
Planinė 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

Įvykdymo procentas Komentaras

1 1 100%
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200 180 90%
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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)

3. Koordinuotas ir kontroliuotas muziejaus rinkinių populiarinimas, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų 
prieinamumą visuomenei, kuriant naujas veiklas bei paslaugas

Renginių, skirtų muziejų rinkinių 
populiarinimui ir aktualizavimui, 
skaičius (vnt.)

4. Koordinuotas ir kontroliuotas parodos, skirtos Marijos Gimbutienės 100-osioms metinėms paminėti, įgyvendinimas
Surengta paroda, skirta Marijos 
Gimbutienės 100-osioms metinėms 
paminėti  (vnt.)

LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS 
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija
Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas)

1.Koordinuotas ir kontroliuotas projekto „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos  istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei 
kultūrinių paslaugų teikimui“ įgyvendinimas          

Sudaryta sutartis dėl Pilininko 
namo pritaikymo tvarkybos ir 
tvarkomųjų statybos darbų atlikimo   
  (vnt.)

2. Koordinuotas ir kontroliuotas projekto „Kultūros paslaugų kokybės gerinimas Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo 
arsenalo padalinyje“ įgyvendinimas

Sudaryta sutartis dėl Naujojo 
arsenalo pastato šiluminės trasos 
projektavimo (vnt.)



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 
vienetas

Planinė 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

Įvykdymo 
procentas

Faktinė reikšmė Komentaras

111362

522

5074

51289

141016

17847

43547

24331

I. Apsilankymai:
1. 2021 m. muziejus nuosekliai kūrė nuotolinius edukacinius 
užsiėmimus mokykloms, siūlė nuotolines edukacijas šeimoms, 
visuomenei pristatė Gedimino pilies ir Vilniaus gynybinės sienos 
bastėjos ekspozicjų virtualius turus, tęsdamas bendradarbiavimą su 
Vilniaus universitetu ir portalu 15 min.lt organizavo virtualias 
paskaitas. Atidarytas naujas muziejaus padalinys "Istorijų namai".  
Tiesioginės padalinio atidarymo transliacijos buvo 499 peržiūrų 
Youtube, 3900 peržiūrų Facebook platformoje, 15 000 peržiūrų 
15min.lt portale. Sukurti LNM ir jo padalinių logotipai. 
Parengtos LNM prekės ženklo naudojimo gairės,
pagal naująjį identitetą sukurti ir pagaminti rekvizitai.
Sukurta, ištestuota ir sėkmingai veikia nauja muziejaus interneto 
svetainė. Naujoje interneto svetainėje apsilankė 163 851 lankytojų, 
informacija joje peržiūrėta 698 989 kartų. (lyginant su 2020 m. 120 
197 kartų) Sėkmingai atnaujintas ir iškomunikuotas muziejaus 
vizualinis identitetas: Vizualinio pakeitimo ir pokyčių komunikacija 
,,Naujas praeities“ veidas iškomunikuota tiek išorinėms, tiek ir 
vidinėms auditorijoms.
LNM naujo prekės ženklo pristatymo kampanija televizijoje vyko 
2021 m. 04.28-05.09 d. ir pasiekė 32,7% (t.y. 876 000 ) Lietuvos 
gyventojų, lauko reklama pasiekta 76,1%,  t.y. 317 tūkst. vilniečių ir 
miesto svečių. Socialiniuose tinkluose pasiekiamumas buvo 217 213.
2. Muziejaus ir jo padalinių ekspozicijose, parodose, edukaciniuose 
užsiėmimuose, muziejaus fonduose ir renginiuose apsilankė 140 985 
lankytojų:                                     Naujasis Arsenalas - 18 923, Senasis 
arsenalas - 6 618,  Gedimino pilies bokštas -  60 858,  Vilniaus 
gynybinės sienos bastėja - 9 801,  V. Kudirkos muziejus - 1925,  
Palangos burmistro J. Šliūpo muziejus -  2 515,  Signatarų namai -   3 
232,  Jono Basanavičiaus gimtinė   -  10 044, K. Varnelio namai - 
muziejus - 4 802,   Istorijų namai - 21 745. 
3. Nemokamai muziejuje apsilankė  (be nemokamų sekmadienių 
lankytojų skaičiaus) –  19 216 fizinių lankytojų.
4. Nemokamai apsilankė per paskutinius mėnesių sekmadienius –  
24 331 lankytojas.

