
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

1 1 100%

2 2 100%

13 14 108%

1 1 100%

47,41 0 0%

Dėl  išaugusios infliacijos rangos darbams skirtas finansavimas 

buvo nepankankamas, rangos darbų konkursas buvo skelbtas net 

kelis kartus, nes pasiūlymai viršijo turimą biudžetą. Tik užsitikrinus 

papildomą finansavimą konkursą pavyko įgyvendinti ir pasirašyti 

rangos darbų sutartį 2022 m. pabaigoje. 

3.Įgyvendinti  šiuolaikinio meno sklaidos programą, apimančią renginius, parodas ir leidybos projektus, reflektuojančius 

tarptautiniu mastu aktualią šiuolaikinio meno problematiką. Veiklą sėkmingai įgyvendinta. Surengtos Rosalind Nahashibi ir 

"JCDecaux premija 2022" parodos, surengti 5 šiuolaikinio meno sklaidos renginiai Lietuvoje (Roberto Narkaus kūrybos 

pristatymas meno mugėje "ArtVilnius" bei Lewben Art Foundation galerijoje Vilniuje; ŠMC skaityklos renginių programa) ir 

užsienyje (14-osios Baltijos trienalės leidinio pristatymai Varšuvoje ir Prahoje); išleisti 5 leidiniai, parengtos 4 "CAC Air" laidos 

"Vilnius Radio" platformoje.

4. Organizuoti sklandų Šiuolaikinio meno centro modernizavimo projekto, finansuojamo ES lėšomis, įgyvendinimą. Veikla 

įgyvendinta, tačiau nepakankamai sklandžiai.  Rangos darbų pirkimas buvo skelbiamas kelis kartus, todėl kad dėl vykstančios 

infliacijos pateikti pasiūlymai būdavo didesnės vertės (daugiau nei 1,5 mln) nei turimas projekto biudžetas. Kai buvo užsitikrintas 

papildomas finansavimas per VIPA, buvo pasirašyta preliminarioji ir vėliau pagrindinė rangos sutartys su mažiausią kainą 

pasiūliusiu rangovu. Taip pat dalis KM (CPVA) finansuojamos projekto dalies darbų nebuvo užsakyti pagrindine sutartimi. Jie bus 

užsakomi, kai bus gautas papildomas finansavimas, dėl kurio ŠMC kreipsis į įvairius šaltinius.

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203

redakcija)

ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1.Įgyvendinti Roberto Narkaus projektą "Gut Feeling" Lietuvos nacionaliniame paviljone tarptautinėje Venecijos bienalėje. 

Veikla sėkmingai įgyvendinta. Surastos paviljonui tinkamos patalpos, surasti projekto rėmėjai, suprodiusuota naujų kūrinių 

gamyba, sukurta speciali projekto interneto svetainė, suplanuota ir įgyvendinta komunikacijos kampanija. Paviljonas atidarytas 

publikai 2022 m. balandžio mėnesį ir sėkmingai veikė iki 2022 m. lapkričio pabaigos, į jo priežiūrą ir lankytojų aptarnavimą 

integruoti savanoriai. Per visą paviljono veikimo laiką jį aplankė daugiau nei 22 000 žiūrovų.

Paruoštas ir atidarytas publikai 

Lietuvos paviljonas Venecijos 

bienalėje (vnt.)

2.Pristatyti Yoko Ono kūrybą programoje "Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022". Veikla sėkmingai įgyvendinta. 

Bendradarbiaujant su Serralves šiuolaikinio meno muziejumi, menininkės studija "Studio One", Lietuvos banku, Nacionaliniu 

M.K.Čiurlionio dailės muziejumi bei "Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022" komanda 2022 m. pradžioje atidaryta ir pristatyta 

publikai Yoko Ono instaliacija "Ex It" Lietuvos banko Kauno skyriuje, kuri veikė iki 2022 m. rugsėjo pabaigos. Rugsėjo 9 d. 

atidaryta Yoko Ono retrospektyva "Laisvės pažinimo sodas" Kauno paveikslų galerijoje, sulaukusi didelio lankytojų ir žiniasklaidos 

dėmesio.

Paruoštos ir atidarytos publikai 

Yoko Ono kūrybos parodos: įvadinė 

instaliacija "Ex It" Lietuvos banko 

Kauno skyriuje ir retrospektyvinė 

paroda "Laisvės pažinimo sodas" 

Kauno paveikslų galerijoje (vnt.)

Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.)

Pasirašyta rangos sutartis (vnt.)

Įvykdyta rangos darbų (proc.)



62,92 43,4 69%

Planuotos rangos darbų procentinis rodiklis nepasiektas dėl 

neplanuotų rangos darbų sustabdymų, susijusių su archeologiniais 

radiniais ir paveldo elementų atidengimais, kurių nebuvo galima 

numatyti iš anksto. 

