
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

75000 52542 70%

Planuota parodose ir jas lydinčių mokslinių, kultūrinių bei 

edukacinių renginių cikluose apsilankiusių žmonių reikšmė nebuvo 

pasiekta, nes paskelbus karantiną Lietuvoje, muziejus beveik keturis 

mėnesius buvo uždarytas  ir nepriėmė lankytojų.  Dėl karantino 

uždarius muziejų ir taikant draudimus rengti renginius bei vykti į 

kitas valstybes, buvo nukelti vienos tarptautinės parodos ir vienos 

nacionalinės parodos surengimai į 2021 metus, atšaukta apie 20 

parodas lydinčių renginių. 

 

3000 7904 263%

Planuota programos renginiuose apsilankiusių žmonių skaičiaus 

reikšmė viršyta, nes  karantino metu ilgą laiką negalėję lankyti 

muziejų žmonės mielai bei saugiai lankėsi Valdovų rūmų pasiūlytose 

Valstybės dienai paminėti programos veiklose. Siekiant išskaidyti 

srautus, lankytojai buvo kviečiami į įvairius renginius bei edukacines 

veiklas, buvo reguliuojami srautai muziejuje ir renginiuose.

5 5 100%

15 15 100%

3. Muziejaus rinkinius pristatančių ir Lietuvos bei Europos istoriją ir kultūros paveldą aktualinančių leidinių parengimas ir 

leidyba. 

Parengti ir išleisti leidiniai: tarptautinės parodos katalogas „Nuo Sacro iki Profano. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“, 

nacionalinės parodos katalogas „Istorija ir atmintis. Romano Borisovo akvarelės“, tarptautinės parodos katalogas „Kariauti 

pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“ ir spaudai atiduoti du tomai tarptautinės parodos „Radvilos. Kunigaikščių 

istorija ir paveldas“ katalogų. Suteikta galimybė susipažinti su 5 leidiniais virtualioje erdvėje.

Išleistų leidinių skaičius (vnt.)

4. Nemokamo muziejų lankymo tęstinumo plėtra, sudarant sąlygas Šeimos kortelių turėtojams muziejuose lankytis 

nemokamai.

Suteikta galimybė asmenims, turintiems Šeimos kortelę, nuo kovo 1 dienos lankytis muziejaus ekspozicijose ir laikinose 

parodose nemokamai, o nuo lapkričio 1 dienos ši teisė suteikta ir asmenims, turintiems POLA kortelę. 

 Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Trijų tarptautinių ir vienos nacionalinės parodos bei jas lydinčių mokslinių, kultūrinių bei edukacinių programų 

surengimas. 

Surengtos 6 parodos: 

1) tarptautinė paroda „Nuo Sacro iki Profano. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ (2020-02-16 – 2020-09-27). Įvyko 

parodos renginių ciklo šie renginiai: parodos atidarymas, dvi paskaitos, koncertas. Vyko ekskursijos su parodos kuratore, 

parodos konsultantu, trumpos ekskursijos pietų pertraukos metu. Dėl karantino metu taikomų apribojimų neįvyko 2 renginiai 

ir 4 ekskursijos su parodos kuratoriumi.

2) nacionalinė paroda „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai Valdovų rūmuose“ (2020-03-11 – 2020-09-27). Parodos 

atidarymo metu perskaityti 4 pranešimai apie Valdovų rūmų tyrimų 30-metį, dėl paskelbto karantino neįvyko parodos 

renginių ciklo 3 renginiai.

3) Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje veikusi paroda, skirta operai „Lietuviai“ ir operos žanro istorijai Lietuvoje (2020-09-

05 – 2020-09-30).

4) nacionalinė paroda „Istorija ir atmintis. Romano Borisovo akvarelės“ (2020-10-14 – 2021-01-31).  Surengtas parodos 

atidarymas, dėl paskelbto karantino neįvyko parodos renginių ciklo 3 renginiai.

5) tarptautinė paroda „Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“ (2020-11-10 – 2021-01-31). Dėl karantino 

neįvyko parodos atidarymas ir 4 renginių ciklo renginiai.

6) Žygimanto Augusto epochos radinių ekspozicija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, minint Žygimanto Augusto gimimo 

500 metų jubiliejų (2020-11-17 – 2020-11-18).

Parodose bei jas lydinčiose 

programose (renginiuose ir 

edukacijoje) apsilankiusių žmonių 

skaičius (vnt.)

2. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai skirtų valstybinės reikšmės renginių programos 

surengimas. 

Surengta Valstybės dienai skirta dienos renginių programa, kurią sudarė: dviejų parodų lankymas, kas valandą vedamos 

ekskursijos (iš viso 6), penkių valandų trukmės atvira kūrybinė studija „Laisvės aitvarai su Vyčiu“, Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto biusto perdavimo Valdovų rūmų muziejui ceremonija, himno giedojimas 

su viso pasaulio lietuviais ir Amilcare Ponchielli operos „Lietuviai“ koncertinis atlikimas Valdovų rūmų Didžiajame kieme su 

transliacija į Katedros aikštę.

Programos renginiuose 

apsilankiusių žmonių skaičius (vnt.)



100 100 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

415489 Planuota fizinių lankytojų skaičiaus reikšmė nepasiekta, nes 

muziejus paskelbto karantino metu daugiau nei tris mėnesius buvo 

uždarytas; kai buvo galimas muziejaus lankymas, turėjo laikytis 

nustatytų lankytojų priėmimą ribojančių taisyklių (2 m atstumas tarp 

asmenų, 2-5 asmenų grupės dydis, plotas asmeniui ir pan.); negalėjo 

organizuoti vasarą didelių renginių atvirose erdvėse ir didesnių 

renginių uždarose patalpose; vedė ekskursijas ir edukacinius 

užsiėmimus itin mažoms lankytojų grupėms; vasarą nebuvo daug 

turistų grupių dėl draudimo atvykti į Lietuvą iš kitų valstybių ir 

reikalavimo 2 savaites karantinuotis;

mokiniai ir studentai stengėsi turėti kuo mažiau socialinių kontaktų; 

senjorams buvo rekomenduojama nesilankyti muziejuose; muziejus 

negalėjo rengti tarptautinių parodų dėl draudimo vykti į užsienio 

valstybes.

