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Eil.nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Eil. nr.

Planuota 

reikšmė               

2017 m.

Įvykdyta 

reikšmė            

2017 m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo 

kriterijų priežastys

1. Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius 1 1

2.

Renginių muziejuje (be parodų ir jų atidarymų/uždarymų) skaičius 117 144

Rodiklis viršytas, kadangi įvyko pagal poreikį 

daugiau nei planuota naujų knygų sutiktuvių, 

susitikimų su rašytojais bei literatūrinių-

muzikinių popiečių, skirtų vyresnio amžiaus 

lankytojams.

3.

30 50

Rodiklis viršytas, kadangi itin didelio 

susidomėjimo susilaukė paskaitos apie 

Maironį, Žemaitę, K. Bradūną, Bern. 

Brazdžionį ir Vaižgantą.

4. 1 1

5. 12 12

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Parengti interaktyvią kilnojamąją parodą, skirtą lietuvių literatūrai, kuri bus eksponuojama 

švietimo ir kitose įstaigose

Maironio lietuvių literatūros muziejuje bei jo padaliniuose įvyko 144 nemokami kultūriniai 

renginiai: naujų knygų sutiktuvės, susitikimai su rašytojais, rašytojų jubiliatų vakarai, jaunimui 

skirti renginiai bei literatūrinės-muzikinės popietės, skirtos vyresnio amžiaus lankytojams.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VEIKLOS PRIORITETAI

MUZIEJAUS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ BEI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Lietuvoje (mokyklose, bibliotekose, švietimo/kultūros centruose, kituose muziejuose, globos 

namuose, sanatorijoje ir kt.) bei JAV (lietuvių bendruomenių centruose Čikagoje, Niujorke, 

Vašingtone ir kt.) buvo perskaityta 50 paskaitų apie lietuvių rašytojų gyvenimą, kūrybą bei 

fonduose saugomus rinkinius.

Vertinimo krtierijai

Svarbiausi darbai

Perskaitytų paskaitų apie lietuvių rašytojų gyvenimą ir kūrybą bei jų saugomus rinkinius muziejaus fonduose skaičius

Teikti naują paslaugą: pravesti nemokamą ekskursiją pavienių lankytojų grupei paskutinį kiekvieno 

mėnesio šeštadienį

Skaityti paskaitas muziejuje ir kitose vietose apie lietuvių rašytojų gyvenimą, kūrybą bei fonduose 

saugomus rinkinius

Maironio lietuvių literatūros muziejuje teikta nauja paslauga: kiekvieno mėnesio paskutinį 

šeštadienį pravesta 12 nemokamų ekskursijų pavienių lankytojų grupėms.

Atlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimą

Suorganizuoti įvairioms visuomenės grupėms nemokamų kultūrinių renginių: rašytojų jubiliejinių 

vakarų minėjimų, naujausių knygų pristatymų, tradicinių muziejaus švenčių

2017 m. rugsėjį-spalį Maironio lietuvių literarūros muziejuje ir jo padaliniuose – Vaikų literatūros 

muziejuje, J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-

muziejuje, J. Grušo memorialiniame muziejuje, S. Nėries memorialiniame muziejuje – bei el. būdu 

buvo atliktas vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimas. Tyrimo imtis – 

394 respondentai. Didžioji dalis respondentų yra patenkinti muziejaus siūlomomis paslaugomis, 

priemonėmis, aptarnavimu, nors lankosi muziejuje ne dažnai, tačiau rekomenduotų mus savo 

draugams, pažįstamiems.Lankytojai labiau nori interaktyvių parodų, edukacinių užsiėmimų, tačiau 

ne visada žino, kad tokios paslaugos jau muziejuje yra siūlomos, tad ieškosime naujų reklamos 

būdų. Parodose lankytojai tikisi daug vaizdinės informacijos bei užduočių, kurias gebėtų atlikti 

apžiūrėję parodą. Kadangi didžioji dalis lankosi muziejuje kartą ar rečiau nei kartą per metus, 

ieškosime būdų pritraukti žmones į muziejų dažniau. 

