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I SKYRIUS 
MISIJA 

 

 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus misija – puoselėjant atvirą Lietuvos kultūrą, 

kūrybinį potencialą, siekiant valstybės ir visuomenės gerovės, kaupti, saugoti, tirti, 

restauruoti, aktualiai bei kokybiškai pristatyti ir populiarinti plačiajai Lietuvos ir pasaulio 

visuomenei istorines ir šiuolaikines Lietuvos ir pasaulio meno vertybes. 

 

II SKYRIUS 
VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) 

VEIKLOS TIKSLAI 

 

 

 

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai 

NPP strateginis tikslas 

arba veiklos tikslas ir jo 
poveikio vertinimo 

rodiklis  

Pradinė NPP 

nustatyta 
strateginio 

tikslo arba 

veiklos tikslo 
poveikio 

vertinimo 

rodiklio 
reikšmė 

 

Veiklos tikslo vertinimo rodiklio reikšmės 
Artimiausio 

paskesnio 
laikotarpio faktinė 

NPP strateginio 

tikslo poveikio 
vertinimo rodiklio 

reikšmė 

NPP strateginio tikslo 

poveikio vertinimo rodiklio 
reikšmės 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

 
2024 

 

2025 m. 

 

2030m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 08-001-11 Išsaugoti, 

pristatyti ir populiarinti 

nacionalinės dailės ir 
kitas kultūros vertybes 

       

1.1. E-08-001-11-01 
Lankytojų skaičius 

(žmonės) 

 344000,0 344000,0 344000,0    

1.2. E-08-001-11-02 
Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis 

(procentai) 

 7,0 7,0 7,0    

1.3. E-08-001-11-03 

LIMIS portale 
prieinamų Lietuvos 

muziejų suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros 
paveldo objektų dalis 

(procentai) 

 60,0 60,0 60,0    
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III SKYRIUS 
VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas (kultūros ministro valdymo 

srities veiklos prioritetas). 

Muziejus veiklos prioriteto įgyvendinimą vykdo per uždavinius:  

● Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo visuomenei didinimas 

mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį; 

●  Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros 

paveldo apsauga ir aktualizavimas, vykdant kultūros vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio 

turinio kūrimą ir sklaidą bei restauruojant ir konservuojant eksponatus. 

Vykdant šiuos uždavinius prisidedama prie 18-os Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos prioritetinių projektų „Kultūros svarba asmens, visuomenės ir valstybės raidai“ ir 

„Visiems prieinama ir įtraukianti Kultūra“. 

Svarbiausios veiklos: 

            • Įsigyti muziejines vertybes, rengti ekspozicijas, parodas, vykdyti edukacinius  

užsiėmimus. 

            • Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes. 

            • Radvilų rūmų pritaikymas muziejinei veiklai. 

• Teikti konsoliduotas kultūros paveldo skaitmeninimo paslaugas, skaitmeninį turinį  

naudoti kuriant elektronines paslaugas ir produktus, ugdyti muziejininkų gebėjimus 

skaitmeninimo srityje. 
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IV SKYRIUS 
PROGRAMOS 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vykdo programą „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas“. 

Programa skirta įgyvendinti muziejaus veiklos tikslus, užtikrinant kultūros ir meno vertybių kaupimą, tyrinėjimą, restauravimą ir konservavimą, 

saugojimą,  populiarinimą ir skaitmeninimą. Įgyvendinant šią programą, muziejus siekia teikiamų kultūros paslaugų kokybės gerinimo, prieinamumo ir 

patrauklumo didinimo, Lietuvos muziejuose saugomo kultūros paveldo skaitmeninio turinio plėtros ir sklaidos. 

 

2 lentelė. 2022—2024 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų) 

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

pavadinimas 
2022 metų asignavimai 2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 

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

išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
iš viso iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso iš jų 
darbo 

užmokes-

čiui 

iš viso iš jų 
darbo 

užmokes-

čiui 

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

 1 08 8 Kultūros valstybės veiklos sritis 11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820 

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

pristatymas ir populiarinimas 
11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820 

IŠ VISO 11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820 

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių             

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820 

Iš jų pervedimų priemonių              

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (įskaitant Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)  
11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820 

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)  
            

Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais  4199,535 935,535 716 3264 -1011 -410 0 -601 7780 0 0 7780 

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

Iš jų tęstinės veiklos priemonių  4199,535 935,535 716 3264 -1011 -410 0 -601 7780 0 0 7780 

