
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

1 1 100%

4 14 350%

Reikšmingą parodų skaičiaus augimą 

lėmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

istorijos, kultūros ir paveldo 

suaktualinimas karo Ukrainoje 

akivaizdoje, išaugęs poreikis Lietuvos ir 

Latvijos visuomenei pristatyti ir 

aktualizuoti Vakarų civilizacinį paveldą 

bei propaguoti vakarietiškas kultūros 

vertybes. 

120 204 170%

Renginių skaičius viršytas, nes atšaukus 

ribojimus, išaugo visuomenės poreikis 

kontaktiniu būdu organizuojamiems 

renginiams, taip pat buvo siekiama 

surengti pandemijos metu nukeltus ir 

atšauktus renginius.

620 1080 174%

Pandemijos metu planuotas rodiklis 

viršytas dėl pasibaigus pandemijai 

netaikytų lankymo ribojimų, išaugusio 

ugdymo įstaigų domėjimosi edukacija 

ekspozicijose ir parodose, aktyvesnio 

mokyklų naudojimosi Kultūros paso 

paslauga.

560 839 150%

Pandemijos įtakoje planuotas 

rodiklis viršytas dėl netaikytų 

lankymo ribojimų bei atsigaunančio 

susidomėjimo ekspozicijomis ir 

organizuojamomis laikinosiomis 

parodomis.

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)

Surengtų renginių 

skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių 

užsiėmimų skaičius 

(vnt.)

Organizuotų ekskursijų 

skaičius (vnt.)

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Restauruoti didelės apimties medinį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laikų eksponatą, vykdant paruošiamuosius mokslinius 

darbus 2023 m. minėsimai Vilniaus miesto 700 metų sukakčiai  

Baigtas restauruoti ir parengtas eksponuoti seniausias išlikęs medinis eksponatas – XIII a. pabaigos svirno fragmentai.

Restauruota unikali 

vertybė (vnt.)

2. Rengti tarptautines ir nacionalines parodas, populiarinančias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją ir paveldą

Surengta 14 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją ir paveldą populiarinančių parodų (5 tarptautinės, 8 nacionalinės, iš jų 3 – virtualios): 

1) Tarptautinė paroda „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“ (2022-02-16–05-29); 2 „Ukrainos 

laisvės simboliai“ (2022-03-17–12-31); 3. Tarptautinė vieno šedevro paroda „Filius vero unicus... Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“ (2022-04-

08–06-05); 4. „Briuselio gobelenų meistrystė. Naujos muziejaus vertybės“ (2022-09-22–11-20); 5. Tarptautinė vieno šedevro paroda 

„Dvasinis skydas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš Miuncheno“ (2022-06-22–08-28); 6. „Sugrįžimas. Dingusios 1918–1940 m. 

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“ (2022-07-06–09-18); 7. Vilijos Mačiulytės akvarelių paroda „Valdovų rūmų vizijos“ (2022-06-

29–09-25); 8. Tarptautinė paroda „NErūpestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2022-10-13–2023-01-15); 9. „Slapta 

meilė. Julijos Janus kostiumų paroda Valdovų rūmuose“ (2022-11-22–12-31); 10. „Senojo sidabro spindesys privačiose vilniečių kolekcijose“ 

(2022-12-07–2023-02-19); 11. Latvijoje, Rundalės pilies muziejuje surengta tarptautinė paroda „The Mysticism of Baroque Sculpture: Johann 

Georg Pinsel and Other 18th-century Lviv Masters“ (2022-07-06–08-31); 12. Virtuali paroda „Auksiniai juvelyriniai dirbiniai“; 13. Virtuali 

paroda „Gotikinės plytos su dažyto tinko liekanomis“; 14. Virtuali paroda „Savaitės eksponatas“ .

Surengtų parodų 

skaičius (vnt.)

3. Teikti kokybiškas, visuotinai prieinamas kultūros paslaugas ir produktus

Surengti 204 (planuota 120) Muziejaus rinkinius, Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros paveldą įvairiomis formomis (parodų atidarymai, 

kultūros vakarai, knygų pristatymai, viešos paskaitos, diskusijos, senosios muzikos koncertai ir kt.) aktualinantys kultūros renginiai, iš jų 11 

mokslinių, kultūrinių, edukacinių parodas lydinčių renginių programų; įvyko 36 parodas lydintys renginiai. Sukurta 10 virtualių renginių, 

paskelbta 40 renginių įrašų ir kt. Pasibaigus pandemijai, išaugo ugdymo įstaigų domėjimasis edukacija ekspozicijose ir parodose, mokyklos 

aktyviau naudojosi Kultūros paso paslauga. Muziejus akredituotas kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdanti institucija.



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

332104

113

80840

45972

72844

91444

207733

I. Apsilankymai:

1. Užtikrintas fizinių lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumas 

su stebima atsigavimo tendencija; atsižvelgiant į sezoniškumą taikytas 

lankstus Muziejaus darbo grafikas; atsižvelgiant į pandeminių ribojimų 

panaikinimą, vietoje planuoto virtualių paslaugų plėtimo ir virtualių 

produktų kūrimo susitelkta į fizinių paslaugų plėtrą.

2. Sudarytos sąlygos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms 

muziejuje lankytis nemokamai: neįgalieji – 8546 apsilankymai, vaikų globos 

namų auklėtiniai ir socialiai remtinų šeimų vaikai – 569 apsilankymai, 

Šeimos kortelės turėtojai – 5320 apsilankymų, POLA kortelės turėtojai – 

867 apsilankymai, senjorai virš 80 metų – 1518 apsilankymų, karo 

pabėgėliai – 21948 apsilankymai.