 5. Parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 17 847  (vnt.).         

Lankytojų skaičius (žm.) 160000 140985 88% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 
parodose (žm.)

Bendras lankytojų skaičiaus kriterijus 
nepasiektas, nes neatsigavo turizmo 
sektorius dėl paskelbto karantino Lietuvoje 
ir kitose užsienio šalyse, bei dėl keliavimo 
apribojimų.

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Buvo įgyvendinama nemokamų muziejaus 
renginių ir iniciatyvų programa (tokių kaip 
Muziejaus naktis, mokytojų ir senjorų 
savaitės ir kt.), siekiant pritraukti daugiau 
lankytojų.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš 
jų:

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 
paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 
renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose 
skaičius (vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių 
lankytojų dalis (proc.)

20 30,89 154% Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Virtualių apsilankymų skaičius 
(vnt.)

132000 205183 155%

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose 
skaičius (vnt.) 
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II. Muziejaus rinkiniai:
1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kilnojamosiose 
parodose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose bei 
virtualiai pristatyta 25311 eksponatų.
2. Iš viso per 2021 m. buvo surengta 13 parodų Vilniuje, 17 parodų 
regionuose Lietuvos nacionalinio muziejaus padaliniuose ir kituose 
Lietuvos muziejuose, galerijose. Pagrindinė didžiausia muziejaus 
surengta paroda 2021 m.– tarptautinė paroda „Deivės ir kariai: 
Marijai Gimbutienei – 100“, kitos reikšmingos parodos – „Ką slepia 
sarkofagas? Egipto mumijų tyrimai“, A. Baltėno fotografijų paroda 
„Darbai ir gyvenimai“, T. Kazakevičiaus fotografijų paroda „Tai, ko 
nebebus“, Baltijos medalių trienalės paroda „Medalio menui 
Lietuvoje ir Lenkijoje – 500“, D. Grinkevičiūtės rankraščio paroda 
„Negalėjau neparašyti“, K. Varnelio piešinių paroda „Begalybės link“, 
R. Dichavičiaus fotografijų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko 
ženklais“. Paroda „Ką slepia sarkofagas?“ dėl didelio lankytojų 
susidomėjimo pratęsta iki 2022 m. gruodžio mėn., paroda „Tai, ko 
nebebus“ pristatyta 4-iuose muziejuose ir galerijose Panevėžyje, 
Palangoje, Tauragėje ir Kudirkos Naumiestyje kaip keliaujanti 
paroda. Iš viso parengtos 4 keliaujančios parodos, jos pristatytos 12-
oje skirtingų muziejų ir galerijų visoje Lietuvoje. Parengtos 2 
parodos, kurios pristatytos užsienyje: „(Ne)matomi Lietuvos 
piliakalniai“ (Zagrebe), keliaujanti paroda, skirta Marijos 
Gimbutienės gimimo metinėms (Paryžiuje). Paruošti 5 virtualūs turai 
po ekspozicijas ir parodas:  "Nuo titnago iki parako", "Nesusitaikę", 
"Pažadinti: Gedimino kalne rastų sukilėlių istorija", "Darbai ir 
gyvenimai", "Petras Repšys: darbai". 
3. Tęstos šios lituanistinio paveldo paieškų ir tyrimų veiklos: 1900 m. 
Pasaulinės Paryžiaus parodos lietuvių etnografijos rinkinys 

Visuomenei pristatyta 
muziejaus rinkinio dalis (proc.)

1,4 1,84 131% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 
(vnt.) 

Planinė reikšmė viršyta, nes planuojant, 
plano formoje nebuvo sudėtinio vertinimo 
kriterijaus "Virtualiai eksponuotų 
muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 
skaičius (vnt.)". Toks kriterijus nebuvo 
numatytas ir įtrauktas į planinę reikšmę.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra 
vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 
įsigijimui (eurai)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Kilnojamosios parodos „Tai, ko nebebus“, 
„Pajūrio akmens amžiaus keramika“, 
„LINGBY: 13000 metų garantija“ - sulaukė 
didelio susidomėjimo, ir buvo rodytos 
daugiau vietų nei buvo numatyta; taip pat 
bvo sukurta daugiau, nei planuota virtualių 
parodų. 