Iš jų pervedimų priemonių  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų 
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08 Kultūros valstybės veiklos srities 08-001 programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, 

saugojimas, pristatymas ir populiarinimas“ 

 

 

 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vykdo funkcijų vykdymo programą „Muziejaus 

rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas“. Vykdant programą, suformuoti 

du tęstinės veiklos uždaviniai:  

• Išsaugoti, pristatyti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros vertybes; 

• Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų 

skaitmeninimą ir didinti jų prieinamumą visuomenei. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

 

1. Eksponatų išsaugojimas bus užtikrintas juos restauravus ir konservavus. Restauravimo ir 

konservavimo darbai nuo 2022 m. bus vykdomi modernizuotose restauravimo centro 

patalpose, užbaigus investicinį projektą „Prano Gudyno restauravimo centro pritaikymas 

kultūros paslaugoms“. Eksponatų tyrimų ir restauravimo kokybė pagerės įsigijus naują įrangą. 

Atsižvelgiant į Prano Gudyno restauravimo centro patirtį ir kompetenciją, Lietuvos 

nacionalinis dailės muziejus 2022–2024 m. sieks tapti muziejinių vertybių tyrimo ir 

restauravimo kompetencijų centru Lietuvos muziejams. Prano Gudyno restauravimo centras 

taps ir edukaciniu centru, pristatančiu veiklas užsiėmimuose. 

 

2. Bus tęsiami saugyklų tvarkymo darbai, gerinant eksponatų saugojimo kokybę. Turimus 

meno rinkinius plėsime tikslingai, įsigydami strategiškai svarbius meno kūrinius. 

 

3. Rengiant parodas bus stiprinamas visuomenės domėjimasis kultūros paveldu ir šiuolaikine 
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daile. Toliau veiks nuolatinės ekspozicijos ir ilgalaikės parodos. Pilnai atsinaujins Vilniaus 

paveikslų galerijos pastovioji ekspozicija, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus ekspoziciją 

pakeis Pasaulio lietuvių ir litvakų dailės ekspozicija. Bus kuriamas Radvilų rūmų Europos 

meno muziejus. Kursime „keliaujančio muziejaus“ projektus. Rekonstruojant, renovuojant 

patalpas, siekiama plėsti ekspozicines muziejaus erdves. Formuodami naujus meno patyrimo 

būdus, nevengsime eksperimentuoti ir pasitelkti naujausias technologijas. 

 

4. Muziejus ypatingą dėmesį skirs europinės vertės kolekcijų iš užsienio pristatymui, naujai 

įsigytų kolekcijų eksponavimui, ekspozicijų atnaujinimui, pasirengiant Vilniaus 700 metų 

jubiliejui. Ryškiai ir originaliai savo parodomis ir kitais renginiais dalyvausime Vilniaus 700-

ojo jubiliejaus 2023-siais programoje, atskleisdami Vilniaus kultūrinį turtingumą bei 

daugiatautiškumą. 

 

5. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas edukacinei veiklai, ekspozicijose ir parodose įdiegiant 

komponentus, patraukliai ir suprantamai paaiškinančius meno kūrinius ir meno kūrimo 

kontekstus bei procesus vaikams ir jaunimui. Tobulinsime šias metodikas, konsultuodamiesi 

su raidos psichologais, edukologais Lietuvoje ir užsienyje. Bendradarbiausime su 

animatoriais, kompiuterinių žaidimų kūrėjais, muzikantais ir aktoriais, kurdami vaikams ir 

jaunimui patrauklias edukacines priemones, sieksime kontakto su Lietuvos mokyklomis, 

skatinsime aktyviau išnaudoti muziejaus ekspozicijas, parodas ir su jų parengimu susijusių 

specialistų bei edukatorių ir gidų kompetencijas moksleivių švietimui. Pasiūlysime 

popamokinių edukacinių užsiėmimų jaunesniojo amžiaus (6-8 ir 9-11 metų) moksleiviams, 

prisidėdami prie neformaliojo ugdymo plėtros ir vaikų laisvalaikio užtikrinimo. Plėtosime 

bendradarbiavimą su Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetu. 

 

6. Publikuojant katalogus, monografijas, albumus, kt. knygas, elektroninius leidinius, bus 

užtikrintas meno vertybių populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje. Kursime palankias sąlygas 

naujai sukurtą mokslinį turinį, taikysime jo ekspertinį vertinimą, publikuosime moksliniuose 

leidiniuose. Skatinsime tyrimais grįstų parodų rengimą. 

