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I SKYRIUS 
MISIJA 

 

Saugome bei aktualizuojame Lietuvos praeitį, kad padėtume žmogui pažinti pasaulį ir save. 

 

II SKYRIUS 
VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI 

 

         Lietuvos nacionalinio muziejus veikia valstybės veiklos srityje – Kultūra ir 

visuomenės informavimas. 
 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis 

tikslas arba 

veiklos tikslas 
ir jo poveikio 

vertinimo 

rodiklis  

Pradinė NPP 

nustatyta 

strateginio 
tikslo arba 

veiklos tikslo 

poveikio 
vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Veiklos tikslo vertinimo rodiklio reikšmės Artimiausio 

paskesnio 

laikotarpio 
faktinė NPP 

strateginio 

tikslo poveikio 
vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio tikslo poveikio 

vertinimo rodiklio reikšmės 

2023 2024 2025 2025 m. 2030m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 08-001-11 

Aktualizuojant 
Lietuvos praeitį 

ir dabartį, 

ugdyti 
visuomenės 

ryšį su savo 

kultūra ir 
istorija bei 

jungti Lietuvą 
su pasauliu 

       

1.1. E-08-001-

11-01 
Lankytojų 

skaičius 

(žmonės) 

 210000,0 250000,0 270000,0    

1.2. E-08-001-

11-02 

Visuomenei 
pristatyta 

muziejaus 

rinkinio dalis 
procentais 

(procentai) 

 1,5 1,5 1,5    

 

III SKYRIUS 
VEIKLOS PRIORITETAI 

 
1. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas. (kultūros ministro valdymo 

srities veiklos prioritetas, kuris atitinka LRV programos kultūros dalies 1, 3 ir 4 prioritetinius 

projektus, LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginį darbą 2.1 „Tvari 

kultūros ir švietimo sąveika“, 2.2 „E.kultūra“ bei NPP 4 tikslo 4.1 uždavinį „Skatinti gyventojus 
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dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros“, 4.5 uždavinį „Stiprinti istorinės 

atminties aktualizavimą visuomenėje“ ir 4.7 uždavinį „Didinti lietuvių kalbos aktualumą 

globalizacijos ir technologinių pokyčių kontekste“) 

Svarbiausios veiklos: 

➢ Kurti ir įgyvendinti edukacines programas, orientuotas ne tik į moksleivius, bet ir į 

šeimas, senjorus, asmenis, turinčius negalią, siekiant įtraukti į kultūrines veiklas kuo didesnį gyventojų 

skaičių; 

➢ Parengti ir visuomenei pristatyti turiningą ir įvairiapusę parodų programą; 

➢ Vilniaus gynybinės sienos bastėjos ir Kazio Varnelio namų-muziejaus ekspozicijas 

pritaikyti asmenims, turintiems klausos negalią, sukuriant specialius video gidus su gestų kalbos 

vertimu (Bastėjos ekspozicijos video gidai bus parengti ir tarptautine gestų kalba);  

➢ Pritaikyti Pilininko namą Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių 

paslaugų teikimui; 

➢ Vykdyti Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo arsenalo padalinio infrastruktūros 

modernizaciją, siekiant užtikrinti kultūros paslaugų prieinamumą bei kokybę. 

IV SKYRIUS 
PROGRAMOS 

 

Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina vieną funkcijų vykdymo programą:  

„08-001 Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir 

aktualizavimas“  

 

Programos parengimo argumentai 

 

Programa parengta siekiant įgyvendinti muziejaus veiklos tikslą, tuo užtikrinant Lietuvos kultūros 

ir istorijos paveldo žinomumą, jo ryšį su pasaulio paveldu, sklaidą bei prieinamumą visuomenei ir jo 

išsaugojimą ateities kartoms. Šiam tikslui įgyvendinti yra numatytos konkrečios priemonės.  

Programa yra tęstinė, nuosekliai papildoma pagal muziejaus profilį ir kasmet atnaujinama 

atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius bei aplinkos veiksnius.  
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2 lentelė. 2023—2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų) 

Eil. Nr. Valstybės veiklos srities pavadinimas, programos kodas ir 
pavadinimas 

2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 2025 metų asignavimai 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

iš viso iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

iš viso iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

iš viso iš jų 
darbo 

užmokes-
čiui 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 1 08 8 Kultūros ir visuomenės informavimo valstybės veiklos 

sritis 
8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0 

 1.1 08-001 (F) Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, 

išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas 
8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0 

IŠ VISO 8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių             

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0 

Iš jų pervedimų priemonių              

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (įskaitant Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)  
8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0 

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)  
            

Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais  1174,3 889,3 843,0 285,0 -400,0 -448,0 0,0 48,0 1390,0 0,0 0,0 1390,0 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  1174,3 889,3 843,0 285,0 -400,0 -448,0 0,0 48,0 1390,0 0,0 0,0 1390,0 

Iš jų pervedimų priemonių  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 grafikas. 2023-2025 metų asignavimų pasiskirstymas programai (tūkst. eurų) 
 

 
 

 

08 Kultūros ir visuomenės informavimo valstybės veiklos srities  

08-001 programa  

Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas 

 

Pastaba, dėl 1 grafike nurodomų 2022 m. ir 2023 metų skirtų asignavimų dydžių  programai 

(tūkst.eurų),  asignavimai nurodami,  pagal ataskaitinių metų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus 

valstybės biudžetų finansinius rodiklius. 