1 1 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

4110

78122

22600

Virtualių apsilankymų 

skaičius (vnt.)

40000 19292 48% 19292 Rodiklis nebuvo pasiektas, nes atšaukus COVID19 pandemijos 

ribojimus didžioji dalis meno sklaidos projektų vyko gyvai, o ne 

virtualiu būdu.

4096

92544

0

12

9

3

5

0

68

 5.Tęsti ŠMC valdomų Sapiegų rūmų aktualizavimo investicinio projekto įgyvendinimą; parengti būsimos įstaigos veiklos 

koncepciją. Veikla įgyvendinta sėkmingai, nors rangos darbai vyksta lėčiau nei numatyta dėl neplanuotų rangos darbų stabdymų 

susijusių su archeologiniais radiniais bei paveldo elementų atidengimais, kurių nebuvo galima numatyti iki rangos darbų 

pradžios. Dėl paveldo radinių stabdomi darbai, kadangi privalo būti atliekami papildomi tyrimai ir sprendžiama dėl radinių 

vertingųjų savybių. Metų pabaigoje pradėti vykdyti fasadų tvarkybos darbai pagal naują rangos sutartį. Remiantis išsamiu 

agentūros "XWhy" atliktu tyrimu parengta būsimos įstaigos veiklos koncepcija.

I. Apsilankymai:

1.Užtikrinti ŠMC projektų, įgyvendinamų ne ŠMC patalpose, lankymą. Veikla 

sėkmingai įgyvendinta. Projektai, surengti ne ŠMC pastalpose, sulaukė didelio 

lankytojų skaičiaus.

2. Efektyvinti parodų komunikaciją Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, siekiant 

didesnio šiuolaikinio meno prienamumo.  Veikla sėkmingai įgyvendinta. 

Efektyvesnei Lietuvos paviljono Venecijos bienalei komunikacijai sukurta 

speciali interneto svetainė, kitų projektų komunikacijai užmegztas 

bendradarbiavimas su vietos ir tarptautiniais komunikacijos partneriais.

3. Tęsti virtualias paslaugas, esant nepalankiai parodų lankymui 

epidemologinei situacijai ir uždarius pastatą kapitaliniam remontui. Veikla 

įgyvendinta gana sėkmingai. Gerėjant epidemologinei situacijai šalyje, buvo 

jaučiamas didelis susidomėjimas gyvai lankomomis parodomis ir renginiais, 

tad virtualių paslaugų buvo sukurta nedaug. Uždarius pastatą kapitaliniam 

remontui, didžioji dauguma ŠMC veiklų buvo įgyvendinamos kitose fizinėse 

parodinėse erdvėse (Lietuvos banko Kauno skyriuje; Kauno paveikslų 

galerijoje, Radvilų rūmų dailės muziejuje; Mykolo Žilinsko dailės galerijoje 

Kaune bei ŠMC skaitykloje. 

100000 104832 105%

98%

50 143%

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

II. Šiuolaikinio meno sklaida:

1. Organizuoti parodas, kitus ilgalaikius ir trumpalaikius meno sklaidos 

projektus ne ŠMC patalpose Lietuvoje ir užsienyje, siekiant platesnės 

Lietuvos menininkų kūrybos sklaidos, didesnio kultūros prienamumo. Veikla 

sėkmingai įgyvendinta. Kitose parodinėse erdvėse Lietuvoje įgyvendinti 9 

ilgalaikiai ir trumpalaikiai meno sklaidos projektai, užsienyje įgyvendinti 3 

projektai, vienas iš kurių - Lietuvos nacionalinis paviljonas Venecijos bienalėje.

2. Inicijuoti ir įgyvendinti renginius ir leidybos projektus, reflektuojančius 

Lietuvos ir tarptautinį meno lauką,  šiuolaikinio meno institucijų vaidmenį ir 

veiklos kontekstus. Veikla įgyvendinta sėkmingai. Inicijuoti ir įgyvendinti 29 

projektai, iš kurių 9 - kitose meno institucijose Lietuvoje, ir 3 - užsienyje; išleisti 

5 leidiniai.

3. Prodiusuoti naujus meno kūrinius ir projektus, teikti profesinę ir 

institucinę pagalbą debiutuojantiems menininkams, kuratoriams ir kitiems 

tyrėjams, įgyvendinantiems šiuolaikinio meno projektus. Veikla sėkmingai 

įgyvendinta, suprodiusuoti 6 nauji projektai, kurie parodyti tiek įvairiose 

parodinėse erdvėse Lietuvoje (Kauno paveikslų galerijoje, Lietuvos banko 

Kauno filiale, Mykolo Žilinkso dailės galerijoje Kaune, Radvilų rūmų dailės 

muziejuje ir kt.), tiek užsienyje - Venecijos meno bienalėje.