67193

30542

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc.

Lankytojų skaičius

13,26 88%

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1. Užtikrinant lankytojų skaičiaus stabilumą, buvo parengtas 

veiksmų planas, skirtas aktyvinti įstaigos veiklą kitomis 

formomis. 

2. Nuo 2020-03-01 prisijungta prie Šeimos kortelės programos 

įgyvendinimo ir  Šeimos kortelės turėtojams suteikta galimybė 

nemokamai lankytis nuolatinėse muziejaus ekspozicijose ir 

laikinosiose parodose (1119 apsilankymai), o nuo 2020-11-01 

analogiška teisė suteikta ir turintiems POLA (Pagalbos 

onkologiniams ligoniams asociacija) kortelę (0 apsilankymų dėl 

pandemijos ribojimų).

3. Dalyvauta nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais akcijoje (8 sekmadieniai, 53438 apsilankymai); 

sudarytos sąlygos muziejuje lankytis nemokamai Kultūros 

nakties akcijos metu visiems lankytojams (09-25, 3564 

apsilankymai), Tėvo dieną (06-07) – tikslinei grupei (80 

apsilankymų). Motinos dienos išvakarėse (05-02) ir Muziejų 

naktį (11-14) dėl karantino muziejus nedirbo.

4. Taikytas lankstus Muziejaus darbo grafikas, atsižvelgiant į 

sezoniškumą ir lankytojų poreikius. Dėl susidomėjimo paroda 

„Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ sausio 10–12 d. 

muziejaus darbo laikas pailgintas 6 val., vasaros sezono metu 

dirbta 7 dienas per savaitę, darbo laiką pailginant 14 val.

5.  Taikytos specialios nuolaidos bilietams per 3 valstybines 

šventes, susijusias su Lietuvos valstybingumo raida. Jų metu su 

įėjimo bilietu ekspozicijose, edukacinėje veikloje, ekskursijose 

užfiksuoti 13998 apsilankymai.

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

(žm.)

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas

Parodos. Veiksmų plane buvo numatyta surengti 4 parodas ir sukurti virtualių produktų, kurie padidintų parodų lankytojų 

skaičių virtualiais apsilankymais. Buvo įrengtos 6 parodos (be 1 virtualios) ir sukurta 14 virtualių produktų parodų viešinimui 

ir jų pristatymui visuomenei. Keturi iš jų bus paskelbti visuomenei 2021 m. sausio mėnesį. Planuota, kad parodas ir jas 

lydinčių mokslinių, kultūrinių bei edukacinių renginių programas aplankys 75000 lankytojų, o aplankė 60086: iš jų fiziškai 

52542, virtualiai 7544. Surengta virtuali paroda „Savaitės eksponatas 2020“ sulaukė Muziejaus interneto svetainėje 41110 

peržiūrų (iš jų unikalių lankytojų 33344), Facebook'e 5622 lankytojų, 164181 peržiūros. 

Renginiai. Planuota surengti 160 renginių, buvo surengti 148 renginiai (įskaitant ir virtualius), renginiuose fiziškai apsilankė  

34677 žmonės ir 70928 virtualūs lankytojai.

Edukacija ir ekskursijos. Pasiūlytos naujos paslaugos: pietų pertraukos ekskursijos, atostogadieniai vaikams, viktorinos, 

žaidimai. 

Planuota pravesti 1050 ekskursijų, pravesta 560. Siekiant pritraukti virtualių lankytojų, dalyvaujančių muziejaus darbuotojų 

vedamose ekskursijose po muziejaus ekspozicijas, sukurtos 6 virtualios ekskursijos, kurios pritraukė virš 20000 asmenų.

Ketinant pasiekti edukacinių veiklų dalyvių skaičių, sukurti  virtualūs produktai: žaidimai, viktorinos, edukaciniai užsiėmimai, 

edukaciniai renginiai ir pan. Planuota edukacinėje veikloje sulaukti 18600 dalyvių, fiziškai dalyvavo 10351 dalyvis, virtualiai - 

virš 11000 asmenų. 

Ekspozicijos ir apsilankymai muziejuje. Planuota sulaukti 400000 lankytojų. Fiziškai apsilankė 230253, virtualiai sulaukta 

415489 apsilankymų. Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius - 12 vnt. Sukurtų 

naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų (produktų) skaičius - 109 (iš jų paviešinta 64) vnt. Surengta virtualiu (nuotoliniu) būdu: 2 

edukaciniai užsiėmimai, 12 renginių, 1 virtuali paroda. 

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

400000 230253 58%

15

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)



53255

126550

7462

2806

3

13,26 88%

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 

skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių 

leidinių skaičius (vnt.)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

I. Apsilankymai:

1. Užtikrinant lankytojų skaičiaus stabilumą, buvo parengtas 

veiksmų planas, skirtas aktyvinti įstaigos veiklą kitomis 

formomis. 

2. Nuo 2020-03-01 prisijungta prie Šeimos kortelės programos 

įgyvendinimo ir  Šeimos kortelės turėtojams suteikta galimybė 

nemokamai lankytis nuolatinėse muziejaus ekspozicijose ir 

laikinosiose parodose (1119 apsilankymai), o nuo 2020-11-01 

analogiška teisė suteikta ir turintiems POLA (Pagalbos 

onkologiniams ligoniams asociacija) kortelę (0 apsilankymų dėl 

pandemijos ribojimų).

3. Dalyvauta nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais akcijoje (8 sekmadieniai, 53438 apsilankymai); 

sudarytos sąlygos muziejuje lankytis nemokamai Kultūros 

nakties akcijos metu visiems lankytojams (09-25, 3564 

apsilankymai), Tėvo dieną (06-07) – tikslinei grupei (80 

apsilankymų). Motinos dienos išvakarėse (05-02) ir Muziejų 

naktį (11-14) dėl karantino muziejus nedirbo.

4. Taikytas lankstus Muziejaus darbo grafikas, atsižvelgiant į 

sezoniškumą ir lankytojų poreikius. Dėl susidomėjimo paroda 

„Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ sausio 10–12 d. 

muziejaus darbo laikas pailgintas 6 val., vasaros sezono metu 

dirbta 7 dienas per savaitę, darbo laiką pailginant 14 val.

