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NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS
(asignavimų valdytojo kodas 901750)
2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA
Skatinti kultūros ir dailės procesų suvokimą kaupiant, saugant, tiriant ir pristatant M. K.
Čiurlionio kūrybą, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
1. DIDINTI KULTŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ EFEKTYVIAI
MODERNIZUOJANT MUZIEJAUS INFRASTUKTŪRĄ.
Prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 (toliau – LRV programos
įgyvendinimo planas) II prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei
efektyvumo didinimas“ 2.4 krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje
Lietuvoje“ ir 2.2.7. darbo 2 veiksmo „Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų kultūros
įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo programas,
į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų darbuotojus“ bei
prie kultūros ministro valdymo srities 2 veiklos prioriteto „Kultūros paslaugų prieinamumo ir
kokybės didinimas“ įgyvendinimo.
Svarbiausios veiklos, siekiant įgyvendinti šį prioritetą:
- Atidaryti naujas nuolatines ekspozicijas atnaujintame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
2020 m. I Lietuvos kultūros vaidmens šalies ir užsienio visuomenėje stiprinimą plėtojant
kultūrines veiklas, kurios turėtų būti paremtos muziejaus rinkinių tyrimais ir sklaida IV ketv., I–
II ketv. atidaryti Lietuvos liaudies meno ir kryždirbystės Lietuvos kultūros vaidmens šalies ir
užsienio visuomenėje stiprinimą plėtojant kultūrines veiklas, kurios turėtų būti paremtos
muziejaus rinkinių tyrimais ir sklaida ekspozicijas, III–IV ketv. atidaryti Lietuvos dailės
ekspozicijas nuo „Priešaušrio“ iki Art Deco (1900–1945).
- Pradėti M. Žilinsko dailės galerijos rekonstrukciją 2020 m. III ketv. I ketv. paskelbti
techninio projekto ekspertizės pirkimus bei II ketv. atlikti šio projekto ekspertizę, paskelbti
konkursą rangovo pirkimui. Iki III ketv. surasti galimas laikinąsias saugyklas bei iškraustyti iš
M. Žilinsko dailės galerijos nuolatinių ekspozicijų kūrinius bei saugyklas.
2. STIPRINTI LIETUVOS KULTŪROS VAIDMENĮ ŠALIES IR UŽSIENIO
VISUOMENĖJE, PLĖTOJANT KULTŪRINES VEIKLAS, PAREMTAS MUZIEJAUS
RINKINIŲ TYRIMAIS IR SKLAIDA
Prisideda prie LRV programos įgyvendinimo plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir
mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 krypties „Darnios ir kūrybingos
asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę
ir veiksmingą darbo rinką“, 2.4.1. darbo „Kultūros paslaugų infrastruktūros atnaujinimas,
viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo
didinimu“ 3 veiksmo „Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų sukūrimas bei
įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios plėtros principus“ ir 4
veiksmo „Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių (įskaitant skaitmenines
paslaugas) plėtra“, taip pat prie kultūros ministro valdymo srities 3 veiklos prioriteto
„Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią pilietinę
visuomenę“ įgyvendinimo.
Svarbiausios veiklos, siekiant įgyvendinti šį prioritetą:
- 2020 m. planuojama sukurti naują www.ciurlionis.lt portalą, kuriame bus sudaryta
galimybė vizualiai pristatyti muziejaus kolekcijas, klausytis muziejaus audiogidų toms
tikslinėms grupėms, kurios dėl įvairių priežasčių negali atvykti į muziejų.