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 
skaičius (vnt.)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 
eksponatų skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 
saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 30 47 157% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)
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Pasaulinės Paryžiaus parodos lietuvių etnografijos rinkinys 
Prancūzijoje, lietuvių išeivijos istorija po 1944 m., Lietuvos 
emigracijos istorija, Vasario 16-osios Signatarų paveldas užsienyje. 
Naujai įgyvendintas projektas "Bridging Two Cultures: Lithuanian 
Immigrant Artists in Chicago 1950–2000" kartu su Balzeko 
muziejumi Čikagoje. Įsigyti gausūs išeivių rinkiniai: Christopher Juro 
(D. Britanija) – Anglijos lietuvių skautų veiklą iliustruojančios 
fotografijos (1837 vnt.), Audriaus Plioplio (JAV) – lietuviškų margučių 
rinkinys (82 vnt.) bei pavienės lituanistinės vertybės.
4. Baigtas muziejinių vertybių pervertinimas tikrąja verte iš 
simbolinio euro reikšmės.
5. Konservuotos ir restauruotos muziejaus (7321 vnt.) ir kitų 
institucijų (3 vnt.) muziejinės vertybės: archeologiniai radiniai, 
keramika, metalo dirbiniai, tekstilė, tapyba, medžio ir polichromijos 
dirbiniai, baldai bei popierius.
6. Rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų 
rengimo, edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 28 respublikinių 
ir savivaldybių muziejų specialistai.

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.) 

30 28 93% Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 
apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 
edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 
muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus viršytas, nes išeivijos 
dovanojamų muziejinių vertybių skaičių 
sudėtinga arba beveik neįmanoma 
suplanuoti. Planuojant "lituanistinių 
muziejinių vertybių aktualizavimo veiklas" 
tikslingiau būtų lituanistinių muziejinių 
vertybių įsigijimą užsienyje traktuoti kaip 
vieną veiklą, t. y. sudėtinio vertinimo 
kriterijaus "Įsigytų lituanistinių muziejinių 
vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)" 
neįtraukti į planinės reikšmės įvykdymo 
procentiškumo skaičiavimą.

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.)

7 6,48 108% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių 
vertybių aktualizavimo veiklų 
skaičius (vnt.) 

8 1969 24613% 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.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1.  Muziejaus  edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 15569 dalyviai: 
vaikų ir mokinių – 13 663; senjorų – 39; asmenų, turinčių negalią – 
166; kt. asmenų – 1434, šeimų dalyvių - 267.  Edukacinių užsiėmimų 
dalyvių skaičius padaliniuose:   Signatarų namai  -  1058, Naujasis 
arsenalas - 4585, Senasis arsnelas -  705, Gedimino pilies bokštas - 
1216,  Vilniaus gynybinės sienos bastėja - 1585  V. Kudirkos muziejus 

Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių žmonių skaičius 
(žm.)

13000 15569 120% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 
mokinių skaičius (žm.)

Muziejus 2021 m. siūlė naujas edukacines 
veiklas suaugusiems ir šeimoms, taip pat, 
lankytojams atvėrus naują parodų erdvę 
"Istorijų namai", sukūrė dviejų parodų 
edukacines programas, kurios pritraukė 
lankytojus ne tik į parodas, bet ir į 
edukacines veiklas, ekskursijas.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 
skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 
turinčių negalią, skaičius (žm.)
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Ekskursijose dalyvavusių 
žmonių skaičius (žm.)

1500 8458 564% 870 Muziejus 2021 m. lankytojams siūlė 
ekskursijas ne tik organizuotoms grupėms, 
bet ir pavieniams lankytojams, taip pat, 
kartu su naujomis parodomis, praplėstos 
ekskursijų temos.

Virtualiose ekskursijose 
(turuose) dalyvavusių žmonių 
skaičius (žm.)

