Iš viso gauta 131 vertybė.

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

188219

274

49385

51190

125109

53916

114058

69128

134181

10658739,4

66

41091,23

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius 

(vnt.) 

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

102%

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Reikšmingam nemokamai apsilankiusių 

lankytojų skaičiaus išaugimui įtakos turėjo 

muziejaus iniciatyva paskelbtas 

nemokamas lankymas Tarptautinę muziejų 

dieną (05-18), išaugęs susidomėjimas 

muziejumi Kultūros ir Muziejų nakties, 

nemokamų sekmadienių akcijos metu bei 

galimybė parodų kultūrinių ir mokslinių 

renginių lankytojams bei eksponatų 

skolintojams nemokamai lankyti parodas.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš 

jų:

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

254846

209% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.) 

Dėl pandemijos buvo kuriama daugiau 

virtualių produktų, o tai pritraukė daugiau 

virtualių lankytojų. 

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

2 4,19

I. Apsilankymai:

1. Pasitelkus aktyvią muziejaus veiklų komunikaciją užtikrintas fizinių 

lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumas; atsižvelgiant į 

sezoniškumą taikytas lankstus Muziejaus darbo grafikas; plėstos 

virtualaus apsilankymo Muziejuje paslaugos ir kurti nauji virtualūs 

produktai.

2. Sudarytos sąlygos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms 

muziejuje lankytis nemokamai: neįgalieji – 5888 apsilankymai, vaikų 

globos namų auklėtiniai ir socialiai remtinų šeimų vaikai – 331 

apsilankymas; Šeimos kortelės turėtojai – 3421 apsilankymas; POLA 

kortelės turėtojai – 399 apsilankymai; senjorai virš 80 metų – 758 

apsilankymai.

3. Dalyvauta nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais akcijoje (10 sekmadienių, 69128 apsilankymai); 

sudarytos sąlygos muziejuje lankytis nemokamai Kultūros nakties 

metu (09-24, 5528 apsilankymai), Muziejų dienos (05-18, 1324 

apsilankymai) ir nakties (07-03, 4446 apsilankymai) metu; tikslinei 

grupei – Tėvo dieną (06-06, 256 apsilankymai). Motinos dienos 

išvakarėse (05-01) nuolaidos tikslinei grupei netaikytos (muziejus 

nedirbo). Speciali nuolaida bilietams per valstybines šventes, 

susijusias su Lietuvos valstybingumo raida, buvo taikyta tik 1 kartą 

(07-06) iš 3, nes 02-16 ir 03-11 muziejus nedirbo dėl karantino. 07-06 

su įėjimo bilietu ekspozicijose, ekskursijose užfiksuoti 1353 

apsilankymai (dar 367 apsilankymai buvo nemokami).

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

15 44,76 298%

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus vertybių rinkiniai pagausinti daugiau nei 5 proc. Į 

pirminę apskaitą įtraukta 7631 vertybė, buvo planuota įtraukti 7001.

2. Vykdant lituanistinių vertybių Lietuvoje ir užsienyje paieškas, 

įsigytos 66 muziejinės vertybės, nors buvo planuota muziejaus 

lėšomis nupirkti vieną vertybę, atspindinčią Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės chronologiją ir tematiką.

3. Planuota konservuoti ir restauruoti 1000 Muziejaus rinkiniuose 

esančių vertybių, konservuotos ir restauruotos 975 vertybės, 

planuota atlikti 100 eksponatų tyrimų, atlikti 104 tyrimai. 

4. Vykdant tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos 

ir kultūros paveldą parengta daugiau nei planuota mokslo straipsnių 

(10) bei mokslo populiarinimo darbų (12), skaityti pranešimai 

konferencijose (13) ir viešos paskaitos (11), parengta ir publikuota 1 

monografija, 3 parodų leidiniai,  parengta 1 šaltinių publikacija ir 1 

studija, išleisti parodų informaciniai leidiniai ir kita.

5. Sukauptos vertybės pristatytos visuomenei atnaujintose 

nuolatinėse ekspozicijose ir rinkinius populiarinančiose parodose 

(surengtos 2 vieno eksponato parodos: „Vilniaus pilių išvaduotojas. 

Boguslavo Radvilos portretas“ ir „Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1764–1795) 

reprezentacinis portretas“, surengta virtuali paroda „Savaitės 

eksponatas–2021“ (pristatyta 70 eksponatų, 52 publikacijos), 

surengtos parodos „Vilniaus pilių istorinė ikonografija"; „XIII a. 

žingsniai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Unikali avalynė iš Valdovų rūmų 

archeologinių tyrimų“; „Vardan laisvos Lietuvos. JAV lietuvių 

paramos tradicija; „Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. 

konstitucijos epochoje“. 

Parengtos 3 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeologinių 

tyrimų rezultatus pristatančios virtualios parodos „Auksiniai 

juvelyriniai dirbiniai“, „Gludinti akmeniniai dirbiniai“, „Gotikinės 

plytos su dažyto tinko liekanomis“ , tačiau dėl interneto svetainės 

atnaujinimo darbų visuomenei pristatyta tik 1.

Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 

parodose (žm.)

Lankytojų skaičius (žm.) 250000

Virtualių apsilankymų skaičius 

(vnt.)

