
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

7 7 100%

7 7 100%

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinant investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas“ savalaikį įvykdymą.                                                                                  Įvykdymo informacija: Parengtas 

muziejaus abiejų pastato dalių remonto darbų techninis projektas; parengtas paveldinio pastato tvarkybos darbų techninis 

projektas; atliktos pastato techninių projektų specialioji ir bendroji ekspertizės; parengta pastatų statybos darbų viešųjų pirkimų 

specifikacija; atliekami rangos darbų viešieji pirkimai; atliktas ekspozicijose ir saugyklose esančių eksponatų perkėlimas į laikino 

saugojimo patalpas S.Daukanto g. 17, Telšiai.

Parengtas muziejaus abiejų pastato 

dalių remonto darbų techninis 

projektas (vnt.)                                                

Parengtas paveldinio pastato 

tvarkybos darbų techninis projektas 

(vnt.)                                               

Atliktos parengtų pastato techninių 

projektų specialioji ir bendroji 

ekspertizės (vnt.)                                                                     

Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai 

(vnt.)                                                                         

Atliktas ekspozicijose ir saugyklose 

esančių eksponatų perkėlimas į 

laikino saugojimo patalpas   

Parengtas remonto darbų techninis 

projektas (vnt.)                       

Parengtas tvarkybos darbų 

techninis projektas (vnt.)                        

Atliktos parengtų pastato techninių 

projektų specialioji ir bendroji 

ekspertizės (vnt.)                                                 

Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai 

(vnt.)                                                      

Atliktas ekspozicijose ir saugyklose 

esančių eksponatų perkėlimas į 

laikino saugojimo patalpas                                   

2. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinant investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus 

aktualizavimas  ir pritaikymas muziejinei veiklai“ savalaikį įvykdymą. Įvykdymo informacija: Parengtas remonto darbų 

techninis projektas; parengtas tvarkybos darbų techninis projektas; atliktos parengtų pastato techninių projektų specialioji ir 

bendroji ekspertizė; parengta pastato statybos darbų viešųjų pirkimų specifikacija; atliekami rangos darbų viešieji pirkimai; 

Atliktas ekspozicijose ir saugyklose esančių eksponatų perkėlimas į laikino saugojimo patalpas S.Daukanto g. 17, Telšiai. 



3 4 133%

Rodiklis viršytas, nes pandemijos ir 

karantino kontekste, moksleiviams buvo 

pasiūlytas virtualus kūrybinis konkursas 

„Sukurk ženklą savo muziejui“. 

5 6 120%
Rodiklis viršytas dėl muziejaus partnerių 

iniciatyvų ir pasiūlymų bendradarbiauti. 

100 100 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

21152

2954

5706

Sukurtų naujų veiklų ir paslaugų 

skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

4. Užtikrinti muziejaus ir Lietuvos, regioniniųir užsienio partnerių bendradarbiavimą, kuriant naujas veiklas ir paslaugas.                                                                                                                       

Įvykdymo informacija:                                                                                                                                                     1. 36-oji 

tarptautinė medalio kūrėjų stovykla Telšiuose. Bendradarbiauta su VDA Telšių fakultetu;

2. Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“. Bendradarbiauta su Telšių r. savivaldybės Švietimo 

centru;

3. XVII Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Bendradarbiauta su Šiaulių „Aušros muziejumi“;

4. NVO forumas „Telšiai 2020“. Bendradarbiauta su Telšių r. NVO Taryba;

5. Etninės kultūros globos tarybos Žemaitijos regiono suvažiavimas. Bendradarbiauta su Etninės kultūros globos taryba prie 

LRS.

6. Poezijos skaitymai ir atminimo renginiai Žemaičių muziejuje „Alka“, bendradarbiaujant su Telšių literatų klubu. 

Skurtų ir įgyvendintų 

bendradarbiavimo iniciatyvų  su 

Lietuvos, regioniniais ir užsienio 

partneriais skaičius (vnt.)

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc

32000

198%

Reikšmė nepasiekta dėl Covid-19 

pandemijos ir karantino apribojimų. Taip 

pat vykdant investicinius projektus nuo 

2020 m. rugsėjo 14 d. lankytojams 

uždarytos ŽMA ir ŽVM ekspozicijos. 

Reikšmė viršyta, nes siekiant pritraukti 

lankytojus, įgyvendinta daugiau negu 

planuota nemokamo lankymosi muziejaus 

ekspozicijose iniciatyvų: Kovo 11-oji 

muziejuje, Liepos 6-oji „Karūnuokimės 

laisve“ ir kt. 

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimosios jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas.                                                                                                      Įvykdymo informacija: Sukurta ir įgyvendinta 

iniciatyva „Sukurk ženklą savo muziejui“; sukurta ir įgyvendita iniciatyva, raginanti žmones aprašyti, fiksuoti pandemines 

patirtis ir aprašus pristatyti į muziejų; įgyvendintas muzieaus eksponatų deponavimo kitiems Lietuvos muziejams ir pasiruošimo 

perkėlimui į laikinas saugojimo patalpas procesas muziejaus vykdomų investicinių projektų įgyvendinimo metu.

Lankytojų skaičius (žm.)

