
VŠĮ „VILNIAUS MIESTO MUZIEJUS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

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

tikslus 

 

VšĮ „Vilniaus miesto muziejus“, veikdamas pagal įstatus numatytose švietimo, kultūros, meno ir 

socialinėje sferose, įgyvendino šią veiklą: pagrindinė įstaigos veikla 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. 2021 metais įstaiga surengė 15 renginių, 45 edukacinius užsiėmimus, 

apsilankė 11931 lankytojas. 

 

II. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

VšĮ „Vilniaus miesto muziejus“ finansinių metų pradžioje dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. 

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

Dalininkų indėlis – 1 EUR. 

 

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

 

2021 m. panaudotas iš biudžeto gauto finansavimo sumas sudaro: 

- Iš Vilniaus miesto savivaldybės gautas finansavimas – 168.200 EUR:  

o iš jų pagal 9 programą „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės 

gyvenime stiprinimas“ veiklos sąnaudoms padengti.  Lėšos panaudotos: darbo 

užmokesčiui – 94.932,63 EUR, socialiniam draudimui – 1.059,98 EUR, 

komunalinėms, ryšių, remonto prekių ir paslaugų, buhalterinių, IT paslaugų 

įsigijimui – 28.787,73 EUR, išlaidoms, susijusiomis su projekto ir parodų 

įgyvendinimu – 42.610,05 EUR;  

o lėšos parodai „ Nuo mėsinės iki muziejaus. Vieno namo istorija“ – 3.000 EUR; 

o lėšos „VšĮ Vilniaus miesto muziejaus ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos 

sujungimo galimybių studijai parengti“; 

- Iš kitų šaltinių gautas finansavimas:  

o patalpų remontui – 60.000 EUR – panaudota 28.042,15 EUR; 

o gauta parama – 9.119,16 EUR – panaudota 7092,72 EUR; 

o iš kultūros tarybos gautas finansavimas – 17.342 EUR; 

o nemokamai gautos knygos iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto už 117,88 EUR. 

Įstaiga pajamų iš veiklos 2021 metais gavo 33.207,48 EUR. 

 

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

 

Viešoji įstaiga 2021 metais ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Per metus nudėvėjo turtą – 

1.693,56 EUR.  

 

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

 

Įstaiga patyrė 264.837,53 EUR sąnaudų (įskaitant kompensuotas), iš jų 98.364,55 EUR darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. 

 

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 



 

Metų pradžioje – 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. 

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

programų kuratorius – 1 etatas,  tyrėjas-rinkinio kuratorius – 1 etatas, tyrėja – 0,75 etato. Viso 4,75 

etato. 

 

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms – 142.378,26 EUR, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 

98.364,55 EUR, komunalinių paslaugų ir ryšio – 33.102,46 EUR, buhalterinių paslaugų – 7.594,00 

EUR ir kitos – 3.317,25 EUR. 

 

VIII. Vadovo darbo užmokestis 

 

Vadovės metinis darbo užmokestis su priedais 28.530,00 EUR, socialinis draudimas 710,40 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 
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