
Planinė 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

Įvykdymo 
procentas

Komentaras

1 1 100%

60 50 83%

1 1 100%

8 3,55 44%

150 254 169%

Planinė reikšmė viršyta, nes 2022 m. papildomai organizavome 
renginius ukrainiečių bendruomenei. Taip pat išaugus 
tarptautinių parodų skaičiui, išaugo ir jų lydimųjų renginių 
skaičius.

45 46 102%

2 3 150%

Planinė reikšmė viršyta, nes atnaujinta ekspozicija Senajame 
arsenale „Kuršio kalavijas: atgimęs Senasis arsenalas, baltų 
genties ginklas“; Signatarų namuose išplės nė ekspozicija 
(mokslinio tyrimo objektas); Jolitos Vaitkutės sukurtas Jono 
Basanavičiaus portretas perduotas Signatarų namams.

2 5 250%

 Planinė reikšmė viršyta, nes surengtos iš viso 5 tarptautinės 
parodos. Planuotos didžiosios: „Tarptautinė paroda, skirta Lito 
100-mečiui“, „1 000 000 žingsnių: Gintaro kelias nuo Romos iki 
Baltijos“. Taip pat mažesnės: paroda „Žinovai be konteksto 
(Skaitymo mėginiai)“ (bendradarbiaujant su Briuselio 
Karališkosios akademijos studentais ir dėstytojais), Vilniaus 
kaligrafijos paroda-konkursas „NON EXIGUUM“, Tosen Iwasaki 
kaligrafijos darbų paroda „Stebuklo pojūtis“.

1 1 100%

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)

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

4. Vykdyti muziejaus pasirengimą minėti 700 Vilniaus įkūrimo metines
Įgyvendinta paroda skirta Vilniaus 700-metų jubiliejui „Aš esu vilnietis“ (gruodžio mėn.), pasirašyta sutartis dėl Paviljono (projektas 
„Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“) projektavimo, pasirengta įgyvendinti parodą Gedimino bokšte „Gedimino laiškai“ (pasirašytos 
sutartys su rangovais).

Pasirašyta sutartis dėl Paviljono (projektas 
„Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“) 
projektavimo

1. Vykdyti projektą „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos  istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui“  
Vykdyti Pilininko namo rangos darbai ir tyrimai. Pasirašyta sutartis dėl Pilininko namo ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo.

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

2. Vykdyti projektą „Kultūros paslaugų kokybės gerinimas Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo arsenalo padalinyje“
Įgyvendinant projektą atlikti darbai ir paslaugos: šiluminės trasos projekto ekspertizė ir projekto specialioji ekspertizė, šilumos trasos 
iškėlimo techninio projekto parengimas, šiluminės trasos statybų techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra. Vykdyti šiluminės trasos 
statybos darbai ir tyrimai.

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

Rodiklio nuokrypis atsirado dėl nenumatytų darbų (papildoma 
archeologija, LVN dalies), dėl kurių negalima buvo pilnu 
pajėgumu vykdyti rangos darbų. Projektą planuojama 
įgyvendinti pagal planą.

Planinė reikšmė nepasiekta, nes dalis šiam projektui skirtų lėšų 
(649 393,00 Eur) buvo perkelta į "Signatarų namų" IP. Likęs 
likutis 2022 m. - 400 607,00 Eur panaudotas 100 proc. Projektą 
planuojama įgyvendinti pagal planą.

3. Populiarinti muziejaus rinkinius, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei bei kuriant naujas veiklas bei 
paslaugas
Iš viso per 2022 m. surengti 254 renginiai įvairioms tikslinėms lankytojų grupėms: šeimoms, senjorams, mokytojams, ukrainiečių 
bendruomenei, asmenims su negalia. Išplėstos parodų lydimųjų renginių programos.  
Sukurtos arba atnaujintos 46 paslaugos lankytojams, pagrindinės jų:  internetinis knygynas, praplėstos erdvės papildomoms 
ekspozicijoms, sukurti audio gidai ir e-gidai gestų kalba; sukurtos 2 virtualios parodos bei 2 virtualūs turai. 
Atnaujintos 3 ekspozicijos. Surengtos iš viso 35 parodos, iš jų: 23 parodos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kitur Lietuvoje surengtos 7 
parodos, surengtos 5 tarptautinės parodos ir 3 virtualios parodos. 

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje 
skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus 
ekspozicijų skaičius (vnt.)

LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS 
2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija
Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas)

Pasirašyta sutartis dėl Pilininko namo 
ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo (vnt.)

Pasirašyta sutartis dėl Naujojo arsenalo 
pastato techninio projekto parengimo ir 
projekto vykdymo priežiūros  (vnt.)