- M. Žilinsko dailės galerijoje surengti Rokiškio ir Pakruojo dvarų kolekcijų, kurios yra
saugomos muziejuje, parodas, išleisti kolekcijų katalogus bei parengti specialias edukacines
programas mokiniams. 2020 I–III ketv.
- M. K. Čiurlionio dailės muziejuje bus surengta Liaudies meno paroda, skirta tautodailės
metams – „Lietuvių liaudies raižiniai iš M. K. Čiurlionio muziejaus rinkinių“ 2020 III ketv.
- 2020 m. planuojama surengti XIX–XX a. Lietuvos dailės parodą „Nuo Čiurlionio iki
Kairiūkščio“ – Lenkijoje, Sczecino dailės muziejuje. Lenkijoje bus pristatomas Lietuvos tapybos
„aukso fondas“ iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių, bus išleistas katalogas.
- 2020 m. III ketv. planuojama surengti „Baltijos simbolizmo parodą Rygoje“ su Latvijos ir
Estijos nacionaliniais muziejais.
- 2020 m. III ketv. M. K. Čiurlionio muziejuje surengti vieno svarbiausių Kauno meno
mokyklos atstovų – Petro Kalpoko (1880–1945) jubiliejinę parodą, kurią lydės išsamus kūrybos
katalogas, bus parengtos edukacinės programos.
III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

1 grafikas. 2020–2022 m. planuojamas strateginis tikslas ir jam įgyvendinti numatoma
programa
Rekomenduojama šią informaciją pavaizduoti
grafiškai.
1 strateginis
tikslas Pavyzdžiui:
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei kultūros
vertybes

1.1 programa
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

1 lentelė. 2020–2022-ųjų metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
2020-ųjų metų
asignavimai
iš jų
Eil.
Nr.

1.

Programos kodas ir pavadinimas
iš viso

01-01 Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas
Iš viso

3848,0
3848,0

išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmok
esčiui
3003,0
3003,0

2469,0
2469,0

Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai
iš jų
turtui
įsigyti
845,0
845,0

iš viso

3051,0
3051,0

išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmok
esčiui
3036,0
3036,0

2501,0
2501,0

2 grafikas. 2020–2022 m. asignavimų ir jų finansavimo šaltinių pasiskirstymas pagal programą (tūkst. eurų)

Numatomi 2022-ųjų metų
asignavimai
iš viso

turtui
įsigyti
15,0
15,0

iš viso

3081,0
3081,0

išlaidoms
iš jų
darbo
iš viso
užmok
esčiui
3066,0
3066,0

2501,0
2501,0

turtui
įsigyti
15,0
15,0

Strateginis tikslas:
Kaupti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei nacionalines ir pasaulio meno bei kultūros
vertybes
Muziejus, įgyvendindamas strateginį tikslą kaupia, saugo, prižiūri, tyrinėja ir
eksponuoja nacionalinės svarbos meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes, Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio kūrybinį ir memorialinį palikimą, tarpukario ir šiuolaikinių Kauno
menininkų palikimą, siekdamas ne tik saugoti nacionalinės kultūros tapatumą ir vykdyti jo
sklaidą, bet ir ugdyti istorinę savimonę susiejant tai su visuomenės kultūros poreikių tenkinimu ir
kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu, visuomenės švietimu. Kultūros vertybių
apsauga muziejuje užtikrinama laikantis nustatytų kokybinių ir techninių reikalavimų. Muziejuje
saugomų kultūros vertybių sklaida ir populiarinimas vykdomas atnaujinant nuolatines
ekspozicijas, rengiant parodas, organizuojat edukacinę veiklą, kultūros ir švietimo renginius.
Muziejaus nuolatinėse ekspozicijose ir parodose vykdomos edukacinės veiklos yra pritaikytos
įvairioms visuomenės socialinėms grupėms bei nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į tikslinių
grupių poreikius bei lūkesčius.
Įgyvendindamas strateginį tikslą, Muziejus atlieka šias funkcijas:
 įsigydamas ir kaupdamas muziejinę vertę turinčias meno ir kultūros istorijos vertybes,
formuoja jų rinkinius, užtikrina jų apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas, apsaugą,
konservavimą bei restauravimą;
 tiria ir sistemina sukauptus rinkinius, organizuoja bei vykdo rinkinių turinio apspręstus
bei meno ir istorijos profilio muziejui būdingus mokslinius tyrimus;
 rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei kitus kultūros ir švietimo renginius
(kultūros vakarus, susitikimus, pristatymus, paskaitas ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje;
 organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos
programas;
 stiprina Lietuvos kultūros žinomumą užsienyje, rengdamas M. K. Čiurlionio kūrybinį ir
memorialinį palikimą pristatančias parodas užsienio muziejuose.
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Muziejaus strateginiam tikslui pasiekti nustatyti šie veiklos vertinimo kriterijai – E-01-01
„Lankytojų skaičius (žm.)“ ir E-01-02 „Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)“ .
3 grafikas. E-01-01 Lankytojų skaičius (žm.)