29 29 100%

Surengtų virtualių šiuolaikinio meno sklaidos 

projektų skaičius (vnt.)

ŠMC rezidavusių šiuolaikinio meno profesionalų 

skaičius (vnt.)

Pristatytų atstovų skaičius viršytas dėl didesnio nei planuoto 

menininkų, įtrauktų į projektą "Marsas sugrįžta", skaičiaus. Dėl 

ŠMC pastato uždarymo ir projektų organizavimo kitose erdvėse 

ŠMC šiemet nerezidavo šiuolaikinio meno profesionalai.  ŠMC renginiuose dalyvavusių menininkų ir kitų 

autorių bei šiuolaikinio meno profesionalų 

skaičius (žm.)

ŠMC patalpose surengtų šiuolaikinio meno 

sklaidos projektų lankytojų skaičius (žm.)

Kitose erdvėse Lietuvoje surengtų šiuolaikinio 

meno sklaidos projektų lankytojų skaičius (žm.)

Apsilankymų ŠMC virtualiuose šiuolaikinio meno 

sklaidos projektuose skaičius (vnt.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

ŠMC patalpose surengtų ilgalaikių šiuolaikinio 

meno sklaidos projektų skaičius (vnt.)

ŠMC patalpose surengtų trumpalaikių 

šiuolaikinio meno sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Užsienyje surengtų Lietuvos šiuolaikinio meno 

sklaidos projektų lankytojų skaičius (žm.)

90 88,00

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

Kitose erdvėse Lietuvoje surengtų šiuolaikinio 

meno sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Užsienyje surengtų Lietuvos šiuolaikinio meno 

sklaidos projektų skaičius (vnt.)

Pristatytų šiuolaikinio meno 

atstovų (menininkų) skaičius 

(vnt.)

35

Šiuolaikinio meno sklaidos 

projektų skaičius (vnt.)

Įvykdyta rangos darbų (proc.)

Parengta koncepcija (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Menininkų bei kuratorių, 

kurių naujus kūrinius 

suprodiusavo ir/arba 

pirmakart viešai pristatė 

ŠMC, skaičius (žm.)

26 26 100% 16

357

50

20

60

218

69

22

10

10

2

25

0

2

0

4666

122

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

0

3

0

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

3 2 67% 0 Rodiklis nepasiektas, nes nauja paslauga buvo bandoma pilotiniu 

projektu ir "Kultūros pasui" dar nepateikta.

Asmenims, turintiems 

negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

2 2 100%

Edukaciniuose užsiėmimuose  

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Įgyvendinti ir plėtoti moksleiviams skirtas edukacines programas parodose 

bei nuotoliniu būdu, rengti moksleivių ir šiuolaikinio meno kūrėjų 

edukacinius susitikimus. Veikla įgyvendinta sėkmingai, koncentruojantis į 

edukacines programas teikiamas kontaktiniu, o ne virtualiu būdu. Sukurtos ir 

sėkmingai įgyvendintos edukacinės programos Yoko Ono parodoje "Laisvės 

pažinimo sodas" bei Rosalind Nashashibi parodoje "Monograma". Taip pat 

įgyvendintas projektas "Bendramoksliai", jo metu vyko 20 šiuolaikinių 

menininkų susitikimų su moksleiviais įvairiose Lietuvos vietovėse.

2.Plėtoti šiuolaikinio meno sklaidos programas, skirtas įvairioms gyventojų 

grupėms, ieškoti priemonių įtraukti į edukacinius užsiėmimus pažeidžiamų 

asmenų grupes, parengti tam tikrai grupei pritaikytus užsiemimus ar 

renginius.  Veikla sėkmingai įgyvendinta. Greta edukacinių užsiėmimų 

parodose vyko užsiėmimai visai šeimai, taip pat projekto "Gerovės rezidencija" 

metu į edukacines veiklas buvo įtraukti senjorai bei žmonės, turintys negalią.

3.Įgyvendinti kokybišką ir meno lauko poreikius atitinkančią leidybos 

programą. Veikla įgyvendinta sėkmingai. Išleisti ir pristatyti Lietuvos ir užsienio 

publikai 5 nauji leidiniai.

Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

ŠMC išleistų leidinių skaičius 

(vnt.)

I. Paslaugos:

1. Užtikrinti parodų ir projektų prienamumą auditorijai, uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui. Veikla sėkmingai įgyvendinta. Uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui ir plėtojant veiklas kitose parodinėse erdvėse, 

užtikrintas parodų ir projektų prieinamumas įvairioms auditorijoms.  