 

7. Plėtosime skaitmeninimą, virtualių turų ir parodų kūrimą, elektroninę LNDM rinkinių 

apskaitą LIMIS sistemoje. Per 2022–2024 m. laikotarpį Lietuvos integralioje muziejų 

informacinėje sistemoje (LIMIS) bus sukaupti duomenys apie 300 000 Lietuvos muziejuose 

saugomų kultūros paveldo objektų. Visiems Lietuvos muziejams, prisijungusiems prie LIMIS 

sistemos, bus sudaryta galimybė automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą, kaupti duomenis 

apie eksponatus, muziejų sukurtas skaitmeninis turinys bus saugomas Lietuvos muziejų 

bendroje duomenų bazėje, sklaidai skirti duomenys apie muziejuose saugomus eksponatus ir 

kitus kultūros paveldo objektus bus viešinami LIMIS portalo viešosiose prieigose, pagal 

muziejų prašymus teikiami į nacionalinį portalą „ePaveldas“ www.epaveldas.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epaveldas.lt/
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2 grafikas. 08-001 programa „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir 

populiarinimas“ ir jos uždaviniai  

 

 
 

 

Programa įgyvendina šiuos planavimo dokumentus: 

 

1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Seimo 2020 m gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 “Dėl Aštuonioliktosios 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. 

2.  Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas 2010 m. birželio  30    d. Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių 

patvirtinimo“ ir jose numatytas kaitos kryptis: 

●         didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje; 

●         konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų skleisti Lietuvos    kultūrą užsienyje. 

3.    2021-2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtintą Lietuvos  Respublikos 

Vyriausybės 2020-09-09 nutarimu Nr. 998. 

4. Lietuvos kultūros politikos strategiją patvirtintą 2019 m. birželio 26 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 665 „Dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos 

patvirtinimo. 

5. Nacionalinę muziejų koncepciją pagal tvaraus vystymosi principus patvirtintą 2018 m. 

spalio 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-755 „Dėl 

nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus patvirtinimo“. 

6. Kultūros tarptautiškumo politikos koncepciją patvirtintą 2018 m. gruodžio 18 d. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-977“Dėl kultūros tarptautiškumo politikos 

koncepcijos patvirtinimo“. 

 

Programos vykdymo laikas –  neterminuotas. 
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Programos vykdytojai: 

Direktoriaus pavaduotojas investicijoms, vadybai ir plėtrai Vytautas Balčiūnas, tel. 212 0841, 

e. p. vytautas.balciunas @lndm.lt; 

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos-vyriausiosios fondų saugotojos pareigas Laima 

Sazonova, tel. 212 4257, e. p. laima.sazonova@lndm.lt; 

Direktoriaus pavaduotoja parodoms ir edukacijai Jolanta Jurašienė, tel. 262 1883, e. p. 

jolanta.jurasiene@lndm.lt; 

Direktoriaus pavaduotoja tyrimams ir leidybai dr. Algė Andriulytė, tel. 262 1883, e. p. 

alge.andriulyte@lndm.lt; 

L. e. p. LM ISC LIMIS vedėjas Donatas Snarskis, tel. 261 9670, e. p. 

donatas.snarskis@lndm.lt; 

Prano Gudyno restauravimo centro vadovė dr. Jūratė Senvaitienė, tel. 261 7941, e. p. 

jurate.senvaitiene@lndm.lt. 

 

Programos koordinatorius – direktorius dr. Arūnas Gelūnas, tel. 262 8030, e. p. 

muziejus@lndm.lt. 

 

 

 

mailto:laima.sazonova@lndm.lt
mailto:jolanta.jurasiene@lndm.lt
mailto:alge.andriulyte@lndm
mailto:donatas.snarskis@lndm.lt
mailto:muziejus@lndm.lt
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3 lentelė. 2022—2024 metų programos “Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas” uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos 

(tūkst. eurų) 
Valstybės 

veiklos 

srities, 
programo

s, 

uždavinio
, 

priemonė

s kodas, 
požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 

programo

s 
įgyvendin

imo 

plano, 
NPP ir 

(arba) 

nacionalin
ės plėtros 

programo
s 

elemento 

kodas 

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

išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
išlaidoms turtui 

įsigyti 
iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč

iui  

iš viso  iš viso iš jų 
darbo 

užmokesč

iui  

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

08-001-
11-01 (T) 

Išsaugoti, pristatyti ir populiarinti nacionalinės dailės ir 
kitas kultūros vertybes 