3. Toliau dalyvauta nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais akcijoje (12 sekmadienių, 127326 apsilankymai); taikytos 

nuolaidos bilietams per 3 valstybines šventes, susijusias su Lietuvos 

valstybingumo raida (ekspozicijose ir ekskursijos per šventes su nuolaida – 

6196 apsilankymai, dar 1906 apsilankymai buvo nemokami); sudarytos 

sąlygos Muziejuje lankytis nemokamai Muziejų ir Kultūros nakties akcijų 

metu visiems lankytojams, o Motinos dienos išvakarėse, Tėvo dieną – 

tikslinėms grupėms (Muziejų naktį – 9584 apsilankymai, Kultūros naktį – 

6546 apsilankymai, Motinos dienos išvakarėse – 224 apsilankymai, Tėvo 

dieną – 447 apsilankymai). 

Lankytojų skaičius (žm.) 300000 444026 148% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 

parodose (žm.)

Pandemijos metu planuotas rodiklis 

viršytas dėl netaikytų lankymo 

ribojimų, atsigaunančio susidomėjimo 

atnaujintomis Muziejaus ekspozicijomis 

ir organizuojamomis parodomis. 

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Planuota vertė viršyta, nes reikšmingai 

išaugo lankytojų skaičius paskutiniais 

mėnesių sekmadieniais bei buvo 

sudarytos sąlygos karo pabėgėliams 

lankytis Muziejuje ir dalyvauti veiklose 

nemokamai.Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

(žm.), iš jų:

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose 

skaičius (vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

20 46,78 234% Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Virtualių apsilankymų skaičius 

(vnt.)

150000 144121 96%

Apsilankymų muziejaus virtualiuose 

renginiuose skaičius (vnt.) 

Planuota vertė nepasiekta, nes 

pasibaigus pandeminiams ribojimams 

sumažėjo virtualių renginių poreikis ir 

lankomumas. Prioritetas teiktas fizinių 

renginių rengimui.
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I. Apsilankymai:

1. Užtikrintas fizinių lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumas 

su stebima atsigavimo tendencija; atsižvelgiant į sezoniškumą taikytas 

lankstus Muziejaus darbo grafikas; atsižvelgiant į pandeminių ribojimų 

panaikinimą, vietoje planuoto virtualių paslaugų plėtimo ir virtualių 

produktų kūrimo susitelkta į fizinių paslaugų plėtrą.

2. Sudarytos sąlygos socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms 

muziejuje lankytis nemokamai: neįgalieji – 8546 apsilankymai, vaikų globos 

namų auklėtiniai ir socialiai remtinų šeimų vaikai – 569 apsilankymai, 

Šeimos kortelės turėtojai – 5320 apsilankymų, POLA kortelės turėtojai – 

867 apsilankymai, senjorai virš 80 metų – 1518 apsilankymų, karo 

pabėgėliai – 21948 apsilankymai.

3. Toliau dalyvauta nemokamo muziejų lankymo paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais akcijoje (12 sekmadienių, 127326 apsilankymai); taikytos 

nuolaidos bilietams per 3 valstybines šventes, susijusias su Lietuvos 

valstybingumo raida (ekspozicijose ir ekskursijos per šventes su nuolaida – 

6196 apsilankymai, dar 1906 apsilankymai buvo nemokami); sudarytos 

sąlygos Muziejuje lankytis nemokamai Muziejų ir Kultūros nakties akcijų 

metu visiems lankytojams, o Motinos dienos išvakarėse, Tėvo dieną – 

tikslinėms grupėms (Muziejų naktį – 9584 apsilankymai, Kultūros naktį – 

6546 apsilankymai, Motinos dienos išvakarėse – 224 apsilankymai, Tėvo 

dieną – 447 apsilankymai). 

Planuota vertė viršyta, nes reikšmingai 

išaugo lankytojų skaičius paskutiniais 

mėnesių sekmadieniais bei buvo 

sudarytos sąlygos karo pabėgėliams 

lankytis Muziejuje ir dalyvauti veiklose 

nemokamai.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkiniai:

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

pirminę apskaitą įtrauktos 7386 vertybės (buvo planuota įtraukti 7001). 

Muziejaus rinkinius papildė 7244 archeologiniai radiniai (VRA rinkinys), 68 

kultūros, meno ir istorijos rinkinio vertybės (VR rinkinys) bei 78 

numizmatikos objektai (VRN rinkinys). Iš jų buvo nupirkta – 17 vnt., 

padovanota – 97 vnt., perdavė Lietuvos bankas – 28 vnt. 

2. Konservuota ir restauruota 890 Muziejaus rinkiniuose esančių vertybių 

(planuota 850), atlikta 113 (planuota 70) eksponatų tyrimų.

3. Vykdant tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos ir 

kultūros paveldą, parengti 7 (publikuoti 3) moksliniai straipsniai (planuota 

5), parengti 7 mokslo populiarinimo straipsniai (planuota 8), perskaityti 7 

pranešimai mokslinėse konferencijose ir 12 viešų paskaitų (iš viso planuota 

10), parengti ir publikuoti 5 parodų katalogai, 2 Muziejaus rinkinius ir 

istoriją populiarinantys leidiniai (Kuizinienė I. „Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės Valdovų rūmų gobelenai. Nauji įsigijimai ir atribucijos“; 

Jankauskienė D., Ožalas E. „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ir kitų 

Vilniaus Žemutinės pilies statinių mūrinės latrinos XVI–XVII a.“; šaltinių 

publikacija Kitkauskas N. „Mūro istorijos tyrėjas“) bei kiti kultūriniai ir 

informaciniai leidiniai (brošiūros, lankstinukai ir kt.).