Įgyvendindamas Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo misiją, 

muziejus aktyviai ir kryptingai formuoja savo rinkinius įsigydamas Lietuvos istoriją ir kultūrą 

reprezentuojančias muziejines vertybes, taip pat užsiima lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, 

paieška bei sugrąžinimu. Tuo siekiama praplėsti Lietuvos kultūros paveldo lauką ir įtraukti šias 

vertybes į visuomenės kultūrinę apyvartą pristatant parodose, leidiniuose, publikacijose.  

Bus tęsiami Pilininko namo restauravimo ir ekspozicijos įrengimo darbai (trumpa Lietuvos 

istorijos ekspozicija 2 (4) kalbomis), Gedimino kalno sutvirtinimo ir aikštelės sutvarkymo darbai.  

Planuojant muziejaus atnaujinimo darbus, svarbu pripažinti, kad siekiantis susigrąžinti prieš 

pandemiją buvusius lankytojų srautus šiuolaikinis muziejus negali sėkmingai veikti be naujų 

lankytojams teikiamų paslaugų ir šiuolaikiškai įrengtų ekspozicinių patalpų, todėl muziejuje jau 2021 

m. IV ketvirtį pradėti Naujojo arsenalo rekonstravimo darbai, kuriuos planuojama baigti 2026 m. 2023 

m. planuojama plėtoti ir populiarinti muziejaus elektroninių bilietų prekybą, didinti muziejaus 

suvenyrų pasiūlą. Taip pat planuojama populiarinti naujo muziejaus padalinio Istorijų namų veiklą, 

rengiant juose visuomenei aktualias ir įtraukiančias parodas, organizuojant įvairius renginius lauko 

erdvėse, plėtojant edukacinę veiklą.   

Bus tęsiamas didelę išliekamąją vertę turinčių muziejaus parodų perkėlimas į virtualią erdvę, 

parengiant virtualius turus ir sudarant galimybę išsaugoti sukurtą turinį ir po parodos uždarymo.  

Muziejus kaip vieną iš savo prioritetų išskiria poreikį žinoti savo lankytojų poreikius bei 

lūkesčius, todėl planuoja įgyvendinti muziejaus auditorijų tyrimą. 
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Muziejaus parodinė veikla 2023-2025 metais 

 

              2023 m. muziejus planuoja surengti ir eksponuoti 18 parodų, dvi iš jų tarptautines – parodą 

IMAGINE! ir parodą „Sąmokslo teorijos“. 

              Paroda „IMAGINE!“ tai dalis tarptautinio tekstilės festivalio FITE, organizuojamo nuo 2012 

m. Clermont-Ferrand mieste Prancūzijoje. Šiais  2022 metais FITE festivalis vyks jau šeštą kartą, jo 

šalis akcentas – Lietuva. Pagrindinės parodos pavadinimas/tema “IMAGINE!” – nurodo į įvairius 

įsivaizduojamus ateities scenarijus, nagrinėja ekologijos, tvarumo, žmogaus santykio su gamta, 

istorija, aplinka, ateities išradimais, mokslu ir amatu grįstus santykius. 

Paroda rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija ir Bargoin muziejumi, 

Prancūzija. 

Bendradarbiaujant su užsienio partneriais rengiama paroda „Sąmokslo teorijos“. Sąmokslo 

teorijos visais laikais domino visuomenę ir žmonijos istorijoje suvaidino svarbų vaidmenį. Šiais 

interneto ir socialinių tinklų laikais, kai „alternatyvūs faktai“ ir „melagienos“ turi neribotas galimybes 

plisti – kalbėjimas apie šias temas tampa aktualesnis nei bet kada. 

2023 m. muziejus visuomenei taip pat pristatys 18 aktualių parodų, iš kurių svarbiausios bus 

šios: 

1„Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“, skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. 

2. Paroda  „Spąstai‘‘, kurios - tikslas pakviesti lankytojus į kelionę laiku ir atskleisti Lietuvos 

sovietmečio istoriją per kasdienybės prizmę, suteikiančią galimybę patirti bei apmąstyti istoriją nauju 

būdu, susitelkiant į žmones labiausiai ir tiesiogiai veikusį, jų patirtims buvusį artimiausią sovietinės 

tikrovės lygmenį. 

