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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 ir visuomenės informavimas

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

2023 2024 2025 2025 m. 2030m.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 08-001-11
Kaupti,
išsaugoti ir
pristatyti
visuomenei
nacionalines ir
pasaulio meno
bei kultūros
vertybes. 

1.1. E-08-001-
11-01
Lankytojų
skaičius.
(žmonės)

108256,0 113669,0 119352,0 125320,0

1.2. E-08-001-
11-02
Visuomenei
pristatyta
muziejaus
rinkinio dalis.
(vienetai)

2,7 2,8 2,8 2,8

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 asmenims su negalia nepriklausomai dalyvauti kultūroje
(didinti socialinių projektų kuratorių įtrauktį, meno terapijos specialistų užsiėmimus); 

- 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, skirtas muziejaus kolekcijų populiarinimui, šiuolaikinės dailės



pristatymui;
- Parengti ir vykdyti naują M. Žilinsko dailės galerijos atnaujinimo investicijų projektą

„Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kaune
pritaikymas kultūrinėms reikmėms ir visuomenės poreikiams“;

- Tęsti A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus energijos vartojimo efektyvumo didinimo
investicijų projektą, siekiant gerinti memorialinių namų-muziejų prieinamumą ir teikiamų paslaugų
kokybę; 

- Vykdyti investicijų projektą "M. K. Čiurlionio namų-muziejaus Druskininkuose aktualizavimas ir
pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms" M. K. Čiurlionio namų–muziejaus sutvarkymo ir
įveiklinimo projektą; 

- Parengti L. Truikio ir M. Rakauskaitės namų - muziejaus remonto projektą; 
- Parengti A. Jonyno galerijos tvarkybos  projektą;
- Atlikti A. ir P. Galaunių namų pastato būklės tyrimus;
- Parengti Kauno paveikslų galerijos naujos šildymo–vėdinimo sistemos rekonstrukcijos studiją–

projektą.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS

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 populiarina 
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 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 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. 2023–2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)

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

2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 2025 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 Kultūros ir visuomenės informavimo valstybės veiklos
sritis

4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

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

4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

IŠ VISO 4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

Iš jų pervedimų priemonių

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

4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

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

Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais 894,4 959,4 641,0 -65,0 -721,0 -721,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iš jų tęstinės veiklos priemonių 894,4 959,4 641,0 -65,0 -721,0 -721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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



1 grafikas. 2022–2025 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

8 valstybės kultūros ir visuomenės informavimo 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.

1. Siekiant pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas vertybes, atliekami muziejaus
rinkiniuose saugomų kultūros vertybių skaitmeninimo ir pateikimo Lietuvos integraliojoje muziejų
informacinėje sistemoje (toliau - LIMIS) ir Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (toliau – VEPIS)
darbai, kryptingai ir sistemingai rengiamasi muziejaus rinkinių apskaitai LIMIS sistemoje.

Rengiamasi prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos
paslaugų perėjimo.

2. 2023–2025 m. muziejus planuoja didžiausią dėmesį skirti muziejaus rinkinių populiarinimui
bei šiuolaikinės Lietuvos ir užsienio dailės pristatymui. Siekiama bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio
kuratoriais rengiant parodas, eksponuojant muziejaus ir užsienio partnerių kolekcijas.

2023 m. su Varšuvos šiuolaikiniu meno centru bei Lenkijos institutu M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje planuojame surengti tarptautinę parodą „Dark Arts / Šiurpus menas“ (angl. "The Dark Arts:
Aleksandra Waliszewska and the Symbolism from the East and North”). Bendradrbiaujant su Varšuvos
Etnografijos muziejumi ir Lenkijos institutu Kauno paveikslų galerijoje planuojama surengti primityvisto
Nikiforo parodą „Nikifor. A painter unlike any other“, Tarptautinę grafikos bienalę. bei tarptautinę
šiuolaikinio tekstilės meno parodą „Lietuva–Japonija“.



Bendradarbiaujant su užsienio partneriais planuojama surengti M. K. Čiurlionio kūrybinį
palikimą pristatančias parodas: 2022–2023 m. Londone Dulwich Picture Gallery, 2024 m. Olandijoje,
Heerenveen, Belvedere muziejuje.

