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Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (90.900.1750)
2016–2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Skatinti kultūros ir dailės procesų suvokimą kaupiant, saugant, tiriant ir pristatant M. K. Čiurlionio
kūrybą, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą.
VEIKLOS PRIORITETAI
VP–01. Gerinti muziejaus teikiamas lankytojų aptarnavimo paslaugas ir modernizuoti
muziejaus fizinę ir informacinę infrastruktūrą.

Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis

Svarbiausi darbai
1
2

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, rekonstruoti M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus centrinį pastatą
Parengti M. Žilinsko dailės galerijos investicinį ir techninį projektus

I – IV ketv.
I – IV ketv.

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Siektina reikšmė
2016-ais metais

1
2

M. K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcijos įvykdymo dalis
M. Žilinsko dailės galerijos investicinio ir techninių projektų parengimas

100 proc.
100 proc.

VP–02. Teikti kokybiškas paslaugas ir didinti jų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms.
Įgyvendinimo terminas,
ketvirtis

Svarbiausi darbai

1
2

1
2

Sukurti muziejaus virtualų turą
Sukurti edukacines programas nuotoliniam mokymui darbui su mokyklomis

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Siektina reikšmė
2016-ais metais

1
2

Suskaitmenintų eksponatų skaičius (per metus)
Naujos nuotolinės edukacinės programos (per metus)

5000,0
3,0

Eil.
Nr.

Prioriteto pavadinimas

I – IV ketv.
I – IV ketv.

Gerinti muziejaus teikiamas lankytojų aptarnavimo paslaugas ir modernizuoti muziejaus fizinę ir informacinę
infrastruktūrą
Teikti kokybiškas paslaugas ir didinti jų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms

Asignavimai
€
1099,0
45,0

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
1. Bendradarbiaujant su KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetu bei VDU
Socialinių mokslų fakultetu, nuolat atlikti muziejaus tikslinių grupių lūkesčių ir teikiamų
paslaugų kokybės analizes. Remiantis analizių išvadomis planuoti ir įgyvendinti kokybinius
muziejaus veiklos pokyčius.
2. Tobulinti darbuotojų bendrąsias kompetencijas bei ugdyti profesinius gebėjimus
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Rekomenduojama šią informaciją pavaizduoti
grafiškai.
1 strateginis
tikslas Pavyzdžiui:
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei kultūros
vertybes

1 programa
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
Asignavimai, iš viso: 3442,4 €
Iš jų DU: 1206,3 €

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius (vnt.)

2015-ųjų
228

2016-ųjų
228

2017-ųjų
228

2018-ųjų
228

Išlaidos darbo užmokesčiui (tūkst. €)

1114979

1206,3

1206,3

1206,3
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2016—2018-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

1.

Programos pavadinimas
Iš viso

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
iš jų valdymo išlaidos

Iš viso asignavimų programoms
Iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis, procentais