150000 226758 151%

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra 

vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 

įsigijimui (eurai)

Ekspozicijų atnaujinimo darbai įtakojo 

didesnės muziejaus rinkinio dalies 

pristatymą visuomenei, nei planuota.



2755

2867

2

10

6

0

0

2

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 8 8 100% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

209%

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

2 4,19II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus vertybių rinkiniai pagausinti daugiau nei 5 proc. Į 

pirminę apskaitą įtraukta 7631 vertybė, buvo planuota įtraukti 7001.

2. Vykdant lituanistinių vertybių Lietuvoje ir užsienyje paieškas, 

įsigytos 66 muziejinės vertybės, nors buvo planuota muziejaus 

lėšomis nupirkti vieną vertybę, atspindinčią Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės chronologiją ir tematiką.

3. Planuota konservuoti ir restauruoti 1000 Muziejaus rinkiniuose 

esančių vertybių, konservuotos ir restauruotos 975 vertybės, 

planuota atlikti 100 eksponatų tyrimų, atlikti 104 tyrimai. 

4. Vykdant tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos 

ir kultūros paveldą parengta daugiau nei planuota mokslo straipsnių 

(10) bei mokslo populiarinimo darbų (12), skaityti pranešimai 

konferencijose (13) ir viešos paskaitos (11), parengta ir publikuota 1 

monografija, 3 parodų leidiniai,  parengta 1 šaltinių publikacija ir 1 

studija, išleisti parodų informaciniai leidiniai ir kita.

5. Sukauptos vertybės pristatytos visuomenei atnaujintose 

nuolatinėse ekspozicijose ir rinkinius populiarinančiose parodose 

(surengtos 2 vieno eksponato parodos: „Vilniaus pilių išvaduotojas. 

Boguslavo Radvilos portretas“ ir „Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1764–1795) 

reprezentacinis portretas“, surengta virtuali paroda „Savaitės 

eksponatas–2021“ (pristatyta 70 eksponatų, 52 publikacijos), 

surengtos parodos „Vilniaus pilių istorinė ikonografija"; „XIII a. 

žingsniai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Unikali avalynė iš Valdovų rūmų 

archeologinių tyrimų“; „Vardan laisvos Lietuvos. JAV lietuvių 

paramos tradicija; „Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. 

konstitucijos epochoje“. 

Parengtos 3 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeologinių 

tyrimų rezultatus pristatančios virtualios parodos „Auksiniai 

juvelyriniai dirbiniai“, „Gludinti akmeniniai dirbiniai“, „Gotikinės 

plytos su dažyto tinko liekanomis“ , tačiau dėl interneto svetainės 

atnaujinimo darbų visuomenei pristatyta tik 1.

Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Dėl Covid-19 pandemijos įvestų apribojimų 

nepavyko surengti 1 planuotos 

tarptautinės parodos, skirtos Lietuvos ir 

Bavarijos ryšiams, surengta papildoma 

nacionalinė paroda.

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Ekspozicijų atnaujinimo darbai įtakojo 

didesnės muziejaus rinkinio dalies 

pristatymą visuomenei, nei planuota.



364

2

3

7

134181

796

179

2080

0

32

204

9

9796

24

191

276

1808

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

369 105% Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio 

skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius 

(vnt.) 

84% Planuota konservuoti ir restauruoti 1000 

Muziejaus rinkiniuose esančių vertybių, 

dėl didesnės konservuojamų objektų 

apimties konservuotos ir restauruotos 975 

vertybės. 

Vykdant persikėlimo į naujas saugyklas 

darbus nustatytas didesnis konservuotinų 

vertybių poreikis.

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

102%

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus vertybių rinkiniai pagausinti daugiau nei 5 proc. Į 

pirminę apskaitą įtraukta 7631 vertybė, buvo planuota įtraukti 7001.

2. Vykdant lituanistinių vertybių Lietuvoje ir užsienyje paieškas, 

įsigytos 66 muziejinės vertybės, nors buvo planuota muziejaus 

lėšomis nupirkti vieną vertybę, atspindinčią Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės chronologiją ir tematiką.

3. Planuota konservuoti ir restauruoti 1000 Muziejaus rinkiniuose 

esančių vertybių, konservuotos ir restauruotos 975 vertybės, 

planuota atlikti 100 eksponatų tyrimų, atlikti 104 tyrimai. 

4. Vykdant tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos 

ir kultūros paveldą parengta daugiau nei planuota mokslo straipsnių 

(10) bei mokslo populiarinimo darbų (12), skaityti pranešimai 

konferencijose (13) ir viešos paskaitos (11), parengta ir publikuota 1 

monografija, 3 parodų leidiniai,  parengta 1 šaltinių publikacija ir 1 

studija, išleisti parodų informaciniai leidiniai ir kita.

5. Sukauptos vertybės pristatytos visuomenei atnaujintose 

nuolatinėse ekspozicijose ir rinkinius populiarinančiose parodose 

(surengtos 2 vieno eksponato parodos: „Vilniaus pilių išvaduotojas. 

Boguslavo Radvilos portretas“ ir „Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio (1764–1795) 

reprezentacinis portretas“, surengta virtuali paroda „Savaitės 

eksponatas–2021“ (pristatyta 70 eksponatų, 52 publikacijos), 

surengtos parodos „Vilniaus pilių istorinė ikonografija"; „XIII a. 

