
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)

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

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.

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės 
77

Įgyvendina šiuos ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentus:▪Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 

2030“; 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą; 

Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires; Lietuvos kultūros 

politikos strategiją; Nacionalinė muziejų koncepcija pagal 

tvaraus vystymosi principus; Kultūros paveldo 

išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepciją ir kitus 

aktualius planavimo dokumentus. Įgyvendinamas kultūros 

ministro valdymo srities prioritetas: 2. Kultūros  paslaugų  

prieinamumo  ir  kokybės  gerinimas.

Įvykdytas viešasis pirkimas techninio projekto 

parengimui (vnt.)
1

Parengtas ir pateiktas patikslintas techninis  

projektas  (vnt.)
1

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

2. Užtikrinti tinkamą projekto „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų 

komplekso adresu Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams, kuriant naujas veiklas ir paslaugas“ veiklų vykdymą

Įgyvendina šiuos ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentus:Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 

2030“; 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą; 

Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires; Lietuvos kultūros 

politikos strategiją; Nacionalinė muziejų koncepcija pagal 

tvaraus vystymosi principus; Kultūros paveldo 

išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepciją ir kitus 

aktualius planavimo dokumentus. Įgyvendinamas kultūros 

ministro valdymo srities prioritetas: 2. Kultūros  paslaugų  

prieinamumo  ir  kokybės  gerinimas.



Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 32

Surengtų parodų skaičius (vnt). 28

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

724 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 637 tūkst. eurų; turtui – 9 tūkst. eurų. 

1 strateginis tikslas

Prieinamumas ir dalyvavimas. Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos 

įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas.

 (01-08 programa. Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir 

aktualizavimas. 1 programos tikslas: Informacijos išteklių visuomenei prieinamumo gerinimas, kuriant naujas inovatyvias 

paslaugas; 1 tikslo  1 Uždavinys: 01-01, Užtikrinti gyventojų kultūrinio ir informacinio raštingumo plėtrą; 3 programos 

tikslas: 03, Pilietinės-tautinės savimonės skatinimas ir kūrybingos asmenybės ugdymas; 3 tikslo  1 uždavinys: 03-01, 

Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą; 4 programos tikslas: Integrali kultūros paveldo 

apsauga, aktualizavimas ir atvėrimas visuomenei; 4 tikslo 1 uždavinys: 04-01, Užtikrinti kultūros paveldo apsaugos politikos 

formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir veiksmingumą; 4 tikslo 2 uždavinys: 04-02, Užtikrinti kultūros paveldo 

aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei.)

2 strateginis tikslas

Sąlygos. Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai.

(02-07 programa. Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas. 1 programos tikslas:  01, Gerinti 

kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio 

įgyvendinimui; 01-01 Uždavinys: Didinti kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą; 01-02 Uždavinys: 

Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą).

3. Populiarinti  muziejaus rinkinius, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų 

prieinamumą visuomenei, kuriant naujas veiklas bei paslaugas. 

Įgyvendina šiuos ilgos ir vidutinės trukmės planavimo 

dokumentus:Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 

2030“; 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą; 

Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires; Lietuvos kultūros 

politikos strategiją; Nacionalinė muziejų koncepcija pagal 

tvaraus vystymosi principus. Įgyvendinami šie kultūros 

ministro valdymo srities prioritetai: 2. Kultūros  paslaugų  

prieinamumo  ir  kokybės  gerinimas,  3.  Integralios 

kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas.



Veiklos planu siekiama šių muziejaus 

20XX –20XX  metų strateginio veiklos plano 

 tikslų ir uždavinių:

[Taikoma tik asignavimų valdytojams]

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Lankytojų skaičius (žm.) 25000 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 16000 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 60 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

0,7 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 28 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

1 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

12 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kitų 

muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose planuojama pristatyti 3100 eksponatų, t. y. 

