
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

18 20 111%

0 0 100%

100 221 221%

Įvykdymo reikšmė 221 procentai gauta 

sudedant skiltyse „Pagrindinė veikla“ bei 

„Paslaugų kokybė ir prieinamumas“ įvardintų 

veiklų metinius įvykdymo procentus, t.y.: 

„Lankytojų skaičiaus“ įvykdymo procentas 94, 

„Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų“  įvykdymo procentas 

207, „Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų 

skaičiaus įvykdymo procentas“  1200, 

„Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičiaus“ 

įvykdymo procentas 43,  „Muziejuje ir/ar jos 

renginiuose bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)“ įvykdymo procentas 0 ir kitų 

veiklų įvykdymo reikšmes procentais. Šių 

reikšmių suma padalinama iš procentais 

įvertintų reikšmių skaičiaus. 

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas                                                                                                                                                                                                                                       

Įvykdymo informacija: dėl paskelbto karantino pavasarį ir rudenį, muziejus dalies veiklų negalėjo įgyvendinti, todėl nepasiektas 

numatytas bendras lankytojų (planuotas 26055,  o apsilankė 24488), edukacinių užsiėmimų lankytojų skaičius (planuotas 7000, o 

pasiektas 2984) bei kiti su muziejaus parodų lankymu susiję rodikliai,  tačiau yra ženkliai viršytas kitų rodiklių skaičius, pavyzdžiui 1200 

proc. viršytas sukurtų paslaugų ir produktų skaičius. 

Užtikrintas numatytų metinių rezultatų 

pasiekimas, proc.

Naujų parodų  skaičius (vnt).

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

neįvertintų  tikrąja verte eksponatų 

dalis (proc.)

4. Užtikrinti savalaikį muziejuje saugomų eksponatų vertinimą tikrąja verte                                                                                                 

Įvykdymo informacija: pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) 118626, viso įvertintų tikrąja 

verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) 362522

Parengtas muziejaus administracinio 

pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo 

visuomenės poreikiams   investicinis 

projektas  (vnt)

2. Parengti investicinį projektą "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus  pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus g. 41, 

rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas".                                                                                            

Įvykdymo informacija: atliktas energinio efektyvumo auditas, parengtas muziejaus administracinio pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo 

visuomenės poreikiams  investicinis projektas. 

3. Populiarinti  muziejaus rinkinius, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, kuriant naujas veiklas bei 

paslaugas.                                                                                                                                                                                                                                   

Įvykdymo informacija: Parengta 20 naujų parodų, iš jų 2 neplanuotos –  „Įstabioji teatro istorija“ bei  „Dingęs bagažas“.

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUS

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Parengtas ir pateiktas patikslintas 

investicijų projektas (vnt.)                

Įvykdytas viešasis pirkimas statybos 

rangos darbams bei techninei priežiūrai 

(vnt.)

1. Užtikrinti tinkamą investicinio projekto „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 

4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas“ vykdymą.                                                                                                                  

Įvykdymo informacija: parengtas techninis projektas A laida ir atlikta techninio  A laidos projekto ekspertizė, įvykdytas statybos darbų 

rangovo supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu, pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

15 232

533

18289

1051

459518

1383

3211

3

1

Dėl Covid-19 situacijos Lietuvoje – 

karantino, kai negalima buvo lankytis 

muziejuje bei apribojimų taikomų muziejų 

ir renginių lankytojams, sumažėjus 

bendram lankytojų skaičiui sumažėjo ir su 

nuolaida parduotas bilietų skaičius.

Procentaliai didelis nemokamai 

apsilankiusių lankytojų skaičius, nes 

muziejuje buvo organizuojama daug 

renginių ir parodų, kurie yra nemokami 

(pvz.: parodos "Įstabioji teatro istorija" – 

7000 lankytojų ar "International vinyl fest 

Vilnius" 2020"  – 1800 lankytojų).

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.)

Visuomenei pristatyta muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

0,7 0,698775674 100%

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

26055 24488 94%

60 74,68556027 124%

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai: 

1. Neįvykdyta – bendras lankytojų skaičius sumažėjo dėl Covid-19 

situacijos Lietuvoje – karantino, kai negalima buvo lankytis muziejuje 

bei apribojimų taikomų muziejų ir renginių lankytojams. Apsilankė 

24488 (planuota 26055).

2. Įvykdyta – užtikrinta lankytojams galimybė kiekvieno mėnesio 

paskutinį sekmadienį muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai.                                                                                         

 3. Įvykdyta – ženkliai padidėjo virtualių lankytojų skaičius, kadangi 

dalis muziejaus veiklų buvo perkelta į virtualią erdvę, sukurtos naujos 

e-paslaugos.  Virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 15232 (planuota 

12000).

4. Įvykdyta – nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 

18289 (planuota 16000). 

5. Neįvykdyta – nepasiektas  numatytas lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais, kadangi dėl karantino ribojimų 

ir remonto darbų muziejuje iš viso buvo tik penki nemokami 

sekmadieniai . Įvykdymas 1051 (planuota 3245).

6. Neįvykdyta – dėl sumažėjusio  bendro lankomumo baiminantis 

užsikrėsti COVID -19  virusu parduota ženkliai mažiau bilietų su 

nuolaida. Įvykdymas 533 (planuota 1400).

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Įvykdyta – muziejuje ir kitose institucijose pristatyta 3785 

eksponatai (planuota pristatyti 3 207), t. y. 0,7 proc. muziejaus 

rinkinių.                                                                                                                                  

2. Neįvykdyta –  kryptingai komplektuojant muziejaus rinkinius, 

vykdant didelę muziejinių vertybių atranką, atsisakius menkaverčių 

siūlomų įsigyti eksponatų, muziejaus rinkiniai papildyti mažesniu 

eksponatų skaičiumi –įsigyta ir į LIMIS apskaitą įrašyta 1383 

eksponatai (planuota 1500).                                                   3. Įvykdyta 

– muziejuje, kituose muziejuose ir institucijose surengta 20 parodų. 

12 parodų surengta muziejuje:.„33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos 

kino studijos vaidybiniai filmai“, 4-ių parodų ciklą  „Kvadratas“ 

keturiais skirtingais aspektais atskleidžiantį Eimunto Nekrošiaus 

kūrybą, „Frederiko Felinio šimtmetis“, „Auksinis Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 30-metis“, „Laisvės kinas: 1990–2020“ ir kitos. 8 

parodos surengtos kituose muziejuose bei institucijose Lietuvoje: 

„Stanislavas Moniuška – aštuoniolika kūrybos ir meilės metų 

Vilniuje“ (Druskininkų miesto muziejuje), „Vytauto Petrulio (JAV) 

kino kameros“ (A. Mončio namuose-muziejuje, Palangoje), dailininko 

Jono Arčikausko kūrybos paroda „Kėslai ir ketinimai“ (V. K. Jonyno 

galerijoje, Druskininkuose bei Dailininkų sąjungos  Klaipėdos 

galerijoje), Teatrinių kostiumų paroda LNOBT,  paroda ,,Kvadratas“ 

(Varėnos Kultūros centre, Juozo Budraičio fotografijų paroda „Mano 

kinas 1970-1990 m.“ Kino centre „Garsas“ ( Panevėžyje), „Įstabioji 

teatro istorija“ (po atviru dangumi Vilniaus miesto atvirose erdvėse.                                                                                     