3.„Kovojantys vaizdai: Antrasis pasaulinis karas okupuotos Lietuvos dailėje 1940-1990 

metais“, kurios metu bus pristatomos sovietmečiu kurtos ir propagandinį sovietų naratyvą 

atspindinčios Antrojo pasaulinio karo reprezentacijos sovietų Lietuvos dailėje. Parodoje pristatomas 

istorinis kontekstas ir priešpastatomos dvi karo sampratos - sovietinė Didžiojo Tėvynės karo ir 

demokratinio pasaulio Antrojo pasaulinio karo pasakojimas. Rodomi ryškiausi Didžiojo tėvynės karo 

įvaizdinimo pavyzdžiai, svariai prisidėję prie karo sampratos formavimo okupuotame krašte, jų 

ikonografija siejama su imperiniais sovietų tikslais ir pagrindiniai propagandinio naratyvo akcentais. 

4. „LT-NATO“, kuri rengiama siekiant pažymėti pirmąjį organizuojamą Lietuvoje NATO 

aukščiausio lygio vadovų susitikimą. Parodos tikslas – aktualizuoti Lietuvos nacionalinio saugumo 

aspektus, paskatinti visuomenę domėtis Lietuvos istorija ir krašto apsauga, tarptautiniu 

bendradarbiavimu gynybos srityje, ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, atkreipti tarptautinės 

bendruomenės ir žiniasklaidos dėmesį į Lietuvą, jos siekius stiprinti savo nacionalinį ir viso aljanso 

saugumą bendrame NATO valstybių saugumo kontekste. 

5. „Kazys Varnelis privačiose kolekcijose“ - 2003 m. K. Varnelio muziejus tapo Lietuvos 

nacionalinio muziejaus filialu. Per 20 metų lankytojai turėjo galimybę susipažinti tik su valstybei 

padovanotais jo paties kūriniais. Šioje parodoje pirmąkart bus surinkti įvairių asmenų kolekcijose 

saugomi K. Varnelio darbai. Pas privačius asmenis esanti menininko kūryba dažnai migruoja, šioje 

parodoje jie bus laikinai eksponuojami vienoje vietoje. 

6.  „Lietuvos migracija“- pasakoja apie Lietuvos migracijos laikotarpį nuo XIX a. II pusės iki 

šių dienų. Migracijai skirtos parodos esmė yra Lietuvos indėlis pasauliui ir pasaulio indėlis kuriant 

Lietuvą. Jos tikslas: suartinti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius tautiečius bei skatinti toleranciją 

Lietuvoje gyvenančių užsieniečių atžvilgiu. 

               2024 m. ir 2025 m. bus uždarytas Naujojo arsenalo padalinys, nebus naudojamos 

ekspozicinės salės, tačiau planuojama kasmet pristatyti visuomenei apie 18 parodų, siekiama išlaikyti 

panašų tarptautinių ir lokalių parodų santykį. Dalį parodų planuojame surengti ne muziejaus erdvėse. 

Mažinant parodų skaičių siekiama didinti parodų kokybę. 2024 ir 2025 m. parodų tinklelis dar 

tikslinamas. 2023-2024 metais muziejus ir toliau rengs parodas savo padaliniuose regionuose, 

organizuos keliaujančias parodas, plėtos bendradarbiavimą su partneriais nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmenimis. 

Muziejaus komunikacija vyks kryptingai ir sistemingai, daug dėmesio skirsime muziejaus 

sukurto turinio populiarinimui. 2023 m. planuojama sukurti muziejaus komunikacijos strategiją 2024 – 

2027 metams, kas leis visapusiškai pristatyti muziejų, jo rinkinius ir sukuriamą turinį visuomenei. 

Siekiant pritraukti kuo įvairesnę auditoriją, bus naudojami skirtingi online ir offline kanalai muziejaus 

turinio komunikacijai, kuriama daugiau virtualaus ir interaktyvaus turinio. Atsižvelgiant į dabartinę 

situaciją, bus siekiama ir toliau dalį muziejaus renginių, paskaitų, edukacinių užsiėmimų transliuoti 
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gyvai, populiarinti muziejaus veiklas, didinti žiūrovų įsitraukimą ir lojalumą. Didelę išliekamąją vertę 

turinčios parodos bus perkeltos į virtualią erdvę, parengiant virtualius turus. Planuojama aktyviau 

populiarinti muziejų užsienio ir vietos turistams, pristatyti muziejų renginius organizuojančioms 

įmonėms, sukurti išskirtinę muziejaus suvenyrų liniją. Bus ir toliau vystoma prekyba muziejaus 

leidiniais ir suvenyrais elektroninėje parduotuvėje. 

Taip pat planuojama tęsti  aktyvų ir  įvairiapusį bendradarbiavimą su mokslo ir kultūros 

institucijomis, ieškoma įvairių reklamos ir rinkodaros galimybių bei partnerystės su įvairiais reklamos 

teikėjais, žiniasklaidos priemonėmis bei verslo įmonėmis. 

 

Muziejaus edukacinės programos 

Visuose muziejaus padaliniuose vykdoma edukacija bus atnaujinta pasitelkiant įvairesnes 

edukacijos formas ir metodus, siekiant labiau įtraukti edukacijų dalyvius į įvairias visuomenės grupes į 

edukacines veiklas. 