žingsniai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Unikali avalynė iš Valdovų rūmų 

archeologinių tyrimų“; „Vardan laisvos Lietuvos. JAV lietuvių 

paramos tradicija; „Kad Tėvynė gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. 

konstitucijos epochoje“. 

Parengtos 3 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeologinių 

tyrimų rezultatus pristatančios virtualios parodos „Auksiniai 

juvelyriniai dirbiniai“, „Gludinti akmeniniai dirbiniai“, „Gotikinės 

plytos su dažyto tinko liekanomis“ , tačiau dėl interneto svetainės 

atnaujinimo darbų visuomenei pristatyta tik 1.

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100

350

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

121% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Ugdymo įstaigų dalyvavimas 

edukaciniuose užsiėmimuose 

rugsėjį–gruodį išaugo beveik 2 kartus 

lyginant su kovu–rugpjūčiu ir beveik 

pasiekė 2019 m. lygį; susidomėjimo 

sulaukė tarptautinės parodos „Kad Tėvynė 

gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. 

konstitucijos epochoje“ edukacinė 

programa.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)

100,00

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

120 122

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuota surengti 620 edukacinių užsiėmimų vaikams ir 

suaugusiems. Surengti 749 edukaciniai užsiėmimai, iš jų 613 vaikams 

ir mokiniams, 1 senjorams, 19 negalią turintiems, 63 visai šeimai, 53 

kitiems asmenims. Bendradarbiaujant su socialinės globos įstaigomis 

(Valakampių socialinių paslaugų, Prūdiškių socialinės globos, Vilniaus 

nakvynės namais ir Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija) 

tęsta kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinanti edukacinė veikla 

(pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai, 48 dalyviai). Aktyvesnei veiklai 

trukdė globos įstaigų gyventojų pažeidžiamumas COVID-19 infekcijos 

sąlygomis. Nuo 2021 m. kovo 1 d. nemokamai edukaciniuose 

užsiėmimuose galėjo dalyvauti Šeimos kortelės turėtojai (65 

dalyviai).

2. Tęstas dalyvavimas įgyvendinant Kultūros paso paslaugas: 

parengtos ir ekspertų patvirtintos naujos 7 nuotolinių ir 9 kontaktinių 

užsiėmimų temos. Kultūros paso paslaugomis pasinaudojo 1393 

mokiniai (1076 muziejuje ir 317 nuotoliniu būdu), pravesti 62 

užsiėmimai (48 muziejuje ir 14 nuotoliniu būdu).

3. Planuota parengti 3 naujas edukacinių užsiėmimų temas, 

suderintas su Bendrojo ugdymo programomis. Parengta 13 naujų 

temų edukaciniams užsiėmimams (8 temos pritaikytos nuotoliniams 

užsiėmimams, 2 temos užsiėmimams lauke karantino ir lankymo 

ribojimų sąlygomis ir 3 temos muziejaus ekspozicijose). Planuota 

vesti mokamus virtualius edukacinius užsiėmimus Zoom arba 

Microsoft teams platformose suderintu laiku ir suderinta tema 

prisijungusioms mokinių grupėms arba šeimoms. Zoom platformoje 

pravesti 56 virtualūs edukaciniai užsiėmimai (51 mokamas ir 5 

nemokami, 1436 dalyviai). 4 šventiniai virtualūs edukaciniai 

užsiėmimai vesti kitose platformose (Vilniaus gimtadienis 01-23 

"Sapnuoju Vilnių", Užgavėnės 02-13 "Kviečiame itališko deserto", 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 02-16 "Smagioji trispalvė", 

Senosios muzikos diena 03-20 "Margaspalvis tamburinas"; 22254 

peržiūros).

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

10000 12095

Būtino konservuoti ir 

restauruoti muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)

1,3 1,55

100% Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)



749

613

1

19

63

53

60

12

64190

72

13

Ekskursijose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

6000 4873 81% 620 Fizinių ekskursijų dalyvių skaičius 

nepasiektas, nes dėl karantino ribojimų 2,5 

mėn. muziejus buvo uždarytas. Atidarius 

muziejų, buvo taikomi ribojimai žmonių 

grupių dydžiams.

Virtualiose ekskursijose 

(turuose) dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

20000 26769 134% 6 Dėl pandeminės situacijos suspendavus 

Muziejaus lankymą,

buvo intensyviau pradėtas kurti virtualus 

turinys.

92621

7070

386539

1453

121% Ugdymo įstaigų dalyvavimas 

edukaciniuose užsiėmimuose 

rugsėjį–gruodį išaugo beveik 2 kartus 

lyginant su kovu–rugpjūčiu ir beveik 

pasiekė 2019 m. lygį; susidomėjimo 

sulaukė tarptautinės parodos „Kad Tėvynė 

gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791 m. 

konstitucijos epochoje“ edukacinė 

programa.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuota suskaitmeninti 7000 į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų, suskaitmeninta 7070.

2. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 

dalyvauta projekte VEPIS ir kaip ir planuota suskaitmeninti  1124 

kultūros paveldo objektai. Viso projekto metu suskaitmeninta 8000 

kultūros paveldo objektų, įgyvendinta sąsaja su muziejaus 

informacine sistema ir paleista šių duomenų migracija į muziejaus 

viešos prieigos svetainę https://eksponatai.valdovurumai.lt/ bei e. 

paveldo portalą. Duomenų migraciją planuojama užbaigti 2022 m. 

vasario mėn. Po migracijos proceso pabaigos svetainę planuojama 

paleisti viešai prieigai. 

