
NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS KULTŪRAI IR MOKSLUI RAMUNĖS ŠMIGELSKYTĖS STUKIENĖS  

2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

  

Einamųjų metų 

veiklos užduotys 
Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai  

 

1. Užtikrinti 

muziejaus dalyvavimą 

tarpinstituciniuose 

projektuose; 

koordinuoti 

tarpsektorinį 

bendradarbiavimą. 

Koordinuoti bendradarbiavimą su 

mokslo, studijų ir kultūros 

institucijomis kultūrinės veiklos ir 

mokslinių tyrimų srityse, dalyvauti 

rengiant šios srities ilgalaikius ir 

konkrečių projektų susitarimus. 

Inicijuotas dalyvavimas 2023 m. Vilniaus knygų mugėje, koordinuotas 6 leidinių pristatymo 

programos rengimas ir įgyvendinimas (3 renginiai). 

I ketv. 

Dalyvauta Lietuvos kultūros tyrimų instituto Mokslo tarybos ir Trakų istorijos muziejaus Tarybos 

veikloje.  

I–IV ketv. 

 

Inicijuota bent 1 nauja kultūrinė veikla, mažinanti kultūrinę ir (ar) socialinę atskirtį, surengta 

bendradarbiaujant su regionais, bendruomenėmis, regioninių parkų direkcijomis ar kitomis kultūros 

institucijomis. 

I–IV ketv. 

Dalyvauta bent 1 Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotoje programoje ar renginių cikle. I–IV ketv. 

2. Užtikrinti Vilniaus 

700 metų sukakčiai 

skirtų renginių 

įgyvendinimą ir 

tarptautines bei 

nacionalines parodas 

lydinčių mokslinių, 

kultūrinių, edukacinių 

programų parengimą. 

Koordinuoti Vilniaus dienos programos 

parengimą ir įgyvendinimą. 
Koordinuotas Vilniaus dienos  programos rengimas ir įgyvendinimas.  

I ketv. 

Dalyvauti rengiant Vilniaus 700 metų 

sukakčiai skirtas tarptautines ir 

nacionalines parodas bei šių parodų 

programas. 

Parengtos 2 tarptautines ir 2 nacionalines parodas lydinčios mokslinių, kultūrinių, edukacinių renginių 

programos (14 renginių). 

I–IV ketv. 

Koordinuoti Valstybės dienai skirto 

valstybinės reikšmės renginių 

ceremonialo sukūrimą, Valstybės dienos 

programos Valdovų rūmuose 

parengimą. 

Parengta ir įgyvendinta valstybės dienos minėjimo programa; koordinuotas valstybinės reikšmės renginių 

ceremonialo sukūrimas ir įgyvendinimas 2023 m. liepos 6 d. („Triumfo arka“, projekto vadovė). 

I–III ketv. 

3. Dalyvauti vykdant 

Valdovų rūmų 

muziejaus misiją, 

užtikrinti sklandų 

Muziejaus tarybos 

darbą, koordinuoti 

tiesiogiai pavaldžių 

padalinių veiklą 

užtikrinant glaudesnę 

vidaus komunikaciją, 

mokslinių tyrimų 

rezultatų integravimą į 

kultūrinę bei 

edukacinę veiklą. 

Koordinuoti Muziejaus Tarybos veiklą. Teikti pasiūlymai dėl Muziejaus strateginių ir metinių veiklos planų bei jų įgyvendinimo; teikti 

pasiūlymai dėl Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei kompetencijų ugdymo. Surengti ne 

mažiau kaip 2 Tarybos posėdžiai. 

I–IV ketv. 

Dalyvauti Restauravimo tarybos, 

Rinkinių komplektavimo komisijos, 

Leidinių kainos nustatymo ir platinimo 

komisijos veikloje. 

Dalyvauta svarstant ir aprobuojant konservuojamų ir restauruojamų kilnojamųjų kultūros vertybių 

konservavimo ir restauravimo projektus bei programas. 

I–IV ketv. 

Dalyvauta sprendžiant Muziejaus leidinių bei rinkinių formavimo, tyrinėjimo, saugojimo ir kt. klausimus. I–IV ketv. 

Koordinuoti atitinkamų padalinių veiklą 

parengiant Muziejaus rinkinius, 

Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros 

paveldą įvairiomis formomis (parodų 

atidarymai, kultūros vakarai, knygų 

pristatymai, viešos paskaitos, senosios 

muzikos koncertai ir kt.) aktualinančius 

kultūros renginius. 

Surengta ne mažiau kaip 120 Muziejaus rinkinius, Lietuvos ir Europos istoriją bei kultūros paveldą 

įvairiomis formomis aktualinančių kultūros renginių. 