2016-ųjų metų
asignavimai
Iš jų

Numatomi 2017-ųjų metų
asignavimai
Iš jų

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai
Iš jų

Išlaidoms
Iš jų
darbo
Iš viso
užmok
esčiui

Išlaidoms
Iš jų
darbo
Iš viso
užmok
esčiui

Išlaidoms
Iš jų
darbo
Iš viso
užmok
esčiui

Turtui
įsigyti

Iš viso

Turtui
įsigyti

Iš viso

Turtui
įsigyti

3540,0
0,0

2426,0

1282,0

1114,0

2193,0
0,0

2178,0

1207,0

15,0

2193,0
0,0

2178,0

1207,0

15,0

3540,0
0,0
0%

2426,0
0,0
0%

1282,0
0,0
0%

1114,0
0,0
0%

2193,0
0,0
0%

2178,0
0,0
0%

1207,0
0,0
0%

15,0
0,0
0%

2193,0
0,0
0%

2178,0
0,0
0%

1207,0
0,0
0%

15,0
0,0
0%

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Aplinka
Politiniai veiksniai
Muziejus vykdo ir nuosekliai vykdys nuolatinį ekspozicijų atnaujinimą, siekiant sukurti
patogią erdvę kultūriniam švietimui, rengs specializuotas edukacines programas, skirtas
visoms visuomenės grupėms, plėtos tarptautinius kultūrinius mainus, rengdamas užsienio
šalių parodas ir pristatydamas Lietuvos kultūros paveldą kitose šalyse. Muziejus
įgyvendindamas savo misiją remiasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejų plėtros
strateginėmis kryptimis 2015–2020 metams, Kultūros objektų aktualizavimo 2014−2020 metų
programa. Taip pat, vadovausis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos
prioritetu 4.2. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, kultūrinio savitumo
ugdymas bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro prioritetais.
Muziejus planuoja nuoseklų savo struktūrinių padalinių fizinės ir informacinės infrastruktūros
atnaujinimą, kadangi beveik visiems statiniams yra būtina pilna renovacija, dalinis remontas ir
ekspozicijų modernizavimas (M. Žilinsko dailės galerija, A. Žmuidzinavičius muziejus,
Istorinė prezidentūra, J. Zikaro muziejus, A. ir P. Galaunių namai). Kadangi tai susiję su
Valstybės investicijomis ir ES struktūrinių fondų parama, šiuo etapu yra parengtos pastatų
esamos būklės studijos ir rinkodaros planai. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m.
programa sudarys galimybes padidinti muziejaus ekspozicijų patrauklumą, padės pritraukti
visų visuomenės grupių atstovus.
Ekonominiai veiksniai
Muziejus siekia teikti kokybiškas paslaugas ir deramai pristatyti saugomas kultūros vertybes.
Tam būtina sudaryti tinkamas sąlygas eksponatų saugojimui ir eksponavimui, parengti
patrauklias ir šiuolaikiškas ekspozicijas.
2007 m. metais pradėtas, o nuo 2011 m. tęsiamas muziejaus investicinis projektas
(Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcija ir naujo priestato statyba).
Planuojama, kad 2016 m. investicinis projektas bus įgyvendintas. Investicijos leis sukurti ir
muziejuje įdiegti audiogidus, mobiliąsias aplikacijas, informacinius terminalus, o taip pat
šiuolaikiškai įrengti ekspozicijas.
Siekiant, kad sistemingai būtų vykdoma viena iš viena svarbiausių muziejaus veiklų –
sistemingai kaupti kultūros paveldą, 2015 m. planuojama iš muziejaus lėšų skirti – 8688 €,
2016 m. – 5792 € eksponatų, papildančių spragas muziejaus kolekcijose, įsigijimui.
Socialiniai veiksniai
Muziejininkai – vertingiausia muziejaus specialistų grandis, kurianti turinį beveik visai
muziejaus veiklai, yra išugdomi ne per kelerius metus. Muziejuje sudaromos sąlygos
mokslinei veiklai (studijos, susijusios su darbu muziejuje, dėstymas šalies mokslo įstaigose,
mokslinių tyrimų įgyvendinimas ir pan.), kvalifikacijos tobulinimui ir profesinių gebėjimų
ugdymui (dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose ir pan.). Sudaromos sąlygos
susipažinti su naujausia profesine literatūra.
2016–2018 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas rengiant muziejaus
metodinius susirinkimus, seminarus, organizuojant komandos formavimo renginius, rengiant