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1.Pasiekti, kad muziejaus ekspozicijas, parodas, edukacinius 

užsiėmimus, kilnojamąsias parodas, muziejaus fondus aplankytų ir 

renginiuose dalyvautų 32 000 lankytojų. Neįvykdyta dėl karantinui 

uždarytų ekspozicijų ir įgyvendinant investicinius projektus nuo 2020 

m. rugsėjo 14-osios dienos uždarytų ŽMA ir ŽVM ekspozicijų.                                                                                                                                                                                   

Žemaičių muziejus "Alka"  - 6963 (planuota 17000), Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje - 9015 (planuota 12000), Žemaičių vyskupystės 

muziejus - 3215 (planuota 3000).                                                                                                                                            

2. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 19000, viršytas - 

21152, nes padidėjo skaitmeninių produktų paklausa.

3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų 

skaičius – 4800, pasiektas, nes buvo buvo įgyvendinta daugiau 

nemokamų renginių, teminių ekskursijų ir kt. iniciatyvų. 

4. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais – 4000, neįvykdyta dėl 

karantinui uždarytų ekspozicijų kovo, balandžio, lapkričio, gruodžio 

mėn. ir įgyvendinant investicinius projektus nuo 2020 m. rugsėjo 14-

osios dienos uždarytų ŽMA ir ŽVM ekspozicijų.

5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 7000, 

nepasiektas - 2221, nes dėl karantino ribojimų muziejuje beveik 

negalėjo apsilankyti organizuotos moksleivių ir bendruomenių 

grupės.                                                                                          6. 

Planuojamas kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius – 25000, 

nepasiektas dėl koronoviruso pandemijos ir karantino ribojimų.                                                                                                                                                           

7. Investicinių projektų vykdymo laikotarpiu uždarius Žemaičių 

muziejaus "Alka" ir Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicijas, 

dalis ekspozicijų ruošiama perkėlimui į Telšių kunigų seminarijos 

patalpas, parengta ekspocizijos koncepcija, atrinkti eksponatai, 

rengiamas bendras projektas su Telšių Vyskupyste, pristatantis naują 

ekspoziciją. 

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

3. Prisidėti prie darnios pilietinės visuomenės kūrimo, kultūros ir meno priemonėmis ugdant kūrybingas asmenybes, kuriant 

naujas veiklas ir paslaugas.                                                                                                  Įvykdymo informacija:                                                                                                                                          

1. Vasario 16-ąją ir Liepos 6-ąją lankytojai buvo aptarnaujami nemokamai, vyko nemokamos teminės ekskursijos, filmų 

peržiūros; 2. Žemaitijos kaimo ekspozicijoje įkurta nauja relaksacinė erdvė suaugusiems ir vaikams; 3. Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje įgyvendinta nemokama pramoginė paslauga „Senieji kaimo žaidimai“; 4. Įgyvendinta iniciatyva „Sukurk ženklą 

savo muziejui“.

19193

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

15 29,72958891

60%



2686

153270

1003

7560

2

198% Reikšmė viršyta, nes siekiant pritraukti 

lankytojus, įgyvendinta daugiau negu 

planuota nemokamo lankymosi muziejaus 

ekspozicijose iniciatyvų: Kovo 11-oji 

muziejuje, Liepos 6-oji „Karūnuokimės 

laisve“ ir kt. 

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose 

bei institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose 

pristatyta 7560 eksponatų (5 proc. muziejaus rinkinių).                                                                                                                                                                  

2. Muziejaus padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose 

surengta 14 parodų, iš kurių pagrindinės: G.Bytauto tapybos darbų 

paroda „Proveržis“, „Valstybininkas ir vyskupas Justinas Staugaitis“, 

„Lietuvos Nepriklausomybei TAIP“, stiklo menininko Vyganto 

Paulausko jubiliejinė darbų paroda,  „Tarpukario periodinė spauda – 

bendruomenės istorijos ir tradicijų atspindys“, 36-osios tarptautinės 

medalio kūrėjų stovyklos darbų paroda, „Šv.Velykų džiaugsmas“, 

„Senoji Varnių praeitis“, paroda tautodailės metams paminėti , 

paroda iš kun. B.Bagužo archyvo ir kt.   

3. Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis – 66 proc. reikšmė neįvykdyta. Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis – 10 proc. - reikšmė įvykdyta. Vykdytas 

muziejaus eksponatų tikrinimas ir vertinimas tikrąja verte: patikrinti 

ir įvertinti 5886 eksponatai - reikšmė nepasiekta.                                                                                                                                                                      

4. Vykdyti muzejaus eksponatų priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti 1555 eksponatai, restauruoti 28 eksponatų. 5. Vykdytas 

ŽMA ir ŽVM ekspozicijose ir saugyklose ir ekspozicijose esančių 

eksponatų pakavimas ir kraustymas į laikinas saugyklas, 

deponavimas kitiems muziejams. 

I. Apsilankymai:

1.Pasiekti, kad muziejaus ekspozicijas, parodas, edukacinius 

užsiėmimus, kilnojamąsias parodas, muziejaus fondus aplankytų ir 

renginiuose dalyvautų 32 000 lankytojų. Neįvykdyta dėl karantinui 

uždarytų ekspozicijų ir įgyvendinant investicinius projektus nuo 2020 

m. rugsėjo 14-osios dienos uždarytų ŽMA ir ŽVM ekspozicijų.                                                                                                                                                                                   

Žemaičių muziejus "Alka"  - 6963 (planuota 17000), Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje - 9015 (planuota 12000), Žemaičių vyskupystės 

muziejus - 3215 (planuota 3000).                                                                                                                                            

2. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 19000, viršytas - 

21152, nes padidėjo skaitmeninių produktų paklausa.