10000 4789 48% 2

- 325,  Palangos burmistro J. Šliūpomuziejus - 404, Jono 
Basanavičiaus gimtinė - 2910, K. Varnelio namai-muziejus - 767, 
Istorijų namai - 2014.
2. Prengta 20 naujų edukacinių užsiėmimų parodose ir ekspozicijose, 
22 nuotolinės edukacijos.
3.Surengta 898 edukacinių užsiėmimų:  edukacinių užsiėmimų, 
skirtų vaikams ir mokiniams – 776,  skirtų senjorams – 4,  skirtų 
asmenims, turintiems negalią – 14, skirtų kitiems asmenims – 49, 
šeimoms - 57. 
4. Suorganizuota 870 teminių bei pažintinių ekskursijų, kuriose 
dalyvavo 8458 lankytojas.
5. Parengti du virtualūs turai (Gedimino pilies bokšto ir Vilniaus 
gynybinės sienos bastėjos)

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.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 
dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 
asmenų skaičius (žm.)

162%80895000Virtualiuose 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.)

2021 m. muziejaus lankytojams pasiūlytos 
22 nuotolinės veiklos, skirtos moksleiviams 
ir šeimoms. Veiklos buvo aktualios 
paskelbus karantiną bei apribojant 
kontaktines paslaugas Lietuvoje.
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IV. Skaitmeninimas:
1. Įgyvendinant įvairius muziejaus sklaidos projektus bei vykdant 
muziejaus rinkinių skaitmeninimą per ataskaitinius metus 
suskaitmeninta 4452 muziejaus eksponatai. 
2. Per ataskaitinius metus LIMIS sistemoje muziejus paviešino 3907 
eksponatus.
3. LIMIS centrui muziejaus teiktų suskaitmenintų muziejinių vertybių 
duomenys – atitinka „E-paveldo“ ir „Europeanos“ reikalavimus. 
Tačiau muziejaus suskaitmeninti eksponatai nebuvo paviešinti šiose 
sistemose, t. y. automatiškai perkelti į VEPIS sistemą, dėl pačių 
LIMIS ir VEPIS sistemų techninių problemų.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 
kultūros paveldo objektų 
peržiūrų skaičius, tenkantis 
vienam objektui (vnt.)

3 0,62 21% Planinė reikšmė neįvykdyta dėl netinkamai 
suplanuotos planinės reikšmės. Planuojant 
nebuvo atsižvelgta į tai, kad skaičiuojamas 
tik LIMIS ir VEPIS sistemų peržiūrų skaičius, 
neįtraukiant muziejaus eksponatų 
pristatymų kitose  virtualiose erdvėse ar 
platformose.
Planinės reikšmės neįvykdymui įtakos 
turėjo ir tai, kad dėl nuo muziejaus 
nepriklausomų priežasčių suskaitmenintų 
eksponatų duomenys nebuvo išeksportuoti 
į VEPIS sistemą.

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!

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.)



47

3

7

136

44

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 
paso paslaugų rinkinį, skaičius 
(vnt.)

64 81 127% 331 Rodiklis viršytas, nes didžiajai daliai 
programų buvo pasibaigęs terminas ir teko 
naujai tvirtinti

Asmenims, turintiems negalią, 
pritaikytų paslaugų skaičius 
(vnt.)

16 17 106%

1

1

Surengtų tarptautinių parodų 
Lietuvoje bei užsienyje skaičius 
(vnt.)

3 3 100%

0

0

4

2

Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 
skaičius (vnt.)

Sukurta daugiau nei planuota tinklalaidžių, 
jos išaugo iki laidos formato (LRT Klasika)