mokymus muziejaus aptarnaujančiam personalui. 2016–2018 m. planuojama surengti po 3
metodinius mokymus per metus, po 1 išvažiuojamąjį seminarą muziejaus darbuotojams.
Didėjantį rinkodaros ir kultūros vadybos žinių poreikį pildysime pasitelkiant akademinę
visuomenę ir planuojant ir įgyvendinant bendrus projektus su jaunais šių sričių specialistais,
bendradarbiausime su VDU ir KTU.
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Nuo 2014 m. aktyviai pradėta plėtoti veikla su savanoriais. Tai teikia ne tik apčiuopiamą
naudą muziejui (pvz., kai pagal Erasmus programą studijuojantys kitų šalių studentai ir
būsimieji VDU dailėtyros absolventai, kurie dirba su muziejininkais rengiant parodas,
renginiuose bei tyrinėjant kolekcijas), bet ir daro muziejininkystės veiklą labiau suprantamą,
atsiranda jaunų žmonių motyvacija baigus studijas dirbti muziejuje.
Siekiant užtikrinti muziejaus teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą įvairioms visuomenės
socialinėms grupėms, muziejus yra sukūręs lanksčią kainų ir nuolaidų sistemą, kuri suteikia
galimybę muziejaus ekspozicijas, parodas, renginius lankyti nemokamai. Muziejų nemokamai
gali lankyti meno specialybių gimnazistai bei studentai, meno kūrėjai, o nuo rugsėjo mėn. 1 d.
iki gegužės 31 d. trečiadieniais visi ES šalių piliečiai muziejų lanko nemokamai.
Muziejus yra įkūręs vienintelę Lietuvoje šiuolaikinio meno nuolatinę ekspoziciją neregiams,
parengęs programas vaikams ir jaunimui turintiems psichinę negalią, nuolat rengia ir planuoja
rengti edukacinius savaitgalius šeimoms. Ypatingas dėmesys 2016–2018 m. bus skiriamas
bendradarbiavimui su Kauno regiono kūrybinėmis organizacijomis, rengiant specializuotas
mokymosi muziejuje programas, rengiant projektą „Puoselėjame audimo ir drožybos
tradicijas“.
Technologiniai veiksniai
Muziejus susiduria su dideliais iššūkiais, įsibėgėjant LIMIS informacinės sistemos veiklai
(LIMIS muziejuje įdiegta 2013 m. pradžioje). Per 2011–2014 metus nepalyginamai išaugo
kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, 100 % šių darbo vietų turi interneto ryšį. Informacinių
technologijų diegimas didina įstaigos sąnaudas ir darbo krūvį, nes muziejaus darbuotojai turi
būti aprūpinti tinkama, šiuolaikiška technine ir programine įranga, kuri fiziškai ir morališkai
greitai nusidėvi, be to, privalo būti pakankamai dažnai atnaujinama. Muziejinių vertybių
skaitmeninimas ir perkėlimas į elektronines duomenų bazes reikalauja didelių žmogiškųjų
išteklių ir laiko sąnaudų. Šiuo metu vienam rinkinio saugotojui tenka maždaug 20000 vnt.
eksponatų. Iki 2015 m. į sistemą suvesta 10970 eksponatų. 2016–2018 m. planuojama į
sistemą tinkamai suvesti po 4000 eksponatų kasmet. Suskaitmenintus eksponatus planuojama
panaudoti rengiant parodas ir atnaujinant nuolatines ekspozicijas, kuriose naudojamos
informacinės technologijos, tuo būdu visuomenei pristatyti muziejuje saugomas kultūros
vertybes.
Naujos technologijos yra efektyvus būdas pristatyti muziejaus veiklą visuomenei, skleisti
informaciją didesniam suinteresuotų žmonių ratui, tuo būdu gerinant informacijos
prieinamumą. 2016–2018 metais bus siekiama kaip galima plačiau išnaudoti socialinius
muziejaus tinklus Facebook ir Twitter, rengiant konkursus, kuriant naujas rubrikas ir tęsiant
esamas, kuriose būtų pristatomi suskaitmeninti eksponatų vaizdai, ieškoti naujų priemonių,
pristatant muziejaus veiklą ir siekiant grįžtamojo ryšio, kuris bus fiksuojamas analizuojant
informacinių srautų efektyvumą, su lankytojais. Taip planuojama sukurti naują muziejaus
paskyrą Instagram.
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STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei kultūros
vertybes
Vertinimo
kriterijau
s kodas
E-01-01