4. Sukauptos vertybės pristatytos visuomenei atnaujintose nuolatinėse 

ekspozicijose ir rinkinius populiarinančiose parodose („Savaitės 

eksponatas–2022“, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 

archeologinių tyrimų rezultatus pristatančiose virtualiose parodose 

„Auksiniai juvelyriniai dirbiniai“, „Gotikinės plytos su dažyto tinko 

liekanomis“ ir kt.) bei nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, skirtose 

Renesanso epochos šedevrams, Baroko epochos skulptūrai, vaikystės 

fenomenui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos valdovams, 

1918–1940 metų Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir kitoms 

aktualioms temoms: „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis 

ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“; „Ukrainos laisvės simboliai“;„Filius vero 

unicus... Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“;„Dvasinis skydas. Lietuvos 

kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš Miuncheno“; „Valdovų rūmų 

vizijos. Vilijos Mačiulytės akvarelių paroda“;„Sugrįžimas. Dingusios 

1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“;„Briuselio 

gobelenų meistrystė. Naujos muziejaus vertybės“;„NErūpestingas amžius. 

Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“; „Slapta meilė. Julijos Janus 

kostiumų paroda Valdovų rūmuose“; „Senojo sidabro spindesys privačiose 

vilniečių kolekcijose“.

Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

20 46,78 234%

2 5,20 260% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 

skaičius (vnt.) 

Rastos ir aktyviai išnaudotos naujos 

platformos virtualiam eksponatų 

viešinimui.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 

bendra vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 

įsigijimui (eurai)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Parodų skaičiaus augimą lėmė Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės istorijos, 

kultūros ir paveldo suaktualinimas karo 

Ukrainoje akivaizdoje, išaugęs poreikis 

Lietuvos ir Latvijos visuomenei 

pristatyti ir aktualizuoti Vakarų 

civilizacinį paveldą bei propaguoti 

vakarietiškas kultūros vertybes.

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių 

leidinių skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 4 14 350% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)
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II. Muziejaus rinkiniai:

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

pirminę apskaitą įtrauktos 7386 vertybės (buvo planuota įtraukti 7001). 

Muziejaus rinkinius papildė 7244 archeologiniai radiniai (VRA rinkinys), 68 

kultūros, meno ir istorijos rinkinio vertybės (VR rinkinys) bei 78 

numizmatikos objektai (VRN rinkinys). Iš jų buvo nupirkta – 17 vnt., 

padovanota – 97 vnt., perdavė Lietuvos bankas – 28 vnt. 

2. Konservuota ir restauruota 890 Muziejaus rinkiniuose esančių vertybių 

(planuota 850), atlikta 113 (planuota 70) eksponatų tyrimų.

3. Vykdant tyrimų rezultatų sklaidą bei aktualinant Lietuvos istorijos ir 

kultūros paveldą, parengti 7 (publikuoti 3) moksliniai straipsniai (planuota 

5), parengti 7 mokslo populiarinimo straipsniai (planuota 8), perskaityti 7 

pranešimai mokslinėse konferencijose ir 12 viešų paskaitų (iš viso planuota 

10), parengti ir publikuoti 5 parodų katalogai, 2 Muziejaus rinkinius ir 

istoriją populiarinantys leidiniai (Kuizinienė I. „Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės Valdovų rūmų gobelenai. Nauji įsigijimai ir atribucijos“; 

Jankauskienė D., Ožalas E. „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ir kitų 

Vilniaus Žemutinės pilies statinių mūrinės latrinos XVI–XVII a.“; šaltinių 

publikacija Kitkauskas N. „Mūro istorijos tyrėjas“) bei kiti kultūriniai ir 

informaciniai leidiniai (brošiūros, lankstinukai ir kt.).

4. Sukauptos vertybės pristatytos visuomenei atnaujintose nuolatinėse 

ekspozicijose ir rinkinius populiarinančiose parodose („Savaitės 

eksponatas–2022“, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 

archeologinių tyrimų rezultatus pristatančiose virtualiose parodose 

„Auksiniai juvelyriniai dirbiniai“, „Gotikinės plytos su dažyto tinko 

liekanomis“ ir kt.) bei nacionalinėse ir tarptautinėse parodose, skirtose 

Renesanso epochos šedevrams, Baroko epochos skulptūrai, vaikystės 

fenomenui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos valdovams, 

1918–1940 metų Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir kitoms 

aktualioms temoms: „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis 

ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“; „Ukrainos laisvės simboliai“;„Filius vero 

unicus... Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“;„Dvasinis skydas. Lietuvos 

kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš Miuncheno“; „Valdovų rūmų 

vizijos. Vilijos Mačiulytės akvarelių paroda“;„Sugrįžimas. Dingusios 

1918–1940 m. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys“;„Briuselio 

gobelenų meistrystė. Naujos muziejaus vertybės“;„NErūpestingas amžius. 

Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“; „Slapta meilė. Julijos Janus 

kostiumų paroda Valdovų rūmuose“; „Senojo sidabro spindesys privačiose 

vilniečių kolekcijose“.

Suteiktų metodinių prevencininio 

konservavimo, konservavimo, restauravimo ir 

technologinių tyrimų konsultacijų skaičius 

(vnt.) 

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, 

tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.) 

96 102 106% Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais 

muziejiniais klausimais kitų muziejų 

specialistams skaičius (vnt.)

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš 

užsienio skaičius (vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir 

restauruoti muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)

1,55 1,40 111% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.) Planuota reikšmė viršyta, nes 

konservuota ir restauruota vertybių 

daugiau nei planuota.

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių 

vertybių aktualizavimo veiklų 

skaičius (vnt.) 

350 366 105% Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie 

kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius 

(vnt.)

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų 

rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir 

tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams 

skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų 

muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų dalis (proc.)