11363 7722 6162 3641 10367 7327 6162 3040 18147 7327 6162 10820  

08-001-

11-01-01 
(TP) 

Įsigyti muziejines vertybes, rengti ekspozicijas, parodas, 

vykdyti edukacinius užsiėmimus 
5590 5550 4520 40 5305 5265 4520 40 5305 5265 4520 40  

08-001-
11-01-02 

(TP) 

Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes 2172 2172 1642 0 2062 2062 1642 0 2062 2062 1642 0  

08-001-
11-01-03 

(TE) 

Radvilų rūmų pritaikymas muziejinei veiklai 3601   3601 3000   3000 10780   10780  

08-001-

11-02 (T) 
Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų 

kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir didinti jų 

prieinamumą visuomenei 

265 265 190 0 250 250 190 0 250 250 190 0  

08-001-

11-02-01 

(TP) 

Teikti konsoliduotas kultūros paveldo skaitmeninimo 

paslaugas, skaitmeninį turinį naudoti kuriant elektronines 

paslaugas ir produktus, ugdyti muziejininkų gebėjimus 

skaitmeninimo srityje 

265 265 190 0 250 250 190 0 250 250 190 0  

 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso 11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820  

 iš jo:  

1.1. valstybės biudžeto lėšos 
11298 7697 6142 3601 10287 7287 6142 3000 18067 7287 6142 10780  

 1.2. bendrojo finansavimo lėšos              

 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės 
paramos lėšos 

             

 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 330 290 210 40 330 290 210 40 330 290 210 40  
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Valstybės 
veiklos 

srities, 

programo
s, 

uždavinio

, 
priemonė

s kodas, 

požymis 

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2022 metų asignavimai Numatomi 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai LRV 
programo

s 

įgyvendin
imo 

plano, 

NPP ir 
(arba) 

nacionalin

ės plėtros 
programo

s 

elemento 
kodas 

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

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

išlaidoms turtui 
įsigyti 

iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

iš viso  iš viso iš jų 

darbo 

užmokesč
iui  

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

 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams              

 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, 
nurodant atskirus šaltinius) 

             

 Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos 

priemonėms finansuoti 
             

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamoms pažangos priemonėms 
             

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos 
priemonėms 

             

 Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų 

priemonėms finansuoti 
11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820  

 Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamoms tęstinės veiklos ir pervedimų 
priemonėms 

11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820  

 Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir 

pervedimų priemonėms 
             

 Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 11628 7987 6352 3641 10617 7577 6352 3040 18397 7577 6352 10820  
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4 lentelė. 2022—2024 metų programos “Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas” uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų 

reikšmės 
Vertinimo rodiklio 

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

dokumentas (LRV programos 

įgyvendinimo planas, NPP, 
PP)  

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

 1 uždavinys 

08-001-11-01 (T) Išsaugoti, pristatyti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros 

vertybes 

     

R-08-001-11-01-01 Surengtų parodų skaičius (vienetai) 30,0 43,0 43,0 43,0  

 1 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-01-01 (TP) Įsigyti muziejines vertybes, rengti ekspozicijas, parodas, vykdyti 

edukacinius užsiėmimus 

     

R-08-001-11-01-01-01 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žmonės) 20000,0 47000,0 47000,0 47000,0  

R-08-001-11-01-01-02 Virtualių apsilankymų skaičius (vienetai) 700000,0 710000,0 710000,0 710000,0  

P-08-001-11-01-01-03 Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vienetai) 1200,0 2350,0 2360,0 2400,0  

P-08-001-11-01-01-04 Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vienetai) 100,0 180,0 185,0 190,0  

P-08-001-11-01-01-05 Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vienetai) 155,0 160,0 165,0 170,0  

 1 uždavinio 2 priemonė 

08-001-11-01-02 (TP) Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes 
     

R-08-001-11-01-02-01 Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vienetai) 86700,0 85500,0 85000,0 84800,0  

 1 uždavinio 3 priemonė 

08-001-11-01-03 (TE) Radvilų rūmų pritaikymas muziejinei veiklai 
     

P-08-001-11-01-03-01 Projektinių lėšų įsisavinimas (procentai)  100,0 100,0 100,0  

 2 uždavinys 

08-001-11-02 (T) Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimą ir didinti jų prieinamumą visuomenei 

     

R-08-001-11-02-01 Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per metus (vienetai) 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0  