Reaguojant į socialinius pokyčius šalyje ir pasaulyje bei atsižvelgiant į COVID-19 valdymo 

strategiją, kuriai Vyriausybė pritarė 2020 m. gegužės 6 d. sprendimu, muziejus sieks daugiau savo 

paslaugų pritaikyti virtualiam lankymui: rengti ir tobulinti virtualias edukacijas bei ekspozicijų turus, 

siekiant mažinti kultūrinę atskirtį ir sudaryti galimybes susipažinti su Lietuvos istorija ir paveldu - tai 

auditorijos daliai, kuri negali fiziškai apsilankyti muziejuje. 

Planuojama kurti edukacines programas, kurios būtų orientuotos ne tik į moksleivius, bet ir į 

šeimas bei senjorus. Tam pasiekti bus būtina atnaujinti ne tik edukacijų kūrimo metodiką, bet ir 

naudojamas edukacines priemones, į edukacines veiklas integruojant šiuolaikines technologijas. Šios 

veiklos tęstinės, todėl planuojamos 2023–2025 metams. 

Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis ir muziejaus edukacinę veiklą susieti su 

bendrosiomis ugdymo programomis, 2024 m. bus pradėta įgyvendinti programa „Mokykla muziejuje“. 

Siekiama, kad turtinga muziejaus ekspozicija taptų puikiu edukacijos ir mokymosi aplinka bei įrankiu 

bet kuriai mokymo disciplinai ir bet kokio amžiaus moksleiviui, todėl muziejuje bus rengiami ne tik 

įprasti edukaciniai užsiėmimai, bet ir sudaromos galimybės vykti formaliojo ugdymo programos 

pamokoms. Šios veiklos tęstinės, todėl planuojamos 2023–2025 metams. 

 

Muziejaus prieinamumo didinimas bendruomenėms 

Siekiant didinti muziejaus prieinamumą, planuojama aktyviau tęsti dialogą su asmenų, 

turinčių negalią bendruomenėmis bei šeimomis, auginančiomis vaikus, turinčius autizmo spektro 

sutrikimą (toliau – ASS). Planuojama muziejaus padaliniuose pritaikyti dalį edukacinių programų 

vaikams, turintiems ASS, kas leis šeimoms, auginančioms tokius vaikus, dalyvauti muziejaus veiklose.  

Vilniaus gynybinės sienos bastėjos ir Kazio Varnelio namuose-muziejuje esamas 

ekspozicijas planuojama pritaikyti asmenims, turintiems klausos negalią, sukuriant specialius video 

gidus su gestų kalbos vertimu.  

Skatinant pilietiškumą bei populiarinant muziejaus veiklą, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, planuojama telkti savanorių bendruomenę, kuri įsitrauktų į 

muziejaus veiklas (renginius, edukacijas, akcijas),  taip sudarant sąlygas visuomenei aktyviai dalyvauti 

kuriant kultūrinį turinį ir jį komunikuojant. Visos šios veiklos tęstinės, todėl planuojamos 2023–2025 

metams. 

 

Muziejaus rinkinių komplektavimas, saugojimas ir mokslinė veikla 

Muziejus yra didžiausia Lietuvos istorijos kilnojamojo kultūros paveldo saugykla, sukaupusi 

daugiau kaip  1,3 mln. muziejinių vertybių, kurioje saugomi pagrindiniai Lietuvos archeologijos, 

istorijos ir etninės kultūros rinkiniai. Todėl muziejus kasmet kryptingai ir sistemingai įsigyja, kaupia ir 

saugo Lietuvos kultūrą ir istoriją reprezentuojančias muziejines vertybes, siekdamas užtikrinti 

saugojimui tinkamas sąlygas ir vykdydamas muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą. 2023 m. 

planuojama naujai įsigyti 10000 muziejinių vertybių. Siekiant didesnio muziejinių vertybių 

prieinamumo visuomenėje, aktyviai vykdoma jų skaitmeninimo veikla. 2023 m. planuojama naujai 

suskaitmeninti 5 000 muziejinių vertybių. Saugant muziejines vertybes ypač svarbus jų konservavimo 

ir restauravimo darbas. 2023 m. planuojama restauruoti ir konservuoti per 2 900 muziejinių vertybių. 

Siekiant tinkamai saugoti ir pristatyti sukauptas vertybes, būtina numatyti tinkamą finansavimą naujų 

lituanistinių muziejinių vertybių  įsigijimui, konservavimui ir restauravimui bei saugyklų plėtrai ir 

modernizavimui.  
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Lietuvos nacionalinis muziejus kaupdamas, tirdamas, restauruodamas ir konservuodamas 

Lietuvos kultūros ir istorijos paveldo vertybes, siekia išsaugoti jas tiek šių dienų visuomenei, tiek 

ateities kartoms, užtikrindamas tinkamas saugojimo sąlygas ir apskaitą.  