100 100,00 100% Pervertintų tikrąja verte muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)



16459

100

295

515

2551

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuota surengti 620 edukacinių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems. 

Surengta 1080 edukacinių užsiėmimų: iš jų 904 skirti vaikams ir mokiniams, 

3 – senjorams, 14 – neįgaliesiems, 112 – visai šeimai, 47 – kitiems 

asmenims. Bendradarbiaujant su socialinės globos įstaigomis (Valakampių 

socialinių paslaugų, „Pusiaukelės“ namais) bei Vilniaus nakvynės namais 

tęsta kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinanti edukacinė veikla (pravesti 9 

užsiėmimai, 58 dalyviai). 2022-06 atnaujintas bendradarbiavimas su 

Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis – Vaikų raidos centre 

besigydantiems vaikams pravesti 4 užsiėmimai (26 dalyviai). Edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavo 115 Šeimos kortelės turėtojų, 935 karo pabėgėliai.

2. Tęstas Kultūros paso paslaugų teikimas. Parengtos ir ekspertų 

patvirtintos 5 naujos temos edukaciniams užsiėmimams muziejuje. 

Kultūros paso paslaugomis pasinaudojo 4362 mokiniai (4104 dalyvavo 

užsiėmimuose muziejuje, 258 – nuotoliniu būdu), pravesti 192 užsiėmimai 

(181 muziejuje, 11 nuotoliniu būdu).

3. Planuota parengti 3 naujas edukacinių užsiėmimų temas, suderintas su 

Bendrojo ugdymo programomis. Parengta 14 naujų temų edukaciniams 

užsiėmimas (3 temos pritaikytos muziejaus nuolatinėms ekspozicijoms, 8 – 

parodų edukacijai ir 3 temos – nuotoliniams užsiėmimams šv. Cecilijos 

edukaciniam senosios muzikos festivaliui). 

Planuota vesti mokamus virtualius edukacinius užsiėmimus pasirinkta tema 

Zoom arba Microsoft teams platformose su užsakovu suderintu laiku 

prisijungusioms mokinių grupėms arba šeimoms. Zoom platformoje 

pravesta 19 nuotolinių užsiėmimų (12 mokamų ir 7 nemokami), kuriuose 

dalyvavo 664 dalyviai. 

11 mokamų užsiėmimų organizuoti per Kultūros paso paslaugą, 1 mokamas 

ir 7 nemokami užsiėmimai surengti muziejaus iniciatyva.

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

10000 19920 199% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

vaikų ir mokinių skaičius (žm.)

Rodiklis reikšmingai viršytas dėl 

pasibaigus pandemijai išaugusio 

susidomėjimo Kultūros paso paslauga ir 

parodų edukacija bei parodų 

edukacijose pasiūlius naujas, įtraukias 

formas.
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.)



1080

904

3

14

112

47

19

6

10003

85

14

Ekskursijose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

6000 11049 184% 839 Ekskursijose dalyvavusių žmonių 

skaičius viršytas panaikinus lankymo 

ribojimus dėl epidemiologinės 

situacijos bei išaugus susidomėjimui 

Muziejaus parodomis bei atnaujintomis 

ekspozicijomis.

Virtualiose ekskursijose 

(turuose) dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

20000 15302 77% 4 Pasibaigus pandemijai išaugo fizinių 

apsilankymų skaičius Muziejuje, dėl to 

sumažėjo virtualiose ekskursijose 

dalyvavusių žmonių skaičius.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuota surengti 620 edukacinių užsiėmimų vaikams ir suaugusiems. 

Surengta 1080 edukacinių užsiėmimų: iš jų 904 skirti vaikams ir mokiniams, 

3 – senjorams, 14 – neįgaliesiems, 112 – visai šeimai, 47 – kitiems 

asmenims. Bendradarbiaujant su socialinės globos įstaigomis (Valakampių 

socialinių paslaugų, „Pusiaukelės“ namais) bei Vilniaus nakvynės namais 

tęsta kultūrinę ir socialinę atskirtį mažinanti edukacinė veikla (pravesti 9 

užsiėmimai, 58 dalyviai). 2022-06 atnaujintas bendradarbiavimas su 

Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis – Vaikų raidos centre 

besigydantiems vaikams pravesti 4 užsiėmimai (26 dalyviai). Edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavo 115 Šeimos kortelės turėtojų, 935 karo pabėgėliai.

2. Tęstas Kultūros paso paslaugų teikimas. Parengtos ir ekspertų 

patvirtintos 5 naujos temos edukaciniams užsiėmimams muziejuje. 

Kultūros paso paslaugomis pasinaudojo 4362 mokiniai (4104 dalyvavo 

užsiėmimuose muziejuje, 258 – nuotoliniu būdu), pravesti 192 užsiėmimai 

(181 muziejuje, 11 nuotoliniu būdu).

3. Planuota parengti 3 naujas edukacinių užsiėmimų temas, suderintas su 

Bendrojo ugdymo programomis. Parengta 14 naujų temų edukaciniams 

užsiėmimas (3 temos pritaikytos muziejaus nuolatinėms ekspozicijoms, 8 – 

parodų edukacijai ir 3 temos – nuotoliniams užsiėmimams šv. Cecilijos 

edukaciniam senosios muzikos festivaliui). 

Planuota vesti mokamus virtualius edukacinius užsiėmimus pasirinkta tema 

Zoom arba Microsoft teams platformose su užsakovu suderintu laiku 

prisijungusioms mokinių grupėms arba šeimoms. Zoom platformoje 

pravesta 19 nuotolinių užsiėmimų (12 mokamų ir 7 nemokami), kuriuose 

dalyvavo 664 dalyviai. 