2. Dalyvauti programoje "Kultūros pasas".  Įgyvendinant veiklą, "Kultūros 

pase" buvo siūlomos dvi edukacijos ir suplanuota pasiūlyti naują. Kritiškai 

įvertinus "Kultūros pasui" teikiamų paslaugų aktualumą, buvo nuspręsta prieš 

siūlant naują paslaugą ją išbandyti pilotiniu projektu, todėl resursai buvo 

nukreipti į naują projektą "Bendramoksliai", kurio sėkminga patirtis bus 

pritaikyta rengiant naują paslaugą "Kultūros pasui".  

3. Plėsti naujų paslaugų, pritaikytų specifinius poreikius turintiems 

lankytojams, pasiūlą. Sukurtos dvi naujos paslaugos, skirtos specifinius 

poreikius turintiems lankytojams - vesti edukaciniai užsiėmimai negalią 

turintiems žmonėms projekte "Gerovės rezidencija" (bendradrabiaujant su 

slaugos namų "Addere Care" gyventojams, vestos ekskursijos ir edukaciniai 

užsiėmimai negalią turintiems žmonėms po Yoko Ono parodą "Laisvės 

pažinimo sodas" Kauno paveikslų galerijoje.

Sukurtų naujų paslaugų 

skaičius (vnt.)

0 0%

5 83%6

3 3 100%

II. Šiuolaikinio meno sklaida:

1. Organizuoti parodas, kitus ilgalaikius ir trumpalaikius meno sklaidos 

projektus ne ŠMC patalpose Lietuvoje ir užsienyje, siekiant platesnės 

Lietuvos menininkų kūrybos sklaidos, didesnio kultūros prienamumo. Veikla 

sėkmingai įgyvendinta. Kitose parodinėse erdvėse Lietuvoje įgyvendinti 9 

ilgalaikiai ir trumpalaikiai meno sklaidos projektai, užsienyje įgyvendinti 3 

projektai, vienas iš kurių - Lietuvos nacionalinis paviljonas Venecijos bienalėje.

2. Inicijuoti ir įgyvendinti renginius ir leidybos projektus, reflektuojančius 

Lietuvos ir tarptautinį meno lauką,  šiuolaikinio meno institucijų vaidmenį ir 

veiklos kontekstus. Veikla įgyvendinta sėkmingai. Inicijuoti ir įgyvendinti 29 

projektai, iš kurių 9 - kitose meno institucijose Lietuvoje, ir 3 - užsienyje; išleisti 

5 leidiniai.

3. Prodiusuoti naujus meno kūrinius ir projektus, teikti profesinę ir 

institucinę pagalbą debiutuojantiems menininkams, kuratoriams ir kitiems 

tyrėjams, įgyvendinantiems šiuolaikinio meno projektus. Veikla sėkmingai 

įgyvendinta, suprodiusuoti 6 nauji projektai, kurie parodyti tiek įvairiose 

parodinėse erdvėse Lietuvoje (Kauno paveikslų galerijoje, Lietuvos banko 

Kauno filiale, Mykolo Žilinkso dailės galerijoje Kaune, Radvilų rūmų dailės 

muziejuje ir kt.), tiek užsienyje - Venecijos meno bienalėje.

176%400 705

200

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai 

šeimai, skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų  kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Pirmą kartą ŠMC projektuose pristatomų 

menininkų (debiutų) skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Rodiklis viršytas, nes panaikinus COVID19 pandemijos ribojimus 

buvo atsisakyta virtualių edukacinių užsiėmimų, kurie tapo 

neaktualūs, ir surengta daugiau gyvai vykdytų edukacinių 

užsiėmimų.

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Rodiklis nepasiektas, nes panaikinus COVID19 pandemijos 

ribojimus virtualūs užsiėmimai galimiems dalyviams pasidarė 

nepatrauklūs ir neaktualūs, todėl pajėgos buvo nukreiptos į gyvai 

organizuojamus edukacinius užsiėmimus.Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 

(vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Leidinių ŠMC skaityklos fonde skaičius (vnt.) Lietuvos Nacionalinį paviljoną Venecijos bienalėje bei Roberto 

Narkaus projektą "Gut Feeling" dokumentuojantis leidinys bus 

išleistas 2023 metais po šio projekto papildomo (anksčiau 

neplanuoto) pristatymo Lietuvos publikai Lewben Art Foundation 

galerijoje Vilniuje. 

Naujų leidinių ŠMC skaityklos fonde skaičius (vnt.)  

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

senjorų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  

asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai 

šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

senjorams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų 

asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)



Atnaujintų/naujai įrengtų 

ŠMC erdvių skaičius (vnt.)

1 1 100%

Tarptautinių šiuolaikinio 

meno sklaidos projektų 

skaičius (vnt.)