3. Dalyvaujant LIMIS projekte, planuota suskaitmeninti 200 kultūros 

paveldo objektų, suskaitmeninti 353.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

1 4,17

Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuota surengti 620 edukacinių užsiėmimų vaikams ir 

suaugusiems. Surengti 749 edukaciniai užsiėmimai, iš jų 613 vaikams 

ir mokiniams, 1 senjorams, 19 negalią turintiems, 63 visai šeimai, 53 

kitiems asmenims. Bendradarbiaujant su socialinės globos įstaigomis 

(Valakampių socialinių paslaugų, Prūdiškių socialinės globos, Vilniaus 

nakvynės namais ir Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija) 

tęsta kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinanti edukacinė veikla 

(pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai, 48 dalyviai). Aktyvesnei veiklai 

trukdė globos įstaigų gyventojų pažeidžiamumas COVID-19 infekcijos 

sąlygomis. Nuo 2021 m. kovo 1 d. nemokamai edukaciniuose 

užsiėmimuose galėjo dalyvauti Šeimos kortelės turėtojai (65 

dalyviai).

2. Tęstas dalyvavimas įgyvendinant Kultūros paso paslaugas: 

parengtos ir ekspertų patvirtintos naujos 7 nuotolinių ir 9 kontaktinių 

užsiėmimų temos. Kultūros paso paslaugomis pasinaudojo 1393 

mokiniai (1076 muziejuje ir 317 nuotoliniu būdu), pravesti 62 

užsiėmimai (48 muziejuje ir 14 nuotoliniu būdu).

3. Planuota parengti 3 naujas edukacinių užsiėmimų temas, 

suderintas su Bendrojo ugdymo programomis. Parengta 13 naujų 

temų edukaciniams užsiėmimams (8 temos pritaikytos nuotoliniams 

užsiėmimams, 2 temos užsiėmimams lauke karantino ir lankymo 

ribojimų sąlygomis ir 3 temos muziejaus ekspozicijose). Planuota 

vesti mokamus virtualius edukacinius užsiėmimus Zoom arba 

Microsoft teams platformose suderintu laiku ir suderinta tema 

prisijungusioms mokinių grupėms arba šeimoms. Zoom platformoje 

pravesti 56 virtualūs edukaciniai užsiėmimai (51 mokamas ir 5 

nemokami, 1436 dalyviai). 4 šventiniai virtualūs edukaciniai 

užsiėmimai vesti kitose platformose (Vilniaus gimtadienis 01-23 

"Sapnuoju Vilnių", Užgavėnės 02-13 "Kviečiame itališko deserto", 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 02-16 "Smagioji trispalvė", 

Senosios muzikos diena 03-20 "Margaspalvis tamburinas"; 22254 

peržiūros).

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

10000 12095

2369010000

417%

237%

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

peržiūrų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Rodiklis reikšmingai viršytas, kadangi 3 iš 4 

kitose platformose vykusių edukacinių 

užsiėmimų sulaukė išskirtinio dėmesio: 

„Sapnuoju Vilnių“ – 5700 peržiūros, 

„Kviečiame itališko deserto“ – 12108, 

„Smagioji trispalvė“ – 3906.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

Pandemijos metu išaugo virtualių 

vartotojų skaičius.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)



8000

8040

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuota suskaitmeninti 7000 į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų, suskaitmeninta 7070.

2. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 

dalyvauta projekte VEPIS ir kaip ir planuota suskaitmeninti  1124 

kultūros paveldo objektai. Viso projekto metu suskaitmeninta 8000 

kultūros paveldo objektų, įgyvendinta sąsaja su muziejaus 

informacine sistema ir paleista šių duomenų migracija į muziejaus 

viešos prieigos svetainę https://eksponatai.valdovurumai.lt/ bei e. 

paveldo portalą. Duomenų migraciją planuojama užbaigti 2022 m. 

vasario mėn. Po migracijos proceso pabaigos svetainę planuojama 

paleisti viešai prieigai. 

3. Dalyvaujant LIMIS projekte, planuota suskaitmeninti 200 kultūros 

paveldo objektų, suskaitmeninti 353.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

1 4,17 417%

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Pandemijos metu išaugo virtualių 

vartotojų skaičius.



LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų 

kultūros paveldo objektų dalis 

VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos 

muziejų kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0!

Lietuvos muziejų, 

pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų 

paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui, 

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio 

dailės muziejui, Lietuvos jūrų 

muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuota suskaitmeninti 7000 į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų, suskaitmeninta 7070.

2. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 

dalyvauta projekte VEPIS ir kaip ir planuota suskaitmeninti  1124 

kultūros paveldo objektai. Viso projekto metu suskaitmeninta 8000 

kultūros paveldo objektų, įgyvendinta sąsaja su muziejaus 

informacine sistema ir paleista šių duomenų migracija į muziejaus 

viešos prieigos svetainę https://eksponatai.valdovurumai.lt/ bei e. 

paveldo portalą. Duomenų migraciją planuojama užbaigti 2022 m. 

vasario mėn. Po migracijos proceso pabaigos svetainę planuojama 

paleisti viešai prieigai. 

3. Dalyvaujant LIMIS projekte, planuota suskaitmeninti 200 kultūros 

paveldo objektų, suskaitmeninti 353.