5.  Taikytos specialios nuolaidos bilietams per 3 valstybines 

šventes, susijusias su Lietuvos valstybingumo raida. Jų metu su 

įėjimo bilietu ekspozicijose, edukacinėje veikloje, ekskursijose 

užfiksuoti 13998 apsilankymai.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

15

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Pagausinti Muziejaus rinkiniai: į pirminę apskaitą įtrauktos 

7462 vertybės, buvo planuota įtraukti 7000; į pagrindinio fondo 

inventorines knygas įtraukta 918 vertybių, buvo planuota 752; 

vykdant lituanistinių vertybių Lietuvoje ir užsienyje paieškas 

įsigytos 27 muziejinės vertybės, nors planuota buvo nupirkti 

muziejaus lėšomis vieną vertybę, atspindinčią Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės chronologiją ir tematiką.

2. Konservuotos ir restauruotos 1156 vertybės: 822 Muziejaus 

rinkiniuose esančių ir 334 kitų muziejų paskolintas tarptautinei 

parodai, nors planuota buvo konservuoti ir restauruoti 1100. 

3. Planuota suorganizuoti 100 Muziejaus rinkiniuose esančių 

vertybių tyrimus, buvo atlikti 112 vertybių tyrimai. Planuota 

įtraukti į Muziejaus informacinę sistemą 2450 susistemintų  

vienetų, įtraukta 2456. Vykdant eksponatų tyrimų rezultatų 

sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą, 

planuota perskaityti 6 mokslinius pranešimus, perskaityti 7. 

Planuota publikuoti arba atiduoti spaudai 7 mokslinius 

pranešimus, publikuota 12, atiduota spaudai 6. Planuota 

perskaityti 10 mokslo populiarinimo paskaitų bei pranešimų, 

perskaityta 13. 

4. Planuota buvo surengti 2 tarptautines parodas, pristatančias 

Muziejaus rinkinius ir lituanistinių vertybių užsienyje paieškos 

rezultatus, bet pavyko surengti tik vieną. Surengta 1 

tarptautinė (iš 2 planuotų) ir 4 (planuota 1), nacionalinės 

parodos, aktualinančios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 

Europos istoriją bei kultūros paveldą.

5. Parengti ir išleisti 3 leidiniai (iš planuotų šešių) pristatantys 

Muziejaus rinkinius:  tarptautinės parodos katalogas „Kariauti 

pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“ ir du tomai 

tarptautinės parodos „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir 

paveldas“ katalogų. Prioritetu tapus muziejaus e-produktams, 

pasiekiamiems nuotoliniu būdu, ekspozicijų vadovų 

atnaujinimas atidėtas kitiems metams. Parengti 2 leidiniai 

aktualinantis Lietuvos ir Europos istoriją ir kultūros paveldą. 

12

Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

2,02 2,22 110%

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)



4

2

0

230

Planuota lituanistinių vertybių aktualizavimo veiklų reikšmė viršyta 

dėl rengiamo tarptautinės parodos katalogo.

27

1

527

126550

699

123

1696

334

67 Konsultuota medienos tyrimų, dendrochronologinio datavimo, odos 

dirbinių rekonstrukcijos, metalo konservavimo, medžio dirbinių 

konservavimo, restauravimo  klausimais

338

2Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų 

rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir 

tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams 

skaičius (vnt.)

Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencinio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių 

tyrimų konsultacijų skaičius (vnt.) 

Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius 

(vnt.)

Būtino konservuoti ir 

restauruoti muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)

1,7 1,34 79%

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius 

(vnt.) 

215 258 120%

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

283%

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių skaičius 

(vnt.)

6Surengtų parodų skaičius (vnt.) Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Pagausinti Muziejaus rinkiniai: į pirminę apskaitą įtrauktos 

7462 vertybės, buvo planuota įtraukti 7000; į pagrindinio fondo 

inventorines knygas įtraukta 918 vertybių, buvo planuota 752; 

vykdant lituanistinių vertybių Lietuvoje ir užsienyje paieškas 

įsigytos 27 muziejinės vertybės, nors planuota buvo nupirkti 

muziejaus lėšomis vieną vertybę, atspindinčią Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės chronologiją ir tematiką.

2. Konservuotos ir restauruotos 1156 vertybės: 822 Muziejaus 

rinkiniuose esančių ir 334 kitų muziejų paskolintas tarptautinei 

parodai, nors planuota buvo konservuoti ir restauruoti 1100. 

3. Planuota suorganizuoti 100 Muziejaus rinkiniuose esančių 

vertybių tyrimus, buvo atlikti 112 vertybių tyrimai. Planuota 

įtraukti į Muziejaus informacinę sistemą 2450 susistemintų  

vienetų, įtraukta 2456. Vykdant eksponatų tyrimų rezultatų 

sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą, 

planuota perskaityti 6 mokslinius pranešimus, perskaityti 7. 

Planuota publikuoti arba atiduoti spaudai 7 mokslinius 

pranešimus, publikuota 12, atiduota spaudai 6. Planuota 

perskaityti 10 mokslo populiarinimo paskaitų bei pranešimų, 

perskaityta 13. 

4. Planuota buvo surengti 2 tarptautines parodas, pristatančias 

Muziejaus rinkinius ir lituanistinių vertybių užsienyje paieškos 

rezultatus, bet pavyko surengti tik vieną. Surengta 1 

tarptautinė (iš 2 planuotų) ir 4 (planuota 1), nacionalinės 

parodos, aktualinančios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 

Europos istoriją bei kultūros paveldą.

5. Parengti ir išleisti 3 leidiniai (iš planuotų šešių) pristatantys 

Muziejaus rinkinius:  tarptautinės parodos katalogas „Kariauti 

pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a.“ ir du tomai 

tarptautinės parodos „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir 

paveldas“ katalogų. Prioritetu tapus muziejaus e-produktams, 

pasiekiamiems nuotoliniu būdu, ekspozicijų vadovų 

atnaujinimas atidėtas kitiems metams. Parengti 2 leidiniai 

aktualinantis Lietuvos ir Europos istoriją ir kultūros paveldą. 