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.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 
kuriuose dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Sukurtos naujos paslaugos visuomenei: audiogido platforma (e-
paslauga), mobiliosios aplikacijos, vaizdo pasakojimai ir paskaitos, 
tinklalaidės.
2. Į Kultūros pasą įtraukta iš viso 81 edukacinė programa.
3. Pritaikyta R.Rimantienės paroda "Ar galima šnekėtis man su jais" 
asmenims, turintiems regėjimo negalią.
4. 17 edukacinių veiklų pritaikyta vaikams su specialiaisiais 
poreikias: 8 - autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams, 9 - 
regos sutrikimus turintiems vaikams.
5. Atnaujinta vaikų erdvė Naujajame arsenale, atnaujinta nuolatinė 
ekspozicija Bastėjoje - ekspozicija  "Nuo titnago iki parako" , 
ekspozicijoje pritaikytos naujos technologijos, leidžiančios 
lankytojams interaktyviai susipažinti su pristatoma istorija, patirti 
pasakojimą įdomiai, įtraukiai, žaidybiškai, atidaryta nauja pardų 
erdvė "Istorijų namai", kurioje nuolat veikia kintamos parodos, 
siūlomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, organizuojami 
renginiai. Gedimino pilies bokšto ekspozicija atnaujinta ir papildyta 
interaktyviomis priemonėmis.                                                             6. 
Sukurta 16 laidų LRT klasika (jos yra prieinamos LRT mediatekoje bei 
kitose tinklalaidžių platformose- Spotify, Speaker, Podcastadict, 
Podchaser.                                                               7. Sukurta 13 
virtualių parodų.                                                              8. 4 3D turai                                                                                          
                                                                                  9. 13 virtualių 
paskaitų (Bendras VU ir muziejaus projektas tiesiogiai 
transliuojamas per 15min.lt ir muziejaus soc. paskyras.                                                                                                     
                                                                            10. 1 aplikacija (Signoros-
signatarų žmonos)       

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 
(vnt.)

34 50 147% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 
rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų 
muziejaus ekspozicijų skaičius 
(vnt.)

2

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:                                                                           1. 
2021 m. surengta tarptautinė paroda „Deivės ir kariai: Marijai 
Gimbutienei – 100“, bendradarbiaujant su 18 užsienio partnerių   ir 
11 partnerių Lietuvoje. Bendradarbiaujant su LR Užsienio reikalų 
ministerija parengta ir UNESCO būstinėje Paryžiuje pristatyta 
paroda, skirta Marijos Gimbutienės 100-mečiui paminėti. 
Paroda „Batlijos medalių trienalė: medalio menui Lietuvoje ir 
Lenkijoje – 500“ įgyvendinta bendradarbiaujant su partneriais 
Lenkijoje. Pristatyti 70 menininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Švedijos darbai. 2. Planuoto projekto su Danijos muziejumi 
Moesgard „Museums vs Communities“ įgyvendinimas perkeltas į 
2022 m.                                                                                      3.  Lietuvos 
nacionalinis muziejus yra Baltijos muziejų tinklo, Muziejų ir pilių 
aplink Baltijos jūrą asociacijos, Tarptautinės istorijos muziejų 
asociacijos, ICOM institucinis narys. Muziejaus darbuotojai dalyvavo 

 2 tarptau nių darbo grupių veikloje. 

Tarptautinių projektų, kuriuos 
įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-
o) įgyvendinant muziejus, 
skaičius (vnt.)

1 0 0% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 
muziejus, skaičius (vnt.)

Dėl pandemijos planuotas projektas su 
Danijos muziejumi Moesgard „Museums vs 
Communities“  nukeltas į kitus metus                                                                  

Planuojant reikšmę, neįvertintas muziejaus 
darbuotojų, dalyvaujančių tarptautinių 
darbo grupių ekspertinėse veiklose,  
skaičius

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 
veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 
(vnt.)

100% Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)2

Tarptautinių organizacijų, kurių 
narys įvairiomis formomis yra 
muziejus, skaičius (vnt.)

4 6 150%



1912

665

15

13

2

5

3

34007

163851

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Parengti dokumentai savanorystės programai pradėti, vystomas 
bendradarbiavimas su moksleivių savanorystės organizacija "Ne 
imti, bet duoti", siekiant pritraukti į savanorystės veiklas muziejuje 
vyresnių klasių moksleivius.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 
bent kartą dirbusių savanorių 
skaičius (žm.)

