
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Populiarinti muziejaus rinkinius, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų 

prieinamumą visuomenei, kuriant naujas kultūrinės edukacijos veiklas bei paslaugas

Lankytojų skaičius (žm.)
100000

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 

2022–2024 metų strateginio veiklos plano valdymo srities 

veiklos prioritetas Nr. 2. Kultūros paslaugų prieinamumo 

ir kokybės gerinimas.

2.  Įgyvendinti investicijoms ir turtui įsigyti skirtas veiklas, atlikti elektros tinklų ir 

vartojimo infrastruktūros inventorizaciją, esamos techinės būklės įvertinimą bei 

optimizavimo pasiūlymų parengimą.

Įgyvendinta veiklų, numatytų 2022 m., dalis 

(proc.)
100

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 

2022–2024 metų strateginio veiklos plano valdymo srities 

veiklos prioritetas Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas, Nr.3. Integralios kultūros paveldo 

apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas.

3. Stiprinti muziejaus ir Lietuvos regioninių bei užsienio partnerių 

bendradarbiavimą, muziejaus tarptautinį pripažinimą, įgyvendinant naujas veiklas ir 

iniciatyvas

Tarptautinių iniciatyvų, veiklų, projektų 

skaičius (vnt.)
8

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 

2022–2024 metų strateginos veiklos plano valdymo 

srities veiklos prioritetas Nr. 1. Kultūros vaidmens 

stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje, Nr.2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

4. Užtikrinti kultūrinės edukacijos ir paslaugų plėtrą ir prieinamumą, įgyvendinant 

2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Kultūros 

prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ projektą „Keliaujantis 

Aristavėlės dvaras – KAD“, LT04-1-KM-K01-011  

Įgyvendintų projekto veiklų, numatytų 2022 

m., dalis (proc.)
100

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 

2022–2024 metų strateginio veiklos plano valdymo srities 

veiklos prioritetas Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2233 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1732 tūkst. eurų, turtui – 10 tūkst. eurų.



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Lankytojų skaičius (žm.) 100000 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 40000 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 30 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

12 Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 27 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

0 Neplanuojama

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.)

100 Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

18 Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.)

80 Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

8500 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė,  l.e.p.  direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 
Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

400 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 4000 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktorIaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

I. Apsilankymai:

1. 2022 m. planuojama priimti 100 000 tūkst. lankytojų (tiksliniai lankytojai, renginių, 

edukacijų, parodų ir kt.);

2. Pritraukti 40 tūkst. virtualių lankytojų;

3. Pasiekti, kad muziejų nemokamai aplankytų 30 proc. lankytojų nuo bendro lankytojų 

skaičiaus. 

Strateginis tikslas – Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje:  programa 08 Kultūra ir 

visuomenės informavimas, 08-001 Kultūra ir kūrybingumas:uždavinys 08-001-04-01 Skatinti gyventojus dalyvauti 

kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros; uždavinys 08-001-04-05 Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą 

visuomenėje; uždavinys: 08-001-04-06 Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą 

visuomenės poreikiams; uždavinys: 08-001-01-09 Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti kūrybiniu 

turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą; uždavinys: 08-001-11-02 Užtikrinti kultūros infrastruktūros 

modernizavimą.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Surengti 27 parodas: Tradicinės keramikos paroda; Medžioklės paroda, skirta T. 

Ivanausko jubiliejui; Emigracijos istorijų paroda;  J. Prapuolenio baldų paroda;  

"Keliaujančio Aristavėlės dvaro" paroda; Kybartų vokiečių istorijos paroda ir kt. 

Iš jų - 6 virtualias parodas; 

2. Sistemingai atlikti naujai įgyjamų eksponatų vertinimą tikrąja verte;

3. Konservuoti ir restauruoti 1050 vnt. kilnojamųjų eksponatų ir 1 pastatą-eksponatą 

konservuoti dujomis;

4. Išleisti muziejaus rinkinius populiarinančius leidinius - 2 vnt. ir mokslinius straipsnius - 2 

vnt.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Pravesti 500 vnt. edukacinių užsiėmimų; Vykdyti projekto,,Keliaujantis Aristavėlės 

dvaras" edukacinius užsiėmimus Lietuvoje.

2. Edukaciniuose užsiėmimuose priimti 8500 lankytojų;

3. Parengti/atnaujinti 3 edukacinius užsiėmimus.



Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

0 Neplanuojama

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Pravesti 500 vnt. edukacinių užsiėmimų; Vykdyti projekto,,Keliaujantis Aristavėlės 

dvaras" edukacinius užsiėmimus Lietuvoje.