Atsižvelgiant į tai Lietuvos nacionalinis muziejus 2023-2024 m. planuoja pereiti prie 

muziejaus rinkiniuose esančių muziejinių vertybių apskaitos vykdymo Lietuvos integralioje muziejų 

informacinėje sistemoje (LIMIS). Šiuo metu muziejus yra pradėjęs „Priėmimo aktų“ formavimą ir 

testavimą sistemoje - LIMIS centro darbuotojams pritaikant sistemą (tiek aktų, tiek apskaitos knygų ir 

pan. formavimą) muziejaus poreikiams. 2023 m. planuojama atlikti visus parengiamuosius darbus ir 

2024 m. visiškai pereiti prie muziejaus rinkinių apskaitos LIMIS sistemoje.  

 
2 grafikas. Programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir 

aktualizavimas“ ir jos uždaviniai. 

 
Programos vykdytojai:  

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. fondų saugotojas dr. Žygintas Būčys,  

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Vaidas Petrokas 

Direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Asta Ivanauskienė, 

Vyriausioji buhalterė Asta Genišauskienė, 

Paslaugų lankytojams ir edukacijos skyriaus vedėja Milda Gembickienė, 

Ekspozicijų ir parodų skyriaus vedėja Ieva Cicėnaitė, 

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Jurga Strimaitienė, 

Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėja  Ramunė Banuškevičiūtė, 

Investicijų skyriaus vedėjas Mindaugas Kaikaris, 

Pastatų eksploatavimo ir ūkio tarnybos vedėjas Tomas Besevičius, 
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Dokumentų valdymo ir administravimo skyriaus vedėja Rima Tumėnaitė. 

Programos koordinatorius: 

Muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė, ruta.kackute@lnm.lt 

mailto:ruta.kackute@lnm.lt
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3 lentelė. 2023—2025 metų programos „Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas“  uždaviniai, priemonės, asignavimai ir 

kitos lėšos (tūkst. eurų) 
Valstybės 

veiklos 
srities, 

progra 

mos, 
uždavi 

nio, 

priemo 
nės 

kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Numatomi 2025 metų asignavimai LRV 

programo
s 

įgyvendin

imo 
plano, 

NPP ir 

(arba) 
nacionalin

ės plėtros 

programo
s 

elemento 

kodas 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų  

išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč

iui  

iš viso  iš viso iš jų 
darbo 

užmokesč

iui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-001-
11-01 (T) 

Sistemingai papildyti, tinkamai apskaityti muziejaus 
rinkinius ir sudaryti sąlygas jų išsaugojimui 

 

2806,0 2806,0 2338,0 0,0 2813,0 2813,0 2338,0 0,0 2813,0 2813,0 2338,0 0,0  

08-001-
11-01-01 

(TP) 

Kaupti, konservuoti, restauruoti, tinkamai apskaityti ir 
skaitmeninti muziejines vertybes 

2806,0 2806,0 2338,0 0,0 2813,0 2813,0 2338,0 0,0 2813,0 2813,0 2338,0 0,0  

08-001-
11-02 (T) 

Aktualizuoti Lietuvos istorijos ir kultūros vertybes 

 
2834,0 2834,0 2652,0 0,0 2712,0 2712,0 2652,0 0,0 2712,0 2712,0 2652,0 0,0  

08-001-

11-02-01 
(TP) 

Rengti ekspozicijas, parodas, vykdyti edukacinę veiklą 2834,0 2834,0 2652,0 0,0 2712,0 2712,0 2652,0 0,0 2712,0 2712,0 2652,0 0,0  

08-001-

11-03 (T) 
Nuosekliai vykdyti infrastruktūros modernizavimą ir 

pritaikymą lankytojų poreikiams  

 

2285,0 853,0 368,0 1432,0 1959,0 479,0 368,0 1480,0 3349,0 479,0 368,0 2870,0  

08-001-

11-03-01 
(TI) 

Vykdyti muziejaus pastatų ir materialinės bazės 

renovaciją bei modernizavimą 
2285,0 853,0 368,0 1432,0 1959,0 479,0 368,0 1480,0 3349,0 479,0 368,0 2870,0  
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Valstybės 
veiklos 

srities, 

progra 
mos, 

uždavi 

nio, 

priemo 

nės 

kodas, 
požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Numatomi 2025 metų asignavimai LRV 
programo

s 

įgyvendin
imo 

plano, 

NPP ir 

(arba) 

nacionalin

ės plėtros 
programo

s 
elemento 

kodas 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų  

išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

iš viso  iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08-001-

11-04 (T) 
Gerinti komunikacijos kokybę ir vystyti muziejaus 

rinkodarą 

 

452,0 452,0 272,0 0,0 493,0 493,0 272,0 0,0 493,0 493,0 272,0 0,0  

08-001-

11-04-01 

(TP) 

Efektyviai informuoti visuomenę apie muziejaus parodas, 

ekspozicijas ir veiklą 
452,0 452,0 272,0 0,0 493,0 493,0 272,0 0,0 493,0 493,0 272,0 0,0  