Efekto vertinimo kriterijų
pavadinimas, mato vienetas
Lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su
praėjusiais metais (proc.)

Vertinimo kriterijų reikšmės
2015-ųjų
1,0

2016-ųjų
1,0

2017-ųjų

2018-ųjų

1,0

1,0

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas (01-01)
Bendroji informacija apie programą
Programos parengimo argumentai
Programa parengta siekiant užtikrinti strateginio muziejaus tikslo įgyvendinimą. Programoje
yra numatomos priemonės šiam tikslui pasiekti. Programa, kurią pradėta įgyvendinti nuo
muziejaus įsteigimo 1921 m., yra tęstinė, nuosekli ir kiekvienais metais papildoma naujomis
priemonėmis, atsižvelgiant į aplinkos pokyčių analizę. Programa prisideda įgyvendinant LR
Kultūros ministro veiklos prioritetą – Lietuvos kultūros ir kūrybinių produktų ir paslaugų
žinomumo didinimas bei remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 metų veiklos
prioritetu 4.2. Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, kultūrinio savitumo
ugdymas.
Programos strateginio tikslo pavadinimas
Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Muziejus, įgyvendindamas strateginį tikslą kaupia, saugo prižiūri, tyrinėja ir eksponuoja
kultūros vertybes, siekdamas jas išsaugoti ateities kartoms. Kultūros vertybių apsauga
muziejuje užtikrinama laikantis nustatytų muziejinių normų. Muziejuje saugomų vertybių
sklaida ir populiarinimas vykdomas rengiant parodas. Nuolatinėse ekspozicijose ir parodose
edukacinės veiklos pritaikytos įvairioms visuomenės socialinėms grupėms ir yra nuolat
atnaujinamos, atsižvelgiant į tematiką ir tikslines grupes.
Ypatingas dėmesys skiriamas darbui su pedagogais, moksleiviais, neįgaliaisiais,
profesionalais, šeimomis, socialiai remtinais žmonėmis. Siekdamas visuomenei tinkamai
pristatyti muziejuje saugomas kultūros vertybes, muziejus leidžia informacinius leidinius bei
kuria naujas paslaugas naudodamasis suskaitmenintais muziejaus eksponatais.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Užtikrinta nacionalinio kultūros paveldo apsauga (naudojantis tinkamomis šiuolaikinėmis
apsaugos priemonėmis, moderniomis saugyklomis, restauruojant naudojantis naujausiomis
technologijomis, laikantis nustatytų muziejinių normų), vertingais eksponatais papildyti
muziejaus rinkiniai (nuosekliai didinant kolekcijų apimtį ir turinį, įsigyjant vertingus
muziejinius objektus), užtikrinti muziejaus rinkiniuose saugomų kultūros vertybių moksliniai
tyrimai (publikuojant muziejaus rinkinius, dalyvaujant mokslinėje veikloje), patraukliai ir
paveikiai visuomenei pristatyti muziejaus rinkiniuose saugomi eksponatai, muziejuje
sudarytos sąlygos mokytis ir mokytis visų amžiaus grupių lankytojus (rengiant parodas,
renginius, edukacines parodas ir edukacines programas)
Programos įgyvendinimui 2016 m. numatoma 228 etatai
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Programos koordinatorius – direktorius Osvaldas Daugelis – 8 37 229400
Programos vykdytojai – vyr. buhalterė Audronė Rukšėnienė – 8 37 202581, direktoriaus
pavaduotoja – vyr. fondų saugotoja Nijolė Adomavičienė – 8 37 206375, direktoriaus
pavaduotoja muziejininkystei ir administracijai Daina Kamarauskienė 8 37 322579,
direktoriaus pavaduotojas investicinėms programoms ir plėtrai Kęstutis Linkus 8 37 222158,
direktoriaus pavaduotoja parodoms ir ekspozicijoms Eglė Komkaitė-Baltušnikienė – 8 37
320485, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūras Balčiūnas – 8 37 209256,
skaitmeninimo centro vadovė Raimonda Norkutė – 8 37 323603.
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
PROGRAMA – „MENO IR KULTŪROS VERTYBIŲ SAUGOJIMAS, KAUPIMAS IR POPULIARINIMAS 01-01“ KODAS (01-01)
2 lentelė. 2016—2018-ųjų metų programos 01-01 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(tūkst. eurų)
2016-ųjų metų asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Iš jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Išlaidoms
Iš viso
Iš viso

01

01-01

01-01-01

01-01-02
01-02
01-02-01

01-02-02

01-02-03

01-02-04

Programos tikslas:
Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines
vertybes
Uždavinys:
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius,
saugoti ir eksponuoti juos
Priemonė:
Palaikyti informacines sistemas, skaitmeninti
eksponatus
Priemonė:
Tyrinėti kolekciją, saugoti ir apskaityti eksponatus
Uždavinys:
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
Priemonė:
Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant nuolatines
ekspozicijas, ruošiant parodas
Priemonė:
Ruošti edukacines programas nuolatinėse ekspozicijose
ir parodose
Priemonė:
Ekspozicinių ir parodų plotų (vykdyti M. K. Čiurlionio
muziejaus rekonstrukciją) atnaujinimas ir praplėtimas,
įrangos ir technologijų įsigijimas
Priemonė:
Atnaujinti Istorinės LR Prezidentūros infrastruktūrą,
pritaikant visuomenės reikmėms

Iš jų
darbo
užmokesčiui

Turtui
įsigyti

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai Tarpinstit.
veiklos
Iš jų
Iš jų
plano
kodas,
Išlaidoms
Išlaidoms
VyriauIš viso
Iš viso
Iš jų
Iš jų
Turtui
Turtui
sybės
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti prioriteto
Iš viso
Iš viso
užmoužmokodas
kesčiui
kesčiui

3540,0

2426,0

1282,0

1114,0

2193,0

2178,0

1207,0

15,0

2193,0

2178,0

1207,0

15,0

1678,0

1678,0

1282,0

0,0

1580,0

1580,0

1207,0

0,0

1580,0

1580,0

1207,0

0,0

51,0

51,0

39,0

0,0

51,0

51,0

39,0

0,0

51,0

51,0

39,0

0,0

1627,0

1627,0

1243,0

0,0

1529,0

1529,0

1168,0

0,0

1529,0

1529,0

1168,0

0,0

1790,0

691,0

0,0

1099,0

541,0

541,0

0,0

0,0

541,0

541,0

0,0

0,0

438,0

438,0

0,0

0,0

438,0

438,0

0,0

0,0

438,0

438,0

0,0

0,0

103,0

103,0

0,0

0,0

103,0

103,0

0,0

0,0

103,0

103,0

0,0

0,0

1099,0

0,0

0,0

1099,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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01-03