3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų 

skaičius – 4800, pasiektas, nes buvo buvo įgyvendinta daugiau 

nemokamų renginių, teminių ekskursijų ir kt. iniciatyvų. 

4. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais – 4000, neįvykdyta dėl 

karantinui uždarytų ekspozicijų kovo, balandžio, lapkričio, gruodžio 

mėn. ir įgyvendinant investicinius projektus nuo 2020 m. rugsėjo 14-

osios dienos uždarytų ŽMA ir ŽVM ekspozicijų.

5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 7000, 

nepasiektas - 2221, nes dėl karantino ribojimų muziejuje beveik 

negalėjo apsilankyti organizuotos moksleivių ir bendruomenių 

grupės.                                                                                          6. 

Planuojamas kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius – 25000, 

nepasiektas dėl koronoviruso pandemijos ir karantino ribojimų.                                                                                                                                                           

7. Investicinių projektų vykdymo laikotarpiu uždarius Žemaičių 

muziejaus "Alka" ir Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicijas, 

dalis ekspozicijų ruošiama perkėlimui į Telšių kunigų seminarijos 

patalpas, parengta ekspocizijos koncepcija, atrinkti eksponatai, 

rengiamas bendras projektas su Telšių Vyskupyste, pristatantis naują 

ekspoziciją. 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

15

5 Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.)

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Visuomenei pristatyta muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

29,72958891

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

4,932472108 99%

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)



10

4

5886

100754

1555

28

15052

0

0

0

0

0Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

0%

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Rodiklis nepasiektas muziejininkės 

ilgalaikės ligos ir nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. 

vykdyto eksponatų ruošimo perkėlimui į 

laikinas saugyklas. 

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose 

bei institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose 

pristatyta 7560 eksponatų (5 proc. muziejaus rinkinių).                                                                                                                                                                  

2. Muziejaus padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose 

surengta 14 parodų, iš kurių pagrindinės: G.Bytauto tapybos darbų 

paroda „Proveržis“, „Valstybininkas ir vyskupas Justinas Staugaitis“, 

„Lietuvos Nepriklausomybei TAIP“, stiklo menininko Vyganto 

Paulausko jubiliejinė darbų paroda,  „Tarpukario periodinė spauda – 

bendruomenės istorijos ir tradicijų atspindys“, 36-osios tarptautinės 

medalio kūrėjų stovyklos darbų paroda, „Šv.Velykų džiaugsmas“, 

„Senoji Varnių praeitis“, paroda tautodailės metams paminėti , 

paroda iš kun. B.Bagužo archyvo ir kt.   

3. Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis – 66 proc. reikšmė neįvykdyta. Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis – 10 proc. - reikšmė įvykdyta. Vykdytas 

muziejaus eksponatų tikrinimas ir vertinimas tikrąja verte: patikrinti 

ir įvertinti 5886 eksponatai - reikšmė nepasiekta.                                                                                                                                                                      

4. Vykdyti muzejaus eksponatų priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti 1555 eksponatai, restauruoti 28 eksponatų. 5. Vykdytas 

ŽMA ir ŽVM ekspozicijose ir saugyklose ir ekspozicijose esančių 

eksponatų pakavimas ir kraustymas į laikinas saugyklas, 

deponavimas kitiems muziejams. 

100%

Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas.

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

90

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

10

13

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.) 

14 14

0 #DIV/0!

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių skaičius 

(vnt.)

9,820578065

65,73628238

Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)98%

73%

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)



1168

150

36

466

38

4

92

57

7

2

26

1169

76

18253

1097

407865

13618

389

0

Reikšmė nepasiekta dėl Covid-19 

pandemijos ir karantino ribojimų lankant 

muziejų. 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Reikšmė viršyta, nes dėl pasaulinės 

pandemijos ir karantino ribojimo, ženkliai 

išaugo virtualaus turinio paklausa. 

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

8 279%

2950 1820 62%

Ekskursijų dalyvių skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Planuotas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 2950 

neįvykdytas, dėl muziejaus lankymo ribojimų karantino metu ir nuo 

2020 m. rugsėjo 14 d. uždarytų ŽMA ir ŽVM ekspzicijų.                                                                                                              

Planuotos reikšmės nepasiekė nė vienas muziejaus padalinys. 2.  

Surengti 92 edukaciniai užsiėmimai: skirti vaikams ir mokiniams – 57 

skirtų senjorams – 7, skirtų asmenims, turintiems negalią – 2, skirtų 

kitiems asmenims – 26 3. Į Kultūros paso registrą įtraukta 10 

edukacinių užsiėmimų temų - įvykdyta. 

4. Sukurtos ir įgyvendintos 2 edukacinės programas, skirtas 

senjorams ir iš anksto užsiregistravusiems suaugusiems asmenims - 

įvykdyta.

5. Atnaujintos Žemaitjos kaimo espozicijos edukacinės programos, 

sukuriant ir pasiūlant lankytojams 2 naujas edukacines programas - 

įvykdyta („Garbanotas avinėlis - šiltas vlnos kamuolėlis“, „Senieji 

kaimo žaidimai“). 6. Organizuotos 8 temininės bei pažintinės 

ekskursijos, kuriose dalyvautų 246 lankytojai.                         