 2 uždavinio 1 priemonė 

08-001-11-02-01 (TP) Teikti konsoliduotas kultūros paveldo skaitmeninimo paslaugas, 

skaitmeninį turinį naudoti kuriant elektronines paslaugas ir produktus, ugdyti 

muziejininkų gebėjimus skaitmeninimo srityje 

     

R-08-001-11-02-01-01 Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų 

skaičius (vienetai) 
 3000,0 3000,0 3000,0  

R-08-001-11-02-01-02 Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vienetai) 
15,2 15,5 15,6 15,7  

P-08-001-11-02-01-03 LM ISC LIMIS organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius (žmonės)  200,0 200,0 200,0  
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V SKYRIUS 
VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI 

 

5 lentelė. 2022—2024 metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai 

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

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

Projekto 

tipas 
Nacionali

nė PP, 

Nacionali
nės PP 

valdytoja

s 

Priemonė

s/projekto 

kodas 

Įstaigos  

(projekto 

vykdytojo
)  

pavadini

mas 

Projekto 

pavadini

mas 

Įgyvendinimo 

terminai (metais) 
Bendra projekto vertė  Likutinė vertė iki 

2021   metų 
Planuojama 

panaudoti 2021  

metais 

2022 metais 2023 metais 2024 metais 

pradžia pabaiga Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 
Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 
Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 
Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 
Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 
Valstybės 

biudžeto 
lėšos 

Kiti 

šaltiniai 

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

   08-001-

11-01-

03 (TE) 

/ IP-01-

0001 

Lietuvo

s 

nacional

inis 

dailės 

muzieju

s 

Radvilų 

rūmų 

pritaiky

mas 

muzieji

nei 

veiklai / 

Vilniaus 

Jonušo 

Radvilo

s rūmų 

Vilniuje, 

Vilniaus 

g. 24, 

pritaiky

mas 

muzieji

nei 

veiklai 

2020 2025 26037,0 0,0 25837,0 0,0 130,0 0,0 3601,0 0,0 3000,0 0,0 10780,0 0,0 

Iš viso projektams: 26037,0 0,0 25837,0 0,0 130,0 0,0 3601,0 0,0 3000,0 0,0 10780,0 0,0 
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6 lentelė. 2022—2024 metų valstybei svarbių projektų, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų, tęstinių 

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

programai įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų vertinimo rodikliai ir jų reikšmės 
Priemonės / 

projekto kodas 
Įstaigos 

(projekto 

vykdytojo)  

pavadinimas 

Priemonės / 
projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinimo terminai (metais) Vertinimo 
rodiklio kodas 

Valstybei 
svarbių 

projektų 

vertinimo 
rodiklių 

pavadinimai ir 

matavimo 
vienetai 

Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs 
strateginio 

planavimo 

dokumentas (PP 
/ NPP) 

Žymių 
vertinimo 

rodiklių 

reikšmių kitimo 
paaiškinimai 

pradžia pabaiga 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

08-001-11-

01-03 (TE) 

 Lietuvos 

nacionalinis 

dailės 

muziejus 

 

Vilniaus 

Jonušo 

Radvilos 

rūmų 

Vilniuje, 

Vilniaus g. 

24, 

pritaikymas 

muziejinei 

veiklai 

2020 2025 

 

P-08-001-11-

01-03-01 
Projektinių 

lėšų 

įsisavinimas 

(procentai) 

 100 100 100 
08-001-11-

01-03 (TE) 

 Lietuvos 

nacionalinis 

dailės 

muziejus 
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VI SKYRIUS 
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

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

Eil. 
Nr. Institucijos ar įstaigos pavadinimas 

2021 metai 2022 metai 2023 metai 2024 metai 

Pareigybių 

skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmoke
sčiui 

Valdym
o 

išlaidos 

Pareigybių 

skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmoke
sčiui 

Valdym
o 

išlaidos 

Pareigybių 

skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmoke
sčiui 

Valdym
o 

išlaidos 

Pareigybių 

skaičius 
Išlaidos 

darbo 

užmoke
sčiui 

Valdym
o 

išlaidos iš viso 

iš jų 
valstybė

s 

tarnauto
jai 

iš viso 

iš jų 
valstybė

s 

tarnauto
jai 

iš viso 

iš jų 
valstybė

s 

tarnauto
jai 

iš viso 

iš jų 
valstybė

s 

tarnauto
jai 

1.  Lietuvos nacionalinis dailės muziejus 465,00 0,00 5636,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 

 Iš viso 465,00 0,00 5636,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 465,00 0,00 6352,0 0,0 
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