Nuo 2017 m. kasmet stebimas apsilankymų muziejuje skaičiaus augimas palyginti
su praėjusiais metais. Minėtas lankytojų skaičiaus augimas susijęs su 2017 m. visuomenei
pristatytu ir lankymui atvertu rekonstruotu M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastatu bei 2018 m.
vykdytu nemokamo muziejaus lankymo modeliu, kuomet nacionalinių ir respublikinių muziejų
nuolatines ekspozicijas bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai galėjo lankyti nemokamai. 2019 m.
pradėtas įgyvendinti nemokamo muziejų lankymo modelis, kuomet kiekvieno mėnesio paskutinį
sekmadienį visi lankytojai nacionalinių ir respublikinių muziejų nuolatines ekspozicijas galės
lankyti nemokamai, todėl tikimės šio modelio taikymo bei lankytojų didėjimo ir 2020 m.
Įvertinus tai, 2020 m. III ketv., uždarius rekonstravimui M. Žilinsko galeriją, lankytojų skaičius
sumažės 16000 žmonių (2019 m. duomenimis) lankytojų skaičius sumažės. 2021 m. pilnai
veikiant visoms M. K. Čiurlionio muziejaus pagrindinio pastato ekspozicijoms planuojamas
lankytojų didėjimas 8000 žmonių. 2022 m., Kauno Europos kultūros sostinės metu, tikimasi dar
10 proc. lankytojų didėjimo.
4 grafikas. E-01-02 Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)

E-01-02 „Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)“ vertinimo
kriterijaus planuojamos reikšmės 2020 m. – 2,6, 2021 m. – 2,6, 2022 m. – 2,6.
2019 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus turėjo 472761 eksponatą, iš
kurių ekspozicijose buvo rodomi 13686 eksponatai. 2020 m. III ketv., uždarius rekonstravimui
M. Žilinsko galeriją, visos ekspozicijos turės būti nuimtos, todėl visuomenei pristatomų
eksponatų dalis dar sumažės 0,29 proc.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas (01-01)
Programos tikslas: Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes
Programos uždaviniai:
1. Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą bei apskaitą.
2. Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes.
3. Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių fizinę infrastruktūrą,
užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei
muziejaus teikiamų paslaugų kokybę
2020 m., siekiant užtikrinti muziejaus rinkinių apsaugą ir saugojimą, M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje, esančiame V. Putvinskio g. 55, Kaune bus įrengta nauja ekspozicija, o siekiant
atnaujinti M. Žilinsko galerijos rinkinių saugojimo patalpas, 2020 m. bus parengtas M.
Žilinsko galerijos rekonstrukcijos techninis projektas, vadovaujantis kuriuo 2020-2022 m. bus
įgyvendinami galerijos pastato rekonstrukcijos darbai. 2021–2023 m. prie M. Žilinsko
galerijos planuojama pastatyti naują saugyklos pastatą, kuris ženkliai pagerins muziejaus
rinkinių apsaugos ir saugojimo sąlygas, sudarys galimybę visuomenei pristatyti muziejuje
kaupiamas ir saugomas kultūros vertybes.
Siekiant pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes, bus atliekami
muziejaus rinkiniuose saugomų kultūros vertybių skaitmeninimo ir perkėlimo į Lietuvos
integraliąją muziejų informacinę sistemą (LIMIS) darbai, atliekamas muziejaus rinkinių
vertinimas, moksliniai tyrimai, kurių pagrindu leidžiami leidiniai. 2020 m. populiarinant
muziejaus kolekciją bei didinant jos žinomumą bus parengti ir išleisti dviejų muziejaus
kolekcijų katalogai – „Rokiškio dvaro dailės kolekcija“ ir „Pakruojo dvaro dailės kolekcija“.
2021 m. pasitinkant muziejaus 100-metį planuojama išleisti M. K. Čiurlionio kūrinių albumą
lietuvių ir anglų kalbomis.
2020 m. rekonstruotame M. K. Čiurlionio muziejaus pastate jau veiks naujai įrengta nuolatinė
ekspozicija, kurią sudarys 11 temų, muziejaus rinkinių pagrindu pristatysiančių Lietuvos
dailės ir kultūros istoriją nuo seniausių laikų iki 1945 m. Todėl didžiausias dėmesys bus
skiriamas rinkinių sklaidai. 2020 m. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune
planuojama surengti parodą „Dovanos Prezidentūrai“, skirtą Prezidentūros atkūrimo 15 m.
sukakčiai, parengti ir eksponuoti lauko parodą, skirtą Steigiamajam seimui. Taip pat 2020 m.
I–II ketv. M. Žilinsko dailės galerijoje planuojama surengti dvi parodas, pristatančias
muziejuje saugomas Rokiškio ir Pakruojo dvarų kolekcijas. Taip pat planuojama išleisti P.
Kalpoko jubiliejui skirtos parodos katalogą. Kauno paveikslų galerijoje planuojama atverti
parodą skirtą galerijos atidarymo ir veiklos pradžios – sovietmečio – parodoms bei veiklai.
2020 m., bendradarbiaujant su Nacionaline dailės galerija, Vilniuje M. K. Čiurlionio darbai
bus pristatyti parodoje „Laukinės sielos. Simbolizmas Baltijos šalių mene“. 2021 m. paroda
bus pristatyta Rygoje.
Siekiant pažymėti muziejaus šimtmetį 2021 m., 2020 m. planuojama parengti, o 2021 m.
įgyvendinti šimtmečio minėjimo programą, ieškoma partnerysčių su kitomis Lietuvos ir
užsienio kultūros įstaigomis, verslo partneriais, įtraukiama visuomenė.
Planuojama muziejaus sklaida užsienyje: 2020 m. M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas bus

