
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS-VYRIAUSIOSIOS FONDŲ SAUGOTOJOS ĖRIKOS STRIŠKIENĖS  

2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

  

Einamųjų metų 

veiklos užduotys 
Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai  

 

1. Sistemingai atlikti 

naujai gaunamų 

eksponatų vertinimą 

tikrąja verte. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų neįvertinų tikrąja verte 

eksponatų dalies nebuvimas, atsižvelgiant į tai, kad 

muziejaus rinkiniai per metus padidėja ~ 7000 

eksponatų. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertinų 

tikrąja verte eksponatų dalis (proc.) – 0. 

I–IV ketv. 

Surengtų Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, skirtų eksponatų 

vertinimui skaičius – 4. 

I–IV ketv. 

 

Užtikrinti savalaikį 

vertybių įtraukimą į 

apskaitą 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje apskaitytų ir suinventorintų eksponatų 

skaičiaus didėjimas, apskaitos procesų 

koordinavimas ir priežiūra. 

Per ataskaitinį laikotarpį į pirminės apskaitos knygas įtrauktų muziejaus 

rinkinius papildžiusių eksponatų skaičius – 100 proc. 

I–IV ketv. 

Parengtų pirminės apskaitos knygos priedų skaičius – 1 vnt.  I–IV ketv. 

Per ataskaitinį laikotarpį suinventorintų eksponatų skaičius – 700 vnt. I–IV ketv. 

Per ataskaitinį laikotarpį surašytų eksponatų priėmimo-perdavimo laikinam 

saugojimui aktų skaičius – 20 vnt. 

I–IV ketv. 

Surašytų eksponatų vidaus judėjimo aktų skaičius – 20 vnt. I–IV ketv. 

2. Sistemingai 

skaitmeninti 

muziejaus rinkiniuose 

saugomus eksponatus. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų suskaitmenintų eksponatų 

dalies didėjimas. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis (proc.) – 70. 

I–IV ketv. 

Per ataskaitinius metus suskaitmenintų  eksponatų skaičius (vnt.) – apie 7000. 
I–IV ketv. 

Užtikrinti 

lankytojams sukurtų 

virtualių produktų ir 

paslaugų skaičiaus 

didėjimą, muziejaus 

suskaitmeninto 

kultūros paveldo 

sklaidą. 

Užtikrinti lankytojams prieinamų ir paženklintų 

atvirąja turinio licencija kultūros paveldo objektų 

skaičiaus didėjimą (LIMIS, e. paveldo portaluose 

ir kt. viešosiose prieigose). 

Per ataskaitinį laikotarpį suskaitmenintų ir lankytojams prieinamų bei 

paženklintų atvirąja turinio licencija kultūros paveldo objektų skaičius – 1000 

vnt. 

I–IV ketv. 

3. Užtikrinti savalaikį 

muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų 

restauravimą ir/arba 

konservavimą. 

Restauruotų ir/arba konservuotų muziejuje 

saugomų eksponatų skaičiaus didėjimas 

(eksponatų atrankos ir perdavimo restauravimui ir 

/arba konservavimui koordinavimas). 

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį atrinktų ir perduotų restauruoti ir/arba 

konservuoti eksponatų skaičius – 1000. 

I–IV ketv. 
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4. Užtikrinti 

muziejaus rinkinių 

prieinamumą, vykdyti 

jų sklaidą bei tyrimus. 

Muziejaus fonduose mokslinių tyrimų tikslais 

apsilankiusių lankytojų skaičiaus didėjimas. 

Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį fonduose mokslinių tyrimų tikslais 

apsilankiusių lankytojų skaičius – 100. 

I–IV ketv. 

Veiklų, užtikrinančių nuotolinio mokymosi, 

studijų, savišvietos galimybes, tęsimas, nuotolino 

fondų lankytojų aptarnavimo galimybių didinimas, 

atveriant tuos dokumentinio archyvo objektus, 

kurių pilnas suskaitmeninimas reikalauja daugiau 

sąnaudų, taip sudarant galimybes kreiptis dėl 

poreikio su jais susipažinti  per nuotolinio fondų 

lankytojų aptarnavimo platformą. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtų dokumentinio archyvo objektams 

aprašomųjų metaduomenų su iliustracijomis komplektų skaičius – 15 vnt. 

I–IV ketv. 

Per ataskaitinį laikotarpį parengtų archyve saugomų bylų sąrašų, prieinamų 

lankytojams, skaičius – 2 vnt. 

I–IV ketv. 

Suskaitmenintų bylų skaičius – 15 vnt. I–IV ketv. 

Parodoje „Savaitės eksponatas 2023“ pristatytų 

eksponatų ir internetinių publikacijų skaičiaus 

didėjimas. 

Per ataskaitinį laikotarpį virtualiai pristatytų rinkiniuose saugomų eksponatų 

skaičius – 52. 

I–IV ketv. 

Parodos internetinių publikacijų skaičius – 52. I–IV ketv. 

5. Užtikrinti 

visuomenei pristatyto 

muziejaus rinkinio 

dalies didėjimą, 

muziejaus atvirumą, 

bendradarbiavimą su 

kitais muziejais. 

Parodose pristatytų muziejaus eksponatų skaičiaus 

didėjimas. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį parodose muziejuje eksponuotų muziejaus vertybių 

skaičius – 50. 

I–IV ketv. 

Per ataskaitinį laikotarpį paskolintų muziejaus vertybių skaičius – 50. I–IV ketv. 

Per ataskaitinį laikotarpį pasiskolintų vertybių skaičius – 200. I–IV ketv. 

Parodos, skirtos gotikiniams kokliams, 

įgyvendinimo darbai. 

Per ataskaitinį laikotarpį surengtų parodų skaičius – 1 vnt. I–IV ketv. 

Parengtų katalogui aprašų skaičius – 70 vnt. 

Parengtų paraiškų LKT skaičius – 1 vnt. 

6. Muziejaus 

saugyklų naujose 

patalpose (Kražių 

g. 5) parengties 

ilgalaikiam eksponatų 

saugojimui ir 

lankytojų 

aptarnavimui 

užtikrinimas. 

Darbų, susijusių su eksponatų perkraustymu, jų 

tvarkymu saugyklose, koordinavimas, topografinių 

planų ir sąrašų rengimas).  

Per ataskaitinį laikotarpį peržiūrėtas ir pakoreguotas eksponatų išsidėstymo 

saugyklose topografinių planų komplektas – 1 vnt. 

I–IV ketv. 

Dalyvavimas, numatant reikalavimus renovuojant 

Muziejaus rinkinių saugyklų patalpas 

(mikroklimato sistemos palaikymo, inventoriaus, 

apsaugos sistemos klausimai). 

Pateiktos rekomendacijos ir kt. informacija, reikalinga darbų įgyvendinimui – 

1 vnt. 

 

I–IV ketv. 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 
 

Neplaninių darbų gausa. 

Darbuotojų atsakingų už konkrečias veiklas nedarbingumas (ligos, motinystės atostogų ir pan.). 

Užduočių įvykdyme dalyvaujantiems kitiems kolegoms ir darbuotojams neatlikus ar ne laiku atlikus savo darbų dalies. 

__________________ 