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 22 - reikšmė viršyta.                                                                                                                    

2. Suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti su 

skaitmeniniais vaizdais) 1097 pagrindinio ir pagalbinio fondo 

eksponatai (ŽMA - 614 eksponatų, ŽVM - 483 eksponatai).                                                                                                                

3. Parengtos virtualios parodos svetainėse 

(http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt):  „Iš Telšių žydų bendruomenės 

gyvenimo“, „Lietuvos Nepriklausomybei TAIP“, „Liaudies menas: 

Angelai“, „Metalinės kryžių viršūnės iš Žemaičių muziejuas "Alka" 

rinkinio“, „Vieno albumo lobiai. Velykiniai atvirukai“. 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

22,34509396

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)



1097

5

Reikšmė viršyta, nes dėl pasaulinės 

pandemijos ir karantino ribojimo, ženkliai 

išaugo virtualaus turinio paklausa. 

8 279%IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 22 - reikšmė viršyta.                                                                                                                    

2. Suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti su 

skaitmeniniais vaizdais) 1097 pagrindinio ir pagalbinio fondo 

eksponatai (ŽMA - 614 eksponatų, ŽVM - 483 eksponatai).                                                                                                                

3. Parengtos virtualios parodos svetainėse 

(http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt):  „Iš Telšių žydų bendruomenės 

gyvenimo“, „Lietuvos Nepriklausomybei TAIP“, „Liaudies menas: 

Angelai“, „Metalinės kryžių viršūnės iš Žemaičių muziejuas "Alka" 

rinkinio“, „Vieno albumo lobiai. Velykiniai atvirukai“. 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

22,34509396

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)



LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS 

sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0! Vertinimo kriterijus neplanuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! Vertinimo kriterijus neplanuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

7

3

33

Rodiklis viršytas, nes Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje sukurta daugiau fizinių 

paslaugų, negu buvo planuota ir 

įgyvendintas neplanuotas e.produktas 

„Sukurk ženklą savo muziejui“. 

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

7 10Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus neplanuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Į „Europeana“ sistemą pateiktų  suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

#DIV/0! Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Vertinimo kriterijus neplanuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius 

(vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Vertinimo kriterijus neplanuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių 

skaitmeninimo kompetencijų 

centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. 

Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos 

jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

143%

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0!

LIMIS portale prieinamų Lietuvos 

muziejų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0!

I. Paslaugos:

1. Sukurtos naujos virtualias parodos svetainėse 

(http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt): „Virtuali kelionė po XIX a. Europą“, 

„Senoji liaudies skulptūra“, „Nepriklausomybei - TAIP“, „Iš Telšių 

žydų bendruomenės gyvenimo“, „Vieno albumo lobiai. Velykiniai 

atvirukai“. Bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centru, įdiegtas video-audio gidas Žemaitijos 

kaimo ekspozicijoje.  

2. Įgyvendinta nauja paslauga, pritaikyta asmenims, turintiems 

regos negalią - edukacinis užsiėmimas „Paveikslas tamsoje“. 3. Į 

Kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukta 13 paslaugų - reikšmė viršyta.

4. Atnaujintos ir lankytojams pristatytos muziejaus ekspozicijos: 

Žemaitijos kaimo ekspozicija atnaujinta lankymo sezono pradžiai, 

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje įrengta naują ekspoziciją, skirta 

arkininkystei, papildyta Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicija. 

Pasiruošta (atrinkti eksponatai, parengta ekspozicijos koncepcija) 

dalies Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicijos perkėlimui laikinam 

eksponavimui į Telšių kunigų seminarijos patalpas. 5. Ruošiamasi 

(sukurtas naratyvas ir koncepcija, atrenkami eksponatai) naujos 

ekspozicijos įrengimui Telšių Ješivoje. 

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

#DIV/0!

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 22 - reikšmė viršyta.                                                                                                                    

2. Suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti su 

skaitmeniniais vaizdais) 1097 pagrindinio ir pagalbinio fondo 

eksponatai (ŽMA - 614 eksponatų, ŽVM - 483 eksponatai).                                                                                                                

3. Parengtos virtualios parodos svetainėse 

(http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt):  „Iš Telšių žydų bendruomenės 

gyvenimo“, „Lietuvos Nepriklausomybei TAIP“, „Liaudies menas: 

Angelai“, „Metalinės kryžių viršūnės iš Žemaičių muziejuas "Alka" 

rinkinio“, „Vieno albumo lobiai. Velykiniai atvirukai“. 

#DIV/0!

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

10 10 100% 17

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

1 1 100%

3

1

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

0 0 #DIV/0! Vertinimo kriterirjus nebuvo planuotas.

3

1

0

1099

324

2

6

4

2

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

100%

II. Tarptautiškumas:

1. Drauge su partneriais iš Danijos ir Švedijos dalyvaujama 

parengiamuosiuose darbuose projekte „Nordplus Adult“ - „NPAD-

2020/10069“ „Savanorių lyderystė – aktyvi bendruomenė siekiant 

socialinio tikslo - mokymasis ir švietimas savanoriško valdymo srityje: 

Socialinis vystymasis per aktyvų pilietiškumą - savanorystė paveldo 

institucijose“; drauge su partneriais iš Vokietijos įgyvendintas ir 

užbagtas projektas „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 

projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, 

remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“); Partnerio teisėmis 

dalyvauta įgyvendinant ir užbaigiant projektą „Erazmus+“ „RECRAFT-

raising awareness of cultural heritage throught craft“.                                                                              