pristatytas Rygoje, XIX–XX a. dailė – Lenkijoje, Sczecino dailės muziejuje. 2021 m.
planuojamas M. K. Čiurlionio kūrybos pristatymas, o 2022 m. – Briuselyje, Ixelles muziejuje.
Muziejus aktyviai dalyvauja planuojant parodas ir renginius, kurie 2022 m. vyks „Kaunas –
Europos kultūros sostinė“ metu:
- Retrospektyvinė M. Abromovič paroda;
- Paroda, skirta 1972 metams atminti;
- Kauno meno bienalė.
Siekiant modernizuoti muziejaus ekspozicinių erdvių fizinę infrastruktūrą, užtikrinant
tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų
paslaugų kokybę, iki 2022 m. planuojama atnaujinti Velnių muziejaus ekspoziciją – sukurti
konceptualias interaktyvias erdves, žymiai plačiau ir įvairiau pristatyti velnio kaip simbolio
genezę ir jo sąsajas su folkloru.
Sukurti nuolatinę virtualią M. K. Čiurlionio parodą 2020 III ketv. Iki 2022 m. planuojama
parengti 2 virtualius turus – M. K. Čiurlionio dailės galerijoje ir A. ir P. Galaunių namuose.
Siekiant geresnės lankytojų aptarnavimo kokybės, 2020 m. muziejaus lankytojus
aptarnaujančiam personalui bus reguliariai organizuojami kursai.
Programa įgyvendinama:
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2020–2022 m. planuodamas veiklą,
vykdydamas savo misiją ir strateginius tikslus vadovaujasi Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Muziejų plėtros strateginėmis
kryptimis 2015–2020 metams, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa,
mis, Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa,
2018 m. Nacionaline muziejų vystymosi koncepcija pagal tvaraus vystymosi principus,
patvirtinta 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-755, Kultūros tarptautiškumo politikos
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. ĮV-977, Kultūros politikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 665.
Programa prisideda įgyvendinant:
Prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 (toliau –
LRV programos įgyvendinimo planas) II prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų
kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.4 krypties „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas
visoje Lietuvoje“ ir 2.2.7. darbo 2 veiksmo „Viešųjų erdvių, muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų
kultūros įstaigų infrastruktūros atvėrimas, sukuriant kūrybingumo, meninių gebėjimų ugdymo
programas, į mokymosi visą gyvenimą naujovių projektus įtraukiant kultūros įstaigas ir jų
darbuotojus“ bei prie kultūros ministro valdymo srities 2 veiklos prioriteto „Kultūros paslaugų
prieinamumo ir kokybės didinimas“ įgyvendinimo.
Prisideda prie LRV programos įgyvendinimo plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir
mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.1 krypties „Darnios ir kūrybingos
asmenybės ugdymas kultūros, meno ir švietimo priemonėmis, kuriant darnią pilietinę
visuomenę ir veiksmingą darbo rinką“, 2.4.1. darbo „Kultūros paslaugų infrastruktūros
atnaujinimas, viešųjų investicijų poreikį grindžiant kultūros paslaugų kokybės, patrauklumo ir
prieinamumo didinimu“ 3 veiksmo „Kultūros paveldo infrastruktūros įveiklinimo ir paslaugų
sukūrimas bei įgyvendinimas, pritaikant visuomenės ir regionų reikmėms pagal tvarios plėtros
principus“ ir 4 veiksmo „Kultūros paveldo, bibliotekų, archyvų informacinių išteklių
(įskaitant skaitmenines paslaugas) plėtra“, taip pat prie kultūros ministro valdymo srities 3
veiklos prioriteto „Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant
darnią pilietinę visuomenę“ įgyvendinimo.
Vertinimai, auditai, apklausos