6 6 100%

2

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.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 
(vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:                                             1. 
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis 2021 m. 
gyvendintos 38 iniciatyvos:
tęstinis projektas „Gražiausių lietuviškų ir čekiškų knygų paroda“, 
parodos „Ką slepia sarkofagas?“, „Deivės ir kariai: Marijai 
Gimbutienei-100“, XI Baltijos medalių trienalė, forumas „Kultūra 
atrakina“, surengtos konferencijos „Palanga grįžta Lietuvai“, “Knygų 
žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos“, parengtas projektas ir 
organizuota stovykla „Mažosios daiktų istorijos“, vienos dienos 
poezijos festivalis, projektai „Aktualioji dailėtyra“, „LDK katališkoji 
dailė ir architektūra: istorija ir paveldas“, „Art Rendezvous“, 
„Kelrodė žvaigždė“, „Atrask savo kraštą muziejuje“, „Atverk duris 
vasarai“, Open House Vilnius, edukaciniai projektai „Knygų objektai: 
optiniai žaidimai Kazio Varnelio namuose-muziejuje“, “Archeologija 
po tavo kojomis”, visuomenei pristatytas paskaitų ciklas “Istorijos 
miestui ir pasauliui“,  sėkmingai įgyvendintas bendradarbiavimo 
projektas su LRT, stiprinant muziejaus įvaizdį, parengtos socialinės 
istorijos vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, R. 
Rimantienės paroda „Ar galima šnekėtis man su jais“ pritaikyta 
asmenims, turintiems regėjimo negalią, vadovauta VU Istorijos ir 
Komunikacijos fakultetų studentų praktikai. 

                     

Jungtinių parodų su kitais 
Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

2 2 100% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis 
įstaigomis ir organizacijomis 
įgyvendintų iniciatyvų skaičius 
(vnt.)

35 38 109% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų 
skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara:
1. Įgyvendintos dvi apklausos: lankytojų pasitenkinimo paslaugomis 
ir lankytojų aptarnavimu, bei mokytojų apklausa, siekiant įvertinti 
pedagogų poreikį edukacinėms veikloms.
2. Sukurta lanksti mainais už paramą rėmėjams ir partneriams 
teikiamų paslaugų sistema, pradėtos paieška.
3. Pasirašytos 4  partnerystės/bendradarbiavimo sutartys: reklamos 
sutartis (JCDecaux) informacinių paslaugų sutartys LRT, LRT klasika, 
bendradarbiavimo sutartis (,,Rūta").

2 100%



308

308

67

240

240

28

34

4421757,28

3121923,97

Kvalifikaciją tobulinusių 
darbuotojų dalis (proc.)

39 39,29 101% 121

Išlaidos vieno darbuotojo 
kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

33 0,37 1% 115,12 Planinė reikšmė yra nepasiekta, nes dalį 
mokamų kvalifikacijos tobulinimo mokymų 
pakeitė muziejaus darbuotojų dalyvavimas 
nemokamuose kvalifikacijos kėlimo 
nuotoliniuose mokymuose.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
2021 m. intensyviai organizavome ir plėtojome darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimą, skatindami darbuotojus dalyvauti 
seminaruose, konferencijose, rengiant metodinius darbuotojų 
susirinkimus (ne mažiau kaip 2 kartai per mėnesį) bei organizuojant 
komandos formavimo renginius (ne mažiau kaip 1 renginys per 
ketvirtį). Muziejaus darbuotojams buvo suorganizuoti prioritetiniai 
viešojo kalbėjimo, anglų kalbos žinių gilinimo (B1 lygis), parodų 
rengimo procesų valdymo,  eksponatų apskaitos procesų valdymo, 
bendravimo su žmonėmis turinčiais negalią, bendravimo su 
mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus mokymai. 
Darbuotojai tobulino kvalifikaciją kituose bendrųjų ir profesinių 
kompetencijų tobulinimo mokymuose: kūrybingumas kultūros 
organizacijų edukacinėse veiklose; muziejininkų mokymai darbui su 
LIMIS; skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai; 
Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai; skaitmeninio raštingumo 
mokymai; Facebook pagrindai; dokumentų valdymo procesų 
optimizavimas ir kituose aktualiuose mokymuose. 

I. Personalo valdymas:
2021 m. siekėme racionaliai valdyti ir naudoti  žmogiškuosius 
išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti: intensyviai organizavome 
ir plėtojome darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;  vadovaudamiesi 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Konkursų valstybės ir 
savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų 
fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir 
viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu bei kitais darbo santykius 
reglamentuojančiais teisės aktais formavome muziejaus komandą, 
administruodami personalo dokumentus, sėkmingai 
bendradarbiavome su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru.

