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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

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI

Valstybės veiklos sritis – Kultūra

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. Kaupti, išsaugoti ir
pristatyti visuomenei
nacionalines ir pasaulio
meno bei kultūros
vertybes 

1.1. Lankytojų skaičius
(žmonėmis).

83274 108256 113669 119352

1.2. Muziejaus
rinkiniuose saugomų
eksponatų skaičius
(vienetai)

475548 476548 477548 478548

III SKYRIUS

VEIKLOS PRIORITETAI

1. Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
(kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetas)

Svarbiausios muziejaus veiklos:

- Kurti naujus produktus, didinančius muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą skirtingoms
visuomenės grupėms bei sudarančius sąlygas specialius poreikius turintiems asmenims nepriklausomai
dalyvauti kultūroje;

- Rengti edukacines programas bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo institucijomis;
- Rengti M. K. Čiurlionio memorialinį ir kūrybinį palikimą pristatančias parodas užsienio

muziejuose;
- Parengti ir eksponuoti parodas, įtrauktas į projekto „Kaunas – kultūros sostinė 2022“ parodinę
programą muziejaus erdvėse;

- Parengti naują M. Žilinsko dailės galerijos atnaujinimo investicijų projektą;
- Įgyvendinti A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus energijos vartojimo efektyvumo

didinimo investicijų projektą, siekiant gerinti memorialinių namų-muziejų prieinamumą ir teikiamų
paslaugų kokybę.



IV SKYRIUS

PROGRAMOS

08-001. Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

Muziejus įgyvendina programą „Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir
populiarinimas“, kuri atspindinti  visas muziejaus vykdomas veiklas įgyvendinant jam deleguotas
funkcijas.

Muziejus, įgyvendindamas šią programą, 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 programą muziejus atlieka šias funkcijas:
 įsigydamas ir kaupdamas meninę, istorinę, kultūrinę ar memorialinę  vertę turinčias materialines ir

dvasines kultūros 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 rūšies muziejui būdingus mokslinius tyrimus;

 rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei organizuoja kultūros ir švietimo renginius
(kultūros vakarus, susitikimus, pristatymus, paskaitas ir kt.) Lietuvoje ir užsienyje;

 organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacines programas;
 stiprina Lietuvos kultūros žinomumą užsienyje, rengdamas M. K. Čiurlionio kūrybinį ir

memorialinį palikimą pristatančias parodas užsienio muziejuose.



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 3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

 1.1 08-001 (F) Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas
ir populiarinimas

3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

IŠ VISO 3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

Iš jų pervedimų priemonių

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (įskaitant Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas)

3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais -345 644 370 -989 -350 -350 0 0 0 0 0 0

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

Iš jų tęstinės veiklos priemonių -345 644 370 -989 -350 -350 0 0 0 0 0 0

Iš jų pervedimų priemonių 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 grafikas. 2021–2024 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

8 valstybės kultūros veiklos srities

08-001 programa „Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas“

Programos tęstinės veiklos 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

Siekiant pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes, bus atliekami muziejaus
rinkiniuose saugomų kultūros vertybių skaitmeninimo ir pateikimo Lietuvos integraliojoje muziejų
informacinėje sistemoje (LIMIS) darbai, atliekamas muziejuje saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių
vertinimas tikrąja verte. 2022 m. parengti pereinamojo laikotarpio planą dėl rinkinių apskaitymo LIMIS
sistemoje.

Taip pat 2022–2024 m. didelis dėmesys bus skiriamas muziejaus rinkinių pristatymui: 2022 m.,
bendradarbiaujant su Lietuvos banku, planuojama surengti parodas, skirtas  Lietuvos banko ir lito 100-
mečiui, bendradarbiaujant su užsienio partneriais planuojama surengti M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą
pristatančias parodas: 2021–2022 m. Italijoje, Udine, 2022–2023 m. Londone Dulvich Gallery, 2024 m.
Olandijoje Belvedere Foundation Museum.
Planuojama aktyviai vykdyti mokslinius tyrimus, kurių rezultatams pristatyti bus parengti ir publikuoti
leidiniai: 2022 m. planuojama išleisti M. K. Čiurlionio kūrybą pristatančius bei populiarinančius leidinius
(„M. K. Čiurlionis. Fotografija“, „M. K. Čiurlionis. Korespondencija. 1907—1911“(II tomas).

2022 m. bendradarbiaujant su J. Meko artimaisiais Paveikslų galerijoje planuojama surengti parodą, skirtą
menininko 100-čiui (2022 gruodis).
2022 m. M. K. Čiurlionio muziejaus pastate, bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademijos Kauno
dailės institutu, bus parengta ir eksponuota paroda, skirta Kauno meno mokyklos 100-čiui.