0,7 proc. muziejaus rinkinių.                                                                                   2. Numatoma 

užtikrinti į LIMIS apskaitą įrašytų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalies 

didėjimą. Planuojama reikšmė 1000 eksponatų. Planuojama naujai įsigytais eksponatais 

papildyti sekančius rinkinius: dailininkės Marijos Bespalovos  kūrinių rinkinį, Vilniaus teatro 

"Lėlė" –  lėlėmis, Akademinio Operos ir baleto teatro, Kauno Valstybinio Muzikinio teatro, 

Valstybinės Filharmonijos einamąja medžiaga, Vytauto Petrulio video technikos rinkinį, 

aktorės, pedagogės Aldonos Adomaitytės, režisieriaus Jono Jurašo, Nijolės Adomėnaitės, 

Klaipėdos dramos teatro rinkinį einamąja medžiaga ir kt.

3. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo 

edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 5 kitų muziejų specialistus.                                                                                                                                                    

4.  Numatoma užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruoti 7 eksponatus, konservuoti 

3014 eksponatų.

5. Muziejuje, kituose muziejuose ir institucijose planuojama surengti 12 parodų: 5 parodas 

muziejuje: Algimanto Puipos tapybos parodą „Susapnuoti peizažai III“, interaktyvią 

virtualios realybės instaliaciją „Angelų takais“, parodą „Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-

ųjų „Barbora Radvilaitė“ ir jos refleksijos“, „Gražina ir Drakonas“, XIX a. afišų parodą. 6-ias 

parodas kitur Lietuvoje: „Permainų laikas: kinas, muzika, dailė ir teatras 1988-1990 m.“ 

(Valstybės pažinimo centre), „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai“, skirtą aktoriui Arūnui 

Storpirščiui (Varėnos kultūros centre), „Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras“ (Liaudies 

buities muziejuje Rumšiškėse), dvi parodas po atviru dangumi „Istoriniai personažai scenos 

kūriniuose“ ir „Daugiatautė Lietuvos teatro, muzikos ir kino istorija“ bei  parodą užsienyje:  

„Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920–1940 m.“ (Latvijoje ar 

Lenkijoje).

6. Planuojama išleisti leidinį “…Vladas Sipaitis… Dienoraščiai, laiškai, prisiminimai” bei 

parengti tris mokslines publikacijas rinkinių tyrinėjimo temomis.

I. Apsilankymai: 

1. Pasiekti, kad muziejaus ekspozicijas, parodas, edukacinius užsiėmimus, kilnojamąsias 

parodas, muziejaus fondus aplankytų ir renginiuose dalyvautų 25000 lankytojų.                                                                                                                                                                  

2. Užtikrinti lankytojams galimybę kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį muziejaus 

ekspozicijas lankyti nemokamai.                                                                                                           

3. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 16000. 

4. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 15000. 

5. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais – 1600.

6. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 1400.                                                                                                     

Planuojamas procentaliai didelis nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius, nes muziejuje 

organizuojama daug renginių, kurie yra nemokami, taip pat pirmą pusmetį nuotoliniai 

edukaciniai užsiėmimai vedami nemokamai.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.)

12 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

6500 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

4000 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 800 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

1000 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kitų 

muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose planuojama pristatyti 3100 eksponatų, t. y. 

0,7 proc. muziejaus rinkinių.                                                                                   2. Numatoma 

užtikrinti į LIMIS apskaitą įrašytų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalies 

didėjimą. Planuojama reikšmė 1000 eksponatų. Planuojama naujai įsigytais eksponatais 

papildyti sekančius rinkinius: dailininkės Marijos Bespalovos  kūrinių rinkinį, Vilniaus teatro 

"Lėlė" –  lėlėmis, Akademinio Operos ir baleto teatro, Kauno Valstybinio Muzikinio teatro, 

Valstybinės Filharmonijos einamąja medžiaga, Vytauto Petrulio video technikos rinkinį, 

aktorės, pedagogės Aldonos Adomaitytės, režisieriaus Jono Jurašo, Nijolės Adomėnaitės, 

Klaipėdos dramos teatro rinkinį einamąja medžiaga ir kt.

3. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo 

edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 5 kitų muziejų specialistus.                                                                                                                                                    

4.  Numatoma užtikrinti eksponatų restauravimą. Restauruoti 7 eksponatus, konservuoti 

3014 eksponatų.

5. Muziejuje, kituose muziejuose ir institucijose planuojama surengti 12 parodų: 5 parodas 

muziejuje: Algimanto Puipos tapybos parodą „Susapnuoti peizažai III“, interaktyvią 

virtualios realybės instaliaciją „Angelų takais“, parodą „Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-

ųjų „Barbora Radvilaitė“ ir jos refleksijos“, „Gražina ir Drakonas“, XIX a. afišų parodą. 6-ias 

parodas kitur Lietuvoje: „Permainų laikas: kinas, muzika, dailė ir teatras 1988-1990 m.“ 

(Valstybės pažinimo centre), „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai“, skirtą aktoriui Arūnui 

Storpirščiui (Varėnos kultūros centre), „Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras“ (Liaudies 

buities muziejuje Rumšiškėse), dvi parodas po atviru dangumi „Istoriniai personažai scenos 

kūriniuose“ ir „Daugiatautė Lietuvos teatro, muzikos ir kino istorija“ bei  parodą užsienyje:  

„Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920–1940 m.“ (Latvijoje ar 

Lenkijoje).

6. Planuojama išleisti leidinį “…Vladas Sipaitis… Dienoraščiai, laiškai, prisiminimai” bei 

parengti tris mokslines publikacijas rinkinių tyrinėjimo temomis.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:             

1. Siekiant populiarinti muziejaus rinkinius ir vykdyti edukacinę veiklą muziejus planuoja 

organizuoti edukacinius užsiėmimus moksleiviams, šeimoms, suaugusiems, žmonėms su 

negalia.  Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 6500 (vaikų ir mokinių – 

5000; senjorų – 400; asmenų, turinčių negalią – 200; kt. asmenų – 900).                                                                                                                                                                                                            

2.  Planuojama parengti edukacinę programą mokyklinio amžiaus vaikams, suderintą su 

formalaus ugdymo programomis: sukurti 16 naujų užsiėmimų. 

3. Kurti naujas parodas lydinčius 6 edukacinius užsiėmimus ir 4 temines ekskursijas. 

4. Planuojama sukurti nuotolinę edukacinę programą: sukurti 16 naujų užsiėmimų. 

5. Planuojama parengti 2 naujus edukacinius užsiėmimus negalią turintiems asmenims, 2 

naujus edukacinius užsiėmimus senjorams, 1 naują– šeimoms.                                                                                                                                                                    

6. Planuojama surengti  edukacinių užsiėmimų (skirtų vaikams ir mokiniams – 150, skirtų 

senjorams – 9, skirtų asmenims, turintiems negalią – 9, skirtų kitiems asmenims – 9).

7. Planuojama organizuoti 40 teminių bei pažintinių ekskursijų, kuriose dalyvautų 800 

lankytojų.   

8. Planuojama surengti 2 ekskursijas (turus) virtualiu būdu, kuriose dalyvautų 1000 

asmenų.

9. Planuojam surengti  200  edukacinių užsiėmimų virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius 

(vnt.), kuriuose dalyvautų 4000 asmenų.



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

5,5 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Rima 

Grašienė

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]

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra 

taikomas.

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra 

taikomas.

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra 

taikomas.

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra 

taikomas.