2018 m. vyko muziejaus veiklos vertinimas. Muziejui suteiktas įvertinimas penkeriems
metams.
2019 m. vyko muziejaus padalinių planinis Kultūros ministerijos vidaus auditas.
2020 m. planuojama lankytojų pasitenkinimo paslaugomis apklausa A. Žmuidzinavičiaus
(Velnių) muziejuje.
Programa vykdoma: kiekvienais metais (yra tęstinė).
Programos koordinatorius – l. e. d. pareigas Daina Kamarauskienė 8 687 40148.
Programos vykdytojai – vyr. buhalterė Audronė Rukšėnienė – 8 68627442, direktoriaus
pavaduotoja – vyr. fondų saugotoja Nijolė Adomavičienė – 8 69880412, direktoriaus
pavaduotoja muziejininkystei ir administracijai Daina Kamarauskienė 8 68740148,
direktoriaus pavaduotoja parodoms ir ekspozicijoms Eglė Komkaitė-Baltušnikienė – 8
65636995, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Artūras Balčiūnas – 8 61467102 pastatų
ir technologinių įrengimų aptarnavimo skyriaus vadovas Algimantas Rapalis – 8 68757882,
skaitmeninimo centro vadovė Raimonda Norkutė – 8 61015880.

2 lentelė. 2020–2022-ųjų metų programos 01-01 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)
Numatomi 2021-ųjų metų
asignavimai

2020-ųjų metų asignavimai
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

1
01
01-01
01-01-01
01-01-02
01-02
01-02-01

01-02-02
01-02-03

01-03

01-03-01

iš jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2
Programos tikslas:
Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes.
Uždavinys:
Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsauga, apskaitą.
Priemonė:
Palaikyti informacines sistemas, skaitmenininti eksponatus
Priemonė:
Tyrinėti kolekciją, saugoti ir apskaityti eksponatus
Uždavinys:
Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes.
Priemonė:
Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant nuolatines ekspozicijas, ruošiant
parodas
Priemonė:
Ruošti edukacines programas nuolatinėse ekspozicijose ir parodose
Priemonė:
Ekspozicinių ir parodų plotų (M. K. Čiurlionio muziejaus rekonstrukcijos
pabaigimas ir įveiklinimas) atnaujinimas ir praplėtimas, įrangos ir technologijų
įsigijimas
Uždavinys:
Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių fizinę infrastruktūrą,
užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei
muziejaus teikiamų paslaugų kokybę.
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 jų