11 11 100%

4

1

2

3

3

2

1

1

1

20484

77104

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Plėtoti savanoriavimo programas ŠMC, skatinti jaunų, dar besimokančių 

profesionalų įsitraukimą į ŠMC projektinę veiklą. Veikla sėkmingai 

įgyvendinta. Prie įvairių ŠMC projektų (parodų, renginių) prisijungė kiek 

daugiau savanorių, įgiijusių vertingos patirties meno ir kultūros lauke.

ŠMC ir/ar jo renginiuose bent 

kartą dirbusių savanorių 

skaičius (vnt.)

22 30 136% Planuotas savanorių skaičius viršytas įtraukus daugiau savanorių 

įgyvendinant 2 stambaus masto projektus "Kaunas - Europos 

kultūros sostinės" programoje.
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I. Paslaugos:

1. Užtikrinti parodų ir projektų prienamumą auditorijai, uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui. Veikla sėkmingai įgyvendinta. Uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui ir plėtojant veiklas kitose parodinėse erdvėse, 

užtikrintas parodų ir projektų prieinamumas įvairioms auditorijoms.  

2. Dalyvauti programoje "Kultūros pasas".  Įgyvendinant veiklą, "Kultūros 

pase" buvo siūlomos dvi edukacijos ir suplanuota pasiūlyti naują. Kritiškai 

įvertinus "Kultūros pasui" teikiamų paslaugų aktualumą, buvo nuspręsta prieš 

siūlant naują paslaugą ją išbandyti pilotiniu projektu, todėl resursai buvo 

nukreipti į naują projektą "Bendramoksliai", kurio sėkminga patirtis bus 

pritaikyta rengiant naują paslaugą "Kultūros pasui".  

3. Plėsti naujų paslaugų, pritaikytų specifinius poreikius turintiems 

lankytojams, pasiūlą. Sukurtos dvi naujos paslaugos, skirtos specifinius 

poreikius turintiems lankytojams - vesti edukaciniai užsiėmimai negalią 

turintiems žmonėms projekte "Gerovės rezidencija" (bendradrabiaujant su 

slaugos namų "Addere Care" gyventojams, vestos ekskursijos ir edukaciniai 

užsiėmimai negalią turintiems žmonėms po Yoko Ono parodą "Laisvės 

pažinimo sodas" Kauno paveikslų galerijoje.

Tarptautinių projektų, 

kuriuos įgyvendina (-o) arba 

dalyvauja (-o) įgyvendinant 

ŠMC, skaičius (vnt.)

Tarptautinių organizacijų, 

kurių narys įvairiomis 

formomis yra ŠMC, skaičius 

(vnt.)

I. Personalo valdymas:

1. Uždarius ŠMC pastatą kapitaliniam remontui,  įvertinti funkcijų poreikius, 

remonto metu sumažinti personalo skaičių, pakoreguoti 2022 m.  pareigybių 

sąrašą pagal einamųjų metų veiklos planus, poreikius ar darbo apimtis.

1.2. Vykdant investicinį projektą" ŠMC modernizavimas" dėl pastato 

rekonstrukcijos numatoma laikinai atleisti tuos darbuotojus, kurių atliekamų 

funkcijų nebus įmanoma vykdyti rekonstrukcijos metu, jei tuo metu  nebus 

kitų darbo vietų, atitinkančių darbuotojų kvalifikaciją. Dėl to laikinai ženkliau 

sumažės užimtų pareigybių dalis, kurios bus užpildytos atidarius ŠMC pastatą 

po rekonstrukcijos. 

Vykdant investicinį projektą "ŠMC modernizavimas" ir uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui dalis darbuotojų atleisti, kurių funkcijų neįmanoma 

vykdyti remonto metu bei jiems nebuvo kitų darbo vietų, atitinkančių jų 

kvalifikaciją.

2.Vykdant investicinį projektą "Sapiegų rūmų aktualizavimas" pasibaigus 

statybų rangos darbams  III ketvirtį planuojama priimti reikalingus 

darbuotojus Sapiegų rūmų kultūros pažinimo centro įveiklinimo darbams 

užtikrinti. 

Atsižvelgiant į tai, kad statybų rangos darbai pagal investicinį projektą "Sapiegų 

rūmų aktualizavimas" nesibaigė, tam tikroms pareigybėms užimti nebuvo 

skelbiamas konkursas.

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

II. Tarptautiškumas:

1. Organizuoti ir įgyvendinti tarptautinius šiuolaikinio meno sklaidos 

projektus Lietuvoje. Veikla sėkmingai įgyvendinta. Lietuvos žiūrovams 

pristatyti 4 tarptautiniai šiuolaikinio meno projektai.

2. Organizuoti Lietuvos menininkų pristatymą tarptautiniu mastu, didinti 

Lietuvos šiuolaikinio meno integraciją į globalią meno sceną. Veikla sėkmingai 

įgyvendinta. Roberto Narkaus projektas "Gut Feeling" pristatytas Lietuvos 

paviljone Venecijos bienalėje; Varšuvoje ir Prahoje pristatytas 14-osios Baltijos 

trienalės leidinys, pristatymo metu buvo parodyti Lietuvos menininkų kūriniai. 