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra 

taikomas.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 32 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

4 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

6 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:                                                                                                                                      

1. Planuojamas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, 

tenkantis vienam objektui – 5,5.                                                                       

2. Planuojama suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti juos su skaitmeniniais 

vaizdais) 3420 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus. (iš jų VEPIS projekto 590).                                                                               

3. Planuojama sukurti 1200 eksponatų skaitmeninius vaizdus (skenuoti, fotografuoti). 

4. Muziejus partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios 

virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ ir 2020 m. šiam projektui planuojama suskaitmeninti 

ir sukurti metaduomenis 590 eksponatų. 

5. Planuojamas LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičiaus (vnt.) didėjimas: 1500 eksponatų.                                                                                                                                       

6. Planuojama parengti 16 virtualių parodų: „Gražina Konstancija Remeikaitė. Kostiumas.“,  

„Operai – Birutė - 100“, „Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-ųjų „Barbora Radvilaitė“ ir jos 

refleksijos“, „Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras“; 3 virtualias parodas iš ciklo 

„Mažosios  kino kameros“, 3 virtualias parodas iš ciklo „Moterys teatre“, 5 virtualių parodų 

ciklą „M. Dobužinskio kelionių vadovas po Europą“, 1 iš ciklo „Fantastiški beprotiški 

likimai“.

I. Paslaugos:

1. Planuojama vykdyti 6 paslaugas, pritaikytas asmenims, turintiems negalią:           

1.1. Planuojama parengti 2 naujus edukacinius užsiėmimus negalią turintiems asmenims;                                                                                                                                               

1.2.  Vykdyti pritaikytus negalią turintiems žmonėms 4 edukacinius užsiėmimus „Triukšmų 

įgarsinimas kino filmuose“, „Jei aš būčiau scenografas“, „..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“: 

pažinkime tradicinius lietuvių liaudies muzikos instrumentus“, „Liaudiškos pasakos lėlių 

teatre“. 

2. Sukurti 2 naujas paslaugas – renginių ciklą „Susitikimai su tarpdiscilpininio meno 

kūrėjais“ bei koncertų ciklą „Sekmadienio muzika“ (darbinis pavadinimas).

3. Planuojama kurti naujas e. paslaugas ir e. produktus: 

3.1. 16 virtualių parodų (ciklai „Moterys teatre“, „Fantastiški, beprotiški likimai“, „Mažosios 

kino kameros“, „M. Dobužinskio kelionių vadovas po Europą“ ir kt. parodos);

3.2. Virtualius pasakojimus apie profesijas teatre ir muziejuje (7 siužetus);

3.3. Sukurti nuotolinę edukacinę programą: sukurti 14 naujus užsiėmimus;

3.4. Sukurti 2 elektronines knygas;

3.5. Sukurti žaidimą „Virtualus muziejus“ (galimybė susikurti parodą pačiam ir ja pasidalinti 

socialiniuose tinkluose).

4. Planuojama parengti ir pateikti į Kultūros paso paslaugų rinkinį 4 naujus edukacinius 

užsiėmimus: „Kino virtuvė“,  „Pasivaikščiojimas su Adomu Mickevičiumi“, „Icchokas 

Rudaševskis ir Vilniaus geto dienoraštis“, „Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“  bei toliau 

organizuoti jau įtrauktus į kultūros paso rinkinį 2 muziejaus edukacinius užsiėmimus:  

„Vaidinkime su lėlėmis“ ir „..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“: pažinkime tradicinius 

lietuvių liaudies muzikos instrumentus“. 

5. Planuojama parengti muziejaus nuolatinės ekspozicijos koncepciją.

6. Planuojamas renginių skaičius (vnt.) 27:

6.1. Parodos „Laisvas kinas: 1990 – 2020“ renginiai: diskusijos, pokalbiai su kino kūrėjais bei 

filmų peržiūros; 

6.2.  Parodos „Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-ųjų „Barbora Radvilaitė“ ir jos refleksijos“ 

renginiai;

6.3. Parodos „Gražina ir drakonas“ renginiai;

6.4. Susitikimai  su tarpdisciplininio meno kūrėjais;

6.5. Koncertų ciklas „Šeštadienio muzika“;

6.6. Tarptautinė muziejų diena;



Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas.