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

Vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

Planinė 
reikšmė

Faktinė 
reikšmė

Įvykdymo 
procentas

Faktinė 
reikšmė

Komentaras

194729

709

22508

2201

97395

28901

95729

51502

1397577

91005847,95

20056

94554,29

21259

198

12

27

23

7

2

3

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:
1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kilnojamosiose parodose, kitų muziejų 
ir institucijų ekspozicijose ir parodose bei virtualiai pristatyti 21 457 eksponatai.
2.  Surengtos parodos: 2022 m. surengtos 23 parodos Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 
Prioritetinės parodos Lietuvoje - ""Gintaro kelias"", ""A. Ingelevičius: kūrėjas ir miestas"", 
H. Gaidis kolekcijos pristatymui skirta paroda, tarptautinė Lito 100-mečiui skirta paroda. 
Kitur Lietuvoje surengtos 7 parodos: Paroda kovotoJOS XIX–XX (Lukiškių kalėjime 
Vilniuje), „Lyngby kirvis: 13 000 metų garantija“ (Mažeikiuose, Šiauliuose, Kaune), paroda 
„Laikmečių pokalbis“ (Nidoje, Kretingoje).Bendradarbiaujant su užsienio partneriais 
muziejus prisidės prie parodų Kroatijoje, Prancūzijoje rengimo. Paroda „Graudulio ir 
džiaugsmo Lietuva. Kryždirbystės tradicija“ surengta Kroatijoje ir Lenkijoje. 2022 metais 
surengtos trys virtualios parodos: Mokinių piešinių konkursas „Vilnius 2073“, „Antanas 
Ingelevičius – fotografas, įamžinęs prisiminimus apie miestą“, „Vilnius prieš šimtmetį: 
miestas ir jo gyventojai“. .
3. Tęstos lituanistinio paveldo paieškų ir tyrimų veiklos: 1900 m. Pasaulinės Paryžiaus 
parodos lietuvių etnografijos rinkinys Prancūzijoje, lietuvių išeivijos ir Lietuvos emigracijos 
istorija, Vasario 16-osios Signatarų paveldas užsienyje. Įsigyti gausūs išeivių rinkiniai: 
Lozoraičių šeimos kultūrinis palikimas iš Italijos (941 vnt.), A. Miknevičiaus (Belgija) 
filatelijos rinkinys (712 vnt.) bei pavienės lituanistinės vertybės. 
4. Visos muziejinės vertybės pervertintos tikrąja verte iš simbolinio euro reikšmės 2021 m.
5. Konservuotos ir restauruotos muziejaus (3893 vnt.) ir kitų institucijų (2 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 27 respublikinių ir savivaldybių muziejų specialistai.

Visuomenei pristatyta 
muziejaus rinkinio dalis 
(proc.)

1,5 1,54 102% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) 

Surengtų parodų skaičius 
(vnt.)

32 35 109% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

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

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais 
mėnesių sekmadieniais (žm.)

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra vertė 
(eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui 
(eurai)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 
skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 
eksponatų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius 
(vnt.)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose 
(žm.)

Virtualių apsilankymų 
skaičius (vnt.)

200000 106690 53% Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.) 

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 
matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
1. Muziejaus ir jo padalinių ekspozicijose, parodose, edukaciniuose užsiėmimuose ir 
ekskursijose, muziejaus fonduose ir renginiuose apsilankė 266 069 lankytojai:  Naujajame 
Arsenale - 38 427, Senajame arsenale - 14 223,  Istorijų namuose - 31 812, Gedimino 
pilies bokšte - 106 259,  Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje - 26 670,  Kazio Varnelio 
namuose-muziejuje - 7 632,  Signatarų namuose - 17 634, Vinco Kudirkos muziejuje - 3 
746,  Jono Basanavičiaus gimtinėje   -  13 915, Palangos burmistro J. Šliūpo muziejuje -  
5042.
3. Nemokamai muziejuje apsilankė  (be nemokamų sekmadienių lankytojų skaičiaus) –  44 
227 fizinių lankytojų.
4. Nemokamai apsilankė per paskutinius mėnesių sekmadienius –  51 502 lankytojai.
5. Parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 28 901  (vnt.). 

Lankytojų skaičius (žm.) 180000 266069 148% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir parodose (žm.) Planinė reikšmė viršyta, nes planuojant 2022-ųjų metų 
lankytojų skaičių, buvo tikimasi galimų renginių bei lankytojų 
srautų ribojimų dėl besitęsiančios pandemijos.  Per nemokamus 
sekmadienius apsilankė dvigubai daugiau lankytojų (51 502) nei 
2021 m. (24 331). 
Taip pat 2022 m. LNM veikė ar buvo atidarytos išskirtinio 
populiarumo susilaukusios parodos – „Deivės ir kariai: Marijai 
Gimbutienei – 100“;  „KovotoJOS XIX-XX“; „1 000 000 žingsnių: 
Gintaro kelias nuo Romos iki Baltijos“. 
2022 m. muziejus suorganizavo 254 renginius, kurie pritraukė 
net 22 436 lankytojus. 