 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso 8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0  

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
8127,0 6695,0 5430,0 1432,0 7727,0 6247,0 5430,0 1480,0 9117,0 6247,0 5430,0 2870,0  

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos              

 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

             

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 250,0 250,0 200,0 0,0 250,0 250,0 200,0 0,0 250,0 250,0 200,0 0,0  

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams              

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, 

nurodant atskirus šaltinius) 

             

 Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos 

priemonėms finansuoti 
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Valstybės 
veiklos 

srities, 

progra 
mos, 

uždavi 

nio, 

priemo 

nės 

kodas, 
požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Numatomi 2025 metų asignavimai LRV 
programo

s 

įgyvendin
imo 

plano, 

NPP ir 

(arba) 

nacionalin

ės plėtros 
programo

s 
elemento 

kodas 

iš viso iš jų iš viso iš jų iš viso iš jų  

išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

iš viso  iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamoms pažangos priemonėms 
             

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos 

priemonėms 
             

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų 

priemonėms finansuoti 
8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų 

priemonėms 

8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0  

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms 
             

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 8377,0 6945,0 5630,0 1432,0 7977,0 6497,0 5630,0 1480,0 9367,0 6497,0 5630,0 2870,0  
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4 lentelė. 2023—2025 metų programos „Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas“ uždaviniai, priemonės, stebėsenos 

rodikliai ir jų reikšmės 
 
Vertinimo rodiklio kodas  Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio planavimo 

dokumentas (LRV programos 
įgyvendinimo planas, NPP, 

PP)  
2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 

 08-001-11-01 (T) uždavinys 

Sistemingai papildyti, tinkamai apskaityti muziejaus rinkinius ir sudaryti sąlygas jų 

išsaugojimui 

 

     

R-08-001-11-01-01 Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vienetai) 1370000,0 1390000,0 1400000,0 1410000,0  

 08-001-11-01 (T) uždavinio 08-001-11-01-01 (TP) priemonė 

Kaupti, konservuoti, restauruoti, tinkamai apskaityti ir skaitmeninti muziejines 

vertybes 

     

P-08-001-11-01-01-01 Konservuotų ir restauruotų muziejaus eksponatų skaičius (vienetai) 2800,0 2900,0 3000,0 3100,0  

P-08-001-11-01-01-02 Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vienetai) 115000,0 120000,0 125000,0 130000,0  

 08-001-11-02 (T) uždavinys 

Aktualizuoti Lietuvos istorijos ir kultūros vertybes 

 

     

E-08-001-11-02-01 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žmonės) 15000,0 18000,0 20000,0 22000,0  

E-08-001-11-02-02 Surengtų parodų skaičius (vienetai) 24,0 18,0 18,0 18,0  

 08-001-11-02 (T) uždavinio 08-001-11-02-01 (TP) priemonė 

Rengti ekspozicijas, parodas, vykdyti edukacinę veiklą 
     

R-08-001-11-02-01-01 Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vienetai) 1000,0 1100,0 1200,0 1400,0  

P-08-001-11-02-01-01 Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vienetai) 10,0 8,0 7,0 6,0  

P-08-001-11-02-01-02 Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vienetai) 10,0 10,0 10,0 10,0  

 08-001-11-03 (T) uždavinys 

Nuosekliai vykdyti infrastruktūros modernizavimą ir pritaikymą lankytojų poreikiams  

 

     

R-08-001-11-03-01 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai (apsk. vnt.) 0,0 3,0 0,0 1,0  

 08-001-11-03 (T) uždavinio 08-001-11-03-01 (TI) priemonė 

Vykdyti muziejaus pastatų ir materialinės bazės renovaciją bei modernizavimą 
     

P-08-001-11-03-01-01 Investicijų projekto „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių 
bei kultūrinių paslaugų teikimui“ įgyvendinimo pažanga (procentai) 

50,0 100,0    

P-08-001-11-03-01-02 Investicijų projekto „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I- 80,0 100,0    
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Vertinimo rodiklio kodas  Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai  Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio planavimo 
dokumentas (LRV programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 

PP)  
2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 

asis etapas“ įgyvendinimo pažanga (procentai) 

P-08-001-11-03-01-03 Projekto "Lietuvos nacionalinio muziejaus pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, T. Kosciuškos 
g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai" įgyvendinimo 

pažanga (procentai) 

 41,0 71,0 100,0  

P-08-001-11-03-01-04 Projekto "Kultūros paslaugų kokybės gerinimas Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo 
arsenalo padalinyje" įgyvendinimo pažanga (procentai) 

 8,0 13,0 30,0  

P-08-001-11-03-01-05 Projekto "Signatarų namų, esančių adresu Pilies g. 26, Vilniuje, rekonstravimas pritaikant 

muziejiniai veiklai" įgyvendinimo pažanga (procentai) 
 30,0 43,0 56,0  

P-08-001-11-03-01-06 Projekto "Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejaus atnaujinimo projektas" įgyvendinimo 

pažanga (procentai) 
 100,0    

 08-001-11-04 (T) uždavinys 

Gerinti komunikacijos kokybę ir vystyti muziejaus rinkodarą 

 