3. Įvairiomis formomis dalyvauti tarptautiniuose ne ŠMC inicijuotuose 

šiuolaikinio meno sklaidos projektuose. Veikla sėkmingai įgyvendinta. 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis , vykdant 

ŠMC programas. Veikla sėkmingai įgyvendinta, su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendinti  8 projektai.

2.Plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybiniu sektorumi didinant ŠMC 

paslaugų ir programų prieinamumą, planuojant būsimas kultūros programas.  

Veikla sėkmingai įgyvendinta. Su nevyriausybiniu sektoriumi įgyvendintas 

nauja iniciatyva - "Gerovės rezidencija", kiti projektai.

3. Plėtoti bendradarbiavimą su kitomis kultūros ir meno organizacijomis 

Lietuvoje ir užsienyje. Veikla sėkmingai įgyvendinta. Įgyvendinant projektus 

Lietuvoje, bendradarbiauta su Nacionaliniu M.K.Čiurlionio dailės muziejumi, 

Radvilų rūmų dailės muziejumi, Serralves šiuolaikinio meno muziejumi 

Portugalijoje, Kunsthaus Zurich muziejumi Šveicarijoje. Taip pat įgyvendinant 

bendrą sklaidos projektą - 14-osios Baltijos trienalės leidinio pristatymą - 

bendradarbiauta su Nacionaline dailės galerija Prahoje, partneriais Varšuvoje.

Bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius (vnt.)

8 8 100%

IV. Rinkodara:

1.  Įgyvendinti efektyvią ŠMC projektų ir paslaugų komunikacijos programą ir 

2. Administruoti socialinių tinklų paskyras, plėtoti ŠMC įvaizdį internete. Abi 

veiklos sėkmingai įgyvendintos. Sukurta efektyvesnė ŠMC projektų ir paslaugų 

komunikacijos programa, ženkliai padidėjo sekėjų skaičius ŠMC 

administruojamose socialinių tinklų paskyrose,įkurtos naujos ŠMC skaityklos 

veiklas komunikuojančios paskyros "Facebook" ir "Instagram" paskyrose.

3. Atlikti ŠMC skaityklos lankytojų  apklausą. Veikla sėkmingai įgyvendinta, 

atlikta ŠMC skaityklos, persikėlusios į naujas patalpas, apklausa.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

ŠMC, skaičius (vnt.)

2 2 100%

5 5 100%

60 84 139% Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių 

skaičius (vnt.)

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

ŠMC administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
Užsitęsus projekto "ŠMC modernizavimas" statybų rangos viešąjam 

pirkimui, ŠMC pastatas kapitaliniam remontui uždarytas vėliau nei 

planuota, todėl  dalis darbuotojų atleista vėliau t.y. jie patenka į 

užimtų pareigybių skaičių. 

Atliktų lankytojų tyrimų 

skaičius (vnt.)

1 1 100%

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

Tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja (-o) 

ŠMC, skaičius (vnt.)

ŠMC narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo ŠMC darbuotojai, skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo 

įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir  

organizacijomis bei valstybės įmonėmis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)



32

22

23

17

9

754141

335960

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

20 36,36 182% 20 Buvo atnaujinti darbuotojų gebėjimai ir žinios pirmos pagalbos 

suteikimo atvejams (atnaujinama kas penkerius metus), todėl 

kvalifikaciją kėlė daugiau darbuotojų, nei planuota.

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

90 64,44 72% 3544 Dalis darbuotojų papildomų kvalifikacijų įgijo komandiruočių metu, 

kiti savo iniciatyva nemokamuose seminaruose. Taip pat pirmos 

pagalbos kursai buvo organizuoti iš karto didelei grupei 

darbuotojų, kas leido sutaupyti lėšas.

8721

0

1559,34

121262,77

373632,87

21731,79

12000

10013

589

0

0

0

1297

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1.Pajamos už parduotas prekes; 

 2.Pajamos už suteiktas paslaugas;

 3.Pajamos iš turto nuomos

I. Personalo valdymas:

1. Uždarius ŠMC pastatą kapitaliniam remontui,  įvertinti funkcijų poreikius, 

remonto metu sumažinti personalo skaičių, pakoreguoti 2022 m.  pareigybių 

sąrašą pagal einamųjų metų veiklos planus, poreikius ar darbo apimtis.