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes po pandemijos, kai neliko 
sveikatos apribojimų - pasikeitė virtualių renginių ir parodų 
poreikis. 2021 m. virtualių renginių buvo - 64, o 2022 - 35. 
Pasibaigus pandemijai, išaugo susidomėjimas fizinėmis 
parodomis ir renginiais.

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius 
(vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių 
lankytojų dalis (proc.)

25 35,98 144% Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) Planinė reikšmė viršyta, nes prasidėjus karui Ukrainoje, LNM 
kvietė ukrainiečius lankytis muziejuje nemokamai. 2022 m. 
LNM apsilankė 28 321 ukrainietis. Dėl šios priežasties išaugo ir 
planuotas nemokamai apsilankysiančių lankytojų dalies 
procentas. 



3

2130

0

0

1397577

3816

77

97957

2

217

26

3

28293

252

124

765

3243

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1.  Muziejaus  edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 32 677  dalyviai: vaikų ir mokinių – 
28 293; senjorų – 252; asmenų, turinčių negalią – 124; šeimų dalyvių - 765; kitų asmenų - 
3243.  Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padaliniuose:  Naujajame arsenale - 11 526; 
Senajame arsenale - 1 584; Gedimino pilies bokšte - 3 130; Istorijų namuose - 2 852; 
Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje - 3 414; Signatarų namuose - 2 048; Kazio Varnelio 
namuose-muziejuje - 436; Vinco Kudirkos muziejuje - 517, Jono Basanavičiaus gimtinėje - 
4 989; Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje - 2 181.
2. Parengti 27 nauji edukaciniai užsiėmimai parodose ir ekspozicijose.
3. Surengti 1 663 edukaciniai užsiėmimai:  edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 
mokiniams – 1 492,  skirtų senjorams – 17,  skirtų asmenims, turintiems negalią – 10, 
skirtų šeimoms - 59, skirtų kitiems - 85. 
4. Surengtos 1 258 ekskursijos, kuriose dalyvavo 15 446 lankytojai.

Edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių žmonių skaičius 
(žm.)

20000 32677 Planinė reikšmė viršyta, nes parengti 27 nauji  teminiai 
edukaciniai užsiėmimai. Po pandemijos pastebėtas išaugęs 
susidomėjimas fizinėmis paslaugomis ir kontaktiniais 
edukaciniais užsiėmimais. Pradėti nauji komunikacijos su 
mokyklomis būdai - naujienlaiškiai, renginiai mokytojams, 
naujai parengtų edukacijų testavimas, kas pritraukė daugiau 
mokytojų dėmesio. 

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.)

163% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių 
skaičius (žm.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų 
eksponatų skaičius (vnt.)

Konsultuotų kitų muziejų 
specialistų rinkinių apsaugos, 
apskaitos, eksponavimo, 
tyrimo, parodų rengimo, 
edukacijos ir kitais 
muziejiniais klausimais 

 skaičius (asm.) 

20 29 145% Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, 
eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais 
muziejiniais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius 
(vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes po pandeminio periodo, 
suaktyvėjus muziejų veiklai, buvo daugiau dėl konsultacijų 
rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų 
rengimo, edukacijos ir kt. muziejiniais klausimais 
besikreipiančių kitų muziejų specialistų .

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių apsaugos, 
apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais kitų muziejų 
specialistams skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir 
restauruoti muziejaus 
rinkinio dalis (proc.)

7 7,01 100% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

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

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems muziejams, 
įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 
konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 
konsultacijų skaičius (vnt.) 

Lituanistinių muziejinių 
vertybių aktualizavimo 
veiklų skaičius (vnt.) 

10 2133 21330% Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros vertybes, 
esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes išeivijos dovanojamų muziejinių 
vertybių skaičių sudėtinga suplanuoti. Per ataskaitinius metus 
buvo įsigytas neplanuotai didelis muziejinių vertybių skaičius.

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius 
(vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias 
užsienyje, skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų 
muziejaus rinkiniuose 
saugomų eksponatų dalis 
(proc.)

100 100,00 100% Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų 
eksponatų skaičius (vnt.)
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Ekskursijose dalyvavusių 
žmonių skaičius (žm.)

10000 15446 154% 1258 Planinė reikšmė viršyta, nes ekskursijų dalyvių skaičiaus augimą 
įtakojo pradėtos vesti ekskursijos muziejaus Etnografijos 
fonduose (Istorijų namai) bei lankytojų susidomėjimo sulaukusi 
ekskursija parodoje "KovotoJOS XIX-XX a.", kuri buvo surengta 
buvusiame Lukiškių kalėjime. 2022 m. muziejus parengė 
daugiau ekskursijų ir pavieniams asmenims. 

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

4000 2694 67% 2 Planinė reikšmė nepasiekta, nes pasibaigus pandemijai, išaugo 
susidomėjimas fizinėmis paslaugomis ir virtualios ekskursijos 
(turai) tapo mažiau paklausios.