4. Įvykdyta –.užtikrintas savalaikis muziejuje saugomų eksponatų 

vertinimas tikrąja verte.  Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

dalis (proc.) – 0.                                                                                                                                                   

5. Įvykdyta  –  rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, parodų 

rengimo, edukacijos ir kitais klausimais konsultuota 14 kitų muziejų 

specialistų.                                                                                                           

6.  Įvykdyta –  užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruota 8 

eksponatai (planuota 8), konservuota 4572 eksponatų (planuota 

2150).                                                                                                             

7.  Įvykdyta –  užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruota 8 

eksponatai (planuota 8), konservuota 4572 eksponatų (planuota 

2150).  6. Taip pat išleistos 3 elektroninės knygutės: Įdomu = 

nenuobodu [Elektroninis išteklius] : pažintinė spalvinimo knygelė/ 

sudarytoja Vykintė Stundytė-Pier; Įdomu = nenuobodu [Elektroninis 

išteklius] : užduočių knygelė/ sudarytoja Vykintė Stundytė-Pier; Sesės 

pirštinėlės [Elektroninis išteklius] : namų teatro vaidinimas šv. Kalėdų 

šventei / Nora Jazbutytė, Mikalojus Novikas bei publikuotas Sonatos 

Žalneravičiūtės straipsnis „Laisvojo kino beieškant: praradimai, 

atradimai“ LMA Rinkinių  mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos 

leidinyje „Kovo 11-osios Lietuva muziejuose“, p. 53-59



12

8

0

1

0

0

118626

362522

4572

8

70420

0

2

14

0

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių skaičius 

(vnt.)

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

16,3 15,32475333 94% 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.) 

Neplanuotai metodinės konsultacijos 

suteiktos dar 6 muziejų darbuotojams: 

Kernavės archeologinės vietovės 

muziejaus, V. M. Putino namų-muziejaus, 

LNDM Radvilų rūmų dailės muziejaus, 

Literatūrinio A. Puškino muziejaus, Stasio 

Vainiūno namų, Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus.

Rodiklis viršytas, nes surengtos dvi 

nenumatytos parodos ( „Įstabioji teatro 

istorija“ bei  „Dingęs bagažas“). 

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.) 

0 1 #DIV/0! Neplanuotai muziejaus iniciatyva į Lietuvą 

iš Rusijos parvežti teatro ir kino režisierės 

Nijolės Adomėnaitės (1958–2009) laiškai. 

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 18 20 111%

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Įvykdyta – muziejuje ir kitose institucijose pristatyta 3785 

eksponatai (planuota pristatyti 3 207), t. y. 0,7 proc. muziejaus 

rinkinių.                                                                                                                                  

2. Neįvykdyta –  kryptingai komplektuojant muziejaus rinkinius, 

vykdant didelę muziejinių vertybių atranką, atsisakius menkaverčių 

siūlomų įsigyti eksponatų, muziejaus rinkiniai papildyti mažesniu 

eksponatų skaičiumi –įsigyta ir į LIMIS apskaitą įrašyta 1383 

eksponatai (planuota 1500).                                                   3. Įvykdyta 

– muziejuje, kituose muziejuose ir institucijose surengta 20 parodų. 

12 parodų surengta muziejuje:.„33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos 

kino studijos vaidybiniai filmai“, 4-ių parodų ciklą  „Kvadratas“ 

keturiais skirtingais aspektais atskleidžiantį Eimunto Nekrošiaus 

kūrybą, „Frederiko Felinio šimtmetis“, „Auksinis Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino 30-metis“, „Laisvės kinas: 1990–2020“ ir kitos. 8 

parodos surengtos kituose muziejuose bei institucijose Lietuvoje: 

„Stanislavas Moniuška – aštuoniolika kūrybos ir meilės metų 

Vilniuje“ (Druskininkų miesto muziejuje), „Vytauto Petrulio (JAV) 

kino kameros“ (A. Mončio namuose-muziejuje, Palangoje), dailininko 

Jono Arčikausko kūrybos paroda „Kėslai ir ketinimai“ (V. K. Jonyno 

galerijoje, Druskininkuose bei Dailininkų sąjungos  Klaipėdos 

galerijoje), Teatrinių kostiumų paroda LNOBT,  paroda ,,Kvadratas“ 

(Varėnos Kultūros centre, Juozo Budraičio fotografijų paroda „Mano 

kinas 1970-1990 m.“ Kino centre „Garsas“ ( Panevėžyje), „Įstabioji 

teatro istorija“ (po atviru dangumi Vilniaus miesto atvirose erdvėse.                                                                                     

4. Įvykdyta –.užtikrintas savalaikis muziejuje saugomų eksponatų 

vertinimas tikrąja verte.  Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

dalis (proc.) – 0.                                                                                                                                                   

5. Įvykdyta  –  rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, parodų 

rengimo, edukacijos ir kitais klausimais konsultuota 14 kitų muziejų 

specialistų.                                                                                                           

6.  Įvykdyta –  užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruota 8 

eksponatai (planuota 8), konservuota 4572 eksponatų (planuota 

2150).                                                                                                             

7.  Įvykdyta –  užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruota 8 

eksponatai (planuota 8), konservuota 4572 eksponatų (planuota 

2150).  6. Taip pat išleistos 3 elektroninės knygutės: Įdomu = 

nenuobodu [Elektroninis išteklius] : pažintinė spalvinimo knygelė/ 

sudarytoja Vykintė Stundytė-Pier; Įdomu = nenuobodu [Elektroninis 

išteklius] : užduočių knygelė/ sudarytoja Vykintė Stundytė-Pier; Sesės 

pirštinėlės [Elektroninis išteklius] : namų teatro vaidinimas šv. Kalėdų 

šventei / Nora Jazbutytė, Mikalojus Novikas bei publikuotas Sonatos 

Žalneravičiūtės straipsnis „Laisvojo kino beieškant: praradimai, 

atradimai“ LMA Rinkinių  mokslinio tyrimo sekcijos konferencijos 

leidinyje „Kovo 11-osios Lietuva muziejuose“, p. 53-59

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 100 100%

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

8 14 175%
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Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

4,5Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Virtualių parodų rodiklis  viršytas 300 proc., 

kadangi dėl Covid-19 situacijos šalyje 

muziejuje negalėjo įvykti daugelis renginių, 

todėl didelis dėmesys buvo skirtas veiklų 

perkėlimui į virtualią erdvę.                                       

Dėl tos pačios priežasties ir dar todel, kad 

muziejus  pradėjo viešinti daugiau rinkinių 

virtualioje erdvėje, peržiūrų skaičius išaugo 

daugiau nei dvigubai.

IV. Skaitmeninimas:                                                                                                                                

1. Įvykdyta –  suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 9,3 (planuota 

4,5). 