I. Paslaugos:

1. Planuojama vykdyti 6 paslaugas, pritaikytas asmenims, turintiems negalią:           

1.1. Planuojama parengti 2 naujus edukacinius užsiėmimus negalią turintiems asmenims;                                                                                                                                               

1.2.  Vykdyti pritaikytus negalią turintiems žmonėms 4 edukacinius užsiėmimus „Triukšmų 

įgarsinimas kino filmuose“, „Jei aš būčiau scenografas“, „..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“: 

pažinkime tradicinius lietuvių liaudies muzikos instrumentus“, „Liaudiškos pasakos lėlių 

teatre“. 

2. Sukurti 2 naujas paslaugas – renginių ciklą „Susitikimai su tarpdiscilpininio meno 

kūrėjais“ bei koncertų ciklą „Sekmadienio muzika“ (darbinis pavadinimas).

3. Planuojama kurti naujas e. paslaugas ir e. produktus: 

3.1. 16 virtualių parodų (ciklai „Moterys teatre“, „Fantastiški, beprotiški likimai“, „Mažosios 

kino kameros“, „M. Dobužinskio kelionių vadovas po Europą“ ir kt. parodos);

3.2. Virtualius pasakojimus apie profesijas teatre ir muziejuje (7 siužetus);

3.3. Sukurti nuotolinę edukacinę programą: sukurti 14 naujus užsiėmimus;

3.4. Sukurti 2 elektronines knygas;

3.5. Sukurti žaidimą „Virtualus muziejus“ (galimybė susikurti parodą pačiam ir ja pasidalinti 

socialiniuose tinkluose).

4. Planuojama parengti ir pateikti į Kultūros paso paslaugų rinkinį 4 naujus edukacinius 

užsiėmimus: „Kino virtuvė“,  „Pasivaikščiojimas su Adomu Mickevičiumi“, „Icchokas 

Rudaševskis ir Vilniaus geto dienoraštis“, „Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“  bei toliau 

organizuoti jau įtrauktus į kultūros paso rinkinį 2 muziejaus edukacinius užsiėmimus:  

„Vaidinkime su lėlėmis“ ir „..Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“: pažinkime tradicinius 

lietuvių liaudies muzikos instrumentus“. 

5. Planuojama parengti muziejaus nuolatinės ekspozicijos koncepciją.

6. Planuojamas renginių skaičius (vnt.) 27:

6.1. Parodos „Laisvas kinas: 1990 – 2020“ renginiai: diskusijos, pokalbiai su kino kūrėjais bei 

filmų peržiūros; 

6.2.  Parodos „Jono Jurašo scenos ženklai. 1972-ųjų „Barbora Radvilaitė“ ir jos refleksijos“ 

renginiai;

6.3. Parodos „Gražina ir drakonas“ renginiai;

6.4. Susitikimai  su tarpdisciplininio meno kūrėjais;

6.5. Koncertų ciklas „Šeštadienio muzika“;

6.6. Tarptautinė muziejų diena;



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

1 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

0 Vertinimo kriterijus neplanuojamas.

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

2 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

1 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

8 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

II. Tarptautiškumas:

1. Planuojama bendradarbiaujant su Lietuvos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos 

ambasadomis užsienyje, tarptautiniu Annos Lindth fondu Lietuvoje, organizuoti virtualios 

parodos „Dainuojanti revoliucija” sklaidos renginius užsienio auditorijai.

2. Muziejus yra tarptautinio Annos Lindth Fondo Lietuvoje nacionalinio tinklo narys ir 

planuoja tapti Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) instituciniu nariu.