11 mokamų užsiėmimų organizuoti per Kultūros paso paslaugą, 1 mokamas 

ir 7 nemokami užsiėmimai surengti muziejaus iniciatyva.

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

10000 19920 199% Rodiklis reikšmingai viršytas dėl 

pasibaigus pandemijai išaugusio 

susidomėjimo Kultūros paso paslauga ir 

parodų edukacija bei parodų 

edukacijose pasiūlius naujas, įtraukias 

formas.

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.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

67%1000315000Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

senjorams, skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų 

skaičius (vnt.) 

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių 

produktų skaičius (vnt.)

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių 

produktų peržiūrų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)

Pasibaigus pandemijai išaugo fizinių 

apsilankymų skaičius Muziejuje, dėl to 

sumažėjo virtualiuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius.



99621

7000

330068

1789

11054

11094

IV. Skaitmeninimas:

1. Kaip ir planuota, suskaitmeninta 7000 vnt. į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų.

2. Planuotas paženklinti ir paviešinti muziejaus svetainėje ir epaveldas.lt 

portale suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 1000 vnt., 

paviešinta naujų objektų 1000 vnt., paženklinta 3051 vnt.

3. Dalyvaujant LIMIS projekte planuota suskaitmeninti 200 kultūros paveldo 

objektų, suskaitmeninta 300 objektų.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

3 3,31 110% Peržiūrų skaičius išaugo dėl 

suskaitmenintų objektų viešinimo 

epaveldas.lt portale.

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.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, 

kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir 

ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip 

trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius 

(vnt.) 

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)



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!

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

(vnt.)

#DIV/0! 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.)

LIMIS portale prieinamų 

Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų dalis 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0!

IV. Skaitmeninimas:

1. Kaip ir planuota, suskaitmeninta 7000 vnt. į pirminę apskaitą įtrauktų 

eksponatų.

2. Planuotas paženklinti ir paviešinti muziejaus svetainėje ir epaveldas.lt 

portale suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 1000 vnt., 

paviešinta naujų objektų 1000 vnt., paženklinta 3051 vnt.

3. Dalyvaujant LIMIS projekte planuota suskaitmeninti 200 kultūros paveldo 

objektų, suskaitmeninta 300 objektų.

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]

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.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros 

paveldo objektų skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų 

skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)



62

2

6

194

10

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

18 21 117% 192 Rodiklis viršytas, nes 2022 m. pateikta 

ir ekspertų patvirtinta daugiau nei 

planuota temų Kultūros paso paslaugai 

(5 vietoj 2).

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

29 31 107%

2

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 5 250% Tarptautinių parodų skaičiaus didėjimą 

lėmė karo Ukrainoje inspiruotas siekis 

Lietuvos ir užsienio visuomenei plačiau 

pristatyti bendrą Lietuvos ir Ukrainos 

paveldą. Tuo tikslu surengta papildoma 

paroda Latvijoje "The Mysticism of 

Baroque Sculpture: Johann Georg 

Pinsel and Other 18th-century Lviv 

Masters“ (2022-07-06–08-31), 

https://rundale.net/en/sculptures-by-

lviv-baroque-masters-on-display-at-the-

rundale-palace-museum/

12 Tarptautinių projektų įgyvendinta 

daugiau nei planuota dėl karo 

Ukrainoje išaugusio poreikio remti 

ukrainiečių kultūros sklaidą bei vystyti 

bendro Europos paveldo pristatymo 

Lietuvos visuomenei iniciatyvas.

Renginių skaičius viršytas, nes 

panaikinus ribojimus renginiams, buvo 

siekiama įgyvendinti ne tik naujus, bet 

ir dėl pandemijos nukeltus ar atšauktus 

renginius. 

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų 

prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

Surengti 223 (planuota 120) Muziejaus rinkinius, Lietuvos ir Europos istoriją 

bei kultūros paveldą įvairiomis formomis (parodų atidarymai, kultūros 

vakarai, knygų pristatymai, viešos paskaitos, diskusijos, senosios muzikos 

koncertai ir kt.) aktualinantys kultūros renginiai. Iš jų 29 komerciniai 

renginiai patalpų nuomos pagrindu, kurie į bendrą skaičių neįtraukiami.

2. Plėsta e-paslaugų ir e-produktų įvairovė (įgyvendinti Muziejaus svetainės 

atnaujinimo darbai, padidintas jos funkcionalumas; įdiegti 3 Action bound 

platformoje sukurti virtualūs žaidimai; kurtos ir skelbtos virtualios 

viktorinos (4, planuota 5), vykdyta suskaitmenintų vertybių sklaida įvairiose 

virtualiose platformose (Google Art & Culture ir kt.), organizuotos 

Muziejaus vertybių prezentacijos, televizijos ir radijo reportažai, sukurtas, 

įdiegtas ir visuomenei pristatytas III maršruto audio gidas ukrainiečių kalba 

(planuota tik papildyti ir išplėsti audiogidą viena užsienio kalba); 

atnaujintas 3D virtualus pasivaikščiojimas; Muziejaus leidiniai pristatyti 

virtualioje erdvėje (sukurta 10 virtualių renginių, paskelbta 40 renginių 

įrašų ir kt.).

3. Atnaujinta III Muziejaus maršruto ekspozicija įdiegiant 3D akinius; iš 

esmės pertvarkytas II Muziejaus maršrutas įrengiant parodų centrą; kiemo 

ekspozicijoje įrengtas vienas naujas atminimo ženklas (bareljefas Titui 

Livijui Buratiniui).

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

10 64 640% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

1 II Muziejaus maršrute įrengtas parodų 

centras, kuriame surengtos 4 parodos. 