LIMIS portale prieinamų 

Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų dalis 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0!

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

#DIV/0!



72

1

11

175

37

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

17 19 112% 62 Daugiau nei planuota pateikta ir 

patvirtinta paraiškų nuotolinėms 

paslaugoms, įtrauktoms į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį.

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

27 29 107%

2

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 3 150% Dėl pandemijos ribojimų nepavykus 

surengti tarptautinės Bavarijos parodos, 

surengtos 2 tarptautinės vieno šedevro 

parodos.

15

1

3

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Surengta daugiau nei planuota (212) Muziejaus rinkinius, Lietuvos 

ir Europos istoriją bei kultūros paveldą įvairiomis formomis (parodų 

atidarymai, kultūros vakarai, knygų pristatymai, viešos paskaitos, 

senosios muzikos koncertai ir kt.) aktualinančių kultūros renginių. 

2. Plėsta e-paslaugų ir e-produktų įvairovė (įdiegti 2 Action bound 

platformoje sukurti virtualūs žaidimai Muziejaus parodose; vykdyta 

suskaitmenintų vertybių sklaida įvairiose virtualiose platformose, 

organizuotos Muziejaus vertybių prezentacijos, parengti televizijos ir 

radijo reportažai (79 viešinimo veiklos), parengtas III maršruto 

scenarijus  audiogido ekskursijai viena užsienio kalba (ukrainiečių); 

atnaujintas 3D virtualus pasivaikščiojimas; Muziejaus leidiniai viešinti 

virtualioje erdvėje ir kt.). 

3. I Muziejaus maršruto ekspozicija atnaujinta 197 eksponatais, II 

maršruto – 21  nauju archeologiniu eksponatu, III maršrutas – 6 

eksponatais.

Dėl objektyvių priežasčių 2021 m. nepavyko atnaujinti Muziejaus 

svetainės.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

75 73

Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

2 2

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Varšuvos karališkąja pilimi, Krokuvos 

Vavelio karališkąja pilimi, Krokuvos nacionaliniu muziejumi, Varšuvos 

nacionaliniu muziejumi ir kitomis užsienio institucijomis bei 

asmenimis surengta tarptautinė paroda „Kad Tėvynė gyvuotų. 

Lietuva ir Lenkija 1791 m. Konstitucijos epochoje“; surengta vieno 

paveikslo – Boguslavo Radvilos portreto – paroda. Organizuota 

parodą lydinti mokslinė, kultūrinė ir edukacinė programa, kurioje 

dalyvavo 4 užsienio institucijos. Vykdyti parengiamieji darbai 

2022–2024 m. planuojamoms surengti tarptautinėms parodoms, 

aktualinančioms Muziejaus rinkinius ir bendrą europinį bei lituanistinį 

paveldą.

2. Bendradarbiaujant su Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų 

užsienio šalių ambasadomis ir kitomis užsienio institucijomis surengti 

10 bendrų šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančių renginių: 1 

tarptautinė apskritojo stalo diskusija, skirta Gegužės 3 d. 

Konstitucijai, 2 mokslinės konferencijos, 1 virtuali diskusija, 1 

multimedijinis spektalis, 1 šviesų ir animacijos spektaklis, 4 koncertai.

3. Su partneriais iš užsienio surengti 2 Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės ir Europos nematerialųjį paveldą aktualinantys 

senosios muzikos festivaliai: VI Marco Scacchi ir Šv. Cecilijos. Šv. 

Cecilijos festivalio veiklose dalyvavo 669 įvairaus amžiaus dalyviai, 

surengti 46 edukaciniai užsiėmimai, 3 edukaciniai koncertai ir 2 

paskaitos. Organizuojant festivalį, bendradarbiauta su Senosios 

muzikos asociacija „Gilles Binchois“ (Prancūzija), profesoriumi 

Dominigue Vellard (Prancūzija) ir senosios muzikos atlikėja Cristina 

Alis Raurich (Ispanija, Šveicarija).

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

5 16

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

8 267%

97%

320%

3

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

100%

Bendradarbiaujant su Italijos, Ispanijos, 

Lenkijos, Ukrainos ir kitų užsienio šalių 

ambasadomis, muziejais ir kitomis 

užsienio institucijomis vykdomi ilgalaikiai 

parodų rengimo, kultūros renginių 

organizavimo ir leidybos projektai.

Muziejus dalyvauja Baltijos jūros regiono 

pilių ir muziejų asociacijos veikloje, ICOM 

ir REMA organizacijų veikloje.

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)



5

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Varšuvos karališkąja pilimi, Krokuvos 

Vavelio karališkąja pilimi, Krokuvos nacionaliniu muziejumi, Varšuvos 

nacionaliniu muziejumi ir kitomis užsienio institucijomis bei 

asmenimis surengta tarptautinė paroda „Kad Tėvynė gyvuotų. 

Lietuva ir Lenkija 1791 m. Konstitucijos epochoje“; surengta vieno 

paveikslo – Boguslavo Radvilos portreto – paroda. Organizuota 

parodą lydinti mokslinė, kultūrinė ir edukacinė programa, kurioje 

dalyvavo 4 užsienio institucijos. Vykdyti parengiamieji darbai 

2022–2024 m. planuojamoms surengti tarptautinėms parodoms, 

aktualinančioms Muziejaus rinkinius ir bendrą europinį bei lituanistinį 

paveldą.