     

R-08-001-11-04-01 Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (apsk. vnt.) 2,0 2,0 3,0 3,0  

 08-001-11-04 (T) uždavinio 08-001-11-04-01 (TP) priemonė 

Efektyviai informuoti visuomenę apie muziejaus parodas, ekspozicijas ir veiklą 
     

R-08-001-11-04-01-01 Virtualių apsilankymų internetinėje svetainėje skaičius (žmonės) 164298 171500,0 172000,0 173000,0  

R-08-001-11-04-01-02 Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vienetai) 41600 50000,0 60000,0 66000,0  

P-08-001-11-04-01-01 Parengtų ir išplatintų pranešimų spaudai apie muziejų ir jo veiklą skaičius (vienetai) 50,0 50,0 50,0 50,0  
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V SKYRIUS 
VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI 

IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI 

 

5 lentelė. 2023—2025 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai 

investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programai įgyvendinanti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų) 

 

Proje

kto 

tipas 

Nacion

alinė 

PP, 

nacio 

nalinės 

PP 

valdy 

tojas 

Priemo 

nės / 

projekto 

kodas 

Įstaigos  

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinim

as 

Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinim

o terminai 

(metais) 

Bendra projekto vertė 
Likutinė vertė  

iki 2022 metų 

Planuojama 

panaudoti  

2022 metais 

2023 metais 2024 metais 2025 metais 

pra 

džia 

paba

i 

ga 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Kiti 

šaltinia

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

VIP   

08-001-
11-03-01 

/ 

01.0001 
 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 
nacionalinio 

muziejaus pastatų 

Vilniuje, T. 
Kosciuškos g. 1, 

T. Kosciuškos g. 

3, 2-ojo ir 7-ojo 
korpusų 

rekonstravimas 

pritaikant 
muziejinei veiklai 

2006 2025 24.759,0 0,0 

14803,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 280.0 0,0 200.0 0,0 

PPV   

08-001-

11-03-
01/001_E 

 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

 Signatarų namų, 

esančių adresu 
pilies g. 26, 

Vilniuje, 

rekonstravimas 
pritaikant 

muziejinei veiklai 

2017 2026 3.133 0,0 2.731,0 0,0 649,4 0,0 300,0 0,0 400.0 0,0 400.0 0,0 

PPV   

 08-001-

11-03-

01/001_E 
 

Lietuvos 
nacionalinis 

muziejus 

Kultūros paslaugų 

kokybės 
gerinimas 

Lietuvos 

nacionalinio 
muziejaus 

Naujojo arsenalo 

padalinyje 

2021 2026 15.483,0 0,0 15.483,0 0,0 400,6 0,0 681.0 0,0 800.0 0,0 2270.0 0,0 
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APD   

04.3.1-

VIPA-T-
113-02-

0038 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Palangos 
burmistro Jono 

Šliūpo muziejaus 

atnaujinimo 
projektas 

2021 2023 0,0 470,5 0,0 470,5 0,0 262,0 0,0 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

APD   

05.4.1-

CPVA-

V-301-
01-0008 

Lietuvos 
nacionalinis 

muziejus 

Pilininko namo 

pritaikymas 

Lietuvos istorijos 
ekspozicijai ir 

edukacinių bei 

kultūrinių 
paslaugų teikimui  

2018 2023 0,0 3.294,0 0,0 3.115,0 0,0 1.038,0 201,0 1.039,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

APD   

05.4.1-

CPVA-
V-301-

01-0013 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

nacionalinio 
muziejaus 

paslaugų plėtra 

Vilniaus 
piliavietėje. I-asis 

etapas 

2020 2023 0,0 12.896,0 0,0 10.609,0 0,0 3.536,0 0,0 3.537,0 0,0 
0.0 
 

0,0 0,0 

Iš viso projektams   43.375,0 16.660,5 33017,0 14.195,0 1.050,0 4.836.0 1.432,0 4.685,5 1.480,0 0.0 2.870.0,0 0,0 

 

 

6 lentelė. 2023—2025 metų valstybei svarbių projektų, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų, tęstinių 

investicijų projektų, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programai įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų vertinimo rodikliai ir jų reikšmės 

 

Priemonės / 

projekto kodas 

Įstaigos 

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinimas 

Priemonės / 

projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Valstybei svarbių 

projektų 

stebėsenos rodiklių 

pavadinimai ir 

matavimo vienetai 

Stebėsenos rodiklių reikšmės 
Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas 

(PP / NPP) 
pradžia pabaiga 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

08-001-11-03-

01/01.0001 

 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

nacionalinio 

muziejaus pastatų 

Vilniuje, T. 