   

Parengta interaktyvi kilnojamoji paroda „Keliaujanti literatūra, arba Lietuvių literatūros istorijos 

įdomybės, kurias svarbu žinoti!“. Sukurtos 5 konstrukcijos, 20 stendų.

Parengtų interaktyvių kilnojamųjų parodų skaičius

Pravestų nemokamų ekskursijų pavienių lankytojų grupėms skaičius



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muziejuje saugomų 

eksponatų skaičius 

(atitinka KM metinio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų 

„Respublikiniuose 

muziejuose saugomų 

eksponatų skaičiaus 

augimas iš viso, lyginant 

su 2012 m.“)

302 787 303,225 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose 

aptarnauta 50 782 lankytojai:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 33 195; 

S. Nėries memorialinis muziejuje – 8 184;

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 4 204;

Vaikų literatūros muziejus – 5 373;

J. Grušo memorialinis muziejus – 4 475;

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus – 2 328.

Muziejų lankytojų 

(įskaitant renginius) 

skaičius 

50 000 57,759 116% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai 

išaugo muziejaus parodų kitose įstaigose 

lankytojų skaičius. Itin didelio 

susidomėjimo sulaukė paroda „Bernardui 

Brazdžioniui – 110“.

02-04-02-

01
UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų ir archyvų veiklą

02-04-02-

01-01

Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyta eksponatų į įvairių autorių 

rinkinius centriniuose muziejaus fonduose ir padaliniuose. 

Eksponatų kaupimo tikslu lankytąsi literatūriniuose renginiuose, 

įvykiuose, antikvariatuose, pas privačius asmenis; bendrauta su 

rašytojais ir jų artimaisiais, susirašinėta. Eksponatai kaupiami 

vadovaujantis „Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatų 

komplektavimo 2015–2017 m. kryptimis“, patvirtintomis MLLM 

direktorės 2015-05-28 įsakymu Nr. V-29.

Įsigytų eksponatų 

skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-02-

04-02-01-01 

„Respublikiniuose 

muziejuose naujai įsigytų 

eksponatų dalis nuo 

bendro eksponatų 

skaičiaus, proc.“)

5050 5393 107%

Į centrinių fondų, Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus, S. Nėries 

memorialinio muziejaus, B. ir V. Sruogų namų-muziejaus ir J. 

Grušo memorialinio muziejaus pirminės apskaitos knygas įrašyta 

5393 vnt. naujai įsigytų eksponatų.

Į pirminę apskaitą įrašytų 

eksponatų skaičius

5050 5393 107%

Suinventorinta pagrindinio fondo eksponatus iš K. Bradūno, S. 

Santvaro, B. Babrausko, G. Tulauskaitės, J. Mikelinsko, J. 

Strielkūno, K. Kasparavičiaus, J. Ivanauskaitės ir kitų rašytojų 

rinkinių.

Suinventorintų pagrindinio 

fondo eksponatų skaičius

3450 3482 101%

02-04-02

Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“

TIKSLAS. Išsaugoti ir 

populiarinti muziejuose 

saugomas kultūros 

paveldo vertybes

Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas

  Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių priežastys                                                                                     Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas

Pildyti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti jų 

apskaitą

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes



Įvertinti eksponatus tikrąja verte:

Fondų skyrius – 1053 vnt.; 

Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 169 vnt.

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 205 vnt.;

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 203 vnt.;

S.Nėries memorialinis muziejus – 200 vnt.;  

J.Grušo  memorialinis muziejus – 200 vnt.

Per metus tikrąja verte 

įvertintų eksponatų 

skaičius

2,000 2030 102%

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų 

neįvertintų tikrąja verte 

eksponatų dalis, proc.

86 86 100%

Į kompiuterinę apskaitą numatoma įvesti informaciją apie 

2016–2017 m. pirktus eksponatus ir kt. 

Į kompiuterinę apskaitą 

įvestų įrašų apie 

eksponatus skaičius

300 300 100%

Prevenciškai konservuoti muziejuje saugomų knygų, išleistų iki 

1904 m., viršeliai.

Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius 

(atitinka KM strateginio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-02-04-02-01-

03 „Respublikiniuose 

muziejuose restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų 

eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir 

prevenciškai 

konservuotinų eksponatų 

skaičiaus, proc.“ ir 

Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų 

eksponatų dalies nuo 

muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų 

restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti 

eksponatų skaičiaus 

pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

8 8 100%

Pildyti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti jų 

apskaitą

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą



Restauruota 17 vnt. eksponatų: knygos (3 vnt.), meno kūrinių (4 

vnt.), nuotraukos (1 vnt.), spaudiniai (2 vnt), rankraščiai (2 vnt.), 

spauda (2 vnt.), dokumentai (3 vnt.).

Restauruotų eksponatų 

skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-02-

04-02-01-03 

„Respublikiniuose 

muziejuose restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų 

eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir 

prevenciškai 

konservuotinų eksponatų 

skaičiaus, proc. ir  ir 

Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų 

eksponatų dalies nuo 

muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų 

restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti 

eksponatų skaičiaus 

pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

17 17 100%

2017 m. patikrintos centrinių fondų, Bernardo Brazdžionio 

rinkinio skyriaus, Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus, 

Juozo Grušo memorialinio muziejaus bei Balio ir Vandos Sruogų 

namų-muziejaus fondų saugyklos.

Patikrintų saugyklų 

skaičius

6 6 100%

2017 m. nebuvo planuota įrengti privalomus techninius ir 

kokybinius reikalavimus atitinkančių saugyklų. Lėšos tokių 

saugyklų įrengimui numatytos VIP lėšomis finansuojamame 

projekte „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13, rekonstravimas“. 2017 m. paskelbtas atviras 

supaprastintas dviejų dalių viešasis pirkimas fondų saugyklų 

įrangai ir darbo kabinetų baldams įsigyti iš VIP lėšų. 

Muziejuje įrengtų 

privalomus techninius ir 

kokybinius reikalavimus 

atitinkančių saugyklų 

skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Įrengtų 

privalomus techninius ir 

kokybinius reikalavimus 

atitinkančių saugyklų 

skaičius“)

0 0 –

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą



Maironio lietuvių literatūros muziejuje naujai įrengta interaktyvi 

edukacinė ekspozicija „Lietuvių literatūra – trumpai ir 

žaismingai“ bei, vykdant investicijų projektą „Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13 

rekonstravimas“, rekonstruotas memorialinis Maironio sodas.

Atnaujintų/naujai 

įrengtų nuolatinių 

ekspozicijų skaičius 

(atitinka KM strateginio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-02-04-02-01-

02 „Respublikiniuose 

muziejuose 

atnaujintų/naujai įrengtų 

ekspozicijų skaičius, vnt.“ 

ir Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų ekspozicijų 

skaičius“ )

2 2 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, vykdant projekto 

„Edukacinė ekspozicija „Lietuvių literatūra – trumpai ir 

žaismingai“ II etapą, buvo atidaryta ekspozicija, kurioje pritaikyti 

inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai sprendimai: naudojamos 

šiuolaikinės informacinės technologijos, kurių pagalba 

praplečiamas ekspozicijoje pateikiamos informacijos 

prieinamumas bei įtaigumas, muziejaus lankytojas įtraukiamas į 

pažinimo procesą ir iš pasyvaus stebėtojo tampa dalyviu: 

papildoma informacija pateikta ekspozicijos QR koduose, įdiegtas 

žaidimas muziejaus planšetėse, dokumentinio filmo apie 

žemininkų kartą peržiūros galimybės ir kiti kūrybiniai sprendimai 

(K. Donelaičio „Metų“ ratas, magnetinės lentos žaidimas ir t.t.), 

įtraukiantys lankytoją į aktyvią veiklą.

Atnaujintų/naujai 

įrengtų nuolatinių 

ekspozicijų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Įrengtų ir 

atnaujintų muziejų 

ekspozicijų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs 

kūrybiniai sprendimai, 

skaičius“)

1 1 100%

Buvo surengta 21 paroda Maironio lietuvių literatūros muziejuje 

ir jo padaliniuose iš muziejaus fonduose saugomų eksponatų ir, 

bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos nariais, 

eksponuotos 29 moksleivių kūrybos, fotomeninkų, dailininkų 

darbų parodos, iš kurių 2 – tarptautinės.