116413

6152

90839

9292

5161

5161

Planinė reikšmė viršyta, nes pasibaigus pandemijai kultūros 
paveldo objektai buvo aktyviau skaitmeninti ir viešinti LIMIS 
portale.Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

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.) 

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:
Per ataskaitinius metus pagrindiniai skaitmeninimo darbai buvo: muziejinių vertybių 
skaitmeninimas ir viešinimas LIMIS bei VEPIS portaluose. Įgyvendinant įvairius muziejaus 
sklaidos projektus bei vykdant muziejaus rinkinių skaitmeninimą per ataskaitinius metus 
suskaitmenintos 6152 muziejinės vertybės. Per ataskaitinius metus LIMIS portale 
muziejus paviešino 3313 muziejines vertybes. Per ataskaitinius metus VEPIS portale 
muziejus paviešino 5161 muziejinę vertybę.

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

0,7 0,78 111% Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų 
skaičius iš viso (vnt.)

5. Parengti 2 nauji virtualūs turai parodose "KovotoJOS XIX-XX a." ir "Deivės ir kariai: 
Marijai Gimbutienei 100".

Virtualiuose edukaciniuose 
užsiėmimuose dalyvavusių 
žmonių skaičius (žm.) 

4000 4400 110% 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.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, 
skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius 
(vnt.)

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.)



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! Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejui nėra taikomas.

Į „Europeana“ sistemą 
pateiktų suskaitmenintų 
Lietuvos muziejų kultūros 
paveldo objektų skaičius iš 
viso (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0! Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejui nėra taikomas.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų, 
pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų 
LIMIS portale skaičiaus 
pokytis lyginant su 
praėjusiais metais (proc.) 
[Taikoma tik Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0! #DIV/0! Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais 
ataskaitiniais metais (vnt.)

Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejui nėra taikomas.

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos 
muziejų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

#DIV/0! Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo klausimais 
skaičius (vnt.)

Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejui nėra taikomas.

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių vaizdų 
skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų 
Lietuvos muziejų 
suskaitmenintų ir 
skaitmeninių kultūros 
paveldo objektų dalis (proc.) 
[Taikoma tik Lietuvos 
nacionaliniam dailės muziejui]

#DIV/0! #DIV/0! Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų 
kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejui nėra taikomas.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų kultūros 
paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, skaičius (vnt.)

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]



41

5

8

254

8

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

70 73 104% 526

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

2 17 850% Planinė reikšmė viršyta, nes 2022 m. muziejus aktyviai 
bendradarbiavo su Lietuvos aklųjų biblioteka ir Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjunga, laimėjo projektus iš LKT dėl muziejaus 
ekspozicijų pritaikomumo didinimo asmenims su negalia. Tai 
lėmė naujų paslaugų lankytojams turintiems negalią sukūrimą.

3

0

II. Tarptautiškumas:
1. Planuotos ir surengtos 6 tarptautinės parodos „Tarptautinė paroda, skirta Lito 100-
mečiui“, paroda „Žinovai be konteksto (Skaitymo mėginiai)“ (bendradarbiaujant su 
Briuselio Karališkosios akademijos studentais ir dėstytojais), „1 000 000 žingsnių: Gintaro 
kelias nuo Romos iki Baltijos“,                   
Vilniaus kaligrafijos paroda-konkursas NON EXIGUUM, Tosen Iwasaki kaligrafijos darbų 
paroda „Stebuklo pojūtis“. Kroatijoje ir Lenkijoje įgyvendinta paroda „Graudulio ir 
džiaugsmo Lietuva. Kryždirbystės tradicija“.

Surengtų tarptautinių 
parodų Lietuvoje bei 
užsienyje skaičius (vnt.)

6 6 100%

2. Parengtas ir paruoštas tarptautinis projektas „Multivocal heritage Site Experiment“ 
(MUSE) „Cultural Heritage, Society and Ethics“ JPI CH (Joint Programming Initiative 
Cultural Heritage and Global Change) šaukimui (bendradarbiaujant su Norvegais ir Britais) 

 akademija) ir kt. 

2

3. Lietuvos nacionalinis muziejus yra Baltijos muziejų tinklo, Muziejų ir pilių aplink Baltijos 
jūrą asociacijos, Tarptautinės istorijos muziejų asociacijos, ICOM institucinis narys.

1

4

2

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

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

4 6 150% Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius 
(vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes atnaujinta ekspozicija Senajame 
arsenale „Kuršio kalavijas: atgimęs Senasis arsenalas, baltų 
genties ginklas“; Signatarų namuose išplės nė ekspozicija 
(mokslinio tyrimo objektas); Jolitos Vaitkutės sukurtas Jono 
Basanavičiaus portretas perduotas Signatarų namams.