2. Įvykdyta – viso suskaitmeninta 3856 vnt. eksponatų (iš jų VEPIS 

projekto 1840).  Planuota suskaitmeninti – 4153 (iš jų VEPIS projekto 

1680).                                        

3. Įvykdyta – sukurta 1691 vnt.  (planuota 1200) skaitmeninių vaizdų.                                                    

4. Įvykdyta – parengtos 24 (planuota 8) virtualios parodos:  paroda, 

skirta smuikininko, pedagogo Aleksandro Livonto ir pianistės, 

pedagogės Olgos Šteinberg 100-ioms gimimo metinėms;  paroda 

„Legendinis tenoras Virgilijus Kęstutis Noreika“; „Gražina Balandytė“,  

„George Mikell (Jurgis Mikelaitis)“, „Prisimenant Gediminą 

Girdvainį“,  „Pirmieji žingsniai. Pirmasis lietuvių profesionalus baleto 

spektaklis „Kopelija“,  „Pirmieji žingsniai. Lietuvos operos teatro 

gimimas“, „Pirmieji žingsniai. Lietuvos profesionaliojo teatro 

gimimas“,  „XIX a. Vilniaus miesto afišos: Vilniaus daugiakultūrinio 

gyvenimo veidrodis,  „In memoriam. Modris Tenisonas“,  „Mažosios 

kino kameros“,  „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos kino studijos 

vaidybiniai filmai“,  „Kauno tarpukario kino teatrai“, Eimunto 

Nekrošiaus režisuotų spektaklių „Ivanovas“, „Katė už durų“ ,  „Dėdė 

Vania“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, „Pirosmani, Pirosmani…“, „Ilga 

kaip šimtmečiai diena“ , „Kvadratas“, „Duokiškio baladės“ 

pristatymai virtualių parodu formatu, virtualus pasivaikščiojimas po 

parodų ciklą „Kvadratas,“ ištraukos iš monografijos „Giedrius 

Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“, "Dainuojanti revoliucija".

9,335419062 207%

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

II. Kultūrinės edukacijos veikla:

 1. Įvykdyta dalinai –  pasiektas edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius 2984 (planuotas 7000) iš kurių:  vaikų ir mokinių – 2514 

(planuotas 4700); senjorų – 0 (planuotas 900); asmenų, turinčių 

negalią – 170 (planuotas 4000); kt. asmenų – 300 (planuotas 1000).    

Prasidėjus COVID -19 pandemijai ir įvedus karantiną, muziejus 

numatytas edukacines veiklas perkėlė į virtualią erdvę ir organizavo 

virtualius užsiėmimus šeimoms, moksleiviams, suaugusiesiems 

socialiniuose tinkluose (Facebook, Youtube) .                                                                                                                                                                                                

2.  Įvykdyta – parengti 2 (planuota 2) nauji edukaciniai užsiėmimai 

skirti Lietuvai svarbioms datomis:  užsiėmimas „Nepriklausomybės 

teatras“ bei video pasakojimai skirti Lietuvos kultūrai 

nusipelniusioms asmenybėms. 

3. Įvykdyta dalinai – sukurtos 22 (15 virtualių) parodas lydinčios 

teminės ekskursijos (planuota sukurti 5) ir 2 (planuota 7) edukaciniai 

užsiėmimai naujoms parodoms.

4. Įvykdyta – parengtos specializuotos ekskursijos Anykščių bei 

Ignalinos apskrities gyventojams (iš ciklo Iškilios asmenybėms kilusios 

iš regionų).

5. Įvykdyta –  parengti 2 (planuota 2) edukaciniai užsiėmimai, 

pritaikyti regos negalią turintiems asmenims:  „Sensorinė edukacinė 

ekskursija muziejaus erdvėmis“ ir „Jei aš būčiau scenografas“.

 6. Įvykdyta – surengti  edukaciniai užsiėmimai skirtingoms lankytojų 

grupėms (vaikams ir mokiniams – 139 (planuota 30)  planuota, 

senjorams – 0 (planuota 9) , asmenims, turintiems negalią – 11 

(planuota 9), kitiems asmenims – 16 (planuota 9). 

7. Įvykdyta dalinai –  suorganizuota 23 (planuota 50) ekskursijos, 

kuriose dalyvavo 413 (planuota 1000) lankytojų ir neplanuotos  22 

virtualios ekskursijos.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

7000 2984 43%

Ekskursijų dalyvių skaičius (žm.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Nepasiektas planuotas edukacinių 

užsiėmimų  lankytojų skaičius muziejuje dėl 

aplinkybių susijusių su Covid-19 situacija 

šalyje – karantino bei kitų ribojimų 

edukaciniai užsiėmimai bei ekskursijos 

negalėjo vykti.  Ribojimai buvo taikomi 

moksleivių mokslo metų metu, kuomet 

paprastai muziejaus edukaciniai užsiėmimai 

sulaukia daugiausia moksleivių bei kitų 

edukacinių užsiėmimų lankytojų.  Taip pat  

dėl Covid-19 senjorams skirti bei naujai 

parengti edukaciniai užsiėmimai neįvyko. 

Karantino metu edukacinė veikla persikėlė į 

virtualią erdvę.



10111

24
Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

4,5Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Virtualių parodų rodiklis  viršytas 300 proc., 

kadangi dėl Covid-19 situacijos šalyje 

muziejuje negalėjo įvykti daugelis renginių, 

todėl didelis dėmesys buvo skirtas veiklų 

perkėlimui į virtualią erdvę.                                       

Dėl tos pačios priežasties ir dar todel, kad 

muziejus  pradėjo viešinti daugiau rinkinių 

virtualioje erdvėje, peržiūrų skaičius išaugo 

daugiau nei dvigubai.

IV. Skaitmeninimas:                                                                                                                                

1. Įvykdyta –  suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 9,3 (planuota 

4,5). 

2. Įvykdyta – viso suskaitmeninta 3856 vnt. eksponatų (iš jų VEPIS 

projekto 1840).  Planuota suskaitmeninti – 4153 (iš jų VEPIS projekto 

1680).                                        

3. Įvykdyta – sukurta 1691 vnt.  (planuota 1200) skaitmeninių vaizdų.                                                    

4. Įvykdyta – parengtos 24 (planuota 8) virtualios parodos:  paroda, 

skirta smuikininko, pedagogo Aleksandro Livonto ir pianistės, 

pedagogės Olgos Šteinberg 100-ioms gimimo metinėms;  paroda 

„Legendinis tenoras Virgilijus Kęstutis Noreika“; „Gražina Balandytė“,  

„George Mikell (Jurgis Mikelaitis)“, „Prisimenant Gediminą 

Girdvainį“,  „Pirmieji žingsniai. Pirmasis lietuvių profesionalus baleto 

spektaklis „Kopelija“,  „Pirmieji žingsniai. Lietuvos operos teatro 

gimimas“, „Pirmieji žingsniai. Lietuvos profesionaliojo teatro 

gimimas“,  „XIX a. Vilniaus miesto afišos: Vilniaus daugiakultūrinio 

gyvenimo veidrodis,  „In memoriam. Modris Tenisonas“,  „Mažosios 

kino kameros“,  „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos kino studijos 

vaidybiniai filmai“,  „Kauno tarpukario kino teatrai“, Eimunto 

Nekrošiaus režisuotų spektaklių „Ivanovas“, „Katė už durų“ ,  „Dėdė 

Vania“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, „Pirosmani, Pirosmani…“, „Ilga 

kaip šimtmečiai diena“ , „Kvadratas“, „Duokiškio baladės“ 

pristatymai virtualių parodu formatu, virtualus pasivaikščiojimas po 

parodų ciklą „Kvadratas,“ ištraukos iš monografijos „Giedrius 

Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“, "Dainuojanti revoliucija".