1.2. Vykdant investicinį projektą" ŠMC modernizavimas" dėl pastato 

rekonstrukcijos numatoma laikinai atleisti tuos darbuotojus, kurių atliekamų 

funkcijų nebus įmanoma vykdyti rekonstrukcijos metu, jei tuo metu  nebus 

kitų darbo vietų, atitinkančių darbuotojų kvalifikaciją. Dėl to laikinai ženkliau 

sumažės užimtų pareigybių dalis, kurios bus užpildytos atidarius ŠMC pastatą 

po rekonstrukcijos. 

Vykdant investicinį projektą "ŠMC modernizavimas" ir uždarius pastatą 

kapitaliniam remontui dalis darbuotojų atleisti, kurių funkcijų neįmanoma 

vykdyti remonto metu bei jiems nebuvo kitų darbo vietų, atitinkančių jų 

kvalifikaciją.

2.Vykdant investicinį projektą "Sapiegų rūmų aktualizavimas" pasibaigus 

statybų rangos darbams  III ketvirtį planuojama priimti reikalingus 

darbuotojus Sapiegų rūmų kultūros pažinimo centro įveiklinimo darbams 

užtikrinti. 

Atsižvelgiant į tai, kad statybų rangos darbai pagal investicinį projektą "Sapiegų 

rūmų aktualizavimas" nesibaigė, tam tikroms pareigybėms užimti nebuvo 

skelbiamas konkursas.

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

Darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui 

(vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Tenkinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir teises keičiantis 

įstatyminei bazei. 

Pagal poreikį darbuotojai išleisti kelti kvalifikaciją.

Įstaigos uždirbtos lėšos 

(pajamų įmokos) (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos 

(eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m), iš jų:

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  2022 m. pirmąjame pusmetyje prasidės ŠMC pastato rekonstrukcija. Dėl 

infliacijos užsitęsus rangos darbų pirkimams, ŠMC pastato kapitalinio remonto 

darbai  nusikėlė į 2023 m. pirmąjį pusmetį.   

2. Užtikrinti  pastato, esančio Mėsinių g.4 , tvarkingą techninę būklę. Veikla 

įvykdyta 100 proc. Pastatas pritaikytas ŠMC darbuotojų veikloms vykdyti. Yra 

užtikrinta tvarkinga techninė būklė.        

3. Surasti ir išsinuomoti  patalpas, tinkamas ŠMC skaityklos  funkcionavimui.  

Veikla įvykdyta 100 proc. Surastos ir išnuomuotos patalpos ŠMC skaityklai, 

kurių plotas -  72,63 m2.  

Įstaigos valdomų ar 

naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)

10 11,49 87%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai 

(eurai)

Turtas

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įgyvendinant Lietuvos nacionalinio paviljono Venecijos bienalėje 

projektą "Gut Feeling" buvo pritrauktas didesnis nei buvo planuota 

finansavimas. Taip pat projekto rėmėjai nemokamai ir visam 

bienalės laikui suteikė patalpas, kuriose buvo įrengta dalis 

paviljono ekspozicijos.

Uždarius ŠMC kapitaliniam remontui, papildomai buvo 

išsinuomotos sandėliavimo patalpos, kurių plotas - 196,13 m2,  ir 

patalpos ŠMC skaityklai, kurių plotas - 72,63 m2.                                                                                                     

                                                                  Fiksuojama, kad  ženkliai 

padidėjo išlaidos už elektros energiją.

1,35 Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

1,45 93%

5,11 5,11 100%

131543,1 188%

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir 

/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

70000

320000 407364,66 127%

Rodiklis su nuokrypiu, nes ruošiant ŠMC pastatą, esantį Vokiečių g. 

2, perduoti rangovui, t.y. turto perkraustymui į kitas patalpas, 

ekspozicijų prižiūrėtojo pareigybė buvo pakeista į darbininko 

pareigybę.
Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų 

pareigybių skaičius (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas 

(eurai)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui 

(eurai), iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai
Uždirbome daugiau pajamų iš turto nuomos, nei buvo planuota.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)



106870

0

2

2

0

16974

12475

6182

4175534,12

101893,68

7512061

2161787,73

Direktorius

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Kęstutis Kuizinas
(Vardas Pavardė)

0,36 85%

47,41 2,44I. Projektų valdymas:

1. Investicinio projekto "ŠMC modernizavimas" Rangos darbų ir statybos 

techninės priežiūros darbų viešųjų pirkimų įgyvendinimas. Sutarčių su 

laimėjusiais viešajį pirkimą tiekėjais sudarymas. Rangos darbų vykdymas. 