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

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

3 3 100% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) muziejus, 
skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes iš anksto nenumatytas dalyvavimas 
UNESCO kvietimu tarptautinėje darbo grupėje tema 
"Strengthening thé fight against illicit trafficking of cultural 
property". Taip pat dalyvavimas Azijos kolekcijų tinklo (Asia 
Collection Network - Europe) mokslinio komiteto veikloje.

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

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Sukurtos ir atnaujintos  paslaugos visuomenei: internetinis knygynas 
(https://knygynas.lnm.lt/), naujomis paslaugomis praplėsta e.bilietų sistema 
(https://bilietai.lnm.lt/), sukurtos tinklalaidės, paskaitos. 
2. Į Kultūros pasą įtraukta iš viso 73 edukacinės programos.
3. 17 edukacinių veiklų pritaikyta vaikams su specialiaisiais poreikiais.
4. Animuotu pasakojimu ir žaidimu vaikams atnaujintas Vilniaus Aukštutinės ir žemutinės 
pilies maketas Gedimino pilies bokšte;
5. Interaktyvia animacija atnaujintas Bazilisko maketas Vilniaus gynybinės sienos 
bastėjoje. 
6. Sukurta 15 laidų LRT klasika (jos yra prieinamos LRT mediatekoje bei kitose tinklalaidžių 
platformose- Spotify, Speaker, Podcastadict, Podchaser. 
7. Sukurtos 2 virtualios parodos, 2 virtualūs turai
8. Įgyvendinta 10 virtualių paskaitų (Bendras VU ir muziejaus projektas tiesiogiai 
transliuojamas per 15min.lt ir muziejaus soc. paskyras)
9. Parengtos 4 tinklalaidės su ukrainiečių bendruomene apie lietuvių kalbą
10. Atidaryta nauja parodų erdvė (Galerija) Signatarų namuose
11. Surengta vasaros stovykla vaikams

Sukurtų naujų paslaugų 
skaičius (vnt.)

45 46 102% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

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.)

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

Atnaujintų/naujai įrengtų 
muziejaus ekspozicijų 
skaičius (vnt.)

2 3 150% Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)



1515

1306

45

23

12

28

5

42503

166753

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Muziejaus renginiuose dirbo 21 savanoris : 5 Kultūros nakties renginiuose, 4 Muziejaus 
nakties renginiuose, 10 dalyvavo "slapto lankytojo" tyrime, 2 savanoriai padėjo versti 
ekskursijas į gestų kalbą.

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

6 21 350% Planinė reikšmė viršyta, nes išaugus renginių skaičiui, išaugo ir 
savanorių poreikis. Savanorių pagalba taip pat buvo pasitelkta 
ir vykdant "slapto lankytojo"  tyrimą. 2022 m. muziejus pradėjo 
bendradarbiauti su VU.

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

IV. Rinkodara:
1. Atliktas "slapto lankytojo" tyrimas
2. Atlikta LNM parodų lankytojų apklausa.
3. 2022 m. vasario mėn. startavo LNM internetinėje svetainėje e-knygynas/ el. 
parduotuvė. 
4. Tęstas paskaitų ciklas su VU IF, Vilniaus miesto istorijai skirtų paskaitų ciklui „Istorijos 
miestui ir pasauliui“ 2022 m. paruoštos 10 video transliacijų ir foto reportažai.
5. 2022 m. nufilmuotos ir sumontuotos 5 virtualios edukacijos.  Muziejaus parodų 
viešinimui sukurti - 29 video filmai, 49 foto reportažai. Marijos Gimbutienės atminimui 
skirtų skaitymų tiesioginių transliacijų ir renginio fotoreportažų skaičius 2022 m.
6. 2022 m. LNM Youtube paskyros įrašai sulaukė beveik 2 kartus daugiau – 100,6 tūkst. 
peržiūrų (2021 m.- 51,5 tūkst.). Naujų Youtube kanalo prenumeratorių skaičius per 2022 
metus: paaugo 259, 2021 m. - augimas buvo 187. Bendradarbiaujant su LRT Klasika tęstas 
,,Muziejaus istorijų“ laidų ciklas – Vasario 16-ąjai ir Migracijai. Sklaida LRT klasika – 
radijas, portalas, mediateka, tinklalaidžių platformos spotify, podcastaddict, Speaker, 
podchaser, LNM kanalai (svetainė, soc. tinklai). 
7. Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje ir Knygų aikštėje - bendradarbiavimas su LLA.
8. Su 15min.lt parengtos trys virtualios parodos-media projektai.
9. Visų paskyrų (kartu su pagrindinėmis Lietuvos nacionalinio muziejaus paskyromis) 
sekėjų skaičius visose muziejaus naudojamose soc. tinklų platformose kartu sudėjus 2022 
m. buvo 42 503 (2022 m. - planas 41 600). Startavo naujos LNM paskyros TikTok ir 
Linkedin. 
10. Virtualių apsilankymų internetinėje svetainėje skaičius - 166 753 (žmonės) viršytas 
2022 m. planas- 164 298.

Atliktų lankytojų tyrimų 
skaičius (vnt.)