2. Tęsiama narystė Anna Lindh fonde. 

Reikšmė viršyta, nes švietimo įstaigos, NVO 

ir Etninės globos taryba prie LRS kreipėsi su 

neplanuotomis iniciatyvomis 

bendradarbiauti, organizuojant bendras 

veiklas. 
Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

175%

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais: Kelmės krašto, 

Nacionaliniu M.K.Čiurlionio dailės, Nacionaliniu muziejumi LDK 

Valdovų rūmais, Šiaulių „Aušros“ ir kt., VDA Telšių fakultetu, 

menininkais V.Paulausku, G.Bytautu, tautodailininkais, parengtos ir 

eksponuotos 9 jungtinės parodos: 1) „Lietuvos ir Lenkijos medaliui 

500 metų“; 2)  Stiklo menininko Vyganto Paulausko jubiliejinė darbų 

paroda „Ne tas yra tas kas yra tas“; 3) „Exegi momentum: rašytojų 

įamžinimas XIX-XXI a. Lietuvoje“; 4) „Sakralinis menas“, 5) „Sofijos 

Liseckaitės-Plechavičienės darbų paroda“; 6) LDK istorijai skirta 

paroda LDK Valdovų rūmų muziejuje; 7) „Uždegta Monmartro 

ugnies. Rokiškio dvaro dailės kolekcija“; 8) „Grafų Šuazelių Gufje 

paveldas“; 9) „Proveržis“.

2. Įgyvendinant investicinius projektus, muziejaus eksponatai 

deponuoti eksponavimui kituose Lietuvos muziejuose pagal 

kontekstą ir temas: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Vaclovo Into 

akmenų muziejus, Rokiškio krašto, Žemaičių dailės, Lietuvos liaudies 

buities, Rietavo Oginskių kultūros istorijos, Raseinių krašto, Kelmės 

krašto, Lietuvos dailės ir kt. muziejams. Eksponatų deponavimas bus 

tęsiamas 2021 metais, nes dėl karantino ribojimų ir susirgimų covid-

19 infekcija ne visi muziejai galėjo atvykti perimti eksponatų. 

3. Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros įstaigomis, 

bendruomenėmis, orgnizacijomis, įgyvendinti šie projektai: Valstybės 

švenčių paminėjimai, M.Mažvydo bibliotekos projektas „Rašytojų 

įamžinimas XIX-XXI a. Lietuvoje“, Klaipėdos regiono valstybės 

archyvo Telšių filialo projektas „Žemaitijos dvarai: Džiuginėnai ir 

Siraičiai“; Poezijos skaitymai Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, 

Neįgaliųjų dienos minėjimas, Konferencija „Telšių atminties knyga: 

miesto žydų gyvenimas“, NVO forumo „Telšiai 2020“ diskusija, Vaikų 

dienos stovykla „2020 Don Bosko vasara“ ir kt. 

4
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Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

8Jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius (vnt.)

Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

100% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

100%

Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

4

8

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) 

įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

3

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

8 14 Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

3

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)

100% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Sukurtos naujos virtualias parodos svetainėse 

(http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt): „Virtuali kelionė po XIX a. Europą“, 

„Senoji liaudies skulptūra“, „Nepriklausomybei - TAIP“, „Iš Telšių 

žydų bendruomenės gyvenimo“, „Vieno albumo lobiai. Velykiniai 

atvirukai“. Bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centru, įdiegtas video-audio gidas Žemaitijos 

kaimo ekspozicijoje.  

2. Įgyvendinta nauja paslauga, pritaikyta asmenims, turintiems 

regos negalią - edukacinis užsiėmimas „Paveikslas tamsoje“. 3. Į 

Kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukta 13 paslaugų - reikšmė viršyta.

4. Atnaujintos ir lankytojams pristatytos muziejaus ekspozicijos: 

Žemaitijos kaimo ekspozicija atnaujinta lankymo sezono pradžiai, 

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje įrengta naują ekspoziciją, skirta 

arkininkystei, papildyta Žemaičių vyskupystės muziejaus ekspozicija. 

Pasiruošta (atrinkti eksponatai, parengta ekspozicijos koncepcija) 

dalies Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicijos perkėlimui laikinam 

eksponavimui į Telšių kunigų seminarijos patalpas. 5. Ruošiamasi 

(sukurtas naratyvas ir koncepcija, atrenkami eksponatai) naujos 

ekspozicijos įrengimui Telšių Ješivoje. 



0

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0! 1

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti muziejuje indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0! 3770

Reikšmė viršyta, nes švietimo įstaigos, NVO 

ir Etninės globos taryba prie LRS kreipėsi su 

neplanuotomis iniciatyvomis 

bendradarbiauti, organizuojant bendras 

veiklas. 

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

175%

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)IV. Rinkodara:

1. Pagal Kultūros ministerijos kartu su universitetais bei kultūros 

įstaigomis parengtą apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną 

atlikti muziejaus lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

tyrimą bei gautų duomenų analizę - neįgygyvendinta dėl COVID-19 

pandemijos ir karantino apribojimų bei rekomendacijų šį tyrimą 

atlikti kas dvejus metus.