9,335419062 207%



0

0

0

0

LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS 

sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 0 0%

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes 

muziejui nėra taikomas.

0

0

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 0 0%

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes 

muziejui nėra taikomas.

82

2

25

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes 

muziejui nėra taikomas.

LIMIS portale prieinamų Lietuvos 

muziejų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 0 0% Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 0 0% Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių 

skaitmeninimo kompetencijų 

centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. 

Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos 

jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

0 0 0%

IV. Skaitmeninimas:                                                                                                                                

1. Įvykdyta –  suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 9,3 (planuota 

4,5). 

2. Įvykdyta – viso suskaitmeninta 3856 vnt. eksponatų (iš jų VEPIS 

projekto 1840).  Planuota suskaitmeninti – 4153 (iš jų VEPIS projekto 

1680).                                        

3. Įvykdyta – sukurta 1691 vnt.  (planuota 1200) skaitmeninių vaizdų.                                                    

4. Įvykdyta – parengtos 24 (planuota 8) virtualios parodos:  paroda, 

skirta smuikininko, pedagogo Aleksandro Livonto ir pianistės, 

pedagogės Olgos Šteinberg 100-ioms gimimo metinėms;  paroda 

„Legendinis tenoras Virgilijus Kęstutis Noreika“; „Gražina Balandytė“,  

„George Mikell (Jurgis Mikelaitis)“, „Prisimenant Gediminą 

Girdvainį“,  „Pirmieji žingsniai. Pirmasis lietuvių profesionalus baleto 

spektaklis „Kopelija“,  „Pirmieji žingsniai. Lietuvos operos teatro 

gimimas“, „Pirmieji žingsniai. Lietuvos profesionaliojo teatro 

gimimas“,  „XIX a. Vilniaus miesto afišos: Vilniaus daugiakultūrinio 

gyvenimo veidrodis,  „In memoriam. Modris Tenisonas“,  „Mažosios 

kino kameros“,  „33 žingsniai. 1957–1990 m. Lietuvos kino studijos 

vaidybiniai filmai“,  „Kauno tarpukario kino teatrai“, Eimunto 

Nekrošiaus režisuotų spektaklių „Ivanovas“, „Katė už durų“ ,  „Dėdė 

Vania“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, „Pirosmani, Pirosmani…“, „Ilga 

kaip šimtmečiai diena“ , „Kvadratas“, „Duokiškio baladės“ 

pristatymai virtualių parodu formatu, virtualus pasivaikščiojimas po 

parodų ciklą „Kvadratas,“ ištraukos iš monografijos „Giedrius 

Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“, "Dainuojanti revoliucija".

Į „Europeana“ sistemą pateiktų  suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Įvykdyta – sukurtos 5 (planuota 5) paslaugos, pritaikytos 

asmenims, turintiems negalią:  

1.1. Parengta paroda-edukacinė programa „Muzikinių dėžučių 

garsai“; 1.2. Parengti 2 edukaciniai užsiėmimai pritaikyti regos 

negalią turintiems asmenims: „Sensorinė edukacinė ekskursija 

muziejaus erdvėmis“ ir „Jei aš būčiau scenografas“; 1.3. Pritaikyti 

negalią turintiems žmonėms edukacinius užsiėmimai "Triukšmų 

įgarsinimas kino filmuose"  ir "XIX  a. pramogos salonuose: žaidimai 

ir šokiai ".

2. Neįvykdyta – dėl Covid-19 ribojimų renginiams nesukurta nauja 

paslauga –  kino renginių ciklas „Izoldos kino vakarai“. 

3. Neįvykdyta – į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktos 4 (planuota 

5) paslaugos – edukacinių užsiėmimų temos:  „Liaudies pasakos lėlių 

teatre“; „Būti ar nebūti“; „Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“; 

„..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“. 

4. Įvykdyta – ekspozicijai atnaujinti teikta LKT projektinė paraiška 

„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuolatinės ekspozicijos 

koncepcijos ir turinio sukūrimas“ ir parengta ekspozicijos dalis 

"Mažosios kino kameros". 

Dalį veiklų perkėlus į virtualią erdvę pasiekti tokie rodikliai:  1. 

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros 

paslaugų skaičius: 1 (Youtoube kanalas).   2. Sukurtų naujų virtualių 

(nuotolinių) paslaugų skaičius: 82 (3 unikalūs virtualūs pasakojimai, 7 

unikalios gido istorijos,  pasakojimai apie iškilias kultūros asmenybes, 

7 unikalios virtualios ekskursijos, 9 unikalūs virtualūs edukaciniai 

užsiėmimai, 3 elektroninės knygutės vaikams, 3 virtualūs žaidimai 

(viktorinos ir spėlionės), 14 eksponatų pristatymų su užduotimis 

rubrikoje  „įdomu=nenuobodu“, 11 užduočių (galvosūkių, dėlionių), 

24 virtualios parodos).   3. Surengtų unikalių edukacinių užsiėmimų 

virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius: 9. 4. Surengtų virtualių parodų 

skaičius 24. Youtube peržiūrų skaičius: 1937. Virtualių parodų 

lankytojų negalime nurodyti, kadangi, naudojame nemokamą 

programą, kuri neteikia statistinių duomenų.

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

7 84 1200% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius 

(vnt.)

Virtualių parodų rodiklis  viršytas 300 proc. 

Taip pat dėl Covid-19 situacijos šalyje 

muziejuje negalint vykdyti daugelio 

renginių, didelis dėmesys buvo skirtas 

veiklų perkėlimui į virtualią erdvę, todėl 

ženkliai padidėjo naujų unikalių paslaugų 

skaičius. Visos paslaugos, pvz. gido istorijos 

ar virtualios ekskursijos yra unikalios.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

5 4 80%

22

Numatytas įtraukti į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį edukacinis užsiėmimas  "Kino 

virtuvė" nebuvo patvirtintas. 

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

5 5 100%

1

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 2 100%

1

1

1

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

1 1 100%

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Įvykdyta – sukurtos 5 (planuota 5) paslaugos, pritaikytos 

asmenims, turintiems negalią:  

1.1. Parengta paroda-edukacinė programa „Muzikinių dėžučių 

garsai“; 1.2. Parengti 2 edukaciniai užsiėmimai pritaikyti regos 

negalią turintiems asmenims: „Sensorinė edukacinė ekskursija 

muziejaus erdvėmis“ ir „Jei aš būčiau scenografas“; 1.3. Pritaikyti 

negalią turintiems žmonėms edukacinius užsiėmimai "Triukšmų 

įgarsinimas kino filmuose"  ir "XIX  a. pramogos salonuose: žaidimai 

ir šokiai ".