2 2 100% Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose 
sekėjų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Jungtinės parodos: Bendradarbiaujant su kitais muziejais Lietuvoje planuota ir surengta 
10 parodų: paroda, skirta Lito 100-mečiui, „Gintaro kelias“, „KovotoJOS (Išėjusios su 
viltimi. Kovojančios moterys XIX-XX a.)“, „Aš esu vilnietis“, instaliacija „Jūros stalas“, 
archeologinių radinių paroda „Po šimts pypkių!“; Keliaujančios parodos „LINGBY kirvis. 
13000 metų garantija“, „Laikmečių pokalbiai (Gintaras prieš 6000 metų ir dabar)."
2. 2022 metais intensyviai bendradarbiauta su kitomis kultūros institucijomis: muziejais, 
bibliotekomis, kultūros centrais. Taip pat su universitetais, mokyklomis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat aktyviai inicijavome bendradarbiavimą su 
verslo organizacijomis.
Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintos iniciatyvos: 1 iniciatyva su 
Fabijoniškių socialinių paslaugų namais - kūrybiniai užsiėmimai muziejuje bendruomenei,  
sergantiems Alzhaimeriu. 
1 iniciatyva su „Lietaus vaikais“ šeimoms, auginančiomis vaikus, turinčius autizmo spektro 
sutrikimą- vyko koncertas IN, parengta socialinė istorija. 
4 iniciatyvos su ukrainiečių bendruomene -paskaitos meną, tinklalaidės apie kalbą 
kūrimas, lietuviškų ir ukrainietiškų trumpametražių filmų peržiūrų vakarai ir diskusijos, 
kūrybiniai užsiėmimai vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą. 
3 iniciatyvos su savanoriais – ekskursijos bendruomenei turinčiai klausos negalią 
1 iniciatyva su „Senjorų pasauliu“- mezgimo popietės 
1 iniciatyva su klausos negalią turinčia bendruomene –  Gedimino sapno improvizacija.

Jungtinių parodų su kitais 
Lietuvos muziejais skaičius 
(vnt.)

10 10 100% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

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

60 113 188% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų 
iniciatyvų skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes tarpsektorinio bendradarbiavimo 
ženklų padidėjimą lėmė aktyvus ir sėkmingas 
bendradarbiavimas su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis. 
Lietuvos nacionalinio muziejaus strateginis dėmesys 
bendruomenėms. Taip pat verslo organizacijų pritraukimas į 
bendrus projektus. Be abejo, rezervuotas planavimas buvo 
nulemtas nežinomybės dėl pandemijų ir karo.

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.)
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Kvalifikaciją tobulinusių 
darbuotojų dalis (proc.)

33 35,71 108% 110

Išlaidos vieno darbuotojo 
kvalifikacijos tobulinimui 
(eurai)

64,94 77,66 120% 23917,96 Planinė reikšmė viršyta, nes numatytos 2022 m. metinės 
įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui didėjo dėl 
paslaugų kainos bendrojo didėjimo mokymų paslaugų rinkoje.

715721,02

0

85664,12

41329,15

463073

20034,61

2259,04

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos 
(eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos 
(eurai)

300000 485366,65 162% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Finansai
I Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Uždirbta iš suteiktų paslaugų (ekspozicijų, parodų lankymo, edukacinių užsiėmimų, 
pagal sutartis suteiktų paslaugų ir pan.), parduotų prekių bei turto nuomos.
2. Gauta lėšų iš projektų ir rėmimo.

Įstaigos uždirbtos lėšos 
(pajamų įmokos) (eurai)

250000 842714,29 337% Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas 
paslaugas (eurai), iš jų:

Pajamų įmokų planas viršytas, nes nebuvo pandeminių 
suvaržymų, įstaigos veikla vyko visus metus, neturėjo įtakos 
ekonominiai veiksniai, visus metus  lankytojų skaičius augo, 
kartu augo pajamų surinkimas. 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 
(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes 
(eurai)

Planinė reikšmė viršyta, nes didžiają dalį pokyčio įtakojo su 
Vilniaus miesto savivaldybe pasirašytas sutartis dėl projekto 
"GO Vilnius" kuriam skirta 30000,00 eurų  ir sėkmingai  
pritrauktos lešos parodoms 326000,00 Eur,  pagal pasirašytas 
su LKT sutartis, taip pat pokytį įtakojo gauta reikšminga  
parama pinigais leidinio leidybai "Aš  esu Vilnietis" (iš viso 7500 
Eur),  gauta parama turtu, kuri buvo neplanuota už 2259,00 Eur. 