01-03-01

Uždavinys:
Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei
ekspozicijas ir parodų sales
Priemonė:
Techniškai ir materialiai aprūpinti muziejaus
ekspozicijas ir saugyklas ir jas prižiūrėti, užtikrinti
darbuotojų mobilumą
1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

72,0

57,0

0,0

15,0

72,0

57,0

0,0

15,0

72,0

57,0

0,0

15,0

72,0

57,0

0,0

15,0

72,0

57,0

0,0

15,0

72,0

57,0

0,0

15,0

3540,0
0,0

2426,0
0,0

1282,0
0,0

1114,0
0,0

2193,0
0,0

2178,0
0,0

1207,0
0,0

15,0
0,0

2193,0
0,0

2178,0
0,0

1207,0
0,0

15,0
0,0

0,0
72,0
0,0

0,0
57,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
15,0
0,0

0,0
72,0
0,0

0,0
57,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
15,0
0,0

0,0
72,0
0,0

0,0
57,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
15,0
0,0

3540,0

2426,0

1282,0

1114,0

2193,0

2178,0

1207,0

15,0

2193,0

2178,0

1207,0

15,0
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3 lentelė. Programos 01-01 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2015—2018-ųjų metų
Vertinimo
kriterijaus kodas

R-01-01-01-01

P-01-01-01-01-01
P-01-01-01-01-02
P-01-01-01-01-03
P-01-01-01-01-04

P-01-01-01-02-01
P-01-01-01-02-02
P-01-01-01-02-03
P-01-01-01-02-04
P-01-01-01-02-05
P-01-01-01-02-06
P-01-01-01-02-07
P-01-01-01-02-08
P-01-01-01-02-09

P-01-01-01-03-01

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
2015-ųjų
1 tikslas:
01, Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes
Eksponatų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais (vienetai)
1 tikslo 1 uždavinys:
01-01, Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus (vienetai)
Suinventorintų eksponatų skaičius (per metus) (vienetai)
Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja
verte eksponatų dalis, proc. (procentai)
Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų suskaitmenintų
eksponatų dalis (procentai)
1 tikslo 2 uždavinys:
01-02, Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
Parodų, surengtų muziejuje, skaičius per metus (vienetai)
Naujos nuotolinės edukacinės programos (per metus) (vienetai)
M. K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcijos įvykdymo dalis (procentai)
Istorinės LR Prezidentūros infrastruktūros, pritaikant visuomenės reikmėms
įvykdymo dalis (procentai)
M. Žilinsko dailės galerijos investicinio ir techninių projektų parengimas (procentai)
Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius per metus (vienetai)
Muziejaus sukurtų naujų e. paslaugų ir e. produktų skaičius per metus (vienetai)
Muziejaus projektinio finansavimo paieškos paraiškų rezultatyvumas (patenkintų
paraiškų dalis nuo visų pateiktų paraiškų, proc.)
Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus darbuotojų dalis nuo įstaigos darbuotojų
skaičiaus per metus, proc. (procentai)
1 tikslo 3 uždavinys:
01-03, Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų
sales
Muziejinės, ekspozicinės, parodinės įrangos poreikio tenkinimas (procentai)

2016-ųjų

2017-ųjų

2018-ųjų

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

3500,0
2000,0

5000,0
4000,0
88,5

5000,0
4000,0
87,0

5000,0
4000,0
85,5

7,8

8,8

9,9

70,0
3,0
100,0
100,0

70,0
3,0

70,0
3,0

2,0
4,0
80,0

2,0
4,0
80,0

2,0
4,0
80,0

40,0

40,0

40,0

20,0

20,0

20,0

50,0
87,0

20,0

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2016-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius
Eil.
Nr.

Institucijos/įstaigos pavadinimas

Institucijos/įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
Iš jų
valstybės
tarnautojai

Iš viso
1

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

6,00
6,00
55,2

0,00

Kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai
Iš viso
24,00
24,00
189,4

Iš jų
valstybės
tarnautojai
0,00

Specialistai/ neturintys
pavaldžių asmenų ir kiti
Iš viso
198,00
198,00
961,7

Iš jų
valstybės
tarnautojai
0,00

Iš viso

228,00
228,00
1206,3

Iš jų
valstybės
tarnautojai
0,00
0,00
0,0

Išlaidos
darbo
užmokesčiui
tūkst. eurų
1206,3
1206,3

2

5 lentelė. 2016—2018-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. eurų)
Įgyvendinimo
terminas
Priemonės
kodas

Investicijų projekto
pavadinimas

01-01- Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
01-02- muziejaus pastato Kaune, V. Putvinskio g. 55,
03
rekonstravimas ir naujo priestato statyba
Iš viso investicijų projektams