2. Neįvykdyta – dėl Covid-19 ribojimų renginiams nesukurta nauja 

paslauga –  kino renginių ciklas „Izoldos kino vakarai“. 

3. Neįvykdyta – į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktos 4 (planuota 

5) paslaugos – edukacinių užsiėmimų temos:  „Liaudies pasakos lėlių 

teatre“; „Būti ar nebūti“; „Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“; 

„..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“. 

4. Įvykdyta – ekspozicijai atnaujinti teikta LKT projektinė paraiška 

„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus nuolatinės ekspozicijos 

koncepcijos ir turinio sukūrimas“ ir parengta ekspozicijos dalis 

"Mažosios kino kameros". 

Dalį veiklų perkėlus į virtualią erdvę pasiekti tokie rodikliai:  1. 

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros 

paslaugų skaičius: 1 (Youtoube kanalas).   2. Sukurtų naujų virtualių 

(nuotolinių) paslaugų skaičius: 82 (3 unikalūs virtualūs pasakojimai, 7 

unikalios gido istorijos,  pasakojimai apie iškilias kultūros asmenybes, 

7 unikalios virtualios ekskursijos, 9 unikalūs virtualūs edukaciniai 

užsiėmimai, 3 elektroninės knygutės vaikams, 3 virtualūs žaidimai 

(viktorinos ir spėlionės), 14 eksponatų pristatymų su užduotimis 

rubrikoje  „įdomu=nenuobodu“, 11 užduočių (galvosūkių, dėlionių), 

24 virtualios parodos).   3. Surengtų unikalių edukacinių užsiėmimų 

virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius: 9. 4. Surengtų virtualių parodų 

skaičius 24. Youtube peržiūrų skaičius: 1937. Virtualių parodų 

lankytojų negalime nurodyti, kadangi, naudojame nemokamą 

programą, kuri neteikia statistinių duomenų.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1. Įvykdyta – surengta planuota tarptautinė paroda „Federiko  Felinio 

šimtmetis“. Paroda buvo  rengiama kartu su Italijos institutu 

Lietuvoje ir Italijos užsienio reikalų ministerija.

2. Įvykdyta – parengta tarptautinei auditorijai skirta virtuali paroda 

anglų kalba „Dainuojanti revoliucija“.                       

 3. Neįvykdyta – muziejus yra tarptautinio Annos Lindth Fondo 

Lietuvoje nacionalinio tinklo narys. Paraiška tapti  Tarptautinės 

muziejų tarybos (ICOM) instituciniu nariu neteikta, kadangi 

prioritetas buvo skirtas muziejaus veiklų pritaikymui Covid-19 

pandemijos metu.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) 

įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

0 2 #DIV/0! Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Neplanuotai dvi muziejaus darbuotojos 

dalyvavo programoje „Museums Facing 

Extinction“, kurią Lietuvoje, kartu su 

muziejų bendruomene „We Are Museums“ 

ir EIT Climate-KIC, organizavo MO muziejus. 

Muziejus  kartu su užsienio partneriais 

teikė paraišką projektui „Europeana 3D“. 

Projekto vedantysi partneris Estijos jūrų 

muziejus. Paraiška nefinansuota.

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

2 1 50% Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Planuota reikšmė nepasiekta, nes paraiška 

tapti  Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 

instituciniu nariu neteikta, kadangi 

prioritetas buvo skirtas muziejaus veiklų 

pritaikymui Covid-19 pandemijos metu.



0

574

Neplanuotai į muziejų dėl bendrų parodų 

organizavimo kreipėsi Kauno miesto 

muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės 

muziejus, M. K. Čiurlionio namai muziejus, 

Šiaulių „Aušros“ muziejus, Bažnytinio 

paveldo muziejus, Maironio lietuvių 

literatūros muziejus, Alytaus kraštotyros 

muziejus, Antano Mončio namai-muziejus, 

Druskininkų miesto muziejus.

548

5

1

1

7

1

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0!

II. Tarptautiškumas:

1. Įvykdyta – surengta planuota tarptautinė paroda „Federiko  Felinio 

šimtmetis“. Paroda buvo  rengiama kartu su Italijos institutu 

Lietuvoje ir Italijos užsienio reikalų ministerija.

2. Įvykdyta – parengta tarptautinei auditorijai skirta virtuali paroda 

anglų kalba „Dainuojanti revoliucija“.                       

 3. Neįvykdyta – muziejus yra tarptautinio Annos Lindth Fondo 

Lietuvoje nacionalinio tinklo narys. Paraiška tapti  Tarptautinės 

muziejų tarybos (ICOM) instituciniu nariu neteikta, kadangi 

prioritetas buvo skirtas muziejaus veiklų pritaikymui Covid-19 

pandemijos metu.

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

2 1 50% Planuota reikšmė nepasiekta, nes paraiška 

tapti  Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 

instituciniu nariu neteikta, kadangi 

prioritetas buvo skirtas muziejaus veiklų 

pritaikymui Covid-19 pandemijos metu.

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Vykdant veiklas neplanuotai 

bendradarbiauta su institucijomis: 

Valstybiniu jaunimo teatru, su VŠĮ „Vinilo 

studija“, su VŠĮ „Teatro istorijos“, su 

Lietuvos moksleivių sąjunga, su Lietuvos 

muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės 

muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-

LT) valdyba, su Varėnos kultūros centru, su 

kino teatru „Garsas“, su VŠĮ „GO Vilnius“, 

su VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ 

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 organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara: 

1.  Įvykdyta dalinai – lankytojų pasitenkinimo apklausa buvo skelta į 

du etapus - pirmasis 2020.08.30 ir paklausta 100 žmonių, antrasis 

etapas neįvyko, dėl prasidėjusio karantino nuo lapkričio 7 d. 

  2. Įvykdyta – 2020-02-23 atlikta apklausa per nemokamą 

sekmadienį – 100 proc. patenkinti muziejaus paslaugomis. 

 3. Neįvykdyta – dėl Covid-19  pandemijos sukeltų aplinkybių (buvo 

sutrikdyta planuota muziejaus edukacinė veikla, vyko trečdaliu 

mažiau edukacinių užsiėmimų) neatlikta planuota mokytojų ir 

mokinių apklausa apie muziejaus edukacines programas. 

4. Neįvykdyta – planuota atlikti elektroninę apklausą apie muziejaus 

rengiamas parodas ir renginius, nes

dėl Covid-19  pandemijos sukeltų aplinkybių karantino metu  buvo 

negalimas arba ribotas parodų ir renginių lankymas, todėl nebuvo 

tikslinga vykdyti apklausą.

5. Įvykdyta – įvykdytos planuotos pagrindinės muziejaus veiklos 

viešinimo rinkodaros priemonės: 5.1. Spaudos pranešimai apie 

parodas ir renginius. Paskelbta 16 spaudos pranešimų; 5.2. Plakatų ir 

lankstinukų spauda renginiams ir parodoms; 5.3. Lankstinukai; 5.4. 