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 100%

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

120 340

6 100%

100



8514 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius nepasiektas, nes dėl 

Lietuvoje paskelbto karantino buvo uždarytas muziejus, buvo 

taikomi muziejų lankymo ribojimai grupėms žmonių.

127

319

1391

74

6

651

617

2

21

11

8400 Ekskursijų dalyvių skaičius nepasiektas, nes dėl Lietuvoje paskelbto 

karantino buvo uždarytas muziejus, buvo taikomi muziejų lankymo 

ribojimai grupėms žmonių.

560

85551 Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičiaus rodiklis planuotas atsižvelgiant į praėjusių metų rezultatus. 

Vien parodoje „Savaitės eksponatas“ pristatytų eksponatų  peržiūrų 

2020 m. padaugėjo 28 743 vnt., FB svetainėje – 135 941 vnt. Be 

tradicinių veiklų viešinant eksponatus prisidėta prie Yorkšyro 

muziejaus akcijos, kuri sugeneravo papildomų  23960 peržiūrų.

7452

365983

1153

0

0 Skaitmeninių bylų ženklinimo funkcionalumas bus įdiegtas 

įgyvendinus VEPIS ir LIMIS modernizavimo projektus. Paviešinti ir 

paženklinti muziejaus objektai atitiks ne žemesnę kaip  trečią 

duomenų kokybės kategoriją ir nuo 2021 m. galėsime pradėti 

skaičiuoti šį rodiklį.

0

1

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuota surengti 1100 edukacinių užsiėmimų, iš jų 1020 

vaikams ir mokiniams, 11 senjorams, 29 negalią turintiems, 40 

kitiems asmenims. Surengtas 651 edukacinis užsiėmimas, iš jų 

617 vaikams ir mokiniams, 2 senjorams, 21 negalią turintiems, 

11 kitiems asmenims.

2. Tęstas dalyvavimas Kultūros paso projekte, į jo rinkinį 

įtraukta 12 paslaugų (temų). 

3. Kaip buvo planuota, parengtos 5 naujos edukacinių 

užsiėmimų temos, 1 edukacinis koncertas (iš viso 6 naujos 

edukacinės veiklos) ir atnaujintos 3 temos edukaciniams 

užsiėmimams.

4. Surengta 10 iš 12 planuotų istorine medžiaga pagrįstų ir 

edukacines veiklas bei kultūros renginius integruojančių 

pažintinių dienos programų, skirtų įvairioms visuomenės 

grupėms, siekant jų įtraukties į dalyvavimą kultūroje.

5. Planuota pravesti 1050 ekskursijų lietuvių ir užsienio k., 

pravesta 560. Ketinta priimti 17850 ekskursijų dalyvių, priimta 

8400. Planuota parengti 5, o parengtos 7 naujos teminės 

ekskursijos, pristatančios Muziejaus ekspozicijas ir tarptautines 

parodas, 2 teminės neplanuotai atnaujintos.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

18600 10351 56%

Ekskursijų dalyvių skaičius (žm.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Atvirąja turinio licencija paženklintų 

suskaitmenintų 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.) 
Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuota suskaitmeninti 7200 į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų, suskaitmeninta 7452.

2. Siekta, kad Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų suskaitmenintų ir skaitmeninių eksponatų 

dalis sudarytų 65 proc., o faktiškai sudaro 67,6 proc. 

3.  Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo 

biblioteka, dalyvauta projekte VEPIS ir suskaitmeninta 2876 iš 

planuotų 4000 kultūros paveldo objektų bei juos pasirengta 

perkelti į viešą prieigą turinčias duomenų bazes 

(www.epaveldas.lt, www.europeana.eu), likusieji 1124 buvo 

suskaitmeninti tik iš dalies, nes pandemijos sąlygomis didžioji 

dalis darbų vykdyti tik nuotoliniu būdu, todėl  pilnas jų 

suskaitmeninimas persikėlė į 2021 m.

4. Surengta virtuali paroda „Savaitės eksponatas 2020“ (52 

publikacijos, 77 eksponatai), kas savaitę atnaujinant ją 

Muziejaus tinklalapyje ir viešinant FB platformoje. Muziejaus 

interneto svetainėje virtualios parodos peržiūrų skaičius 41110 

(iš jų unikalių lankytojų 33344). Facebook'e 5622 lankytojai, 

164181 peržiūra. Papildomai dalyvauta Jorkšyro muziejaus 

(Yorkshire Museum) savaitės iššūkio projekte, patalpinti 

socialinio tinklo „Facebook“ platformoje 6 eksponatai, 1373 

lankytojai, 23960 peržiūrų.

428%4,281Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų 

ir mokinių skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams 

ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

senjorams, skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)
Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

senjorų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  

asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)



LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų 

kultūros paveldo objektų dalis 

VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos 

muziejų kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0!

109

0

148

LIMIS portale prieinamų 

Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų dalis 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuota suskaitmeninti 7200 į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų, suskaitmeninta 7452.

2. Siekta, kad Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų suskaitmenintų ir skaitmeninių eksponatų 

dalis sudarytų 65 proc., o faktiškai sudaro 67,6 proc. 

3.  Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo 

biblioteka, dalyvauta projekte VEPIS ir suskaitmeninta 2876 iš 

planuotų 4000 kultūros paveldo objektų bei juos pasirengta 

perkelti į viešą prieigą turinčias duomenų bazes 

(www.epaveldas.lt, www.europeana.eu), likusieji 1124 buvo 

suskaitmeninti tik iš dalies, nes pandemijos sąlygomis didžioji 

dalis darbų vykdyti tik nuotoliniu būdu, todėl  pilnas jų 

suskaitmeninimas persikėlė į 2021 m.

4. Surengta virtuali paroda „Savaitės eksponatas 2020“ (52 

publikacijos, 77 eksponatai), kas savaitę atnaujinant ją 

Muziejaus tinklalapyje ir viešinant FB platformoje. Muziejaus 

interneto svetainėje virtualios parodos peržiūrų skaičius 41110 

(iš jų unikalių lankytojų 33344). Facebook'e 5622 lankytojai, 

164181 peržiūra. Papildomai dalyvauta Jorkšyro muziejaus 

(Yorkshire Museum) savaitės iššūkio projekte, patalpinti 

socialinio tinklo „Facebook“ platformoje 6 eksponatai, 1373 

lankytojai, 23960 peržiūrų.