2024 m. planuojama atnaujinti nuolatines muziejaus ekspozicijas bei parengti parodas, skirtas Išeivijos
dailės kolekcijai.

Muziejus yra pagrindinis parodų partneris „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ (toliau – KEKS)
programoje ir 2022 m. Kauno paveikslų galerija taps pagrindinių KEKS parodų vieta, kur bus surengta:

- Kauno meno bienalė (2021 lapkričio 5 – 2022 sausio 30);
- Retrospektyvinė M. Abromovič paroda (2022 kovo 30 – rugpjūčio 21);
- Yoko Ono ir fluxus sekėjų paroda (2022 rugsėjo 9 – lapkričio 30 d.).

M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centriniuose rūmuose taip pat bus surengta W. Kentridge (PAR)
personalinė paroda (2022 sausio 21 – gruodžio 1).

2022–2024 m. yra planuojama įgyvendinti M. Žilinsko dailės galerijos modernizavimo investicijų
projektą, tačiau, siekiant likviduoti pastato avarinę būklę, jau 2021 m. pradėti M. Žilinsko dailės galerijos
stogo remonto darbai.

Siekiant modernizuoti muziejaus ekspozicinių erdvių fizinę ir informacinę infrastruktūrą, užtikrinant
tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų kokybę,
2023–2024 m. planuojama atnaujinti Velnių muziejaus ekspoziciją sukuriant konceptualias interaktyvias
erdves, plačiau ir įvairiau pristatant velnio kaip simbolio genezę ir jo sąsajas su mitologija.

2 grafikas. 08-001 „Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas“ programa ir jos
uždaviniai

 Iš viso asignavimai 2022 m. palyginus su 2021 m.  mažėja 345 tūkst. eurų.
Asignavimai išlaidoms didėja  644 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui didėja 370 tūkst. eurų (49
tūkst. eurų - dėl MMA padidinimo, 45 tūkst. eurų - pareiginės algos bazinis dydžio didinimo ir
276 tūkst. eurų didinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį. Mažėja asignavimai turtui
įsigyti 989 tūkst. eurų (dėl 2021 metais skirtų asignavimų M. Žilinsko dailės galerijos remonto).

 2023 m. asignavimai mažesni nei 2022 m. 350 tūkst. eurų.
 2024 m. asignavimai išlieka tokie patys kaip 2023 m.



Programa vykdoma: kiekvienais metais (yra tęstinė).

Programos koordinatorius – direktorė Daina Kamarauskienė 8 687 40148.

Programos vykdytojai – vyr. buhalterė Audronė Rukšėnienė – 8 68627442, direktoriaus pavaduotoja –
vyr. fondų saugotoja Nijolė Adomavičienė – 8 69880412, direktoriaus pavaduotoja muziejinių paslaugų
plėtrai Eglė Komkaitė-Baltušnikienė – 8 65636995, direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai Raimonda
Norkutė – 8 61015880, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtrai Dainius Tamošiūnas – 8
61207613.



3 lentelė. 2021–2024 metų programos 08-001 Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos
(tūkst. eurų)

Valsty-
bės

veiklos
srities,
progra-

mos,
uždavini

o,
priemo-

nės
kodas,

požymis

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

mos
įgyven-
dinimo
plano,
NPP ir
(arba)

naciona-
linės

plėtros
progra-

mos
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

užmokes
čiui 

iš viso iš viso iš jų
darbo

užmokes
čiui 

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

08-001-
11-01
(T)

Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą,
apskaitą.

3022 3022 2981 3022 3022 2981 3022 3022 2981

08-001-
11-01-0
1 (TP)

Palaikyti informacines sistemas, skaitmeninti
eksponatus

134 134 132 134 134 132 134 134 132

08-001-
11-01-0
2 (TP)

Tyrinėti kolekciją, saugoti ir apskaityti eksponatus. 2888 2888 2849 2888 2888 2849 2888 2888 2849

08-001-
11-02
(T)

Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose
saugomas vertybes.

704 704 384 384 384 384

08-001-
11-02-0
1 (TP)

Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant
nuolatines ekspozicijas, ruošiant parodas

444 444 344 344 344 344

08-001-
11-02-0
2 (TP)

Ruošti edukacines programas nuolatinėse
ekspozicijose ir parodose

260 260 40 40 40 40

08-001-
11-02-0
3 (TP)

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M.
Žilinsko dailės galerijos avarinės būklės
likvidavimo ir kapitalinio remonto projektas
(procentai)



Valsty-
bės

veiklos
srities,
progra-

mos,
uždavini

o,
priemo-

nės
kodas,

požymis

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

mos
įgyven-
dinimo
plano,
NPP ir
(arba)

naciona-
linės

plėtros
progra-

mos
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

užmokes
čiui 

iš viso iš viso iš jų
darbo

užmokes
čiui 

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

08-001-
11-03
(T)

Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių
erdvių fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas
sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir
eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų
kokybę

150 142 8 120 112 8 120 112 8

08-001-
11-03-0
1 (TP)

Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių
erdvių fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas
sąlygas muziejų rinkinių saugojimui ir
eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų
kokybę

150 142 8 120 112 8 120 112 8

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš
viso

3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

iš jo:
1.1. valstybės biudžeto lėšos

3726 3726 2981 3406 3406 2981 3406 3406 2981

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 150 142 8 120 112 8 120 112 8

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



Valsty-
bės

veiklos
srities,
progra-

mos,
uždavini

o,
priemo-

nės
kodas,

požymis

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

mos
įgyven-
dinimo
plano,
NPP ir
(arba)

naciona-
linės

plėtros
progra-

mos
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

užmokes
čiui 

iš viso iš viso iš jų
darbo

užmokes
čiui 

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

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

3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuojamoms tęstinės veiklos ir
pervedimų priemonėms

3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės
veiklos ir pervedimų priemonėms

Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 3876 3868 2981 8 3526 3518 2981 8 3526 3518 2981 8



4 lentelė. Programos 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) Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą.

E-08-001-11-01-01 Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vienetai) 475548,0 476548,0 477548,0 478548,0

1 uždavinio 1 priemonė
08-001-11-01-01 (TP) Palaikyti informacines sistemas, skaitmenininti
eksponatus 

R-08-001-11-01-01-
01

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis
vienam objektui (vienetai)

11,6 12,0 12,5 13,0

P-08-001-11-01-01-0
2

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vienetai) 91697,0 97691,0 103697,0 109697,0

1 uždavinio 2 priemonė
08-001-11-01-02 (TP) Tyrinėti kolekciją, saugoti ir apskaityti eksponatus. 

R-08-001-11-01-02-
01

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vienetai) 476548,0 477548,0 478548,0 479548,0

P-08-001-11-01-02-0
2

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis (procentai) 88,0 100,0 100,0 100,0

2 uždavinys
08-001-11-02 (T) Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas
vertybes.

R-08-001-11-02-01 Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vienetai) 10,0 8,0 8,0 8,0

2 uždavinio 1 priemonė
08-001-11-02-01 (TP) Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant nuolatines
ekspozicijas, ruošiant parodas

R-08-001-11-02-01-
02

Surengtų parodų skaičius (vienetai) 25,0 30,0 40,0 40,0

R-08-001-11-02-01-
03

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.) (vienetai) 3,0 7,0 5,0 7,0

2 uždavinio 2 priemonė
08-001-11-02-02 (TP) Ruošti edukacines programas nuolatinėse ekspozicijose ir
parodose

R-08-001-11-02-02-
01

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žmonės) 9570,0 10000,0 10100,0 10200,0



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

V-08-001-11-02-02-0
3

Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus darbuotojų dalis (procentai) 40,0 42,0 42,0 43,0

P-08-001-11-02-02-0
2

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vienetai) 600,0 650,0 660,0 700,0

2 uždavinio 3 priemonė
08-001-11-02-03 (TP) Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M.
Žilinsko dailės galerijos avarinės būklės likvidavimo ir kapitalinio remonto
projektas (procentai)

P-08-001-11-02-03-0
1

M. Žilinsko dailės galerijos avarinės būklės likvidavimo ir kapitalinio remonto
projektas  (procentai)

100,0

3 uždavinys
08-001-11-03 (T) Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių
fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui
ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

R-08-001-11-03-01 Muziejaus veiklai reikalingos įrangos atnaujinimas, naujų technologijų ir eksponatų
saugojimo įrangos įsigijimas (procentai)

50,0 60,0 50,0 50,0

3 uždavinio 1 priemonė
08-001-11-03-01 (TP) Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių
fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių saugojimui
ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

P-08-001-11-03-01-0
1

Muziejinės, ekspozicinės, parodinės įrangos poreikio tenkinimas (procentai) 60,0 60,0 50,0 50,0



V SKYRIUS

VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI
IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI

2022–2024 muziejus šių projektų neplanuoja vykdyti.

VI SKYRIUS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

5 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

Išlai-
dos

darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlai-
dos

Pareigybių
skaičius

Išlai-
dos

darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlai-
dos

Pareigybių
skaičius

Išlai-
dos

darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlai-
dos

Pareigybių
skaičius

Išlai-
dos

darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlai-
dos

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tar-

nauto-
jai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tar-

nauto-
jai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tar-

nauto-
jai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tar-

nauto-
jai

1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 230,00 0,00 2611,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0
Iš viso 230,00 0,00 2611,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 2981,0 0,0

.