2. Edukaciniuose užsiėmimuose priimti 8500 lankytojų;

3. Parengti/atnaujinti 3 edukacinius užsiėmimus.



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

9 Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės 

muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

- -

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- -

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- -

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- -

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- -

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 12 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

11 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

3 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmeninti 3250 vnt. kultūros paveldo objektų;

2. Paviešinti 3000 vnt. kultūros paveldo objektų LIMIS portale ir muziejaus valdomose 

skaitmeninėse kolekcijose.

I. Paslaugos:

1. Parengti bei Kultūros paso programai pateikti 3 vnt. edukacinių užsiėmimų;

2. Vykdyti projekto ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras" išvažiuojamąsias veiklas (stovyklos, 

renginiai ir pan.);

3. Suorganizuoti 47 renginius (tradicinius ir naujus, pvz., Šyvio šokdinimo šventė Sūduvos 

metams; Renginys karaimų metams paminėti; Rumšiškių Holokausto aukų paminėjimo 

diena; Tarptautinis seminaras vykdant projektą „Unique Technologies of Ethnographic 

Textile: Experience of Preservation in Western Ukraine and Lithuania (UNIETHNOTEX)" ;  

LMA rinkinių sekcijos konferencijos organizavimas ir kt.);

4. Įrengti 2 naujas ekspozicijas: Grėblių meistro dirbtuvės miestelyje;  Pakapinės malūno 

konstrukcijų lauko ekspozicija. Atnaujinti 4 ekspozicijas: Gintališkės sodyboje, Klepšių 

sodyboje (rodyti pančių vijimą) ir kt.

5. Sukrti naujų produktų (3D dvaro maketas, fotoveidrodis su galimybe atsispausdinti savo 

nuotrauką, pojūčių dėžės, video/ audio projekcijos ir vizualizacijos ir kt.), įrengti 2 poilsio 

zonas, įrengti palapinę su integruota ekspozicija ir kt.



Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

6 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

I. Paslaugos:

1. Parengti bei Kultūros paso programai pateikti 3 vnt. edukacinių užsiėmimų;

2. Vykdyti projekto ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras" išvažiuojamąsias veiklas (stovyklos, 

renginiai ir pan.);

3. Suorganizuoti 47 renginius (tradicinius ir naujus, pvz., Šyvio šokdinimo šventė Sūduvos 

metams; Renginys karaimų metams paminėti; Rumšiškių Holokausto aukų paminėjimo 

diena; Tarptautinis seminaras vykdant projektą „Unique Technologies of Ethnographic 

Textile: Experience of Preservation in Western Ukraine and Lithuania (UNIETHNOTEX)" ;  

LMA rinkinių sekcijos konferencijos organizavimas ir kt.);

4. Įrengti 2 naujas ekspozicijas: Grėblių meistro dirbtuvės miestelyje;  Pakapinės malūno 

konstrukcijų lauko ekspozicija. Atnaujinti 4 ekspozicijas: Gintališkės sodyboje, Klepšių 

sodyboje (rodyti pančių vijimą) ir kt.

5. Sukrti naujų produktų (3D dvaro maketas, fotoveidrodis su galimybe atsispausdinti savo 

nuotrauką, pojūčių dėžės, video/ audio projekcijos ir vizualizacijos ir kt.), įrengti 2 poilsio 

zonas, įrengti palapinę su integruota ekspozicija ir kt.



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

0 Neplanuojama

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

4 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

4 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

5 Aistė Lazauskienė,  l.e.p.  direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

33 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

IV. Rinkodara:

1. Atlikti 3 vnt. paslaugų kokybės lankytojų apklausas.

2. Sukurti muziejaus suvenyrų liniją švenčių tematika.

3. Sukurti ir pagaminti, muziejų reprezentuojančią, LLBM apsaugos darbuotojų vasaros 

uniformą.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 3 Gita Šapranauskaitė, direktorė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

Burti ir skatinti ilgalaikį savanoriavimą bei socialinį dalyvavimą, muziejaus 

organizuojamose veiklose:

1. Sukurti savanoriavimo veiklos ir motyvacijos sistemą;

2. Įtraukti Rumšiškių miestelio gyventojus į savanoriavimą muziejaus veiklose (renginiai, 

savaitgalio iniciatyvos ir pan.);

3. Įtraukti tarptautinę savanorių organizaciją "European Heritage Volunteers" į muziejaus 

restauravimo veiklas.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

100 Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei 

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai

II. Tarptautiškumas:

1. Įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos ,,Kultūra" finansuojamą 

projektą ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras"; 