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų 

skaitmeninių vaizdų 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.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų  suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų 

skaičius (vnt.)

Lietuvos muziejų, 

pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų 

paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. 

Čiurlionio dailės muziejui, 

Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių 

#DIV/0!

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

(vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

I. Paslaugos:

1. Planuota surengti 160 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, surengta 148 (įskaitant ir virtualius). 

2. Muziejų uždarius karantino metu, prioritetu tapo nuotoliniu 

būdu pasiekiamų e.paslaugų ir e.produktų  kūrimas, t. y. 

skubus  muziejaus ekspozicijų ir muziejuje surengtų parodų 

virtualus pristatymas (virtualios ekskursijos), todėl liko 

neužbaigtas audiogidų lietuvių k. ir anglų k. Muziejaus 

nuolatinėms ekspozicijoms parengimas.

3. Plėsta e-paslaugų ir e-produktų įvairovė: iš dalies atnaujinta 

informacija anglų k. I maršruto nuolatinėje ekspozicijoje 

esančiuose 3-juose kompiuteriniuose terminaluose, 2 naujų 

terminalų įdiegimas nukeltas 2021 m. Atidėtas ir nuolatinių 

ekspozicijų medžiagos App muziejaus gidui pilna apimtimi 

parengimas. Parengti 5, bet įdiegti 3 Action bound platformoje 

sukurti virtualūs žaidimai 2 tarptautinėse parodose. 

Nuolatinėse ekspozicijose planuota įdiegti 2 sukurtus el. 

žaidimus „Paslėptos eksponatų muzikinės melodijos“, bet jie 

neparengti dėl pasikeitusių prioritetų, t. y. pirmenybė per 

nuotolį lankytojams pasiekiamų produktų ir paslaugų kūrimui. 

Sukurtas bei įdiegtas vienas naujas skaitmeninis žaidimas 

„Valdovo pasiuntinys“, kuriame dalyvavo 3293 asmenys.  

4. Siekiant mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį, tęstas 

bendradarbiavimas ir vesti edukaciniai užsiėmimai Vilniaus 

miesto nakvynės, Valakampių socialinių paslaugų, Prūdiškių 

socialinės globos namų, „Pusiaukelės“ namų gyventojams, VšĮ 

Vilniaus universiteto Santaros klinikų filiale – Vaikų ligoninėje ir 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 

besigydantiems vaikams. Pravestas 21 edukacinis užsiėmimas, 

kuriuose dalyvavo 127 suaugę ir 65 vaikai.

5. Sudaryta darbo grupė Muziejaus interneto svetainės 

atnaujinimui, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, surengta 10 

posėdžių, atlikta atitikimo teisės aktams analizė, tvarkomų 

asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimas, 

kreiptasi dėl 3 klausimų išaiškinimo į Informacinės visuomenės 

plėtros komitetą, parengtos ir pateiktos tarpinės išvados, kurių 

beveik 67 proc. įgyvendinti. Darbo grupė planuoja pateikti 

galutines išvadas 2021 m. I–II ketv.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

14 109 779% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų 

skaičius (vnt.)

Iš viso sukurta per šimtą virtualių produktų vienetų: ekspozicijų 

pristatymai,  ekskursijos po parodas, rūmų 3D, skaitmeninis 

žaidimas, infoterminalų atnaujinimas, actionbound, viktorinos, 

eksponatų pristatymai, virtuali paroda, edukaciniai užsiėmimai, 

virtualūs renginiai ir kt.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

12 12 100% 17

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

22 85 386% Renginių skyriaus darbuotojai, sumažėjus darbo krūviui (nevykstant 

renginių muziejaus patalpose), skyrė dėmesį virtualių paslaugų 

praplėtimui:  subtitravo dalį  muziejaus tematiką, eksponatus ir 

vertybes pristatančių video siužetų (lietuvių ir anglų kalba), 

susilaukusių padidinto auditorijos susidomėjimo karantino metu. 

Tokiu būdu padidintas šio turinio prieinamumas anglakalbei 

auditorijai bei žmonėms, turintiems klausos negalią.

5

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

6 2 33% Dalis tarptautinių parodų liko neįgyvendinta dėl kilusios pasaulinės 

pandemijos, paskelbto karantino Lietuvoje, draudimų vykti į kitas 

valstybes.

12

12

I. Paslaugos:

1. Planuota surengti 160 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, surengta 148 (įskaitant ir virtualius). 

2. Muziejų uždarius karantino metu, prioritetu tapo nuotoliniu 

būdu pasiekiamų e.paslaugų ir e.produktų  kūrimas, t. y. 

skubus  muziejaus ekspozicijų ir muziejuje surengtų parodų 

virtualus pristatymas (virtualios ekskursijos), todėl liko 

neužbaigtas audiogidų lietuvių k. ir anglų k. Muziejaus 

nuolatinėms ekspozicijoms parengimas.

3. Plėsta e-paslaugų ir e-produktų įvairovė: iš dalies atnaujinta 

informacija anglų k. I maršruto nuolatinėje ekspozicijoje 

esančiuose 3-juose kompiuteriniuose terminaluose, 2 naujų 

terminalų įdiegimas nukeltas 2021 m. Atidėtas ir nuolatinių 

ekspozicijų medžiagos App muziejaus gidui pilna apimtimi 

parengimas. Parengti 5, bet įdiegti 3 Action bound platformoje 

sukurti virtualūs žaidimai 2 tarptautinėse parodose. 

Nuolatinėse ekspozicijose planuota įdiegti 2 sukurtus el. 

žaidimus „Paslėptos eksponatų muzikinės melodijos“, bet jie 

neparengti dėl pasikeitusių prioritetų, t. y. pirmenybė per 

nuotolį lankytojams pasiekiamų produktų ir paslaugų kūrimui. 

Sukurtas bei įdiegtas vienas naujas skaitmeninis žaidimas 

„Valdovo pasiuntinys“, kuriame dalyvavo 3293 asmenys.  