Plakatai lauko stenduose – plakatų serija, pristatanti po vieną 

muziejaus eksponatą; 5.5. Viešinimas socialiniuose tinkluose – 

muziejaus istorijų kūrimas, naujienų skelbimas, klausimų pateikimas, 

įvykių kūrimas. Pagal šiuo metu patvirtintą kultūros įstaigų vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką galėsime 

paskaičiuoti lankytojų rekomendavimo apsilankyti muziejuje 

procentą, lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indekso 

nepaskaičiuosime, todėl rodiklio neplanavome.

Muziejaus eksponatai, parodos, renginiai buvo pristatomi tiek 

socialiniuose tinkluose, tiek televizijoje (LRT laidose – tiek 

panoramoje, tiek teminėse kultūros laidose, pvz. „Daiktų istorijose“). 

Buvo parengti ir publikuoti kultūrai skirtuose tinklapiuose bei 

  

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas                                                              

1. Įvykdyta – įgyvendinta 14 (planuota 6) iniciatyvų 

bendradarbiaujant su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis: dalyvaujama Šeimos 

kortelės programoje,  su VŠĮ „GO Vilnius“, įgyvendinamas projektas, 

skatinantis turistų apsilankymą Vilniaus mieste ir muziejuje – 

dalyvaujama „Vilnius pass“ prgramoje, „Vilnius suorganizuotas 

renginys “Japoniškos atostogos Vilniuje”, su Lietuvos nacionaliniu 

operos ir baleto teatru organizuota   Teatrinių kostiumų paroda 

LNOBT, su Valstybiniu jaunimo teatru ir VŠĮ „Meno fortas“, rengtas 

parodų ciklas „Kvadratas“, su Lietuvos muziejų asociacija dalyvauta 

Vilniaus knygų mugėje, su Lietuvos dailininkų sąjunga surengta 

dailininko Jono Arčikausko kūrybos paroda „Kėslai ir ketinimai“ 

dailininkų sąjungos  Klaipėdos galerijoje, eksponuota paroda 

„Mažosios kino kameros“ kino centre „Garsas“, Panevėžyje, Varėnos 

kultūros namuose eksponuota paroda „Kvadratas“, su VŠĮ „Vinilo 

studija“ surengtas renginys „International vinyl fest 2020“, su VŠĮ 

„Teatro istorijos“ – spektaklio instaliacija „Miesto eilės“, su Lietuvos 

moksleivių sąjunga organizuotas renginys skirtas Vasario-16, su 

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos 

Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba  dalyvauta projekte  „Lietuvos 

muziejų fenomenai“, VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ surengtas 

„Vilniaus gatvių istorijų“ renginys.

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

6 14 233% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius (vnt.)

0 9 #DIV/0!



Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti muziejuje indeksas 

(proc.)

90 100 111% 5630 Lankytojų pasitenkinimo apklausa buvo 

vykdoma dviem etapais - pirmasis 

2020.08.30 ir paklausta 100 žmonių, 

antrasis etapas neįvyko, dėl prasidėjusio 

karantino nuo lapkričio 7 d. 

IV. Rinkodara: 

1.  Įvykdyta dalinai – lankytojų pasitenkinimo apklausa buvo skelta į 

du etapus - pirmasis 2020.08.30 ir paklausta 100 žmonių, antrasis 

etapas neįvyko, dėl prasidėjusio karantino nuo lapkričio 7 d. 

  2. Įvykdyta – 2020-02-23 atlikta apklausa per nemokamą 

sekmadienį – 100 proc. patenkinti muziejaus paslaugomis. 

 3. Neįvykdyta – dėl Covid-19  pandemijos sukeltų aplinkybių (buvo 

sutrikdyta planuota muziejaus edukacinė veikla, vyko trečdaliu 

mažiau edukacinių užsiėmimų) neatlikta planuota mokytojų ir 

mokinių apklausa apie muziejaus edukacines programas. 

4. Neįvykdyta – planuota atlikti elektroninę apklausą apie muziejaus 

rengiamas parodas ir renginius, nes

dėl Covid-19  pandemijos sukeltų aplinkybių karantino metu  buvo 

negalimas arba ribotas parodų ir renginių lankymas, todėl nebuvo 

tikslinga vykdyti apklausą.

5. Įvykdyta – įvykdytos planuotos pagrindinės muziejaus veiklos 

viešinimo rinkodaros priemonės: 5.1. Spaudos pranešimai apie 

parodas ir renginius. Paskelbta 16 spaudos pranešimų; 5.2. Plakatų ir 

lankstinukų spauda renginiams ir parodoms; 5.3. Lankstinukai; 5.4. 

Plakatai lauko stenduose – plakatų serija, pristatanti po vieną 

muziejaus eksponatą; 5.5. Viešinimas socialiniuose tinkluose – 

muziejaus istorijų kūrimas, naujienų skelbimas, klausimų pateikimas, 

įvykių kūrimas. Pagal šiuo metu patvirtintą kultūros įstaigų vartotojų 

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką galėsime 

paskaičiuoti lankytojų rekomendavimo apsilankyti muziejuje 

procentą, lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indekso 

nepaskaičiuosime, todėl rodiklio neplanavome.

Muziejaus eksponatai, parodos, renginiai buvo pristatomi tiek 

socialiniuose tinkluose, tiek televizijoje (LRT laidose – tiek 

panoramoje, tiek teminėse kultūros laidose, pvz. „Daiktų istorijose“). 

Buvo parengti ir publikuoti kultūrai skirtuose tinklapiuose bei 

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:                                                                                   

1. Neįvykdyta – dalyvavo 0 (palnuota 10).  Muziejuje 2020 m. 

planuota kviestis savanorius talkinti  „Muziejų naktis 2020“ bei 

kituose renginiuose muziejuje.  Planuota į muziejaus veiklas įtraukti 

10 savanorių. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Ne imti , 

bet duoti“ dėl savanoriško darbo padedant įgyvendinti LTMKM 

veiklas įgyvendinant projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus 

žmonių savanorystę“, kurios įgyvendinimas nusikelia į  2021 m. 

Tačiau dėl Covid-19 pandemijos aplinkybių savanoriai muziejaus 

renginiuose nedalyvavo.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

10 0 0% Dėl Covid-19 pandemijos aplinkybių 

savanoriai muziejaus renginiuose 

nedalyvavo. Tačiau pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Ne imti , 

bet duoti“ dėl savanoriško darbo padedant 

įgyvendinti LTMKM veiklas įgyvendinant 

projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus 

žmonių savanorystę“, kurios įgyvendinimas 

nusikelia į  2021 m.

48

0

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

6 3,363636364 56%

11

14

6

31

42

75,4375

1124642,1

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

128% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,25 0,451612903 181% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas: 

1. Įvykdyta – pasirengta personalo administravimo funkcijų 

konsolidavimui ir pagal nustatytą grafiką, perduota Nacionaliniam 

bendrųjų funkcijų centrui. 

2. Įvykdyta – įsigaliojus naujai muziejaus organizacinei struktūrai ir 

patvirtinus naują pareigybių sąrašą,  parengti pareigybių aprašymai, 

nurodant pareigybės pavadinimą, pareigybės grupę,  pareigybės lygį, 

specialius reikalavimus, keliamus šias pareigas einančiam 

darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija) bei 

pareigybei priskirtas funkcijas. 