2. Parengti paraišką Erasmus+ projektui; 

3. Dalyvauti partnerio teisėmis projekte "Unique Technologies of Ethnographic Textile: 

Experience of Preservation in Western Ukraine and Lithuania (UNIETHNOTEX)" (Unikalios 

etnografinės tekstilės technologijos: išsaugojimo patirtis Vakarų Ukrainoje ir Lietuvoje 

(UNIETHNOTEX); 

4. Vykdyti projektą su traptautine organizacija  "European Heritage Volunteers";

5. Vykdyti veiklas Europos muziejų po atviru dangumi asociacijoje (AEOM); NEMO;

6. Atstovauti Lietuvą Europos muziejų akademijoje (EMA);

7. Vykdyti veiklas ir iniciatyvas, dalyvaujant Europos muziejų švietėjų tinkle “Mokymasis 

visą gyvenimą muziejuose po atviru dangumi” (LLOAM).                                                 8. 

Dalyvauti projekte partnerio teisėmis : ERASMUS+ KA227 - Partnerships for Creativity 

projektas "Dress up, Dance and Digitally Dive into Culture" - koordinatorius Vakarų Atikos 

universitetas, Graikija. 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Surengti parodas bendradarbiaujant su Lietuvos bažnytinio paveldo muziejumi, LTMK 

muziejumi, Kėdainių krašto muziejumi (5 vnt.);

2. Įgyvendinti iniciatyvas (parodas, renginius) su NVO: Lietuvos tautodailininkų sąjunga , 

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“,  Lietuvos karaimų draugija; "Lapteviečių" brolija, 

Rumšiškių bendruomene ir kt. 

3. Surengti parodas ir renginius bendradarbiaujant su švietimo ir kultūros įstaigomis (KTU; 

Rumšiškių kultūros centras;  Ukmergės V. Šlaito biblioteka, Kauno viešąja biblioteka, 

Valstybinis Kauno dramos teatras ir kt.). 

 4. Bendradarbiauti rengiant 2022 m. parodą „Medinės „Prisikėlusio Kristaus" skulptūros iš 

Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“ su Kauno arkivyskupija, Kaišiadorių, Vilkaviškio, 

Panevėžio, Šiaulių ir Telšių vyskupijomis. 

5. Bendradarbiauti su UAB „Bravo events“, įgyvendinant bendras iniciatyvas.



Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,86 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

7,73 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 41 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Dalia Šiškauskienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja

Aistė Lazauskienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

73 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Elvyra Arbačiauskienė, vyriausioji finansininkė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 260000 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Elvyra Arbačiauskienė, vyriausioji finansininkė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 155000 Gita Šapranauskaitė, direktorė

Elvyra Arbačiauskienė, vyriausioji finansininkė

I. Personalo valdymas:

1. Direktoriaus įsakymu patvirtinti 2022 metų pareigybių sąrašą. 

2. Vykdyti personalo atrankas bei konkursus (pagal poreikį).

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

Kvalifikaciją kelti pagal direktoriaus patvirtintą kvalifikacijos kėlimo planą.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Nacionalinės mokėjimų agentūros išmokos už deklaruojamus pasėlius, nykstančių 

gyvulių ir paukščių išsaugojimą - 10000,00 Eur;

2. Paramos lėšos - 2000,00 Eur;                                                                                        

3. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo projekto "Keliaujanis Aristavėlės dvaras - KAD" 

lėšos - 120000,00 Eur;

4. Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos ir Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas užimtumo didinimo programos įgyvendinimui - 

3000,00 Eur;                                                             

5. LKT projektų finansavimas - 20000,00 Eur.                



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Nekilnojamo turto registre registruotų pastatų plotas - 6622,34 kv. m; komunalinių 

paslaugų sąnaudos - 88000,00 Eur;  1 kv. m planuojama išlaikymo kaina - 13,00 Eur;

2. Išnuomoto nekilnojamo turto, registruoto NT registre plotas - 1056,45 kv. m, 

neregistruoto - 184,51 kv. m;

3. Planuojama išnuomoti vieno pastato - eksponato patalpas (Žeimelio namas).

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

13 Gediminas Maumevičius,  direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

3300 Gediminas Maumevičius,  direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

2 Gediminas Maumevičius,  direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

I. Projektų valdymas:

2022 m. muziejuje investiciniai projektai nevykdomi.

Investicijų projekto X  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

0 Neplanuojama

Direktorė Gita Šapranauskaitė

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

Įstaiga patikėjimo teise valdo 3 vnt. tarnybinių lengvųjų automobilių ir 3 vnt. kitos 

paskirties transporto priemonių.

2022 m. šioje srityje pokyčiai neplanuojami.

Turtas