Planuojama aktyviai vykdyti muziejaus rinkinių mokslinius tyrimus, kurių rezultatams pristatyti
bus parengti ir publikuoti leidiniai: 2024 m. „M. K. Čiurlionis. Korespondencija. 1907—1911“ (II tomas), 
2023 m. planuojama išversti į anglų kalbą leidinį „M. K. Čiurlionis. Korespondencija. 1907—1911“ (I
tomas), o 2024 m. išleisti „M. K. Čiurlionis. Korespondencija. 1907—1911“ (I tomas) anglų kalba, 2024–
2025 planuojama išleisti M. K. Čiurlionio rinktinių laiškų atskirą leidinį. Taip pat planuojami leidiniai
populiarinantys Liaudies meno skyriaus rinkinius, Taikomosios dailės skyriaus rinkinius, Liaudies meno
grafikos kolekciją bei P. Rimšos kūrybą ir j. Zikaro kūrybą.

2022 m. gruodžio mėn. pabaigoje, atidarius J. Meko šimtmečiui skirtas dvi parodas „Vieno
laiško istorija“ (J. Mekas ir muziejus) bei „Jonas Mekas iš toliau ir iš arčiau“ (su J. Meko vizualiųjų menų
centru), 2023 m. planuojama papildyti parodas edukacijomis bei kitais lydinčiaisiais renginiais, skirtais J.
Meko kūrybos ir gyvenimo pristatymui. 

2024 m. planuojama atnaujinti nuolatines muziejaus ekspozicijas M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje bei parengti parodas Kauno paveikslų galerijoje, skirtas Išeivijos dailės kolekcijai. 

2025 m. pagrindines ekspozicijas, parodas ir renginius visuose muziejaus padaliniuose skirti M.
K. Čiurlionio 150-mečiui, tęsti derybas dėl M. K. Čiurlionio kūrybos pristatymo Japonijoje 2025 m.
Muziejuje surengti M. K. Čiurlionio kūrybai skirtų renginių ciklą.

3. 2023–2025 m. skirti nuolatinį dėmesį muziejaus laikinoms saugykloms Lietuvos banke, gerinti
muziejaus turimų saugyklų būklę. Gerinti pagrindinių ekspozicinių erdvių Kauno paveikslų galerijoje
būklę.

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

08 Kultūra ir visuomenės informavimas

08-001 Funkcijų vykdymo programa
Meno ir kultūros vertyvių saugojimas,

kaupimas ir populiarinimas

08-011-11-01 Tęstinės veiklos uždavinys 
Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą,

apskaitą

08-011-11-02 Tęstinės veiklos uždavinys 
Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose

saugomas vertybes

08-011-11-03 Tęstinės veiklos uždavinys 
Modernizuoti muziejaus saugyklų bei ekspozicinių erdvių
fizinę infrastruktūrą, užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų

rinkinių saugojimui ir eksponavimui bei muziejaus teikiamų
paslaugų kokybę



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. 2023–2025 metų programos 08-001 Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos
(tūkst. eurų)
Valstybės
veiklos
srities,
progra-

mos,
uždavinio

,
priemo-

nės
kodas,

požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Numatomi 2025 metų asignavimai LRV
progra-

mos
įgyvendi-

nimo
plano,
NPP ir
(arba)

nacionali-
nės

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

užmokesč
iui 

iš viso iš viso iš jų
darbo

užmokesč
iui 

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

08-001-1
1-01 (T)

Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą. 3671,0 3671,0 3622,0 3671,0 3671,0 3622,0 3671,0 3671,0 3622,0

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

Palaikyti informacines sistemas, skaitmeninti eksponatus 146,0 146,0 144,0 146,0 146,0 144,0 146,0 146,0 144,0

08-001-1
1-01-02
(TP)

Tyrinėti kolekciją, saugoti ir apskaityti eksponatus. 3525,0 3525,0 3478,0 3525,0 3525,0 3478,0 3525,0 3525,0 3478,0

08-001-1
1-02 (T)

Pristatyti visuomenei muziejaus rinkiniuose saugomas
vertybes.

1105,0 1105,0 384,0 384,0 384,0 384,0

08-001-1
1-02-01
(TP)

Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant nuolatines
ekspozicijas, ruošiant parodas

827,0 827,0 344,0 344,0 344,0 344,0

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

Ruošti edukacines programas nuolatinėse ekspozicijose ir
parodose

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

08-001-1
1-02-03
(TP)

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus
pastato, esančio V. Putvinskio g. 64, Kaunas,
modernizavimas. 

238,0 238,0

08-001-1
1-03 (T)

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

120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0

08-001-1
1-03-01
(TP)

Ekspozicinių erdvių fizinės infrastruktūros gerinimas,
užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių
eksponavimui. 