4. Siekiant mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį, tęstas 

bendradarbiavimas ir vesti edukaciniai užsiėmimai Vilniaus 

miesto nakvynės, Valakampių socialinių paslaugų, Prūdiškių 

socialinės globos namų, „Pusiaukelės“ namų gyventojams, VšĮ 

Vilniaus universiteto Santaros klinikų filiale – Vaikų ligoninėje ir 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 

besigydantiems vaikams. Pravestas 21 edukacinis užsiėmimas, 

kuriuose dalyvavo 127 suaugę ir 65 vaikai.

5. Sudaryta darbo grupė Muziejaus interneto svetainės 

atnaujinimui, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, surengta 10 

posėdžių, atlikta atitikimo teisės aktams analizė, tvarkomų 

asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimas, 

kreiptasi dėl 3 klausimų išaiškinimo į Informacinės visuomenės 

plėtros komitetą, parengtos ir pateiktos tarpinės išvados, kurių 

beveik 67 proc. įgyvendinti. Darbo grupė planuoja pateikti 

galutines išvadas 2021 m. I–II ketv.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

2 5 250%

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1. Surengtos 2 iš planuotų 5 tarptautinės parodos muziejuje. 

Atsisakyta rengti parodą Italijoje dėl išorinio finansavimo 

trūkumo ir COVID-19 pandemijos.

Paskolinta 13 Muziejaus eksponatų kitų institucijų rengiamoms 

tarptautinėms parodoms Lietuvoje ir užsienyje.

2. Dėl pandemijos  Žygimanto Augusto gimimo 500 metų 

sukakčiai skirtą tarptautinį muziejų edukacijos specialistų 

seminarą planuota rengti virtualiai (spalio 7–8 d.), tačiau 

Lenkijos muziejininkams atsisakius dalyvauti nuotoliniu būdu, 

buvo surengtas seminaras Lietuvos muziejų edukacijos 

specialistams (10-22; 41 dalyvis).

3. Surengti 2  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos 

dvasinį paveldą aktualinantys senosios muzikos festivaliai 

(tarptautinis VI Marco Scacchi ir tradicinis Šv. Cecilijos), taip pat 

prisidėta prie 2 tarptautinių mokslinių konferencijų surengimo. 

Suorganizuotos 2 konferencijos, bet dėl pandemijos viena 

neįvyko (tarptautinis istorikų seminaras-diskusija „Paskutinis 

Jogailaitis Žygimantas Augustas ir Abiejų Tautų Respublika“ 

2020-11-17).

4. Planuota su užsienio valstybių ambasadomis surengti 2 šių 

šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančius renginius: 

surengtas 1 Chačaturiano trio koncertas su Armėnijos 

ambasada Lietuvoje ir tarptautinės parodos „NUO SACRO IKI 

PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ 

atidarymas su Italijos ambasada Lietuvoje ir Lietuvos ambasada 

Italijoje.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

6 24 400%

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

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

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)



3 Planuojant reikšmę, neįvertintas muziejaus darbuotojų dalyvavimas 

tarptautinėse darbo grupėse.

8

13 Surengta mažiau nei planuota jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais, nes 1 paroda nukelta į 2021 m.

987

23

21

1

3

22

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.)

#DIV/0! 1

II. Tarptautiškumas:

1. Surengtos 2 iš planuotų 5 tarptautinės parodos muziejuje. 

Atsisakyta rengti parodą Italijoje dėl išorinio finansavimo 

trūkumo ir COVID-19 pandemijos.

Paskolinta 13 Muziejaus eksponatų kitų institucijų rengiamoms 

tarptautinėms parodoms Lietuvoje ir užsienyje.

2. Dėl pandemijos  Žygimanto Augusto gimimo 500 metų 

sukakčiai skirtą tarptautinį muziejų edukacijos specialistų 

seminarą planuota rengti virtualiai (spalio 7–8 d.), tačiau 

Lenkijos muziejininkams atsisakius dalyvauti nuotoliniu būdu, 

buvo surengtas seminaras Lietuvos muziejų edukacijos 

specialistams (10-22; 41 dalyvis).

3. Surengti 2  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos 

dvasinį paveldą aktualinantys senosios muzikos festivaliai 

(tarptautinis VI Marco Scacchi ir tradicinis Šv. Cecilijos), taip pat 

prisidėta prie 2 tarptautinių mokslinių konferencijų surengimo. 

Suorganizuotos 2 konferencijos, bet dėl pandemijos viena 

neįvyko (tarptautinis istorikų seminaras-diskusija „Paskutinis 

Jogailaitis Žygimantas Augustas ir Abiejų Tautų Respublika“ 

2020-11-17).

4. Planuota su užsienio valstybių ambasadomis surengti 2 šių 

šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančius renginius: 

surengtas 1 Chačaturiano trio koncertas su Armėnijos 

ambasada Lietuvoje ir tarptautinės parodos „NUO SACRO IKI 

PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ 

atidarymas su Italijos ambasada Lietuvoje ir Lietuvos ambasada 

Italijoje.

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

3 11 367% Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, 

skaičius (vnt.)

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.)

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara:

1. Įgyvendinta 10 (planuotos 8 integruotos) viešinimo 

kampanijų tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms, jų 

pažintinėms mokslinėms, kultūrinėms bei edukacinėms 

programoms ir kitiems Muziejaus renginiams bei projektams: 4 

integruotos ir 6 paprastos.

2. Planuota buvo inicijuoti 20, bet inicijuoti 88 radijo ir 

televizijos reportažai iš pasirodžiusių 195 (t. y. 45 proc. viso 

srauto), Internete paskelbti 48 aktualijų tekstai, iš jų išplatinta 

kultūros, laisvalaikio ir turizmo informaciją teikiančiose 

žiniasklaidos priemonėse 31 tekstas (planuota 20) ir 2 

fotogalerijos iš 14 paskelbtų internete.

3. Planuota organizuoti ir sukurti 10 socialinių tinklų tiesioginių 

ir kito turinio transliacijų socialinės medijos kanaluose, 

įgyvendinta 19 transliacijų.