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius 
(vnt.), iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo 
užmokesčiui (eurai)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. 2022 m. intensyviai organizavome ir plėtojome darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, 
skatindami darbuotojus dalyvauti įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, 
rengiant metodinius darbuotojų susirinkimus bei organizuojant komandos formavimo 
renginius. 2. Muziejaus vadovai tobulino kvalifikaciją vadovavimo mokymuose "Efektyvus 
vadovavimas šiuolaikinėje organizacijoje", įstaigos strategijos kūrimo renginiuose.  3. 
Muziejaus darbuotojai toliau gilino žinias LIMIS, viešojo kalbėjimo mokymuose, aktyviai 
dalyvavo Muziejų asociacijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
organizuojamuose mokymuose: projektų valdymo, ekspozicijų ir parodų rengimo, anglų 
kalbos, verslumo ir kūrybingumo muziejuje, žmogiškųjų išteklių valdymo, lankytojų 
aptarnavimo kultūros, tobulino kvalifikaciją kituose mokymuose ir kursuose: "Lytiškumo 
ir lyčių rolių vaidmuo vaikų ir paauglių edukavimo procese", "Teatrinės priemonės 
muziejų edukacijoje šeimai", "Lietuvos etnografiniai regionai", "Pedagoginių ir 
psichologinių žinių mokymai", "Bendravimo etiketas- žmonės su negalia"" ir pan. 4. 2022 
m. daug dėmesio skyrėme pasirengimui evakuoti kilnojamąsias kultūros vertybes 
(eksponatus) - muziejaus atsakingi darbuotojai dalyvavo funkcinėse ir stalo pratybose, visi 
muziejaus darbuotojai išklausė civilinės saugos mokymus "Pasirengimas karo ir 
branduolinės avarijos atvejui". 5. Muziejaus darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų 
komisijos darbe, lankė mokymus, skirtus viešųjų pirkimų specialistų žinių patikrinimo 
egzaminui pasirengti.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 
(eurai)

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius 
(vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Darbuotojų skaičius, 
tenkantis vienam 
vadovaujančiam darbuotojui 
(vnt.)

8,06 7,80 97% Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius 
(vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. 2022 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.   
2. Neužimtą pareigybių skaičių sudaro numatytos laisvos pareigybės laikinai dėl 
kapitalinio remonto uždarytame ekspoziciniame padalinyje Buvusioje Areštinėje (bus 
įveiklintos 2023 m. pavasarį), naujai suformuotame ir nuo Naujosios istorijos ekspozicijų 
skyriaus atskirtame padalinyje - Signatarų namai. Kita dalis laisvų pareigybių yra 
susidariusi dėl objektyvių priežasčių (darbuotojų kaita, laiko sąnaudos įgyvendinant 
konkursus bei ieškant naujų darbuotojų, laipsniškas konkursų ir finansų paskirstymo 
planavimas). Muziejus 2022-10-14 kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydamas leisti įsteigti 
papildomas 8 pareigybes  naujai 2023 m. atidaromai Pilininko namo ekspozicijai, nes 
aukščiau išvardintos  laisvos pareigybės iki numatyto Pilininko namo ekspozicijos 
atidarymo bus įveiklintos (Buvusios areštinės pareigybės), o kitos laisvos pareigybės nėra 
ekspozicijas ir lankytojus aptarnaujančios pareigybės - jas planuojama užimti per 2023 
metus.

Užimtų pareigybių dalis 
(proc.)

100 97 97% Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

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

0,29 0,28 104% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)
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Faktinė reikšmė neatspindi projekto įgyvendinimo pažangos, 
nes 2022 m. buvo koreguota projekto vertė, nuo 12 896 227,93 
Eur sumažinta iki 2 263 859,43 Eur. Projektą planuojama 
įgyvendinti pagal planą.

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

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos 
tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

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

0,33 0,37 90% Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių 
nuvažiuotas kilometražas (km)

Padidėjusias išlaidas įtakojo degalų pabrangimas ir transporto 
priemonių einamojo remonto kainos padidėjimas

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių 
išlaidų dydis (eurai)

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

60 50,00 83% Investicijų projekto"Pilininko namo pritaikymas Lietuvos 
istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų 
teikimui" bendra vertė (eurai)

Rodiklio nuokrypis atsirado dėl nenumatytų darbų (papildoma 
archeologija, LVN dalies), dėl kurių negalima buvo pilnu 
pajėgumu vykdyti rangos darbų. Projektą 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 
paslaugų plėtra Vilniaus 
piliavietėje. I-asis etapas" 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