120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0



Valstybės
veiklos
srities,
progra-

mos,
uždavinio

,
priemo-

nės
kodas,

požymis

Uždavinio, priemonės pavadinimas 2023 metų asignavimai Numatomi 2024 metų asignavimai Numatomi 2025 metų asignavimai LRV
progra-

mos
įgyvendi-

nimo
plano,
NPP ir
(arba)

nacionali-
nės

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

užmokesč
iui 

iš viso iš viso iš jų
darbo

užmokesč
iui 

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

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso 4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

iš jo:
1.1. valstybės biudžeto lėšos

4776,0 4776,0 3622,0 4055,0 4055,0 3622,0 4055,0 4055,0 3622,0

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0 120,0 112,0 8,0

1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos,
nurodant atskirus šaltinius)

Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos
priemonėms finansuoti

Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamoms pažangos priemonėms

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos
priemonėms

Iš viso programos tęstinės veiklos ir pervedimų
priemonėms finansuoti

4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

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

4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0

Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos ir
pervedimų priemonėms

Iš viso programai finansuoti (1 + 2) 4896,0 4888,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0 4175,0 4167,0 3622,0 8,0



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) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7

08-001-11-01 (T) uždavinys
Užtikrinti tinkamą muziejaus rinkinių apsaugą, apskaitą.

R-08-001-11-01-01 Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius. (vienetai) 477548,0 478548,0 479548,0 480548,0

08-001-11-01 (T) uždavinio 08-001-11-01-01 (TP) priemonė
Palaikyti informacines sistemas, skaitmeninti eksponatus 

R-08-001-11-01-01-01 Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam
objektui. (vienetai)

12,0 12,5 13,0 13,0

P-08-001-11-01-01-02 Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso. (vienetai) 98358,0 104358,0 110358,0 116358,0

P-08-001-11-01-01-03 Surengtų virtualių parodų skaičius. (vienetai) 7,0 7,0 7,0 8,0

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

P-08-001-11-01-02-01 Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis. (procentai) 100,0 100,0 100,0 100,0

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

R-08-001-11-02-01 Surengtų parodų skaičius. (vienetai) 30,0 40,0 40,0 40,0

R-08-001-11-02-02 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius. (žmonės) 10000,0 10100,0 10200,0 10300,0

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

R-08-001-11-02-01-01 Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius. (vienetai) 7,0 5,0 7,0 6,0

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

P-08-001-11-02-02-01 Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius. (vienetai) 650,0 660,0 700,0 700,0

P-08-001-11-02-02-02 Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius. (vienetai) 8,0 8,0 8,0 8,0

08-001-11-02 (T) uždavinio 08-001-11-02-03 (TP) priemonė
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastato, esančio V. Putvinskio g. 64,
Kaunas, modernizavimas. 



Vertinimo rodiklio
kodas 

Uždavinių, priemonių, vertinimo rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai Vertinimo rodiklių reikšmės Susijęs strateginio planavimo
dokumentas (LRV programos

įgyvendinimo planas, NPP,
PP) 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7

P-08-001-11-02-03-01 A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastato, esančio V. Putvinskio g. 64,
Kaunas, modernizavimo įgyvendinimas. (procentai)

100,0

08-001-11-03 (T) uždavinys
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)

60,0 50,0 50,0 40,0

08-001-11-03 (T) uždavinio 08-001-11-03-01 (TP) priemonė
Ekspozicinių erdvių fizinės infrastruktūros gerinimas, užtikrinant tinkamas sąlygas
muziejų rinkinių eksponavimui. 

P-08-001-11-03-01-01 Muziejinės, ekspozicinės, parodinės įrangos poreikio tenkinimas. (procentai) 60,0 50,0 50,0 60,0



V SKYRIUS
VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI

IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI

2023–2025 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

2022 metai 2023 metai 2024 metai 2025 metai

Pareigybių
skaičius

Išlaidos
darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlaidos

Pareigybių
skaičius

Išlaidos
darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlaidos

Pareigybių
skaičius

Išlaidos
darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlaidos

Pareigybių
skaičius

Išlaidos
darbo
užmok
esčiui

Valdy-
mo

išlaidosiš viso

iš jų
valsty-

bės
tarnau-

tojai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tarnau-

tojai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tarnau-

tojai

iš viso

iš jų
valsty-

bės
tarnau-

tojai

1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0
Iš viso 230,00 0,00 2981,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0 230,00 0,00 3622,0 0,0

.