4. Atliktas Muziejaus lankytojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis nuomonės tyrimas. Apklausoje dalyvavo 309 

respondentai. Apsilankyti Valdovų rūmų muziejuje 

rekomenduotų 97 proc. respondentų. Visiškai patenkinti 

Valdovų rūmų muziejaus paslaugomis, vidurkis iš trijų 

svarbiausių (nuolatinės ekspozicijos, parodos, edukacinis 

užsiėmimas) – 64 proc.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Surengta viena (iš planuotų 2) tarptautinė paroda, kurioje 

dalyvavo ir kiti Lietuvos muziejai.

2. Tęsiant bendradarbiavimą su Vilniaus universiteto 

mokslininkais, VĮ Lietuvos prabavimo rūmų, Gamtos tyrimų 

centro Giluminės geologijos laboratorijos, kitų mokslo įstaigų 

specialistais, vykdyti tolesni Muziejaus vertybių ir archeologinių 

tyrimų metu surastos medžiagos tyrimai. Ištirta 112 Muziejaus 

eksponatų. Kitų įstaigų specialistai atliko 62 eksponatų tyrimus.

3. Tęsiant bendradarbiavimą su Labdaros ir paramos fondais, 

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla ir kitomis 

nevyriausybinėmis, švietimo, taip pat su mokslo, koncertinėmis 

įstaigomis ir organizacijomis buvo surengta 60 (planuota 30) 

edukacinio, kultūrinio, mokslinio pobūdžio renginių.

4. Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto 

teatru bei Lietuvos nacionaline filharmonija Valstybės (Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną surengtas Amilcare 

Ponchielli operos „Lietuviai" (I Lituani) koncertinis atlikimas 

Valdovų rūmų Didžiajame kieme.

5. Tęstas bendradarbiavimas su 39 kelionių ir turizmo 

agentūromis ir Vilniaus miesto plėtros agentūra Go Vilnius, 

sudarytos 2 (planuota 7) naujos terminuotos bendradarbiavimo 

sutartys su agentūromis.  

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

71 70 99% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros 

įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Jungtinių parodų su kitais 

Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

2 1 50%



Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti muziejuje indeksas 

(proc.)

#DIV/0! 23040  2020 m. sausio 30 d.–vasario 10 d. atliktas tyrimas „Reputacijos 

formavimas ir valdymas“, kuriuo siekta ištirti Valdovų rūmų 

muziejaus darbuotojų suvokimą apie tai, kas formuoja ir daro įtaką 

atstovaujamos institucijos reputacijai. Tyrimo rezultatus planuojama 

pristatyti 2021 m. darbuotojams skirtame renginyje ir muziejaus 

„Kronikos“ leidinyje.

IV. Rinkodara:

1. Įgyvendinta 10 (planuotos 8 integruotos) viešinimo 

kampanijų tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms, jų 

pažintinėms mokslinėms, kultūrinėms bei edukacinėms 

programoms ir kitiems Muziejaus renginiams bei projektams: 4 

integruotos ir 6 paprastos.

2. Planuota buvo inicijuoti 20, bet inicijuoti 88 radijo ir 

televizijos reportažai iš pasirodžiusių 195 (t. y. 45 proc. viso 

srauto), Internete paskelbti 48 aktualijų tekstai, iš jų išplatinta 

kultūros, laisvalaikio ir turizmo informaciją teikiančiose 

žiniasklaidos priemonėse 31 tekstas (planuota 20) ir 2 

fotogalerijos iš 14 paskelbtų internete.

3. Planuota organizuoti ir sukurti 10 socialinių tinklų tiesioginių 

ir kito turinio transliacijų socialinės medijos kanaluose, 

įgyvendinta 19 transliacijų.

4. Atliktas Muziejaus lankytojų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis nuomonės tyrimas. Apklausoje dalyvavo 309 

respondentai. Apsilankyti Valdovų rūmų muziejuje 

rekomenduotų 97 proc. respondentų. Visiškai patenkinti 

Valdovų rūmų muziejaus paslaugomis, vidurkis iš trijų 

svarbiausių (nuolatinės ekspozicijos, parodos, edukacinis 

užsiėmimas) – 64 proc.

Muziejaus administruojamų paskyrų 

socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Muziejus į rinkinių tyrimų veiklą įtraukė 2 savanorius, 

planuota 1.

2. Rengiant kultūros renginius muziejuje dalyvavo renginių 

bendraorganizatorių 32 savanoriai, planuota 5.

3. Atsižvelgiant į poreikį, mokslinei ir taikomajai praktikai  atlikti 

priimtas vienas Vilniaus universiteto studentas. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

6 7 117%

153

3,5

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

10 10,77 108% 13

85,5 Bendrosios veiklos srities pareigybių tenkančių vienam specialiosios 

veiklos srities darbuotojui santykio nepavyko pasiekti, nes 

organizacinės struktūros pertvarkos vykdomos keliais etapais.

0

66,5

115

56,21

4995348

4169251

4018000

151251

241102

16646

111035

180217

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas:

1. Dėl pasikeitusios situacijos Lietuvoje (karantino, muziejaus 

uždarymo, lankymo ribojimų), nuspręsta neužimti visų 

patvirtintų pareigybių.

2. Vadovaujantis muziejaus valdymo tobulinimo gairių 

rekomendacijomis, patobulinta muziejaus organizacinė  

struktūra.

3. Patobulinus muziejaus struktūrą, atnaujinti visų darbuotojų 

pareigybių aprašymai.

4. Įtraukiant Darbo tarybą ir Darbuotojų saugos ir sveikatos 

komitetą  į personalo valdymo procesus atlikti šie darbai: 

Muziejaus organizacinės struktūros pokyčiai suderinti su Darbo 

taryba, gautos rekomendacijos pakoreguoti Darbo tvarkos 

taisykles, atsižvelgta į Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto 

pirmininko rekomendaciją ir sukurta darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcija dėl Covid-19.  

5. Konsoliduotos personalo administravimo funkcijos.   

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 97,71 98% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios 

veiklos srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos 

srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius 

(vnt.)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius 

(vnt.)

Planuota kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičiaus reikšmė 

viršyta dėl Muziejuje surengtų mokymų visiems darbuotojams.

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

Finansai

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

1,1 1,29 117% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas.

1. Pravesti visiems darbuotojams skirti lankytojų aptarnavimo 

standarto mokymai.