2016-ųjų metais

2017-ųjų metais

2018-ųjų metais

PlanuoPanauIš jų
Iš jų
Iš jų
jama
dota
LR
LR
LR
Bendra
panaudot
ES ir valstybės
ES ir valstybės
ES ir
lėšų iki
valstybės
vertė
i
kita
kita
kita
2015-ųjų
biudžeto Įstaigų
biudžeto Įstaigų
biudžeto Įstaigų
Pradžia Pabaiga
2015-ųjų
tarptautarptautarptaumetų
lėšų
lėšų
lėšų
pajamų
pajamų
pajamų
metais
tinė
tinė
tinė
poreikis įmokos
poreikis įmokos
poreikis įmokos
finansinė
finansinė
finansinė
parama
parama
parama
2006

2016

7985,1

6017,4

868,9

1098,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7985,1

6017,4

868,9

1098,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________ 2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Kodas
90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
01
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Lankytojų skaičiaus didėjimas proc.
E-01-01
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Lankytojų skaičiaus didėjimas proc.
ne
Muziejaus veikla – orientuota į išorę, todėl veiklos
patrauklumas ir paslaugų naudojimas gali būti
matuojamas visuomenės susidomėjimu, t. y.
lankytojų skaičiumi
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais.
Lyginamas analogiškas praėjusių metų rodiklis, o
gautas skirtumas perskaičiuojamas procentais.
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Kultūrinės veiklos koordinatorė Ina Kaminskienė,
8 37 22 94 75; mkc.info@takas.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Eksponatų skaičiaus didėjimas lyginant su ankstesniais
metais(vienetai)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-01

R-01-01-01-01

Eksponatų skaičiaus padidėjimas (vienetai)
ne
Kolekcijų augimas – viena svarbiausių muziejaus
veiklų
Kriterijaus reikšmė matuojama vienetais,
apskaičiuojant eksponatų įsigijimo aktuose surašytus
duomenis
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja vyr. fondų saugotoja
Nijolė Adomavičienė
8 37 20 63 75; nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus (vienetai)
1.

Apibrėžimas

2.
3.
4.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-01-01

Suskaitmenintų eksponatų skaičius per metus
(vienetai)
ne
Ši veikla – vienas iš muziejaus darbo prioritetų
Kriterijaus reikšmė matuojama vienetais,
apskaičiuojant muziejaus skyrių pateiktus
ataskaitinius duomenis
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Skaitmeninimo centro vadovė Raimonda Norkutė
8 37 32 36 03; mkc.skaitmeninimas@gmail.com
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Suinventorintų eksponatų skaičius per metus (vnt.)
1.

Apibrėžimas

2.
3.
4.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas
Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-01-02

Suinventorintų eksponatų skaičius per metus
(vienetai)
ne
Ši veikla – viena iš pagrindinių muziejaus užduočių
Kriterijaus reikšmė matuojama vienetais,
apskaičiuojant muziejaus skyrių pateiktus
ataskaitinius duomenis
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja vyr. fondų saugotoja
Nijolė Adomavičienė
8 37 20 63 75; nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
saugomų neįvertintų tikrąja verte eksponatų dalis, proc.
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-01-03

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja verte
eksponatų dalis, procentai.
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Eksponatų vertinimas tikrąja verte – viena iš
pagrindinių muziejaus užduočių. Kriterijus
pasirinktas kaip rodiklis, kuris parodo, kokia dalis
sukauptų muziejaus rinkiniuose eksponatų nėra
įvertinta tikrąja verte.
Šis kriterijus yra rezultato kriterijus ir jo reikšmė
matuojama procentais.
Skaičiuojamas pagal formulę:
Yn = (Xn/Zn) * 100 %, kur:
Xn – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte eksponatų skaičius;
Zn – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras
saugomų eksponatų skaičius.
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja vyr. fondų saugotoja
Nijolė Adomavičienė
8 37 20 63 75; nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
saugomų suskaitmenintų eksponatų dalis, proc.
1.

Apibrėžimas

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-01-04

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų suskaitmenintų eksponatų dalis,

procentai.
2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų
skaitmeninimas – viena iš pagrindinių muziejaus
užduočių. Kriterijus pasirinktas kaip rodiklis, kuris
parodo, kokia dalis (procentais) muziejaus saugomų
eksponatų yra suskaitmeninta.
Šis kriterijus yra rezultato kriterijus ir jo reikšmė
matuojama procentais.
Skaičiuojama pagal formulę:
Yn = (Xn/Zn) * 100 %, kur:
Xn – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras
suskaitmenintų eksponatų skaičius;
Zn – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras
saugomų eksponatų skaičius.
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Skaitmeninimo centro vadovė Raimonda Norkutė
8 37 32 36 03; mkc.skaitmeninimas@gmail.com
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Parodų, surengtų muziejuje, skaičius per metus (vienetai)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-02

