
VŠĮ „VILNIAUS MIESTO MUZIEJUS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus 

 

VšĮ „Vilniaus miesto muziejus“ veiklos tikslai yra sistemingai kaupti, moksliškai tyrinėti ir 

šiuolaikiškai pristatyti Vilniaus istoriją, kultūrą, urbanistiką ir architektūrą, socialinius ir 

demografinius procesus, bendruomenes ir kitus miesto gyvenimo aspektus, su tuo susijusias 

žinias ir artefaktus, skatinti domėjimąsi Vilniaus praeitimi, dabartimi ir ateitimi bei puoselėti 

aktyvų pilietiškumą. 

 

Vilniaus muziejus buvo įkurtas 2020 m. vasario 19 d. Direktorė pradėjo dirbti visu etatu 2020 m. 

rugpjūčio 24 d. (iki tol laikinai ėjo direktorės pareigas 0,5 etato), o likęs kolektyvas – 2020 m. 

rugsėjo-spalio mėnesiais.  

 

2020 m. birželio 26 d. muziejus pasirašė patalpų, esančių Vokiečių g. 6-10, panaudos ir nuomos 

sutartis su Vilniaus savivaldybe. Iki 2020 m. gruodžio pabaigos patalpose vyko remontas. 

Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros magistrantai atliko muziejaus paslaugų dizaino 

tyrimą ir pateikė pasiūlymus kaip padaryti muziejų patogesnį ir malonesnį įvairaus amžiaus 

lankytojams. Muziejų parėmė įmonė Narbutas, padovanojusi ofiso baldus, ir įmonė Šviesos 

technologijos, padovanojusi visą muziejaus apšvietimo įrangą.   

 

Muziejaus uždaviniai ir atlikti darbai pateikiami ataskaitos 1 priede. 

 

2020 m. gruodį muziejus tapo Lietuvos muziejų asociacijos (http://museums.lt) nariu.  

 

2020 m. gruodį patvirtinta muziejaus taryba: 1) Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė – Vilniaus 

miesto savivaldybės mero patarėja; 2) dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė; 

3) prof. dr. Rimvydas Petrauskas – istorikas, Vilniaus universiteto rektorius; 4) prof. dr. Marija 

Drėmaitė – architektūros istorikė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja; 5) Mykolas 

Katkus – viešųjų ryšių ekspertas, „Fabula Hill + Knowlton Staretegies“ komunikacijos konsultantas. 

 

 

II. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

VšĮ „Vilniaus miesto muziejus“ įsteigta 2020 m. vasario 19 d. Savininkas – Vilniaus miesto 

savivaldybė. Viešosios įstaigos dalininkas finansinių metų pabaigoje buvo vienas – Vilniaus 

miesto savivaldybė. Dalininko indėlis – 1 EUR. 

 

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus 

 

2020 m. panaudotas iš biudžeto gauto finansavimo sumas sudaro: 

iš Vilniaus miesto savivaldybės gautas finansavimas – 107.500 EUR: iš jų pagal 9 programą 

„Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ veiklos 

sąnaudoms padengti – 99.900 EUR, lėšos panaudotos: darbo užmokesčiui – 39.434,74 EUR, 

socialiniam draudimui – 859,30 EUR, komunalinėms, ryšių, remonto prekių ir paslaugų, IT 

paslaugų įsigijimui – 30.325,18 EUR, ekspertų ir konsultantų paslaugoms -11.583 EUR, 

išlaidoms, susijusiomis su projekto ir parodų įgyvendinimu – 17.697,78 EUR;  

Lėšos neįgaliųjų infrastruktūrai įgyvendinti (turėklinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas) – 7.600 

http://museums.lt/


EUR. 

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas patalpų remontui – 59.900 EUR. 

Iš kultūros tarybos gautas finansavimas pagal programą „Kultūros ir meno organizacijų naujų 

produktų ir paslaugų finansavimas“ – 45.000 EUR. 

Įstaiga pajamų iš veiklos 2020 metais negavo, nes dėl COVID-19 įvesto karantino, muziejus savo 

veiklos nepradėjo. 

 

IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius 

metus 

 

Viešoji įstaiga 2020 metais įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 7.006,27 EUR. Visas ilgalaikis 

materialus turtas gautas nemokamai: iš UAB „Narbutas“ gauta daiktadėžė už 695,03 EUR, iš 

UAB „Šviesos technologijos“ gauta apšvietimo sistema už 6.311,24 EUR. Ilgalaikis materialus 

turtas 2020 metais nepradėtas naudoti, todėl ir nenudėvėtas.  

 

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 

 

Įstaiga patyrė 206.132,99 EUR sąnaudų (įskaitant kompensuotas), iš jų 40.294,04 EUR darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

Metų pradžioje  darbuotojų nebuvo, nes įstaiga įsteigta tik 2020 metų vasario mėnesį. 

Metų pabaigoje - 5 darbuotojai: direktorė 1 etatas, komunikacijos specialistė 1 etatas, viešųjų 

programų kuratorius – 0,5 etato,  tyrėjas-rinkinio kuratorius – 1 etatas, tyrėja – 0,75 etato. Viso 

4,25 etato. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms – 44.045,64 EUR, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 

40.294,04 EUR, komunalinių paslaugų ir ryšio – 3.751,60 EUR. 

 

VIII. Vadovo darbo užmokestis 

 

Vadovo metinis darbo užmokestis su priedais 17.753,86 EUR, socialinis draudimas 442,07 EUR.  

 

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

 

Kolegialaus valdymo organo – įstaigos tarybos nariai darbo užmokesčio ar kitų išmokų negavo. 

 

 

 

 

 

      Direktorė                                                                        Rasa Antanavičiūtė 