Kosciuškos g. 1, 

T. Kosciuškos g. 

3, 2-ojo ir 7-ojo 

korpusų 

rekonstravimas 

pritaikant 

muziejinei veiklai 

2006 2025 

 Lankytojų skaičiaus 

padidėjimas  

sutvarkytuose, 

įrengtuose ir 

pritaikytuose 

lankymui 

padaliniuose 

apsilankymų sk. per 

metus) 

0  0  0  10000 

 

08-001-11-03-

01/001_E 

Lietuvos 

nacionalinis 

Signatarų namų, 

esančių adresu 
2017 2026 

 Lankytojų skaičiaus 

padidėjimas  
 0  0  0  0 
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 muziejus pilies g. 26, 

Vilniuje, 

rekonstravimas 

pritaikant 

muziejinei veiklai 

sutvarkytame, 

įrengtame ir 

pritaikytame 

lankymui padalinyje 

(apsilankymų sk. 

per metus) 

08-001-11-03-

01/001_E 

 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Kultūros 

paslaugų kokybės 

gerinimas 

Lietuvos 

nacionalinio 

muziejaus 

Naujojo arsenalo 

padalinyje 

2021 2026 

 Lankytojų skaičiaus 

padidėjimas  

sutvarkytame, 

įrengtame ir 

pritaikytame 

lankymui padalinyje 

(apsilankymų sk. 

per metus) 

0 0 0 0 

 

04.3.1-VIPA-T-

113-02-0038 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Palangos 

burmistro Jono 

Šliūpo muziejaus 

atnaujinimo 

projektas 

2021 2023 

 

 

 

P.B.232 

Metinis pirminės 

energijos 

suvartojimo 

viešuosiuose 

pastatuose 

sumažėjimas (kwh 

per metus) 

0 632.481,41 0 0 

 

04.3.1-VIPA-T-

113-02-0038 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Palangos 

burmistro Jono 

Šliūpo muziejaus 

atnaujinimo 

projektas 

2021 2023 

 

 

P.B.234 

Bendras metinis 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

kiekio sumažėjimas 

(t. CO2 ekv.) 

0 108 0 0 

 

05.4.1-CPVA-V-

301-01-0008 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Pilininko namo 

pritaikymas 

Lietuvos istorijos 

ekspozicijai ir 

edukacinių bei 

kultūrinių 

paslaugų teikimui  

2018 2023 

 

 

 

P.B.209 

Lankytojų skaičiaus 

padidėjimas  

sutvarkytame, 

įrengtame ir 

pritaikytame 

lankymui Pilininko 

name (apsilankymų 

sk. per metus) 

0 14.834 44.502 44.502  

05.4.1-CPVA-V-

301-01-0013 

Lietuvos 

nacionalinis 

muziejus 

Lietuvos 

nacionalinio 

muziejaus 

paslaugų plėtra 

Vilniaus 

piliavietėje. I-asis 

etapas 

2020 2023 

 

 

 

P.B.209 

 

Lankytojų skaičiaus 

padidėjimas  

sutvarkytoje, 

įrengtoje ir 

pritaikytoje 

lankymui Vilniaus 

piliavietėje 

(apsilankymų sk. 

per metus) 

21.525 28.699 86.098 86.098  
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VI SKYRIUS 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

7 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų) 

 Eil. 
Nr. Institucijos ar įstaigos pavadinimas 

2022 metai 2023 metai 2024 metai 2025 metai 

Pareigybių 
skaičius 

Išlaidos 
darbo 

užmoke

sčiui 

Valdym

o 
išlaidos 

Pareigybių 
skaičius 

Išlaidos 
darbo 

užmoke

sčiui 

Valdym

o 
išlaidos 

Pareigybių 
skaičius 

Išlaidos 
darbo 

užmoke

sčiui 

Valdym

o 
išlaidos 

Pareigybių 
skaičius 

Išlaidos 
darbo 

užmoke

sčiui 

Valdym

o 
išlaidos iš viso 

iš jų 

valstybė
s 

tarnauto

jai 

iš viso 

iš jų 

valstybė
s 

tarnauto

jai 

iš viso 

iš jų 

valstybė
s 

tarnauto

jai 

iš viso 

iš jų 

valstybė
s 

tarnauto

jai 
1.  Lietuvos nacionalinis muziejus 308,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 
 Iš viso 308,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 316,00 0,00 4734,0 0,0 
 
Įgyvendinus projektą „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui“, nuo 2023 m. planuojamas 

muziejaus pareigybių skaičiaus padidėjimas, susijęs su siekiu užtikrinti naujos infrastruktūros efektyvų valdymą bei kokybiškų kultūros paslaugų visuomenei teikimą.  

2022 m. dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo  kreipėmės į Kultūros ministeriją. Identifikuotas 8 papildomų pareigybių poreikis. 
Sprendimas, dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus didinimo dar nėra priimtas. 
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VII SKYRIUS 
VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ 

VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS 

 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių 

Muziejus neturi. 

 

 

VIII SKYRIUS 
VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ 

TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ 

SUSIRINKIME, PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ 

REIKŠMĖS 

 

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių 

Muziejus neturi. 

 

 