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Lvivo nacionaline Boriso Voznickio dailės galerija 

(Ukraina) surengta tarptautinė paroda „Baroko skulptūros mistika: Johanas 

Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“; inicijuotas ir įgyvendintas 

šios parodos eksponavimo Rundalės pilies muziejuje projektas (tarptautinė 

paroda „The Mysticism of Baroque Sculpture: Johann Georg Pinsel and 

Other 18th-century Lviv Masters“ (2022-07-06–08-31); bendradarbiaujant 

su Vavelio karališkąja pilimi (Lenkija) surengta paroda „Filius vero unicus... 

Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“; bendradabiaujant su Miuncheno 

Liudviko ir Maksimiliano univeriteto biblioteka (Vokietija) surengta paroda 

„Dvasinis skydas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš 

Miuncheno“; bendradarbiaujant su 5 valstybių (Austrijos, Lenkijos, 

Švedijos, Ukrainos, Vengrijos) kultūros paveldo institucijomis (muziejais, 

bibliotekomis, galerijomis) bei asmenimis surengta paroda „NErūpestingas 

amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Užsienio partneriai 

dalyvavo Muziejaus organizuotose mokslinėse, kultūrinėse ir edukacinėse 

programose, lydinčiose tarptautines parodas: surengtos 3 užsienio 

muziejininkų paskaitos (K. J. Czyżewski, prof. J. Ostrowski, J. T. Petrus); 

surengti koncertai, skirti Renesanso muzikai (senosios muzikos ansamblis 

„Floripari“, Lenkija) ir Baroko muzikai (Latvijos Baroko muzikos orkestras ir 

kiti Latvijos atlikėjai). Vykdyti parengiamieji darbai 2023–2025 m. 

planuojamoms surengti tarptautinėms parodoms, aktualinančioms 

Muziejaus rinkinius ir bendrą europinį bei lituanistinį paveldą.

2. Bendradarbiaujant su užsienio šalių (Lenkijos, Ukrainos, Italijos, 

Jungtinės Karalystės) ambasadomis ir kitomis užsienio institucijomis 

surengta 14 šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančių renginių (Vilniaus-

Varšuvos koliokviumo renginių ciklas; audio gido ukrainiečių kalba 

pristatymas ir kt.) ir 1 tarptautinė mokslinė XVIII amžiaus tyrėjų 

konferencija „Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė“, 

Valdovų rūmų muziejus, 2022-12-01–02 (partneris – Lenkijos Respublikos 

ambasada).

3. Su partneriais iš užsienio surengti 2 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 

Europos nematerialųjį paveldą aktualinantys senosios muzikos festivaliai 

(VIII Marco Scacchi ir Šv. Cecilijos) bei organizuotos Europos archeologijos 

dienos ir Europos muziejų naktis Valdovų rūmuose.

4. Įgyvendinti muziejininkų mainų projektai su Vavelio karališkąja pilimi 

(Lenkija) ir Varšuvos karališkąja pilimi.

5. Įsijungta į Saksonijos istorijos ir etnografijos instituto projekto „PLUS 18 – 

Polen-Litauen und Sachsen im 18. Jahrhundert“ įgyvendinimą.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

6 19 317% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

200% Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

2



7

3

6

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

3 9 300%

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

kuriuose dalyvauja (-o) muziejus, skaičius 

(vnt.)

Muziejaus narystės tarptautinėse 

organizacijose skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Lvivo nacionaline Boriso Voznickio dailės galerija 

(Ukraina) surengta tarptautinė paroda „Baroko skulptūros mistika: Johanas 

Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“; inicijuotas ir įgyvendintas 

šios parodos eksponavimo Rundalės pilies muziejuje projektas (tarptautinė 

paroda „The Mysticism of Baroque Sculpture: Johann Georg Pinsel and 

Other 18th-century Lviv Masters“ (2022-07-06–08-31); bendradarbiaujant 

su Vavelio karališkąja pilimi (Lenkija) surengta paroda „Filius vero unicus... 

Vaikiški Žygimanto Augusto šarvai“; bendradabiaujant su Miuncheno 

Liudviko ir Maksimiliano univeriteto biblioteka (Vokietija) surengta paroda 

„Dvasinis skydas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš 

Miuncheno“; bendradarbiaujant su 5 valstybių (Austrijos, Lenkijos, 

Švedijos, Ukrainos, Vengrijos) kultūros paveldo institucijomis (muziejais, 

bibliotekomis, galerijomis) bei asmenimis surengta paroda „NErūpestingas 

amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Užsienio partneriai 

dalyvavo Muziejaus organizuotose mokslinėse, kultūrinėse ir edukacinėse 

programose, lydinčiose tarptautines parodas: surengtos 3 užsienio 

muziejininkų paskaitos (K. J. Czyżewski, prof. J. Ostrowski, J. T. Petrus); 

surengti koncertai, skirti Renesanso muzikai (senosios muzikos ansamblis 

„Floripari“, Lenkija) ir Baroko muzikai (Latvijos Baroko muzikos orkestras ir 

kiti Latvijos atlikėjai). Vykdyti parengiamieji darbai 2023–2025 m. 

planuojamoms surengti tarptautinėms parodoms, aktualinančioms 

Muziejaus rinkinius ir bendrą europinį bei lituanistinį paveldą.

2. Bendradarbiaujant su užsienio šalių (Lenkijos, Ukrainos, Italijos, 

Jungtinės Karalystės) ambasadomis ir kitomis užsienio institucijomis 

surengta 14 šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančių renginių (Vilniaus-

Varšuvos koliokviumo renginių ciklas; audio gido ukrainiečių kalba 

pristatymas ir kt.) ir 1 tarptautinė mokslinė XVIII amžiaus tyrėjų 

konferencija „Vilnius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė“, 

Valdovų rūmų muziejus, 2022-12-01–02 (partneris – Lenkijos Respublikos 

ambasada).