3. Planuojama parodą „Scenos aristokratai ir maištininkai. Lietuvos teatro dailė 1920–1940 

m.“ eksponuoti Lenkijoje arba Latvijoje.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Planuojama aktyviai bendradarbiauti su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis, kartu įgyvendinant 8 iniciatyvas: su Socialinių 

paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

dalyvaujant Šeimos kortelės programoje,  su VŠĮ „GO Vilnius“, įgyvendinant bendrą 

projektą, skatinantį turistų apsilankymą Vilniaus mieste ir muziejuje,  su VŠĮ „Ne imti , bet 

duoti“ įgyvendinant projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę, su 

Varėnos kultūros centru eksponuojant parodą „Dalios Tamulevičiūtės mokiniai“, skirtą 

aktoriui Arūnui Storpirščiui (Varėnos kultūros centre), su VšĮ „Vinilo studija“ organizuojant 

renginį  „International vinyl fest 2021“, su kino teatru „Skalvija“ organizuojant parodos 

„Laisvas kinas: 1990 – 2020“ renginiius: diskusijas, pokalbius su kino kūrėjais bei filmų 

peržiūrą kino teatre, su VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centru rengiant edukacinį 

užsiėmimą „Icchokas Rudaševskis ir Vilniaus geto dienoraštis“,  su Valstybės pažinimo 

centru parengti parodą „Permainų laikas: kinas, muzika, dailė ir teatras 1988-1990 m.“. 

2. Planuojama pasirašyti bendradarbiavimo/strateginės partnerystės sutartį su Lietuvos 

radiju ir televizija. 



IV. Rinkodara:

1.  Planuojama atlikti 2020 m. pradėtą muziejaus lankytojų pasitenkinimo muziejaus 

teikiamomis paslaugomis tyrimą. 

2. Planuojama atlikti mokytojų, moksleivių ir jaunimo iki 25 m. apklausą apie muziejaus 

edukacines programas. 

3. Planuojama sukurti vieningą muziejaus įvaizdžio koncepciją.

4. Numatomos pagrindinės muziejaus veiklos viešinimo rinkodaros priemonės:   

4.1. Spaudos pranešimai apie parodas ir renginius.

4.2. Plakatų ir lankstinukų spauda renginiams ir parodoms.

4.3. Lankstinukai: A. Muziejaus lankstinukai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis; B. Šeimų 

edukacinių užsiėmimų lankstinukai; C. Moksleivių edukacinių užsiėmimų lankstinukai bei 

plakatai.

4.4. Plakatai lauko stenduose – plakatų serija, pristatanti po vieną muziejaus eksponatą.

4.5. Viešinimas socialiniuose tinkluose – muziejaus istorijų kūrimas, naujienų skelbimas, 

klausimų pateikimas, įvykių kūrimas. 

4.6. Pristatyti muziejaus rinkinius, parodas, renginius socialiniuose tinkluose bei televizijoje 

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

4.7. Planuojama perkama reklama LRT, mokama reklama muziejaus socialinio tinklo 

paskyroje,  reklamuoti muziejaus parodas reklaminiuose stenduose Vilniaus mieste ir kt.

5.8. Muziejaus suvenyrų koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 2 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Į Muziejaus rinkinių tyrimų veiklą įtraukti 1 savanorį. 

2. Į savanorišką veiklą rengiant kultūros renginius įtraukti 2 savanorius. 

3. Atsižvelgiant į poreikį, mokslinei ir taikomajai praktikai priimti Vilniaus universiteto ir kitų 

aukštųjų mokyklų studentus.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

3 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                        

Referentė Inga Purvinskienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,25 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                        

Referentė Inga Purvinskienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

6 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                        

Referentė Inga Purvinskienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Direktoriaus pavaduotoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti, 

vadovaujantis 2019-12-13 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-827 „Dėl muziejaus 

valdymo tobulinimo gairių patvirtinimo“. 

2. Į personalo valdymo procesus įtraukti Darbo tarybos ir Darbuotojų saugos ir sveikatos 

komitetus.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Dalyvauti  Europos muziejinių organizacijų tinklų (NEMO, ICOM) organizuojamose 

konferencijose, renginiuose, mokymuose (nuotoliniu būdu). 