2. Bendradarbiaujant su Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų 

užsienio šalių ambasadomis ir kitomis užsienio institucijomis surengti 

10 bendrų šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančių renginių: 1 

tarptautinė apskritojo stalo diskusija, skirta Gegužės 3 d. 

Konstitucijai, 2 mokslinės konferencijos, 1 virtuali diskusija, 1 

multimedijinis spektalis, 1 šviesų ir animacijos spektaklis, 4 koncertai.

3. Su partneriais iš užsienio surengti 2 Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės ir Europos nematerialųjį paveldą aktualinantys 

senosios muzikos festivaliai: VI Marco Scacchi ir Šv. Cecilijos. Šv. 

Cecilijos festivalio veiklose dalyvavo 669 įvairaus amžiaus dalyviai, 

surengti 46 edukaciniai užsiėmimai, 3 edukaciniai koncertai ir 2 

paskaitos. Organizuojant festivalį, bendradarbiauta su Senosios 

muzikos asociacija „Gilles Binchois“ (Prancūzija), profesoriumi 

Dominigue Vellard (Prancūzija) ir senosios muzikos atlikėja Cristina 

Alis Raurich (Ispanija, Šveicarija).

8 267%3

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

Muziejus dalyvauja Baltijos jūros regiono 

pilių ir muziejų asociacijos veikloje, ICOM 

ir REMA organizacijų veikloje.



3

1267

17

5

3

15

26

29035

Bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

50

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Rengiant parodas bendradarbiauta su Lietuvos nacionaliniu 

muziejumi, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, Bažnytinio 

paveldo muziejumi, nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi ir kitais 

Lietuvos muziejais.

2. Surengta 40 edukacinio, kultūrinio, mokslinio pobūdžio renginių 

bendradarbiaujant su „Dr. Juozo Kazicko fondu“, Karališkąja bajorų 

sąjunga, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla, 

kitomis nevyriausybinėmis švietimo, kultūros ir mokslo institucijomis 

ir organizacijomis. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu operos ir 

baleto teatru bei kitomis institucijomis Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dieną surengtas Amilcare Ponchielli operos 

„Lietuviai“ (I Lituani) koncertinis atlikimas Valdovų rūmų Didžiajame 

kieme.

3. Tęstas bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto mokslininkais, 

Prabavimo rūmų, Gamtos tyrimų centro Giluminės geologijos 

laboratorijos, kitų mokslo įstaigų specialistais, vykdyti tolesni 

Muziejaus vertybių ir archeologinių tyrimų metu surastos medžiagos 

tyrimai. 

Dalyvauta rengiant Lietuvos nacionalinio muziejaus projektą 

„Ginkladirbystės pėdsakais. Kuršių kalavijo rekonstrukcija”.

Sudarytos 2 naujos, atnaujintos 5 bendradarbiavimo sutartys.

Jungtinių parodų su kitais 

Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

2 1

IV. Rinkodara:

1. Planuota įgyvendinti 8 integruotas viešinimo kampanijas 

tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms, jų pažintinėms 

mokslinėms, kultūrinėms bei edukacinėms programoms ir kitiems 

Muziejaus renginiams bei projektams, įgyvendinta 16 (parengti 63 

pranešimai žiniasklaidai).

2. Planuota inicijuoti 20 radijo ir televizijos reportažų, inicijuota 28. 

Planuota inicijuoti 40 straipsnių ir reportažų kultūros, laisvalaikio ir 

turizmo informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių 

tinklų platformose, inicijuoti ir parengti 79 skirtingi straipsniai ir 

reportažai. Išplatintas 21 naujienlaiškis. 2021 m. muziejus 

žiniasklaidoje paminėtas 2976 kartus. Teigiamai apie muziejų 

pasirodančios informacijos dalis sudaro apie 99 procentus. Gauta 

muziejaus projektų viešinimui parama (nuolaida) iš 7 žiniasklaidos ir 

reklamos kompanijų, planuota gauti iš 3. 

Planuota organizuoti ir sukurti 10 socialinių tinklų tiesioginių  

transliacijų socialinės medijos kanaluose, o vykdyta 36 paskaitų, 

renginių, edukacijų ir kitų veiklų transliacijų Facebook'e, kur pasiekta 

1,2 mln. (+9,8 proc.) auditorija. 4600 naujų sekėjų (fanų) prieaugis 

sudaro 13 proc. 395 tūkst. įsitraukimas sudaro 40 proc. Instagram'e 

pasiekta 148000 vartotojų, Youtube per metus įkeltas naujas turinys 

buvo peržiūrėtas 19540 kartų, sulaukta 1190 sekėjų. Pinterest'e įkelta 

virš 350 muziejaus rinkinio naujų eksponatų, sulaukta 3400 

įsitraukimų peržiūrint/išsaugojant muziejaus eksponatus.  

Apsilankymai muziejaus administruojamose interneto svetainėse 

190830, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Pinterest, 

Youtube) 565940. 

3. Įgyvendinant pasitenkinimo muziejaus veikla ir teikiamomis 

paslaugomis apklausą, apklausta virš 300 respondentų. Vykdant 

Valdovų rūmų muziejaus edukacinių užsiėmimų lankytojų 

pasitenkinimo apklausą -  apklausti 92 mokytojai. Apklausa parodė, 

kad edukaciniai užsiėmimai iš esmės vertinami teigiamai. Atkreiptas 

dėmesys į poreikį tobulinti informacijos apie edukaciją pateikimą 

muziejaus svetainėje.