3. Įvykdyta – parengtos naujos Vidaus darbo tvarkos taisykles, 

koreguojant darbo apmokėjimo sistemą.

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 100 100% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Rodiklis viršytas, kadangi 2020 m.  

muziejaus darbuotojai  aktyviau dalyvavo 

nuotoliniuose mokymuose, taip pat 

muziejuje buvo organizuojami tiksliniai 

mokymai muziejaus darbuotojams, 

kuriuose dalyvavo didžioji dalis darbuotojų 

(išvažiuojamasis seminaras „Muziejaus 

strategijos kūrimas“, seminaras „Pozityvaus 

mikroklimato kūrimas organizacijoje“, 

susitikimas-paskaita „Meno patirčių 

prieinamumo sprendimai Helsinkio 

muziejuose). 

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

I. Gautos lėšos:                             

1. Neįvykdyta – uždirbta 22600 Eur (planuota 30000) pajamų. 

2. Įvykdyta – pritraukta 30333,35 EUR (planuota 80 000 Eur) lėšų. 

3. Įvykdyta – pasiektas 65 proc. (planuotas – 30 proc.)  projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas. Parengta 17 (planuota 14) 

paraiškų leidybinei, parodinei, edukacinei bei viešinimo veiklai 

įgyvendinti.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

30000 22600 75% Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Finansai

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Įvykdyta –  dalyvauta  Europos muziejinių organizacijų tinklų 

(NEMO, ICOM) organizuojamose konferencijose, renginiuose, 

mokymuose (nuotoliniu būdu). 

2. Įvykdyta – dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos 

organizuojamuose mokymuose. 

3. Įvykdyta – dalyvauta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo 

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro 

organizuojamuose mokymuose.

4. Įvykdyta – dalyvauta kitų Lietuvos kultūros bei verslo organizacijų 

rengiamuose mokymuose.

5. Įvykdyta – dalyvauta Baltijos muzeologijos mokyklos mokymuose. 

6. Įvykdyta – parengta ir didesne dalimi įgyvendinta  Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

programa 2020 metams. Programa koregavosi dėl Covid-19 

aplinkybių, pvz. teko atsisakyti studijinės kelionės į Berlyno muziejus, 

taip pat didžioji dalis mokymų vyko nuotoliniu būdu.

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

75 96



798708

689500

109208

12100

0

10500

0,45

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)

I. Gautos lėšos:                             

1. Neįvykdyta – uždirbta 22600 Eur (planuota 30000) pajamų. 

2. Įvykdyta – pritraukta 30333,35 EUR (planuota 80 000 Eur) lėšų. 

3. Įvykdyta – pasiektas 65 proc. (planuotas – 30 proc.)  projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas. Parengta 17 (planuota 14) 

paraiškų leidybinei, parodinei, edukacinei bei viešinimo veiklai 

įgyvendinti.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

30000 22600 75%

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)



182850,28

483,37

120000

120000

0

17

11

100%
806644,87

304071,22

590632,54

177941,07

412691,47

25550

98000

LR Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. 

nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“  

priedas 5.28  skirta 95 000 EUR  (VVP 226) 

–„Lietuvos teatro,  muzikos ir kino 

muziejaus pastato Vilniuje , Vilniaus g.41, 

remontas“. 

1150

3621

1024

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

217% Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

I. Gautos lėšos:                             

1. Neįvykdyta – uždirbta 22600 Eur (planuota 30000) pajamų. 

2. Įvykdyta – pritraukta 30333,35 EUR (planuota 80 000 Eur) lėšų. 

3. Įvykdyta – pasiektas 65 proc. (planuotas – 30 proc.)  projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas. Parengta 17 (planuota 14) 

paraiškų leidybinei, parodinei, edukacinei bei viešinimo veiklai 

įgyvendinti.

Iš Lietuvos kultūros tarybos kultūros 

programos „Kultūros paveldo sritis: 

kultūros ir meno organizacijų naujų 

produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ 

projektas „Virtualūs vartai į muziejų“ 

finansuotas 50000 EUR. Šis projektas  

nebuvo numatytas, teiktas atsiradus 

papildomam kvietimui. Taip pat finansuota 

daugiau nei paprastai teiktų projektų, todėl 

numatytas rodiklis ženkliai viršytas.

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

379% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Vietoj 14 numatytų paraiškų pateikta 17 ir 

11 paraiškų finansuota.

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

II. Išlaidos:

1. Įvykdyta – planuota valstybės asignavimai 645000 EUR  (darbo 

užmokestčiui, komunalinėms paslaugoms ir ryšiams, transporto 

išlaidoms, prekėms ir paslaugoms).  Gauti valstybės asignavimai 

806644,87 EUR.                                                                                                                     

2 . Neįvykdyta – pasiekta 75 proc. dėl Covid-19 padarinių. Planuotos 

biudžetinės įstaigos pajamos 30000 EUR (kultūros paslaugos ir 

nuoma).  Planuojamos išlaidos darbo užmokesčio priedams, 

priemokoms ir prekėms bei paslaugoms pagrindinei veiklai  vykdyti.                                                                                                                                                                           

3. Įvykdyta – iš Lietuvos kultūros tarybos planuota gauti lėšų 

projektams vykdyti 40 000 EUR. Gauta 144700 EUR. iš Vilniaus m. 

savivaldybės - 700 EUR.                                                                                    

4. Įvykdyta – ES projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ numatytos  lėšos 35000 EUR. 

Gauta 57050,28 EUR.

0Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 80000 303333,65

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

30 65



3300

20173,89

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros 

vertybių įsigijimui (eurai)

II. Išlaidos:

1. Įvykdyta – planuota valstybės asignavimai 645000 EUR  (darbo 

užmokestčiui, komunalinėms paslaugoms ir ryšiams, transporto 

išlaidoms, prekėms ir paslaugoms).  Gauti valstybės asignavimai 

806644,87 EUR.                                                                                                                     

2 . Neįvykdyta – pasiekta 75 proc. dėl Covid-19 padarinių. Planuotos 

biudžetinės įstaigos pajamos 30000 EUR (kultūros paslaugos ir 

nuoma).  Planuojamos išlaidos darbo užmokesčio priedams, 

priemokoms ir prekėms bei paslaugoms pagrindinei veiklai  vykdyti.                                                                                                                                                                           

3. Įvykdyta – iš Lietuvos kultūros tarybos planuota gauti lėšų 

projektams vykdyti 40 000 EUR. Gauta 144700 EUR. iš Vilniaus m. 

savivaldybės - 700 EUR.                                                                                    

4. Įvykdyta – ES projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ numatytos  lėšos 35000 EUR. 

Gauta 57050,28 EUR.

0Kreditinis įsiskolinimas (eurai)



120000

120000

0

5779000

2787700

1616000

1616000

100% Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

Vilniuje, Vilniaus g.41 administracinių pastatų 

4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja statyba, 

rekonstavimas"  (eurai)

#DIV/0!

100

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100 100 100% Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Investicijų projektai

I. Projektų valdymas:

1. Įvykdyta – planuota parengti muziejaus 2-5 korpusų (Vilniaus g. 