3. Su partneriais iš užsienio surengti 2 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir 

Europos nematerialųjį paveldą aktualinantys senosios muzikos festivaliai 

(VIII Marco Scacchi ir Šv. Cecilijos) bei organizuotos Europos archeologijos 

dienos ir Europos muziejų naktis Valdovų rūmuose.

4. Įgyvendinti muziejininkų mainų projektai su Vavelio karališkąja pilimi 

(Lenkija) ir Varšuvos karališkąja pilimi.

5. Įsijungta į Saksonijos istorijos ir etnografijos instituto projekto „PLUS 18 – 

Polen-Litauen und Sachsen im 18. Jahrhundert“ įgyvendinimą.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

6 19 317%

Muziejaus tarptautiškumo rodiklių 

augimą lėmė tik aktyvi muziejinė veikla 

bei tarptautinis Muziejaus mokslininkų 

pripažinimas.

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, 

skaičius (vnt.)



63

771

14

21

6

23

45

Iniciatyvų skaičiaus augimą lėmė 

Muziejaus aktyvi veikla ieškant 

partnerių ir pritraukiant atminties, 

švietimo, mokslo institucijas bei įvairias 

bendruomenes. 
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 įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais surengta 1 tarptautinė 

paroda („NErūpestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje 

Kunigaikštystėje“), kuriai eksponatus skolino 10 Lietuvos muziejų ir 1 

nacionalinė paroda („Sugrįžimas. Dingusios 1918–1940 m. Lietuvos 

Respublikos tarptautinės sutartys“), kuriai eksponatus skolino 6 Lietuvos 

muziejai; skolinti eksponatai 6 kitų muziejų rengiamoms parodoms (63 

eksponatai).

2. Surengta 109 (planuota 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. Surengtos 3 

parodos bendradarbiaujant su fiziniais Lietuvos Respublikos asmenimis: 

„Ukrainos laisvės simboliai“; „Slapta meilė. Julijos Janus kostiumų paroda 

Valdovų rūmuose“; „Senojo sidabro spindesys privačiose vilniečių 

kolekcijose“.

3. Tęstas bendradarbiavimas su Vilniaus universiteto Bioarcheologijos 

tyrimų centro mokslininkais, Lietuvos istorijos institutu, Lietuvos prabavimo 

rūmų laboratorijomis (atlikti 37 tyrimai), Gamtos tyrimų centro Giluminės 

geologijos laboratorijos ir kitų mokslo įstaigų specialistais, vykdyti 

Muziejaus vertybių ir archeologinių tyrimų metu surastos medžiagos 

tyrimai. 

Jungtinių parodų su kitais 

Lietuvos muziejais skaičius 

(vnt.)

1 8 800% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

55 109 198% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros 

įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

Jungtinių parodų skaičius ženkliai 

viršytas, nes planuojant nebuvo 

numatyta, kad 5 Lietuvos muziejai 

kreipsis dėl eksponatų skolinimo jų 

rengiamoms 6 parodoms (Jungtinė 

paroda – muziejaus, bendradarbiaujant 

su kitais Lietuvos muziejais, parengta 

paroda, kuriai muziejus pa(si)skolino 

eksponatus pagal bendradarbiavimo 

sutartį).



30032

189087

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Planuota į Muziejaus savanorišką veiklą įtraukti 3 savanorius, įtrauktas 1.

2. Planuota pagal poreikį priimti studentus mokslinei ir taikomajai praktikai 

atlikti, priimti 5. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

3 1 33% Didesnis dėmesys skirtas ne 

savanoriams, o praktikantams. Puikiai 

praktiką atlikęs studentas priimtas 

dirbti Muziejaus Edukacijos skyriuje.

1

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais 

skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų 

socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų 

skaičius (vnt.)

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, 

įgyvendintos 22.

2. Planuota inicijuoti 20 radijo ir televizijos reportažų, inicijuoti 37 

televizijos laidų reportažai ir virš 30 radijo reportažų, interviu. Planuota 

inicijuoti 40 straipsnių ir reportažų kultūros, laisvalaikio ir turizmo 

informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių tinklų 

platformose, inicijuoti ir parengti 99 skirtingi straipsniai ir reportažai. 

Išplatintas 41 vidinis VR naujienlaiškis darbuotojams ir 36 VR naujienlaiškiai 

Muziejaus sekėjams. Muziejaus svetainėje įkelti 134 pranešimai / 

informacija į Aktualijų skiltį, parengti 28 virtualūs pasakojimai apie 

įvykusius svarbiausius renginius, parodas Galerijų skiltyje. 2022 m. Muziejus 

žiniasklaidoje paminėtas 4673 kartus. Teigiamai apie Muziejų pasirodančios 

informacijos dalis sudaro apie 99,5 procentus. Planuota organizuoti ir 

sukurti 10 socialinių tinklų tiesioginių transliacijų socialinės medijos 

kanaluose, įgyvendinta 40 (vaizdo paskaitos, renginiai, paskaitos Youtube, 

Facebook'e ir kt.) bei sulaukta 72844 peržiūrų. Įgyvendintos 259 tikslinės 

reklaminės akcijos socialiniuose tinkluose. Socialiniuose tinkluose 

(Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest) užfiksuoti 695 turinio įkėlimai. 

Virtualaus turinio virtualių lankytojų – 499888. 