2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose mokymuose. 

3. Dalyvauti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centro organizuojamuose mokymuose.

4. Dalyvauti kitų Lietuvos kultūros bei verslo organizacijų rengiamuose mokymuose.

5. Pateikti paraiškas dalyvavimui Baltijos muzeologijos mokyklos mokymuose.

6. Parengti ir įgyvendinti  Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo programą 2021 metams.



Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

83 Direktorė Nideta Jarockienė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 82400 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                         

Vyr. buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 100000 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                         

Vyr. buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Dalyvauti  Europos muziejinių organizacijų tinklų (NEMO, ICOM) organizuojamose 

konferencijose, renginiuose, mokymuose (nuotoliniu būdu). 

2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose mokymuose. 

3. Dalyvauti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centro organizuojamuose mokymuose.

4. Dalyvauti kitų Lietuvos kultūros bei verslo organizacijų rengiamuose mokymuose.

5. Pateikti paraiškas dalyvavimui Baltijos muzeologijos mokyklos mokymuose.

6. Parengti ir įgyvendinti  Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo programą 2021 metams.

Finansai
I. Gautos lėšos:

1.  693 000 EUR -valstybės biudžeto asignavimai, 31 000 Eur  Biudžetinės įstaigos  pajamos

2. Pritraukti (rėmimas, projektai) 100 000 Eur lėšų. 

3. Planuojamas projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas – 40 proc.  Siekiant 

projektinio finansavimo parengti 12 paraiškų eksponatų įsigijimui, restauravimui, 

leidybinei, parodinei, edukacinei, bei viešinimo veiklai įgyvendinti. 



I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Įvardijamos numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai nekilnojamo turto valdymo 

tema

2. Patalpų apsauga.

3. Ekspozicinių salių vaizdo stebėjimo sistemos remontas. 4. Ekspozicinių salių modernios 

signalizacijos įdiegimas. 5. Avarinės šildymo sistemos kapitaliniai tvarkymo darbai. 6. 

Šilumos punkto renovavimas. 7. Lietaus nuotekinės sistemos kapitalinis remontas. 8. Stogo 

avarinės būklės likvidavimas. 9. Fasado dekoratyvinių elementų avarinės būklės 

likvidavimas. 10. Langų avarinės būklės likvidavimas. 11. Eksponatų saugyklų tvarkymo 

darbai. 12. Pastato ventiliacinės sistemos įdiegimo darbai.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

7,55 Ūkio dalies vedėjas Audrius Janulevičius

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

2000 Ūkio dalies vedėjas Audrius Janulevičius

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,35 Ūkio dalies vedėjas Audrius Janulevičius

Investicijų projekto Lietuvos teatro, muzikos ir 

kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, 

administracinių pastatų 4G1/, 3B2/P ,2A2/P (8,2) 

nauja statyba, rekonstravimas įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

77,01 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                         

Vyr. buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

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.)

11,33 Direktorė Nideta Jarockienė                                                                         

Vyr. buhalterė Audronė Vaikšnoraitė

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas) (Vardas Pavardė)

Nideta Jarockienė

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Įvardijamos numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai kilnojamo turto valdymo 

tema

2. Atlikti planinį automobilio remontą. 

3. Atlikti metinę įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinę inventorizaciją.

Turtas

I. Projektų valdymas:

1. Investicinio projekto "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, 

administracinių pastatų 4G1/, 3B2/P ,2A2/P (8,2) nauja statyba, rekonstravimas"  Statybos 

darbų atlikimas pagal pateiktą rangovo statybų darbų planą. Planuojami 2021 asignavimai 

1 676 000 EUR

2. 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" Paskelbti viešą konkursą techniniam 

projektui parengti. Atlikti techninio projekto ekspertizę. Paskelbti viešą konkursą rangovų 

paieškai. Pasirašyti sutartį su rangovų. Planuojami 2021 asignavimai 195 000 EUR