Bendrosios veiklos srities 
darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam specialiosios veiklos 
srities darbuotojui (vnt.)

0,29 0,28 104%

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 91 91%

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
400000 449275,52 112%I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Uždirbta iš suteiktų paslaugų (ekspozicijų, parodų lankymo, 
edukacinių užsiėmimų, pagal sutartis suteiktų paslaugų ir pan.), 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 
įmokos) (eurai)

Planinė reikšmė yra nepasiekta, nes 
planuojant metinius rodiklius buvo 
vertinama reali situacija ir teikiamas 
racionalus rodiklis.

90%8,069Darbuotojų skaičius, tenkantis 
vienam vadovaujančiam 
darbuotojui (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 
suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Neužimtą pareigybių skaičių sudaro 
numatytos laisvos pareigybės laikinai dėl 
kapitalinio remonto uždarytame 
ekspoziciniame padalinyje Buvusioje 
Areštinėje. Dalis laisvų pareigybių, 
numatytų po 2020 m. spalio 1 d. muziejuje 
įvykdytų struktūrinių pertvarkymų dar nėra 
užimtos. Tai sąlygojo palaipsniui vykdomas 
darbuotojų atrankos procesas, ieškant 
muziejaus  komptencijas atitinkančių 
darbuotojų, taip pat  procesą lėtino COVID-
19 ligos sukelta pandemija. 

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 
skaičius (vnt.)

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 
(vnt.)



0

426897,98

22377,54

334236,84

6368,66

0

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 340605,5

edukacinių užsiėmimų, pagal sutartis suteiktų paslaugų ir pan.), 
parduotų prekių bei turto nuomos.
2. Gauta lėšų iš projektų ir rėmimo.

335450 102%

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)



26569,86

912,44

0

0

0

665,49

440635,74

0

3

3

0

36698

10000

8964

91%

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)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 
priemonės (vnt.), iš jų:

II. Kilnojamo turto valdymas:
1.  Atlikta įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinė 
inventorizacija.                                                                                     2. 
Prižiūrėtas ir laiku remontuotas muziejaus ilgalaikis ir trumpalaikis 
turtas: automobiliai, teritorijoms prižiūrėti skirta technika, baldai ir 
ekspozicinė įranga

Įstaigos naudojamos vienos 
tarnybinės transporto 
priemonės išlaikymo kaina 
(eurai)

3300 2988,00 110%

Tarnybinių transporto 
priemonių išlaikymo išlaidos, 
tenkančios vienam 
nuvažiuotam kilometrui (eurai)

0,26 0,24 106%

Padažnėjo išvykų skaičius, padidėjus 
kilnojamųjų parodų poreikiui Lietuvos 
regionuoseĮstaigos 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)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
1. Atlikti dėl  sienose atsiradusių įtrūkimų pastato pamatų tyrimo 
darbai. (Senojo arsenalo pastatų kompleksas, Vakarinis korpusas, 
Arsenalo g. 3, Vilnius).                                                    2. Atlikti  stogo 
vandens nuvedimo sistemos remonto darbai. (Senojo arsenalo 
pastatų kompleksas, Šiaurinis korpusas, Arsenalo g. 3, Vilnius).                                                                        
                                                             3.  Atlikti apžvalgos aikštelės 
stogo plintuso atšokusių ir suskilusių klinkerinių plytelių remonto 
darbai. (Gedimino pilies vakarinis bokštas, Arsenalo g. 5, Vilnius).                            
                     4.  Atlikti VIII-os parodų salės ir darbo kabineto remonto 
darbai. (Naujojo arsenalo pastatų kompleksas, Naujasis arsenalas, 
Arsenalo g. 3, Vilnius) .                                                     5.  Atlikti  
metalinių konstrukcijų, langų ir durų grotų dažymo darbai. 
(Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius).                              6.  Atlikti 
vidaus patalpų – ekspozicinių salių remonto darbai. (Kazio Varnelio 
namai – muziejus, Didžioji g. 24 ir 26, Vilnius). 7.  Atlikti  kiemo ir 
sodo naujos medinės tvoros įrengimo darbai. (J. Basanavičiaus 
gimtinė, Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio 
raj.).                                                                                          

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)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / 
ar patalpų bendras plotas (kv. m)

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

15 16,43



3293674,63

425385,73

12896227,93

2187896,82

15482623,45

149984

24758086

9956000

261679,4

968

Investicijų projekto "Kultūros 
paslaugų kokybės gerinimas 
Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Naujojo arsenalo 
padalinyje " įgyvendinimo 
pažanga (proc.)