2. Atlikta nemokamo lankymosi muziejuje lankytojų apklausa vasario 

mėnesį, paruošta gautų duomenų analizė.                                                                                                                                       

3. Muziejus taryboje apsvarstyta ir pakoreguota Žemaitijos kaimo 

ekspozicijos kainodara ir paslaugos, atsižvelgiant į lankytojų 

poreikius ir srautus - įgyvendinta; 2) Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 

integruota šeimos laisvalaikio ir poilsio erdvė - įgyvendinta; 3) 

Sumažinti Žemaitijos kaimo ekspozicijos lankymo sezoniškumą, 

sukuriant naujas paslaugas žiemos sezono metu: edukacinį 

užsiėmimą „Žiemos pramogos kaime“ - vykdoma, įrenginėjama 

edukacinė erdvė, sudarysianti sąlygas priimti lankytojų grupes ir 

teikti paslaugas nepaisant sezoniškumo. 4. Sukurtas ir patvirtintas 

muziejaus „brandbook'as“ - muziejaus logotipas, oficialių raštų ir 

įsakymų formos, padėkos raštai, apdovanojimai ir atributika.  

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais: Kelmės krašto, 

Nacionaliniu M.K.Čiurlionio dailės, Nacionaliniu muziejumi LDK 

Valdovų rūmais, Šiaulių „Aušros“ ir kt., VDA Telšių fakultetu, 

menininkais V.Paulausku, G.Bytautu, tautodailininkais, parengtos ir 

eksponuotos 9 jungtinės parodos: 1) „Lietuvos ir Lenkijos medaliui 

500 metų“; 2)  Stiklo menininko Vyganto Paulausko jubiliejinė darbų 

paroda „Ne tas yra tas kas yra tas“; 3) „Exegi momentum: rašytojų 

įamžinimas XIX-XXI a. Lietuvoje“; 4) „Sakralinis menas“, 5) „Sofijos 

Liseckaitės-Plechavičienės darbų paroda“; 6) LDK istorijai skirta 

paroda LDK Valdovų rūmų muziejuje; 7) „Uždegta Monmartro 

ugnies. Rokiškio dvaro dailės kolekcija“; 8) „Grafų Šuazelių Gufje 

paveldas“; 9) „Proveržis“.

2. Įgyvendinant investicinius projektus, muziejaus eksponatai 

deponuoti eksponavimui kituose Lietuvos muziejuose pagal 

kontekstą ir temas: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Vaclovo Into 

akmenų muziejus, Rokiškio krašto, Žemaičių dailės, Lietuvos liaudies 

buities, Rietavo Oginskių kultūros istorijos, Raseinių krašto, Kelmės 

krašto, Lietuvos dailės ir kt. muziejams. Eksponatų deponavimas bus 

tęsiamas 2021 metais, nes dėl karantino ribojimų ir susirgimų covid-

19 infekcija ne visi muziejai galėjo atvykti perimti eksponatų. 

3. Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros įstaigomis, 

bendruomenėmis, orgnizacijomis, įgyvendinti šie projektai: Valstybės 

švenčių paminėjimai, M.Mažvydo bibliotekos projektas „Rašytojų 

įamžinimas XIX-XXI a. Lietuvoje“, Klaipėdos regiono valstybės 

archyvo Telšių filialo projektas „Žemaitijos dvarai: Džiuginėnai ir 

Siraičiai“; Poezijos skaitymai Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, 

Neįgaliųjų dienos minėjimas, Konferencija „Telšių atminties knyga: 

miesto žydų gyvenimas“, NVO forumo „Telšiai 2020“ diskusija, Vaikų 

dienos stovykla „2020 Don Bosko vasara“ ir kt. 

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)
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V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Įgyvendinant investicinius projektus, pasitelkti savanorius, 

muziejaus eksponatų saugiam supakavimui ir pergabenimui į 

laikinąsias saugyklas - neįgyvendinta dėl covid-19 pandemijos ir 

karantino reikalavimų.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

10 0 0% Reikšmė nepasiekta dėl Covid-19 

pandemijos ir karantino. 

57

13

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

7,56 6,125 81% 8 Reikšmė nepasiekta, nes dėl įgyvendinamų 

muziejaus investicinių projektų lygiagrečiai 

rengiamas muziejaus struktūros projektas.

23,5

15

32,5

24

18,9664912

1732197,75

1287849,07

769370,96

518478,11

31544,3

100

0,723076923

77,19298246

Reikšmė viršyta, nes dėl įgyvendinamų 

muziejaus investicinių projektų lygiagrečiai 

rengiamas muziejaus struktūros projektas.
Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

289% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

42,10526316 105%

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Reikšmė viršyta dėl suaktyvėjusio šalies 

vidaus turizmo ir aktyvaus lankytojų 

naudojimosi muziejaus teikiamomis 

mokamomis paslaugomis bei dėl taikytos 

naujos kainodaros ŽKE. 

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Metinis įstaigos biudžetas (eurai)175%

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Finansai

40

I. Gautos lėšos:

1. Uždirbta 26887,04 Eur pajamų - reikšmė viršyta dėl lankytojų 

aktyvaus naudojimosi muziejaus mokamomis paslaugomis: 

edukacinės paslaugos, ekskursijų vadovo paslaugos.

2. Pritraukta 86664,56 Eur pajamų - reikšmė viršyta, nes finansuota 

daugiau negu planuotamuziejaus kultūros projektų ir gauta parama 

iš JAV žydų bendruomenės projektui „Telšių Atminties knyga“. 

3. Lietuvos kultūros tarybai pateiktos 8 projektinės paraiškos, Telšių 

rajono savivaldybei pateiktos 3 projektinės paraiškos. Projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas pasiekė 64 proc., reikšmė 

viršyta dėl finansuotų projektų skaičiaus.     