2. Pravestos darbuotojams funkcinės civilinės saugos pratybos. 

3. Atsakingiems asmenims suorganizuoti praktiniai neformalūs 

liftininko mokymai. 

4. Suorganizuoti teoriniai kultūros vertybių evakavimo  

mokymai. 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

30 75,16 251%

470000 368783 78% Metinis įstaigos biudžetas (eurai) Į gautų valstybės biudžeto asignavimų įstaigos išlaidoms yra įtraukta 

1025000 eurų iš papildomo finansavimo šaltinio (1.1.1.1.5)  
Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto 

nuomos (eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų 

pradžioje (eurai)

I. Gautos lėšos:

1. Planuota uždirbti iš mokamų paslaugų 470000 eurų, iš jų 

45000 eurų nepervedamų į iždą. Uždirbta 368783, iš jų 21710 

eurų nepervestinų į iždą.

2. Planuota gauti tikslinio finansavimo kultūriniams projektams 

įgyvendinti 200000 eurų, gauta  229222 eurai, iš jų 8600 eurų iš 

A. Mickevičiaus instituto.                                                         

3. Planuota gauti paramą piniginėmis lėšomis 36000 eurų, 

gauta 22335 eurai. Planuota gauti paramą paslaugomis bei 

turtu 4000 eurų, gauta 25540 eurų.

4. Pravesta 10 derybų su potencialiais rėmėjais ir sudarytos 5 

paramos sutartys.

Įstaigos uždirbtos metinės 

pajamos (eurai)



229222

22335

25540

0

0

0

24

16

40% 4541424

1552726

2317618

1147368

1170250

405358

68407

7474

8600

5575

26007

535183

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

50 66,67 133%

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros 

ir turto atnaujinimo investicijų projektams 

įgyvendinti (eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės 

paramos lėšos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 240000 277097 115% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai 

(eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio 

finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. Visos išlaidos buvo planuojamos ir stebima, kad nebūtų 

viršytas gautas finansavimas ir uždirbtos lėšos. 

2. Valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

projektams nebuvo planuotos.

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros 

vertybių įsigijimui (eurai)

2000050000Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

kvalifikacijai tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

I. Gautos lėšos:

1. Planuota uždirbti iš mokamų paslaugų 470000 eurų, iš jų 

45000 eurų nepervedamų į iždą. Uždirbta 368783, iš jų 21710 

eurų nepervestinų į iždą.

2. Planuota gauti tikslinio finansavimo kultūriniams projektams 

įgyvendinti 200000 eurų, gauta  229222 eurai, iš jų 8600 eurų iš 

A. Mickevičiaus instituto.                                                         

3. Planuota gauti paramą piniginėmis lėšomis 36000 eurų, 

gauta 22335 eurai. Planuota gauti paramą paslaugomis bei 

turtu 4000 eurų, gauta 25540 eurų.

4. Pravesta 10 derybų su potencialiais rėmėjais ir sudarytos 5 

paramos sutartys.

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos 

srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos 

srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo 

užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu būtume neturėję nepanaudotų 

lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžiai, lėšų būtų ne tik kad 

nelikę, bet ir nepakakę veiklai.



0

0

0

0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

31,5 24,56 78% 14694,39 Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 27,59 

eurai

12680,63

1178,15

0

0

0

0

0

1809

1809

0

II. Išlaidos:

1. Visos išlaidos buvo planuojamos ir stebima, kad nebūtų 

viršytas gautas finansavimas ir uždirbtos lėšos. 

2. Valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

projektams nebuvo planuotos.

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

#DIV/0! #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos) (eurai)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, 

plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Nuomotos Muziejaus patalpos ir teritorija renginiams. 

2. Laikinai panaudos būdu valdytos patalpos adresu Vilniaus g. 

24, Vilniaus mieste .   

3. Spręstas klausimas ir ieškota naujų tinkamų patalpų 

Muziejaus saugykloms baigiantis Vilniaus g. 24, Vilniaus m. 

patalpų panaudos sutarčiai. 

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

86 87,80 102% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo 

teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas 

(kv. m)
Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas 

(kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Turtas

Investicijų projektai

I. Projektų valdymas:

1. Investiciniai projektai 2020 m. nebuvo planuoti.

Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0! #DIV/0! Investicijų projekto X  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą X  (eurai)

Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

#DIV/0! #DIV/0! Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui X  įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant 

investicijų projektą X  (eurai)



0

835,61

835,61

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas 

tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. 

m)

8,8 7,84 89% 670,11

3

2

0

1

0

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai, 

laikinai einantis direktoriaus pareigas

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Kitiems muziejams ir istorinės atminties bei kultūros paveldo 

institucijoms skolintas specializuotas automobilis, pritaikytas 

muziejinių vertybių transportavimui: 2020-02-28 Vilniaus 

universiteto bibliotekos vertybių transportavimas į Kuršėnus; 

2020-06-18 literatūrinio A. Puškino muziejaus vertybių 

transportavimas į Biržus, 2020-06-30 eksponatų 

transportavimas į Šiaulių "Laiptų galeriją", 2020-07-04 kelių 

muziejų vertybių  transportavimas iš Vroclavo į Vilnių, 2020-07-

09 Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus eksponatų 

transportavimas į Kauną.

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

kuriems nuomojamos Muziejaus patalpos ir teritorija, 

organizatoriams.

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

3000 2491,33 83% Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji 

automobiliai bei kitos paskirties transporto 

priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

6 5,69 95% Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas 

(kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Nuomotos Muziejaus patalpos ir teritorija renginiams. 

2. Laikinai panaudos būdu valdytos patalpos adresu Vilniaus g. 

24, Vilniaus mieste .   

3. Spręstas klausimas ir ieškota naujų tinkamų patalpų 

Muziejaus saugykloms baigiantis Vilniaus g. 24, Vilniaus m. 

patalpų panaudos sutarčiai. 

Pagrindinėms įstaigos 

funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

86 87,80 102%

Giedrius Krasauskas

(Vardas Pavardė)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos 

sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai 

(vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos 

paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos 

sutartis gautos kitos paskirties transporto 

priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu 

susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu 

nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas (kv. m)