41, Vilniuje) rekonstravimo ir kiemo sutvarkymo darbams techninio 

projekto A laidą.  Parengtas techninis projektas A laida; Atlikta 

techninio  A laidos projekto ekspertizė. 

2. Įvykdyta – planuota paskelbti muziejaus 2-5 korpusų (Vilniaus g. 

41, Vilniuje) rekonstravimo ir kiemo sutvarkymo darbams 

supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu. Įvykdytas statybos 

darbų rangovo supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu; 

Pasirašyta statybos darbų rangos sutartis.

Investicijų projekto "Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejaus 

Vilniuje Vilniaus g. 41 

administracinių pastatų 4G1/P, 

3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, 

rekonstravimas"  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

37,3 48,23844956 129% Investicijų projekto "Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejaus Vilniuje Vilniaus g. 41 administracinių 

pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, 

rekonstravimas" bendra vertė (eurai)

Metų antrajame pusmetyje papildomai 

skirtas 1 000 000 Eur 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą  "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

Vilniuje, Vilniaus g. 41 administracinių pastatų 

4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, 

rekonstravimas"  (eurai)

VIP pateiktas investicinis projektas  

"Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir 

Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams, 

kuriant naujas veiklas ir paslaugas". 

Kultūros ministerijos investicijų projektų 

atrankos komisija 2020 m. rugsėjo 4 d. 

posėdyje pritarė projekto įtraukimui į 

finansuojamų projektų  2021-2023 m. 

preliminarų sarašą.  

Investicijų projekto "Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejaus pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir 

Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams, kuriant naujas veiklas ir 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus 

g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas" 

(eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą  "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

Vilniuje, Vilniaus g.41 administracinių pastatų 

4G1/P,3B2/P,2A2/p(8.2) nauja statyba , 

rekonstravimas (eurai)

2. Įvykdyta – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų 

komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams, kuriant naujas veiklas ir 

paslaugas. Atliktas energinio efektyvumo auditas, parengtas 

muziejaus administracinio pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo 

visuomenės poreikiams  investicinis projektas.

Investicijų projekto "Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus 

g. 40 ir Vilniaus g. 41, 

rekonstravimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams, kuriant 

naujas veiklas ir paslaugas"  

įgyvendinimo pažanga (proc.)

0 0

II. Išlaidos:

1. Įvykdyta – planuota valstybės asignavimai 645000 EUR  (darbo 

užmokestčiui, komunalinėms paslaugoms ir ryšiams, transporto 

išlaidoms, prekėms ir paslaugoms).  Gauti valstybės asignavimai 

806644,87 EUR.                                                                                                                     

2 . Neįvykdyta – pasiekta 75 proc. dėl Covid-19 padarinių. Planuotos 

biudžetinės įstaigos pajamos 30000 EUR (kultūros paslaugos ir 

nuoma).  Planuojamos išlaidos darbo užmokesčio priedams, 

priemokoms ir prekėms bei paslaugoms pagrindinei veiklai  vykdyti.                                                                                                                                                                           

3. Įvykdyta – iš Lietuvos kultūros tarybos planuota gauti lėšų 

projektams vykdyti 40 000 EUR. Gauta 144700 EUR. iš Vilniaus m. 

savivaldybės - 700 EUR.                                                                                    

4. Įvykdyta – ES projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ numatytos  lėšos 35000 EUR. 

Gauta 57050,28 EUR.

Investicijų projekto "Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejaus 

Vilniuje, Vilniaus g.41 

administracinių pastatų 

4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja 

statyba, rekonstavimas" 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

100



Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

7,55 6,476963052 86%

3944,75

2669,61

1048,62

0

0

0

0

0

0

0

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. 2020 m. vykdyta patalpų apsauga. 

2. 2020m. vykdyta patalpų valymas. 

3. Įvykdyta – einamasis remontas (ekspozicinių salių sienų dažymas, 

ekspozicinių salių parketinių grindų šlifavimas; laiptinės remontas 

(sienų, laiptų atnaujinimas, durų dažymas), I-o aukšto ekspozicinių 

salių plytelių valymas, gaisro signalizacijos remontas, budėtojų darbo 

vietos remontas, lauko fasado karnizo remontas, lauko fasadų sienų 

dažymas (grafičių uždažymas), paradinio įėjimo aptrupėjusio tinko 

remontas). 

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus 

g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas" 

(eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

67,67 100%

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Turtas

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

67,67

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus 

g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas" 

įgyvendinti (eurai)

2. Įvykdyta – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų 

komplekso adresu Vilniaus g. 40 ir Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams, kuriant naujas veiklas ir 

paslaugas. Atliktas energinio efektyvumo auditas, parengtas 

muziejaus administracinio pastato rekonstrukcijos ir pritaikymo 

visuomenės poreikiams  investicinis projektas.

Investicijų projekto "Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino muziejaus 

pastatų komplekso adresu Vilniaus 

g. 40 ir Vilniaus g. 41, 

rekonstravimas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams, kuriant 

naujas veiklas ir paslaugas" 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)



0

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. 2020 m. vykdyta patalpų apsauga. 

2. 2020m. vykdyta patalpų valymas. 

3. Įvykdyta – einamasis remontas (ekspozicinių salių sienų dažymas, 

ekspozicinių salių parketinių grindų šlifavimas; laiptinės remontas 

(sienų, laiptų atnaujinimas, durų dažymas), I-o aukšto ekspozicinių 

salių plytelių valymas, gaisro signalizacijos remontas, budėtojų darbo 

vietos remontas, lauko fasado karnizo remontas, lauko fasadų sienų 

dažymas (grafičių uždažymas), paradinio įėjimo aptrupėjusio tinko 

remontas). 

67,67 100%

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

67,67



0

226,52

0

226,52

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas tenkantis 

vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

53 53 100%

370

1

1

0

0

0

                                              Direktorė

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. 2020 m. vykdyta patalpų apsauga. 

2. 2020m. vykdyta patalpų valymas. 

3. Įvykdyta – einamasis remontas (ekspozicinių salių sienų dažymas, 

ekspozicinių salių parketinių grindų šlifavimas; laiptinės remontas 

(sienų, laiptų atnaujinimas, durų dažymas), I-o aukšto ekspozicinių 

salių plytelių valymas, gaisro signalizacijos remontas, budėtojų darbo 

vietos remontas, lauko fasado karnizo remontas, lauko fasadų sienų 

dažymas (grafičių uždažymas), paradinio įėjimo aptrupėjusio tinko 

remontas). 

67,67 100%

(Vardas Pavardė)

Nideta Jarockienė

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Pasiektas mažesnis rodiklis, nes 

automobilio remontui išleista mažiau lėšų 

negu planuota – dėl Covid-19 ribojimų 

buvo mažesnė automobilio eksplotacija.

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Įvykdyta. Planuota atlikti planinį automobilio remontą.                                                                                                                              

2. Įvykdyta. Planuota atlikti metinę įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio 

turto metinę inventorizaciją.

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

2400 1150 48%

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

5,74 5,742315736 100%

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

67,67