P-01-01-01-02-01

Parodų, surengtų muziejuje, skaičius (vienetai)
ne
Parodos – svarbiausia veikla pristatant ir
propaguojant meno ir kultūros vertybes
Kriterijaus reikšmė matuojama vienetais,
apskaičiuojant pagal Parodų rengimo skyriaus
pateiktus ataskaitinius duomenis
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja Eglė KomkaitėBaltušnikienė
8 37 320485; mkc@takas.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Naujos nuotolinės edukacinės programos (per metus)
(vienetai)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-02

P-01-01-01-02-02

Surengtų naujų edukacinių užsiėmimų skaičius per
metus (vienetai)
taip
Edukacinės programos – viena svarbiausių veiklų
propaguojant muziejaus vertybes ir veiklą skatinanti
mokymąsi visą gyvenimą
Kriterijaus reikšmė matuojama vienetais,
apskaičiuojant pagal Švietimo ir informacijos
skyriaus pateiktus ataskaitinius duomenis
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Švietimo ir informacijos skyriaus vadovė Violeta
Jasevičiūtė
8 37 32 26 01; art_violeta@yahoo.com
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) M. K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcijos įvykdymo
dalis (procentai)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-02

P-01-01-01-02-03

Atnaujinti M. K. Čiurlionio muziejaus plotai (%)
nuo rekonstrukcijos pradžios (procentai)
ne
Vienas iš muziejaus prioritetų, kurį įgyvendinus
būtų rekonstruotas muziejaus pastatas, atnaujintos
ekspozicijos, atvertų visuomenei didesnius
muziejaus lobius
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais, rodiklį
apskaičiuojant procentais pagal skiriamas
investicines lėšas, laikant 27 571 tūkst. litų 100
procentu
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotojas investicinėms
programoms ir plėtrai Kęstutis Linkus
8 37 22 21 58; mkc.pastatai@gmail.com

10

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Atnaujinti Istorinės LR Prezidentūros infrastruktūrą,
pritaikant visuomenės reikmėms (procentai)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-02

P-01-01-01-02-04

Atnaujinti Istorinės LR Prezidentūros
infrastruktūrą, pritaikant visuomenės reikmėms
(procentai)
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Vienas iš muziejaus prioritetų, kurį įgyvendinus
būtų sutvarkytas muziejaus pastatas, atnaujintos
ekspozicijos, naujos paslaugos, padidėtų kultūros
prieinamumas visuomenei
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais, rodiklį
apskaičiuojant procentais pagal skiriamas lėšas
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotojas investicinėms
programoms ir plėtrai Kęstutis Linkus
8 37 22 21 58; mkc.pastatai@gmail.com
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) M. Žilinsko dailės galerijos investicijų projektas
(procentai)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-02

P-01-01-01-02-05

M. Žilinsko dailės galerijos investicijų projektas
(procentai)
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Vienas iš muziejaus prioritetų, kurį įgyvendinus
būtų sutvarkytas muziejaus pastatas, atnaujintos
ekspozicijos, naujos paslaugos, padidėtų kultūros
prieinamumas visuomenei.
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais, rodiklį
apskaičiuojant procentais pagal skiriamas
investicines lėšas .
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotojas investicinėms
programoms ir plėtrai Kęstutis Linkus
8 37 22 21 58; mkc.pastatai@gmail.com
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius per
metus (vnt.)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-02-06

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį (vienetai)
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Vertinimo kriterijus pasirinktas kaip vienas iš
rodiklių, leidžiančių įvertinti, ar muziejaus
teikiamomis paslaugomis yra patenkinti lankytojai,
taip pat leidžia įgyvendinti muziejaus veiklos
kokybinius pokyčius.
Šis kriterijus yra produkto kriterijus, jo reikšmė
matuojamas vienetais.
Skaičiuojamas sudedant ataskaitiniu laikotarpiu
sudarytas ir įgyvendintas muziejaus lankytojų
apklausas.
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja Daina Kamarauskienė
8 37 322579; daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes

01
01-01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
01-01-01
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Muziejaus sukurtų naujų e. paslaugų ir e. produktų skaičius P-01-01-01-02-07
per metus (vnt.)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus sukurtų naujų e.
paslaugų ir e. produktų skaičius per metus (vienetai).
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Vertinimo kriterijus pasirinktas kaip vienas iš
rodiklių, leidžiančių įvertinti suskaitmenintų
muziejuje saugomų eksponatų populiarinimą
naudojant šiuolaikines technologijas bei prieigos
prie muziejaus rinkinių užtikrinimą per naujas e.
paslaugas ir e. produktus.
Šis kriterijus yra produkto kriterijus ir jo reikšmė
matuojama vienetais.
Skaičiuojamas sudedant ataskaitiniu laikotarpiu
sukurtus naujus e. produktus ir e. paslaugas.
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Skaitmeninimo centro vadovė Raimonda Norkutė
8 37 32 36 03; mkc.skaitmeninimas@gmail.com

14

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Muziejaus projektinio finansavimo paieškos paraiškų
rezultatyvumas (proc.)