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

20000 34933,5

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Žmogiškieji ištekliai
Reikšmė nepasiekta, nes įgyvendinant 

muziejaus investicinius projektus, 

nevykdant lankytojų aptarnavimo 

ekspozicijose ir siekiant racionaliai naudoti 

DUF lėšas, yra neužimtos ekspozicijų 

prižiūrėtojų pareigybės.  

Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)77%I. Personalo valdymas:

1. Žmogiškieji  ištekliai muziejaus funkcijoms įgyvendinti naudoti 

racionaliai, investicinių projektų įgyvendinimo kontekste 

suformuojant darbo grupes skirtingoms funkcijoms atlikti ir 

pavedant užduotis. (Vadovautasi Muziejaus valdymo tobulinimo 

gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 

m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-827 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 "Dėl 

Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo" 

pakeitimo“). 2. Rengiamas Žemaičių muziejaus „Alka“ organizacinės 

struktūros projektas, nauji pareigybių aprašai bei naujų struktūrinių 

padalinių nuostatai - vykdoma. 3.Muziejaus 2020 m. veikla planuota 

bei  darbuotojų metinės užduotys nustatomos pagal įstaigai 

nustatytus vertinimo kriterijus Veningo veiklos vertinimo kriterijų 

rinkinyje.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Planuoti mokymai muziejaus personalui muziejuje - neįgykdyta dėl 

covid-19 pandemijos ir karantino reikalavimų, planuojama surengti 

2021 metais.

2. 42 proc. muziejaus darbuotojų tobulino savo kompetencijas 

užimamų pareigybių srityje.

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

0,25

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)



3139,2

250

9381,01

Reikšmė viršyta dėl suaktyvėjusio šalies 

vidaus turizmo ir aktyvaus lankytojų 

naudojimosi muziejaus teikiamomis 

mokamomis paslaugomis bei dėl taikytos 

naujos kainodaros ŽKE. 

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)

175%I. Gautos lėšos:

1. Uždirbta 26887,04 Eur pajamų - reikšmė viršyta dėl lankytojų 

aktyvaus naudojimosi muziejaus mokamomis paslaugomis: 

edukacinės paslaugos, ekskursijų vadovo paslaugos.

2. Pritraukta 86664,56 Eur pajamų - reikšmė viršyta, nes finansuota 

daugiau negu planuotamuziejaus kultūros projektų ir gauta parama 

iš JAV žydų bendruomenės projektui „Telšių Atminties knyga“. 

3. Lietuvos kultūros tarybai pateiktos 8 projektinės paraiškos, Telšių 

rajono savivaldybei pateiktos 3 projektinės paraiškos. Projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas pasiekė 64 proc., reikšmė 

viršyta dėl finansuotų projektų skaičiaus.     

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

20000 34933,5

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)



80780

5884,56

15370

297999,61

297999,61

0

11

7

1055267,6

354792,51

669898,55

233643,44

436255,11

121149,07

90492,07

9300

1081,09

1511,45

0

67,16

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. Įstaigos kreditinis įsiskolinimas 2020 metų pabaigoje siekia 

3611,82 eurų (įsiskolinimas už komunalines, ryšio ir kt. paslaugas 

gruodžio mėnesį)

Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros 

vertybių įsigijimui (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

3611,82 #DIV/0!

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

0

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

400034,1710500

I. Gautos lėšos:

1. Uždirbta 26887,04 Eur pajamų - reikšmė viršyta dėl lankytojų 

aktyvaus naudojimosi muziejaus mokamomis paslaugomis: 

edukacinės paslaugos, ekskursijų vadovo paslaugos.

2. Pritraukta 86664,56 Eur pajamų - reikšmė viršyta, nes finansuota 

daugiau negu planuotamuziejaus kultūros projektų ir gauta parama 

iš JAV žydų bendruomenės projektui „Telšių Atminties knyga“. 

3. Lietuvos kultūros tarybai pateiktos 8 projektinės paraiškos, Telšių 

rajono savivaldybei pateiktos 3 projektinės paraiškos. Projektinio 

finansavimo paieškos rezultatyvumas pasiekė 64 proc., reikšmė 

viršyta dėl finansuotų projektų skaičiaus.     

63,6363636440

Reikšmė viršyta, nes gautas papildomas 

biudžetinis finansavimas ŽKE 

infrastruktūros atnaujinimui, pasiruošimui 

investicinių projektų vykdymui. Taip pat 

LKT finansavo didesnį negu planuota 

pateiktų projektinių paraiškų skaičių, o 

projektui „Telšių Atminties knyga“ buvo 

gauta finansinė parama iš JAV.

Reikšmė viršyta, nes LKT finansuotiems 

projektams koofinansuoti buvo teikti 

projektai Telšių r. savivaldybei ir gautas 

finansavimas. 

3810%

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

159%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)



0

0

0

6035338,3

11891,47

2780

2780

3320183

41622,1

42980,06

41622,1

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

52 43,25013196 83% 6506 Reikšmė nepasiekta, nes dėl covid-19 

pandemijos ir karantino sumažėjo 

komunalinės išlaidos muziejaus ir 

administracinių patalpų išlaikymui.

100%

Investicijų projekto „Žemaičių 

vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai“  įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais 

(proc.)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.Muziejaus valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos siekia 

43 eur. /1 kv.m. - reikšmė mažesnė negu planuota, nes sumažėjo 

komunalinės išlaidos.