Papildomai atlikta apklausa, siekiant 

įvertinti lankytojų pasitenkinimą 

edukaciniais užsiėmimais.

2 200%1 Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius 

(vnt.)

64 128% Iniciatyvų skaičius viršytas, nes dėl 

pandemijos metų pradžioje muziejui esant 

uždarytam, buvo sudėtinga planuoti metų 

veiklas.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Kartu su Lietuvos nacionaliniu dailės 

muziejumi surengta 1 paroda.

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

50% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)



756770

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Į Muziejaus rinkinių tyrimų veiklą įtraukta 1 savanorė iš Lietuvos 

nacionalinio muziejaus, į mokslinę tiriamąją veiklą 1 studentė 

savanorė iš Vilniaus dailės akademijos, į edukacinę veiklą įtrauktos 2 

savanorės.

2. Du studentai atliko mokslinę ir taikomąją praktiką: 1 iš Vilniaus 

universiteto ir 1 iš Europos humanitarinio universiteto.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

4 4 100%

IV. Rinkodara:

1. Planuota įgyvendinti 8 integruotas viešinimo kampanijas 

tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms, jų pažintinėms 

mokslinėms, kultūrinėms bei edukacinėms programoms ir kitiems 

Muziejaus renginiams bei projektams, įgyvendinta 16 (parengti 63 

pranešimai žiniasklaidai).

2. Planuota inicijuoti 20 radijo ir televizijos reportažų, inicijuota 28. 

Planuota inicijuoti 40 straipsnių ir reportažų kultūros, laisvalaikio ir 

turizmo informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių 

tinklų platformose, inicijuoti ir parengti 79 skirtingi straipsniai ir 

reportažai. Išplatintas 21 naujienlaiškis. 2021 m. muziejus 

žiniasklaidoje paminėtas 2976 kartus. Teigiamai apie muziejų 

pasirodančios informacijos dalis sudaro apie 99 procentus. Gauta 

muziejaus projektų viešinimui parama (nuolaida) iš 7 žiniasklaidos ir 

reklamos kompanijų, planuota gauti iš 3. 

Planuota organizuoti ir sukurti 10 socialinių tinklų tiesioginių  

transliacijų socialinės medijos kanaluose, o vykdyta 36 paskaitų, 

renginių, edukacijų ir kitų veiklų transliacijų Facebook'e, kur pasiekta 

1,2 mln. (+9,8 proc.) auditorija. 4600 naujų sekėjų (fanų) prieaugis 

sudaro 13 proc. 395 tūkst. įsitraukimas sudaro 40 proc. Instagram'e 

pasiekta 148000 vartotojų, Youtube per metus įkeltas naujas turinys 

buvo peržiūrėtas 19540 kartų, sulaukta 1190 sekėjų. Pinterest'e įkelta 

virš 350 muziejaus rinkinio naujų eksponatų, sulaukta 3400 

įsitraukimų peržiūrint/išsaugojant muziejaus eksponatus.  

Apsilankymai muziejaus administruojamose interneto svetainėse 

190830, socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Pinterest, 

Youtube) 565940. 

3. Įgyvendinant pasitenkinimo muziejaus veikla ir teikiamomis 

paslaugomis apklausą, apklausta virš 300 respondentų. Vykdant 

Valdovų rūmų muziejaus edukacinių užsiėmimų lankytojų 

pasitenkinimo apklausą -  apklausti 92 mokytojai. Apklausa parodė, 

kad edukaciniai užsiėmimai iš esmės vertinami teigiamai. Atkreiptas 

dėmesys į poreikį tobulinti informacijos apie edukaciją pateikimą 

muziejaus svetainėje.

Papildomai atlikta apklausa, siekiant 

įvertinti lankytojų pasitenkinimą 

edukaciniais užsiėmimais.

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 

(vnt.)

2 200%1Atliktų lankytojų tyrimų skaičius 

(vnt.)
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1722343

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

30 32,48 108% 51

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

163 14,06 9% 2207 Dėl Covid-19 pandemijos įvestų ribojimų, 

atsisakyta mokymų didelėms darbuotojų 

grupėms. 

172489

0

30240

135940

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 98 98%

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai
440000 Pajamų įmokos 305985 (72%) + 

nepervedamos į iždą 32684 (217,9 %)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1.  51 darbuotojas iš 166 tobulino kvalifikaciją, iš jų 2 

darbuotojoms suteiktos restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos ir 

1 darbuotoja apsigynė daktaro disertaciją. 

2. Planuota organizuoti darbuotojams privalomus darbų saugos, 

gaisrinės saugos, civilinės saugos, radiacinės saugos ir kt. mokymus, 

suorganizuota: 2021-09-21 ir 2021-10-13 civilinės saugos darbo 

vietoje mokymai, 2021-10-15 civilinės saugos funkcinės pratybos. 3 

darbuotojai atnaujino žinias ir įgijo priešgaisrinės saugos 

pažymėjimus. 1 darbuotojas gilino žinias statinio priežiūros 

klausimais. 1 darbuotojas išmokytas dirbti su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais. 