I–IV ketv. 

Dalyvauta 7 programų parengimo koordinavime ir įgyvendinime. 

 

I–IV ketv. 
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Inicijuoti ir koordinuoti tiesiogiai 

pavaldžių padalinių paraiškų LKT, KM 

ar kitiems fondams teikimą institucijos 

veiklai kofinansuoti. 

Inicijuota, koordinuota ir /ar tiesiogiai dalyvauta 5 paraiškų teikime. I–IV ketv. 

Užtikrinti pedagoginių darbuotojų, 

mokyklų vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų poreikius tenkinančių 

kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimą bei įgyvendinimą. 

Koordinuotas 2 naujų programų rengimas. I–III ketv. 

Užtikrinta sklandi Kvalifikacijos tobulinimo programų metodinės tarybos veikla, akredituotos 2 naujos 

programos.  

I–IV ketv. 

4. Užtikrinti mokslinių 

tyrimų rezultatų 

sklaidą bei Lietuvos 

istorijos ir kultūros 

paveldo aktualinimo 

veiklą. 

Koordinuoti mokslinių tyrimų rezultatų 

pristatymo visuomenei veiklą. 

Vykdyta 1 virtualios parodos, populiarinančios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologinius 

tyrimus ir kolekcijas, turinio rengimo priežiūra. 

I–IV ketv. 

Dalyvauti sudarant ir rengiant spaudai 

parodų katalogus. 

Dalyvauta sudarant parodos „Gedimino miesto aušra“ katalogą. I–II ketv. 

Parodos „Nerūpestingas amžius. Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ katalogui parengti 6 

eksponatų aprašai. 

I–II ketv. 

Koordinuoti lituanistinių muziejinių 

vertybių aktualizavimo veiklų vykdymą. 

Užtikrintas ne mažiau kaip 350 lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų įgyvendinimas. I–IV ketv. 

5. Pritaikyti mokslines 

kompetencijas siekiant 

informacijos apie 

Valdovų rūmus 

sklaidos nacionaliniu 

ir tarptautiniu 

lygmenimis. 

Inicijuoti ir koordinuoti tarptautinių 

konferencijų organizavimą. 

 

Koordinuotas 2 tarptautinių konferencijų surengimas: 

1) „Tarp Baltijos ir Juodosios jūrų: karybos istorija ir tyrimai“ (2023 m. birželio 1–2 d.);  

2) „Vilnius ir jo bendruomenės XIII–XXI a.: septyni sugyvenimo mieste istorijos šimtmečiai“ (2023 m. 

spalio 25-27 d.). 

Inicijuotas ir įgyvendintas 22-osios XVIII amžiaus istorijos tyrėjų konferencijos „Pilietis, šeima, edukacija. 

Skiriama Edukacinės komisijos 250-mečiui“ (2023 m. gruodžio 7–8 d.), surengimas: parengtos ir 

paskelbtos konferencijos anotacijos (I–II ketv.); sudaryta konferencijos programa (III–IV ketv.), 

moderuotas konferencijos sekcijų darbas. Preliminarus dalyvių skaičius: 20. 

I–IV ketv. 

Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse 

mokslinėse konferencijose, parengti ir 

perskaityti mokslinius pranešimus. 

Parengti ir perskaityti 2 moksliniai pranešimai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tema 

nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. 

I–IV ketv. 

Parengti mokslinį straipsnį Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tema. 

Parengtas 1 mokslinis straipsnis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bei kultūros tema.  II–III ketv. 

6. Kelti darbuotojų 

motyvaciją ir 

užtikrinti profesinių 

kompetencijų ugdymą 

Inicijuoti motyvacinius susitikimus tarp 

tiesiogiai pavaldžių padalinių darbuotojų. 

Inicijuoti ir įgyvendinti 5 motyvaciniai susitikimai.  I–IV ketv. 

Inicijuoti ir koordinuoti tiesiogiai 

pavaldžių padalinių vadovų ir darbuotojų 

kompetencijų ugdymą. 

Užtikrinta, kad profesinių kompetencijų ugdymo mokymuose, seminaruose ir renginiuose dalyvautų ne 

mažiau nei 10 darbuotojų.  

I–IV ketv. 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys gali būti neįvykdytos 
Force majeure aplinkybės. 

Darbuotojo sveikatos sutrikimai arba sutrikdymai. 

Atsiradus kitiems neplanuotiems, bet būtiniems ir prioritetiniams darbams bei dėl įvairių priežasčių žymiai padidėjus kitų darbų apimtims. 

__________________ 