Pirmoji planuota veikla įgyvendinta. Rangos darbų pirkimas buvo skelbiamas 

kelis kartus, todėl kad dėl vykstančios infliacijos pateikti pasiūlymai būdavo 

didesnės vertės (daugiau nei 1,5 mln), nei turimi projekto biudžete pinigai. Kai 

buvo užsitikrintas papildomas finansavimas per VIPA, buvo pasirašyta 

preliminarioji ir vėliau pagrindinė rangos sutartys su mažiausią kainą 

pasiūliusiu rangovu. Taip pat dalis KM (CPVA) finansuojamos projekto dalies 

darbų nebuvo užsakyti pagrindine sutartimi. Jie bus užsakomi, kai bus gautas 

papildomas finansavimas, dėl kurio ŠMC kreipsis į įvairius šaltinius. Projekto 

vykdymui likusi didžiausia suma už rangos darbus. 

2. Projekto "Sapiegų rūmų aktualizavimas". Rangos darbų vykdymas. Sapiegų 

rūmų ranga vyksta lėčiau nei numatyta dėl neplanuotų rangos darbų 

stabdymų susijusių su archeologiniais radiniais bei paveldo elementų 

atidengimais, kurių nebuvo galima numatyti iki rangos darbų pradžios. Dėl 

paveldo radinių stabdomi darbai, kadangi privalo būti atliekami papildomi 

tyrimai ir sprendžiama dėl radinių vertingųjų savybių. Metų pabaigoje pradėti 

vykdyti fasadų tvarkybos darbai pagal naują rangos sutartį.

Investicijų projekto "Sapiegų 

rūmų aktualizavimas" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

62,92 28,78 46% Investicijų projekto "Sapiegų rūmų 

aktualizavimas" bendra vertė (eurai)

Rodiklis nepasiektas, nes ranga vyksta lėčiau nei numatyta dėl 

neplanuotų darbų stabdymų susijusių su archeologiniais radiniais. 

Didžiausios likusios išlaidos - rangos darbams ir įrangai, kuri bus 

perkama bei montuojama į rangos darbų pabaigą, tad šios išlaidos 

dėl rangos darbų vėlavimo nusikėlė. 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Sapiegų rūmų aktualizavimas" (eurai)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

Pastatą uždarius kapitaliniam remontui, ŠMC parodas bei įvairius 

edukacinius renginius rengė kitose erdvėse ir kituose miestuose, 

kas sąlygojo daug didesnį transporto priemonių eksploatavimą.
Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos 

sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės 

(vnt.)

Pastatą uždarius kapitaliniam remontui, ŠMC parodas bei įvairius 

edukacinius renginius rengė kitose erdvėse ir kituose miestuose, 

kas sąlygojo daug didesnį transporto priemonių eksploatavimą.

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių 

transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas 

(km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Investicijų projektai

Metinės įstaigos tarnybinių  transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)

Investicijų projekto "ŠMC modernizavimas"  

bendra vertė (eurai)

Rodiklis nepasiektas, nes dėl išaugusios infliacijos rangos darbams 

skirtas finansavimas buvo nepankankamas, rangos darbų 

konkursas buvo skelbtas net kelis kartus, nes pasiūlymai viršijo 

turimą biudžetą. Tik užsitikrinus papildomą finansavimą konkursą 

pavyko įgyvendinti ir pasirašyti rangos darbų sutartį 2022 m. 

pabaigoje. 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "ŠMC modernizavimas" (eurai)

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam 

nuvažiuotam kilometrui 

(eurai)

Investicijų projekto "ŠMC 

modernizavimas" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Užtikrinti eksploatuojamų transporto priemonių  tinkamą techninę būklę. 

Veikla įvykdyta sėkmingai.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

2000 3091,00 65%

0,31

5%

I. Nekilnojamo turto valdymas

1.  2022 m. pirmąjame pusmetyje prasidės ŠMC pastato rekonstrukcija. Dėl 

infliacijos užsitęsus rangos darbų pirkimams, ŠMC pastato kapitalinio remonto 

darbai  nusikėlė į 2023 m. pirmąjį pusmetį.   

2. Užtikrinti  pastato, esančio Mėsinių g.4 , tvarkingą techninę būklę. Veikla 

įvykdyta 100 proc. Pastatas pritaikytas ŠMC darbuotojų veikloms vykdyti. Yra 

užtikrinta tvarkinga techninė būklė.        

3. Surasti ir išsinuomoti  patalpas, tinkamas ŠMC skaityklos  funkcionavimui.  

Veikla įvykdyta 100 proc. Surastos ir išnuomuotos patalpos ŠMC skaityklai, 

kurių plotas -  72,63 m2.  

Įstaigos valdomų ar 

naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)

10 11,49 87% Uždarius ŠMC kapitaliniam remontui, papildomai buvo 

išsinuomotos sandėliavimo patalpos, kurių plotas - 196,13 m2,  ir 

patalpos ŠMC skaityklai, kurių plotas - 72,63 m2.                                                                                                     

                                                                  Fiksuojama, kad  ženkliai 

padidėjo išlaidos už elektros energiją.

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų 

ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų 

pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)