2. 97 procentai muziejaus naudojamo nekilnojamojo turto ploto yra 

naudojami tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Žemaitijos kaimo 

ekspozcijoje vykdomi tvarkymo darbai: malūno sparnų remontas,  

skiedromis dengti stogai perdengti pagal poreikį ir susidėvėjimo 

būklę, nusausinta turtingojo ūkininko trobos asla, sutvarkytas 

kaminas, vykdomas tvorų aplink teritoriją atnaujinimas, vidaus 

teritorijoje esančių tvorų remontas ir pakeitimas (pagal susidėvėjimo 

būklę). Vykdoma administracinio pastato renovacija, pritaikant 

edukacijoms ir mokymų organizavimui.

Investicijų projekto Žemaičių 

vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

30

Turtas
Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

96,84048836

Reikšmė nepasiekta, nes viešųjų pirkimų 

procedūros terminas nukeltas dėl derinimo 

su CPVA ir išaugusios projekto vertės. 

97%

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą  Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas  (eurai)

1,253608611

1%

100

100

100

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

0 #DIV/0!

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Žemaičių vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai 

(eurai)

4%

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui Žemaičių vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai 

įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Žemaičių vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai 

(eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui  Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas  įgyvendinti (eurai)

Investicijų projekto Žemaičių vyskupystės muziejaus 

modernizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai 

bendra vertė (eurai)

0,197030712Investicijų projekto Žemaičių 

muziejaus „Alka“ modernizavimas 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

II. Išlaidos:

1. Įstaigos kreditinis įsiskolinimas 2020 metų pabaigoje siekia 

3611,82 eurų (įsiskolinimas už komunalines, ryšio ir kt. paslaugas 

gruodžio mėnesį)

Reikšmė nepasiekta, nes viešųjų pirkimų 

procedūros terminas nukeltas dėl derinimo 

su CPVA ir išaugusios projekto vertės. Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą  Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas  (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

Investicijų projekto  Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas  bendra vertė (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Investicijų projektai

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

I. Projektų valdymas:

1. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas“ savalaikį įvykdymą: parengti muziejaus abiejų 

pastato dalių remonto darbų techninai projektai, vykdomi rangos 

darbų viešieji pirkimai, ekspozicijose ir saugyklose esančių eksponatų 

perkėlimas į laikino saugojimo patalpas - įvykdyta. 

2. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus 

aktualizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai“ savalaikį įvykdymą: 

parengti remonto ir tvarkybos darbų techniniai projektai, vykdomi 

rangos darbų viešieji pirkimai, atliktas ekspozicijose ir saugyklose 

esančių eksponatų perkėlimas į laikino saugojimo patalpas - 

įvykdyta. 

30

Investicijų projekto Žemaičių 

muziejaus „Alka“ modernizavimas 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)



6506

0

0

11

191

0

191

1506,27

1506,27

0

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.Muziejaus valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos siekia 

43 eur. /1 kv.m. - reikšmė mažesnė negu planuota, nes sumažėjo 

komunalinės išlaidos.

2. 97 procentai muziejaus naudojamo nekilnojamojo turto ploto yra 

naudojami tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Žemaitijos kaimo 

ekspozcijoje vykdomi tvarkymo darbai: malūno sparnų remontas,  

skiedromis dengti stogai perdengti pagal poreikį ir susidėvėjimo 

būklę, nusausinta turtingojo ūkininko trobos asla, sutvarkytas 

kaminas, vykdomas tvorų aplink teritoriją atnaujinimas, vidaus 

teritorijoje esančių tvorų remontas ir pakeitimas (pagal susidėvėjimo 

būklę). Vykdoma administracinio pastato renovacija, pritaikant 

edukacijoms ir mokymų organizavimui.

97 97,6716602 101%Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)



0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas tenkantis 

vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

38 47,28117647 124% 401,89

2

2

0

0

0

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Pakoreguota Muziejaus tarnybinių lengvųjų automobilių 

naudojimo tvarka, nustatytas metinis tarnybinių automobilių ridos 

limitas. 

2. Kuro sąnaudoms stebėti, kontroliuoti ir apskaityti sugriežtinta 

vidaus kontrolė. 

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

4650

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.Muziejaus valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos siekia 

43 eur. /1 kv.m. - reikšmė mažesnė negu planuota, nes sumažėjo 

komunalinės išlaidos.

2. 97 procentai muziejaus naudojamo nekilnojamojo turto ploto yra 

naudojami tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Žemaitijos kaimo 

ekspozcijoje vykdomi tvarkymo darbai: malūno sparnų remontas,  

skiedromis dengti stogai perdengti pagal poreikį ir susidėvėjimo 

būklę, nusausinta turtingojo ūkininko trobos asla, sutvarkytas 

kaminas, vykdomas tvorų aplink teritoriją atnaujinimas, vidaus 

teritorijoje esančių tvorų remontas ir pakeitimas (pagal susidėvėjimo 

būklę). Vykdoma administracinio pastato renovacija, pritaikant 

edukacijoms ir mokymų organizavimui.

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

97 97,6716602

#DIV/0!0

(Vardas Pavardė)

3100

Eva Stonkevičienė

150%

101%

Reikšmė viršyta, nes buvo vykdomi 

eksponatų pervežimo į laikinas saugyklas 

Telšiuose darbai iš ŽMA ir ŽVM (Varniuose)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)