3. Inicijuota ir įgyvendinta Lankytojų aptarnavimo standarte apibrėžtų 

darbuotojų elgesio normų laikymosi stebėsena. Atlikta pasitenkinimo 

muziejaus veikla ir teikiamomis paslaugomis apklausa. Dalyvavo 370 

respondentų (planuota ne mažiau nei 300). 94 procentai apklaustųjų 

visiškai patenkinti Muziejaus teikiamomis paslaugomis. Apklausos rezultatai 

rodo, kad lankytojai pageidauja, jog Muziejus atnaujintų kavinės veiklą ir 

nemažintų virtualių produktų skaičiaus. 

1 100%



161

161

62

98

99

4,5

15

2687558

1867947

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

30 31,68 106% 51

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

89 22,11 25% 3560 Dalis mokymų buvo nemokami, 

finansuoti Lietuvos nacionalinės M. 

Mažvydo bibliotekos užsakymu 

įgyvendindamo kultūros įstaigų 

darbuotojų mokymo projekto lėšomis.

405819

2713

17094

240545

520940

2395

30698

554033 111%

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. 51 darbuotojas iš 167 tobulino kvalifikaciją, iš jų 1 darbuotojas apsigynė 

daktaro disertaciją.

2. Suorganizuoti darbuotojams privalomi mokymai: 2022-04-06, 2022-04-

11, 2022-04-20, 2022-05-17 civilinės saugos (dalyvavo 100 procentų 

darbuotojų); 2022-09-28 ir 2022-10-21 pirmosios pagalbos teikimo (47 

dalyviai); 2022-10-18 gaisrinės saugos praktiniai mokymai (51 dalyvis); 2022-

11-17 civilinės saugos stalo pratybos.

I. Personalo valdymas:

1. Planuota užimti ne mažiau kaip 95 procentus patvirtintų pareigybių, 

užimti 97 procentai pareigybių.

2. Atsižvelgiant į veiklos pokyčius, planuota tobulinti muziejaus 

organizacinę struktūrą, koreguoti pareigybių sąrašą. Pareigybių sąrašas 

tobulintas įvedant trinarę specialistų sistemą ir sudarant realias karjeros 

galimybes.

3. Vykdyta Darbo tvarkos taisyklėse ir Lankytojų aptarnavimo standarte 

darbuotojų apibrėžtų elgesio normų laikymosi stebėsena. Į personalo 

valdymo procesus įtraukta Darbo taryba bei Darbuotojų saugos ir sveikatos 

komiteto nariai: surengti Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių 

rinkimai, Darbo tarybos svarstymui pateikti 6 dokumentų projektai, 

inicijuotas Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių dalyvavimas 

mokymuose.

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0,63 0,63 100%

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių 

skaičius (vnt.)

Uždirbtų lėšų augimą lėmė aktyvi 

Muziejaus veikla (renginių skaičiaus 

augimas) ir Muziejaus erdvių 

patrauklumas.

Muziejaus inicijuoti ir vykdyti 

patrauklūs kultūriniai ir švietimo 

projektai padėjo pritraukti daugiau 

paramos nei planuota.

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95 97 102%

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų 

pareigybių skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

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
445000 663458 149%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuota uždirbti iš mokamų paslaugų 425 000 eurų, iš jų 20 000 eurų 

nepervedamų į iždą. Uždirbta 663 458 eurai.

2. Planuota gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams įgyvendinti, 

paramos pinigais ir paramos paslaugomis bei turtu 500 000 eurų, pritraukta 

lėšų 554033 eurų.

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

paramos sutartis. Pravesta 12 derybų, sudarytos 2 sutartys.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

500000

102%9,739,5Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas 

paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš 

turto nuomos (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai 

(eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius 

(vnt.)



18 317,60

0

0

0

0

880,88

811394

0

3

3

0

39453

16000

16609

Direktorius 
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

75%

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)

#DIV/0!

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Sutartiniais pagrindais kitiems muziejams ir istorinės atminties bei 

kultūros paveldo institucijoms skolintas specializuotas automobilis, 

pritaikytas muziejinių vertybių transportavimui.

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

nuomojamos Muziejaus patalpos ir teritorija, organizatoriams.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

3000 5536,33 54%

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam 

nuvažiuotam kilometrui (eurai)

0,4 0,42 95%

Planuota reikšmė nepasiekta dėl 

išaugusių degalų ir remonto paslaugų 

kainų, taip pat suteiktų mokamų 

paslaugų atminties, kultūros paveldo 

institucijoms bei Muziejaus pajėgomis 

intensyviai vykdyto  vertybių pervežimo 

iš užsienio valstybių muziejų.

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą X  (eurai)

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Y  (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos 

sutartį gautos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.)

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių 

transporto priemonių nuvažiuotas 

kilometražas (km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių 

transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)

#DIV/0!

Vydas Dolinskas
(Vardas Pavardė)

Investicijų projektai
1. 2022 metais valstybės investicijų projektų nebuvo numatyta. Investicijų projekto X 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

Investicijų projekto X  bendra vertė (eurai)

Investicijų projekto Y 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

#DIV/0!

#DIV/0!

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Nuomotos Muziejaus patalpos ir teritorija komercinei veiklai, taip pat 

įvairiems renginiams organizuoti. 

2. Pasirengta Muziejaus ūkinėje bazėje (Kosciuškos g. 9B) saugomo 

materialaus turto perkėlimui į patalpas Kražių g. 5, Vilniaus m.

3. Pagal galimybes ir turimą patalpų plotą funkcionalizuotos ir 

eksploatuotos Muziejaus rinkinių saugyklos.

4. 2022 m. pastate Kražių g. 5 atliktas dalies patalpų einamasis remontas.

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)

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 panaudos pagrindais gautų pastatų 

ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Reikšmė nepasiekta, nes dėl elektros 

energijos ir šildymo kainų šuolio 

reikšmingai išaugo pastatų išlaikymo 

išlaidos.

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų 

pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

35 46,53