Investicijų 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 (proc.)

60 16,97 28%

1 0,97 97%

Rodiklio nuokrypis atsirado dėl 
projektavimo proceso sustojimo. 
Klausimas yra nagrinėjamas teismine 
tvarka. Kol nebus baigtas projektavimas, 
negalima paradėti rangos darbų pilna 
apimtimi 

2021 m. planas 150 tūkst. Eur., 
įgyvendintas 99,99 proc.

2021 m. planas 350 tūkst. Eur.,  
įgyvendintas 100 proc. 

40 40,21 101%

Investicijų projekto  Lietuvos nacionalinio 
muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-
asis etapas  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 
projektą  Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų 
plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas (eurai)

Investicijų projekto Kultūros paslaugų kokybės 
gerinimas Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo 
arsenalo padalinyje bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 
projektą Kultūros paslaugų kokybės gerinimas 
Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo arsenalo 
padalinyje (eurai)

Investicijų projekto "Lietuvos nacionalinio 
muziejaus pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, T. 
Kosciuškos g. 3 2-ojo ir 7-ojo korpusų 
rekonstravimas, pritaikant muziejinei veiklai"  
bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 
projektą "Lietuvos nacionalinio muziejaus pastatų 
Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, T. Kosciuškos g. 3 2-ojo 
ir 7-ojo korpusų rekonstravimas, pritaikant 
muziejinei veiklai"  (eurai)

3% Nuokrypis atsirado dėl projektavimo 
vėlavimo. Rangovo atsakomybė, bus 
taikomos sankcijos pagal sutartį. IP 
planuojama įgyvendinti pagal planą 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 
projektą Pilininko namo pritaikymas Lietuvos 
istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių 
paslaugų teikimui  (eurai)

Investicijų projekto "Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos 
pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, 
atnaujinimas"  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 
projektą "Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono 
Šliūpo memorialinės sodybos pastato, esančio 
Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas"  (eurai)

Investicijų projekto Lietuvos 
nacionalinio muziejaus 
paslaugų plėtra Vilniaus 
piliavietėje. I-asis etapas 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

12,92
Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1.Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybės investicijų 
projektą „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir 
edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui“.
2. Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybės investicijų 
projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus 
piliavietėje. I-asis etapas".
3. Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Investicijų projektą 
"Kultūros paslaugų kokybės gerinimas Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Naujojo arsenalo padalinyje". 
4. Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Investicijų projektą 
"Lietuvos nacionalinio muziejaus pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, 
T. Kosciuškos g. 3 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas, pritaikant 
muziejinei veiklai".
5. Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybės investicijų 
projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės 
sodybos pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas".

Investicijų projekto Pilininko 
namo pritaikymas Lietuvos 
istorijos ekspozicijai ir 
edukacinių bei kultūrinių 
paslaugų teikimui  
įgyvendinimo pažanga (proc.)

40 Investicijų projekto Pilininko namo pritaikymas 
Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei 
kultūrinių paslaugų teikimui  bendra vertė (eurai)

Rodiklio nuokrypis atsirado dėl 
nenumatytų darbų (ESO dalyje, papildoma 
archeologija, mūro tyrimaiir kt.), dėl kurių 
negalima buvo pilnu pajėgumu vykdyti 
rangos darbų. Projektą planuojama 
įgyvendinti pagal planą

Investicijų projekto "Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Jono 
Šliūpo memorialinės sodybos 
pastato, esančio Vytauto g. 
23a, Palanga, atnaujinimas"  
įgyvendinimo pažanga (proc.)

11 0,37

32%