15 85,00

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
 1. Senojo arsenalo pastatų kompleksas, Vakarinis  korpusas - 03, Arsenalo g. 3, Vilnius.   II 
– as aukštas, pietinis fasadas, langų keitimas patalpose: 2-8; 2-14; 2-15;   2-16; 2-24 ir 
laiptinė, (viso  -  13 vnt.).
2. Naujasis arsenalas, Arsenalo g.1, Vilnius  salės dažymas.
3. Pastatų kompleksas   T.Kosciuškos g. 3,   Vilnius, korpusas – 03 (Horaino namas).  Stogo 
langų remonto darbai.
4. Pastatų kompleksas   T.Kosciuškos g. 3,   korpusas – 04 Fasado,   remonto darbai .
5. Senojo arsenalo pastatų kompleksas Arsenalo g. 3., Vilnius (Vakarinis  korpusas – 03). 
Po langų keitimo darbų vidaus patalpų remonto darbai patalpose: 2-8; 2-14; 2-15; 2-16; 2-
24 ir laiptinė.
6. Pastatų kompleksas T.Kosciuškos g. 1, Vilnius (korpusas – 04). Fasado remonto darbai.
7. Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius: Šviesolaidžio (optikos) įvedimo darbai, vidinio 
interneto Wi-Fi įrengimo darbai, šiluminio punkto remonto darbai, Lifto iškvietimo 
atjungimo darbai
8.  J. Basanavičiaus gimtinė, Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio raj.  
Gyvenamo namo koklių krosnies remonto darbai.
9. Įvadinių elektros skydinių remonto darbai:  K. Varnelio muziejus, Didžioji g. 26 
Signatarų namai, Pilies g. 26;     Pastatų kompleksas T.Kosciuškos g. 3 (korpusas - 01), 
Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3, (Šiaurinis korpusas - 01).
10.  Gynybinės sienos bastėja, Bokšto g. 20/18, akmeninių trinkelių laiptų remontas.

Įstaigos valdomų ar 
naudojamų pastatų ir / ar 
patalpų 1 kv. m išlaikymo 
kaina (eurai)

140 27,02 518% Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų 
bendras plotas (kv. m)

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.
3. Įsigytas naujas kombinuotas (kroviniai/keleiviai) automobilis, kuris bus naudojamas 
ūkio reikmėms.

Įstaigos naudojamos vienos 
tarnybinės transporto 
priemonės išlaikymo kaina 
(eurai)

4125 5573,04 74% Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), 
iš jų:

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 
išlaidos (eurai)

Planinė reikšmė viršyta, nes veiklos plane teikiant  planinę 
reikšmę įsivėlė techninė klaida. LNM valdomų pastatų 1 kv. 
metro plotui planuotos sąnaudos turėtų būti 30 eurų.  
Planuojant įstaigos valdomų pastatų išlaikymo išlaidas, buvo 
prognozuojamas energetinių resursų brangimas rinkoje, buvo 
skaičiuojamas pabrangimas iki 50 procentų. Naudojami pastatai 
yra labai seni ir prastos techninės būklės, todėl remonto 
poreikis per metus sudaro apie 400 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į 
įstaigai skirtas biudžeto lėšas ir tikėtinas muziejaus pajamas 
buvo planuojama remonto darbams skirti 270 tūkst. Eur. Dėl 
karo veiksmų Ukrainoje energetinių resursų sąnaudos pakilo 
labiau negu tikėtasi, todėl buvome priversti nedaryti remonto 
darbų ir visas lėšas panaudoti energetinėms sąnaudoms dengti.

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)

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)

Padidėjusias išlaidas įtakojo degalų pabrangimas ir transporto 
priemonių einamojo remonto kainos padidėjimas

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto 
priemonės (vnt.)

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“ (05.4.1-CPVA V-301-01-0008).
2. Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamą valstybės investicijų projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų 
plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas" (05.4.1-CPVA-V-301-01-0013).
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" (13.1.2-
VIPA-T-113-02-0022).

Investicijų projekto  
"Kultūros paslaugų kokybės 
gerinimas Lietuvos 
nacionalinio muziejaus 
Naujojo arsenalo padalinyje" 

8 3,55 44% Investicijų projekto  "Kultūros paslaugų kokybės gerinimas 
Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujojo arsenalo padalinyje" 
bendra vertė (eurai)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes 2022 m. skirta lėšų 1 050 
000,00 Eur ir dalis lėšų (649 393,00 eur) perkelta į "Signatarų 
namų" IP. Likęs likutis 2022 m. - 400 607,00 Eur panaudotas 100 
proc. Rodiklio nuokrypis gavosi, nes buvo perkeltos lėšos kitam 
IP.  Projektą planuojama įgyvendinti pagal planą.

567% Investicijų projekto "Lietuvos nacionalinio muziejaus 
paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas" bendra 
vertė (eurai)
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Muziejaus direktorė Rūta Kačkutė

Naujojo arsenalo padalinyje" 
įgyvendinimo pažanga (proc.)

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

IP.  Projektą planuojama įgyvendinti pagal planą.

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.)

40 40,21 101% 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)

2022 m. IP nebuvo skirta lėšų.  40,21 proc. pažanga jau buvo 
pasiekta iki 2022 metų. Lėšos numatytos 2023 m., 2024 m., 
2025 m.

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

70 55,62 79% 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)

Nuokrypis atsirado dėl projektavimo vėlavimo. IP planuojama 
įgyvendinti pagal planą. 2023 m. gauta iš VIP 160 tūkst. 
papildomų lėšų projekto įgyvendinimui. 