išlaidoms
iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyti
iš viso
iš viso
užmokesčiui
3
4
5
6
7
8
3848,0 3003,0 2469,0 845,0 3051,0 3036,0
2504,0 2504,0 2469,0
96,0

iš jų

išlaidoms

iš viso

96,0

Numatomi 2022-ųjų metų
asignavimai

81,0

2408,0 2408,0 2388,0

išlaidoms
iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyti
iš viso
užmokesčiui
9
10
11
12
2501,0
15,0 3081,0 3066,0

iš jų
darbo
užmokesčiui
13
2501,0

Tarpinstitucinio
veiklos
plano
turtui
kodas
įsigyti

14
15,0

15

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo plano
elemento
kodas
16
02-01

0,0 2537,0 2537,0 2501,0

0,0 2537,0 2537,0 2501,0

0,0

02-01

0,0

0,0

85,0

0,0

02-01

0,0 2451,0 2451,0 2416,0

0,0

02-01

96,0

96,0

85,0

0,0 2441,0 2441,0 2416,0

86,0

86,0

1194,0

364,0

0,0

830,0

364,0

364,0

0,0

0,0

364,0

364,0

0,0

0,0

02-01

324,0

324,0

0,0

0,0

324,0

324,0

0,0

0,0

324,0

324,0

0,0

0,0

02-01

40,0

40,0

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

02-01

830,0

0,0

0,0

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

135,0

0,0

15,0

150,0

135,0

0,0

15,0

180,0

165,0

0,0

15,0

02-04

150,0

135,0

0,0

15,0

150,0

135,0

0,0

15,0

180,0

165,0

0,0

15,0

02-04

15,0 3081,0 3066,0 2501,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0

0,0
15,0
0,0

0,0
15,0
0,0

3848,0 3003,0 2469,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0

0,0
135,0
0,0

0,0
0,0
0,0

845,0 3051,0 3036,0 2501,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0

0,0
150,0
0,0

0,0
135,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
180,0
0,0

0,0
165,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Iš viso programai finansuoti (1+2)

3848,0 3003,0 2469,0

845,0 3051,0 3036,0 2501,0

15,0 3081,0 3066,0 2501,0

15,0

3 lentelė. Programos 01-01 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

1

2
1 tikslas:
01, Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes.
Surengtų parodų skaičius. (vienetai)
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius. (žmonės)
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam objektui. (procentai)
1 tikslo 1 uždavinys:
01-01, Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsauga, apskaitą.
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius. (vienetai)
Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius. (vienetai)
Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis.
(procentai)
Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų skaičius. (vienetai)
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius. (vienetai)
1 tikslo 2 uždavinys:
01-02, Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes.
Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius. (vienetai)
Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius. (vienetai)
Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius. (vienetai)
1 tikslo 3 uždavinys:
01-03, Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių fizinę
infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir
eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų kokybę.
Muziejinės, ekspozicinės, parodinės įrangos poreikio tenkinimas.
(procentai)

R-01-01-01-01
R-01-01-01-02
R-01-01-01-03

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-01-01-01-01-05

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

P-01-01-01-03-01

2019-ųjų

2020-ųjų

2021-ųjų

2022-ųjų

Susijęs strateginio
planavimo
dokumentas

3

4

5

6

7

Vertinimo kriterijų reikšmės

58,0
15891,0
28,0

30,0
16685,0
30,0

30,0
17000,0
30,0

30,0
17000,0
30,0

472761,0
5,0
43,0

474261,0
4,0
51,63

475261,0
4,0
60,14

476261,0
4,0
68,63

2995,0

3015,0

3035,0

83497,0

91467,0

97497,0

12,0
957,0
10,0

5,0
1000,0
10,0

5,0
1000,0
8,0

7,0
1000,0
8,0

60,0

65,0

67,0

80,0

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI
4 lentelė. 2020–2022-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)

9

10

11

12

Nacionalinio M. K.
Čiurlionio dailės
muziejaus pastato
Kaune, V. Putvinskio g.
55, rekonstravimas ir
naujo priestato statyba

2006

2020

1264
9,0

1143
3,0

386,0

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1264
9,0

1143
3,0

386,0

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01-01-01 Nacionalinis M. K.
-02-03
Čiurlionio dailės
muziejus