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-02-08

Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus parengtų
projektinio finansavimo paieškos patenkintų
paraiškų dalis nuo visų pateiktų paraiškų, procentai.
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Šis vertinimo kriterijus pasirinktas kaip rodiklis,
kuris parodo muziejaus rengiamų projektinio
finansavimo paraiškų kokybę, muziejaus gebėjimą
ieškoti ir gauti papildomą finansavimą bei gauto
papildomo finansavimo apimtis.
Šis kriterijus yra rezultato kriterijus ir jo reikšmė
matuojamas procentais.
Skaičiuojamas sumuojant muziejaus teiktas
paraiškas ir paraiškų dalį, kuri buvo patenkinta,
išreiškiant procentais.
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja Daina Kamarauskienė
8 37 322579; daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos
(Vertinimo kriterijus) Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus darbuotojų dalis nuo
įstaigos darbuotojų skaičiaus per metus, proc.
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

9.

01
01-01

01-01-01

P-01-01-01-02-09

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikaciją tobulinusių
muziejaus darbuotojų dalis nuo įstaigos darbuotojų
skaičiaus, procentai.
Taip. Skaičiuojamas nuo 2016 m.
Šis kriterijus parodo muziejaus darbuotojų gebėjimų
ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo apimtis
muziejuje, muziejaus administracijos skiriamą
dėmesį darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.
Šis kriterijaus yra rezultato kriterijus ir jo reikšmė
matuojamas procentais.
Skaičiuojama pagal formulę:
Yn = (Xn / Zn) * 100 %, kur:
Xn – ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikaciją
tobulinusių muziejaus darbuotojų skaičius;
Zn – ataskaitiniu laikotarpiu bendras muziejaus
darbuotojų skaičius;
Muziejaus statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja Daina Kamarauskienė
8 37 322579; daina.kamarauskiene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Muziejinės, ekspozicinės, parodinės ir saugyklų įrangos
poreikio tenkinimas (proc.)
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-03

P-01-01-01-03-01

Muziejinės, ekspozicinės, parodinės ir saugyklų
įrangos poreikio tenkinimas (proc.)
ne
Muziejaus sėkminga veikla tiesiogiai susijusi
įrangos atnaujinimu, naujų technologijų ir eksponatų
saugojimo įrangos įsigijimu
Kriterijaus reikšmė matuojama procentais,
apskaičiuojant procentą nuo visų muziejaus skyrių
pateiktų ilgalaikio turto pirkimų paraiškų sumos
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūras
Balčiūnas
8 37 20 92 56; mkc.arturas@zebra.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Naujų eksponatų įsigijimas per metus (tūkst. Lt)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-03

P-01-01-01-03-02

Naujų eksponatų įsigijimas per metus (tūkst. Lt)
ne
Eksponatų įsigijimas – vienas iš būdų turtinti,
tematiškai plėsti ir aktualizuoti muziejaus kolekciją
Kriterijaus reikšmė matuojama litais, remiantis
užpirkimo komisijos pateiktais aktais
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotoja vyr. fondų saugotoja
Nijolė Adomavičienė
8 37 20 63 75; nijole.adomaviciene@ciurlionis.lt
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
____________2016–2018 __________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas

Kodas

(Asignavimų valdytojas)
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

90.900.1750

(Strateginis tikslas)
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei
kultūros vertybes
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
vertinimo kriterijams)
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)
Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Ilgalaikio turto įsigijimas (tūkst.Lt)
1.
2.
3.

Apibrėžimas
Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus
patikimumą

01
01-01

01-01-03

P-01-01-01-03-03

Ilgalaikio turto įsigijimas per metus (tūkst. Lt)
ne
Naujų technologijų ir įrangos diegimas muziejuje –
neatsiejamas su kasdienine veikla, parodomis ir
nuolatinėmis ekspozicijomis
Kriterijaus reikšmė apskaičiuojama pagal per metus
įsigyto ilgalaikio turto sumas
Institucijos statistiniai duomenys
Duomenų auditas nebuvo atliktas
Kasmet
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūras
Balčiūnas
8 37 20 92 56; mkc.arturas@zebra.lt