3. Muziejuje Šv. Cecilijos edukaciniame festivalyje kvalifikaciją kėlė 15 

mokytojų.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas 

paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 

(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

I. Personalo valdymas:

1. Nuspręsta neužimti 100 procentų pareigybių dėl Muziejaus veiklos 

ribojimų, mažesnių lankytojų srautų ir sumažėjusių pajamų.

2. Vadovaujantis muziejaus valdymo tobulinimo gairių 

rekomendacijomis ir stiprinant Muziejaus atliekamą mokslinę 

tiriamąją veiklą, tobulinta muziejaus organizacinė struktūra. 

Gerinant lankytojų aptarnavimo kokybę, suformuluoti aukštesni 

reikalavimai ekspozicijose dirbantiems darbuotojams, turintiems 

tiesioginį kontaktą su lankytojais. Patobulinus muziejaus struktūrą, 

atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai. 

3. Vykdyta „Lankytojų aptarnavimo standarte“ apibrėžtų elgesio 

normų laikymosi stebėsena. Remiantis surinkta informacija pateikti 

pasiūlymai atitinkamų struktūrinių padalinių vadovams ir 

rekomendacijos aptarnavimo kokybei gerinti. Gautas komercinis 

pasiūlymas atlikti nešališką "Lankytojų aptarnavimo standarto" 

taikymo Muziejuje monitoringą.

4. Į personalo valdymo procesus įtraukta Darbo taryba svarstant 

organizacinės struktūros pokyčius, tobulinant vidaus darbo tvarkas, 

teikiant Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytą informaciją. 

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

1,1

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

95%9,4710

338669 77%

0,63 Įgyvendinti organizaciniai struktūriniai 

pokyčiai įtakojo geresnį santykį, nei 

planuota. 

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

176%

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuota uždirbti iš mokamų paslaugų 425 000 eurų, uždirbta 305 

985 eurai. Planuota uždirbti nepervedamų į iždą 15 000 eurų, 

uždirbta 32 684 eurai.

2. Planuota gauti gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams 

įgyvendinti 371 000 eurų, gauta 230 984 eurų (t.t. 76 056 eurai už 

nemokamus sekmadienius). Paramos pinigais 1000 eurų ir paramos 

paslaugomis bei turtu planuota gauti už 345 000 eurų, gauta 334 817 

eurai.

3. Planuota pravesti 10 derybų su potencialiais rėmėjais ir sudaryti 2 

paramos sutartis, sudaryta - 21.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)



288348

13911

320906

Dėl Covid-19 situacijos sunkiau pritraukti 

lėšų, mažiau buvo nemokamų 

sekmadienių. 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 623165 Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

717000

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuota uždirbti iš mokamų paslaugų 425 000 eurų, uždirbta 305 

985 eurai. Planuota uždirbti nepervedamų į iždą 15 000 eurų, 

uždirbta 32 684 eurai.

2. Planuota gauti gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams 

įgyvendinti 371 000 eurų, gauta 230 984 eurų (t.t. 76 056 eurai už 

nemokamus sekmadienius). Paramos pinigais 1000 eurų ir paramos 

paslaugomis bei turtu planuota gauti už 345 000 eurų, gauta 334 817 

eurai.

3. Planuota pravesti 10 derybų su potencialiais rėmėjais ir sudaryti 2 

paramos sutartis, sudaryta - 21.

87%
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5886

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

X  (eurai)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Planuota kitiems muziejams ir istorinės atminties bei kultūros 

paveldo institucijoms skolinti specializuotą automobilį, pritaikytą 

muziejinių vertybių transportavimui, skolinta: 2021 m. birželio 8-11 

d., 2021 m. rugsėjo 21-22 d., 2021-10-28.

 2. Nuomotas kilnojamasis turtas (įranga ir kt.) renginių, kuriems 

nuomojamos Muziejaus patalpos ir teritorija, organizatoriams.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

150%

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų 

ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

2500

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai projektų 

valdymo tema.

Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir 

trumpai pakomentuojama.

Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto X  bendra vertė (eurai)

Investicijų projekto Y 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,3 0,32 93%

Dėl Covid-19 ribojimų, mažiau nei įprastai 

naudotas tarnybinis transportas (nebuvo 

tarptautinių parodinių projektų užsienyje ir 

pan.). 

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

Y  (eurai)

2943,00 85%

#DIV/0!#DIV/0!

#DIV/0!

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Nuomotos Muziejaus patalpos ir teritorija komercinei veiklai, taip 

pat įvairiems renginiams organizuoti.

2. Muziejaus rinkinių saugyklų, taip pat kitų reikalingų patalpų 

Muziejaus funkcijoms atlikti poreikis patenkintas, Valstybės įmonės 

Turto banko sprendimu perdavus 3,6 tūkst. kv. m patalpas Kražių g. 

5, Vilniaus m.  

3. Muziejui gavus patikėjimo teise reikalingas patalpas veiklai 

užtikrinti, Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui grąžintos panaudos 

pagrindais valdytos patalpos Vilniaus g. 24, Vilniaus m.

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Muziejus ėmė valdyti patikėjimo teise 

didesnius patalpų plotus. Brango 

komunalinės paslaugos. 

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

31,5 21,03

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / 

ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Vydas Dolinskas
(Vardas Pavardė)

Direktorius

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

#DIV/0!