Iš viso investicijų projektams

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kiti šaltiniai

8

bendrojo finansavimo
lėšos

7

ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

6

tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

5

LR valstybės biudžeto lėšų
poreikis

4

Kiti šaltiniai

3

bendrojo finansavimo
lėšos

bendrojo finansavimo
lėšos

2

ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

ES ir kita tarptautinė
finansinė parama

1

tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

Investicijų
projekto
pavadinimas

LR valstybės biudžeto lėšų
poreikis

Institucijs
(įstaigos)
(priemonės
vykdytojo)
pavadinimas

Kiti šaltiniai

Priemonės
kodas

tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

iš jų

LR valstybės biudžeto lėšų
poreikis

iš jų

Planuojama panaudoti 2019 metais

iš jų

Panaudota lėšų iki 2019 metų

2022 metais

Bendra vertė

2021 metais

pabaiga

2020 metais

pradžia

Įgyvendinimo terminai

23

V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
5 lentelė. Informacija apie institucijos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2019 metai
Eil.
Nr.

1.

Institucijos ar įstaigos pavadinimas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Iš viso

2020 metai

2021 metai

2022 metai

Pareigybių
Pareigybių
Pareigybių
Pareigybių
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
IšlaiIšlaiIšlaiIšlaiValdyValdyValdyValdydos
dos
dos
dos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
mo
mo
mo
mo
valsty- darbo
valsty- darbo
valsty- darbo
valsty- darbo
išlaiišlaiišlaiišlaiiš viso bės užmoiš viso bės užmoiš viso bės užmoiš viso bės užmodos
dos
dos
dos
tarnau- kesčiui
tarnau- kesčiu
tarnau- kesčiui
tarnau- kesčiui
tojai
tojai
tojai
tojai
230,00
0,00 2153,0
0,0 230,00
0,00 2469,0
0,0 230,00
0,00 2501,0
0,0 230,00
0,00 2501,0
0,0
230,00
0,00 2153,0
0,0 230,00
0,00 2469,0
0,0 230,00
0,00 2501,0
0,0 230,00
0,00 2501,0
0,0

Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios veiklos
sritis
1. Lankytojų
aptarnavimas

2. Personalo
valdymas

3. Dokumentų
valdymas

4. Bendrųjų funkcijų
konsolidavimas

Planuojami atlikti
darbai
Parengti muziejaus
rinkodaros planą,
parengti memorialinių
muziejų rinkodaros
planą, komunikacijos
planus, edukacinės
veiklos strategiją
Tobulinti darbuotojų
profesinę kompetenciją,
organizuojant mokymus
muziejuje, skatinant
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui užsienio
muziejuose bei kitų
organizacijų
rengiamuose
mokymuose.

Didinti muziejaus
elektroninių dokumentų
skaičių, sukurti vidinių
muziejaus elektroninių
dokumentų valdymo ir
tvarkymo sistemą.
1. Perduoti buhalterinės
apskaitos tvarkymo
funkcijas Nacionaliniam
bendrųjų funkcijų
centrui
2. Perduoti personalo
administravimo
funkcijas Nacionaliniam
bendrųjų funkcijų
centrui

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo terminas

Padidėjęs muziejaus
žinomumas ir lankytojų
skaičius. aktyvi
muziejaus kolekcijų ir
rinkinių sklaida
nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu.
Užtikrinta muziejaus
teikiamų paslaugų
kokybė, efektyviai
naudojami žmogiškieji,
materialiniai bei
finansiniai resursai
muziejaus misijai
įgyvendinti, tikslingas
bei kryptingas
strateginis bei taktinis
muziejaus veiklos
planavimas
įgyvendinant
prioritetines muziejaus
veiklas.

2020 m.

50 proc. sumažėjęs
popierinių dokumentų
muziejuje skaičius

2020 m.

Sumažinti buhalterinės
apskaitos tvarkymo ir
personalo
administravimo funkcijų
atlikimo žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai

2020 m.

2020 m. IV ketvirtis –
2021 m. I ketvirtis

2020 m. I–II ketvirtis