Muziejuje surengtų 

laikinų parodų skaičius 

(atitinka KM metinio 

veiklos plano vertinimo 

kriterijų 

„Respublikiniuose 

muziejuose surengtų 

laikinų parodų skaičius 

per ataskaitinius metus“)

40 50 125% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai 

Maironio lietuvių literatūros muziejus, S. 

Nėries memorialinis muziejus, J. Grušo 

memorialinis muziejus bei Vaikų 

literatūros muziejus bendradarbiavo su 

Vilkaviškio kultūros centru, Palemono 

Vaikų dienos centru, Centro seniūnijos 

ikimokyklinėmis įstaigomis ir kt.

Parengti kuriamai muziejaus ekspozicijai „Lietuvių literatūros 

istorija“ vaizdinės (skenuotos) medžiagos aplankai seniausios 

literatūros (autoriai – K. Donelaitis, M. Valančius, A. 

Baranauskas, A. Vienažindys ir kt.), senosios literatūros (V. 

Kudirka, J. Basanavičius, Vydūnas, Šatrijos Ragana, Lazdynų 

Pelėda ir kt.), išeivijos (H. Nagys, K. Bradūnas, A. Nyka-

Niliūnas, V. Mačernis, A. Škėma, K. Ostrauskas ir kt.) bei 

šiuolaikinės literatūros (rezistencija, lagerių kūryba, J. 

Ivanauskaitė, J. Mikelinskas, V. Bubnys, B. Radzevičius, J. 

Kunčinas ir kt.) laikotarpiams.

Parengtų ekspozicijos 

„Lietuvių literatūros 

istorija“ seniausios, 

senosios, išeivijos ir 

šiuolaikinės literatūros 

laikotarpių temoms bei 

autoriams  vaizdinės 

medžiagos aplankų 

skaičius

50 50 100%

Parengta interaktyvi kilnojamoji paroda „Keliaujanti literatūra, 

arba Lietuvių literatūros istorijos įdomybės, kurias svarbu žinoti!“  

Sukurtos 5 konstrukcijos , 20 stendų.

Parengtų interaktyvių 

kilnojamųjų parodų 

skaičius

1 1 100%

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Eksponuotos 6 parodos kituose muziejuose ir institucijose:                  

Kilnojamoji paroda „... palieku visą mano judomąjį turtą...“, 

Prienų krašto muziejuje; eksponavimo laikas: 2017 m. vasario 7 

d. – kovo 31 d.

Kilnojamoji paroda „... palieku visą mano judomąjį turtą...“, 

Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje; eksponavimo laikas: 

2017 m. lapkričio 3 d. – gruodžio 20 d.

Kilnojamoji fotografijų paroda „Maironio sodas“, Viešosios 

įstaigos Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centre; 

eksponavimo laikas: 2017 m. spalio 10 d. – gruodžio 10 d.

Paroda, skirta Bern. Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms: 

- Dainavos Šv. Ganytojo bažnyčioje; eksponavimo laikas: 2017 

m. liepa–rugpjūtis. 

- Kauno V. Kudirkos bibliotekos Berželio padalinyje;  

eksponavimo laikas: 2017 m. rugsėjo 1–15 d.

- Kauno Šv. Sakramento bažnyčioje; eksponavimo laikas: 2017 

m. rugsėjo 15 – gruodžio 20 d.

Parodų kituose muziejuose 

ir institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje skaičius

4 6 150% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai 

sulaukė didelio susidomėjimo Bern. 

Brazdžioniui skirta paroda.

Maironio lietuvių literatūros muziejus rengė jungtinę parodą su 

Lietuvos muziejų asociacija Tarptautinėje Vilniaus knygų 

mugėje, taip pat – su A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialiniu muziejumi, Istorine LR prezidentūra, Lietuvos 

dailės muziejumi, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Biržų krašto 

muziejumi „Sėla“, Kaišiadorių, Mažeikių muziejais, Nacionaliniu 

M. K. Čiurlionio dailės muziejumi;  skolino eksponatus, perdavė 

skaitmenintas kopijas.

Muziejaus jungtinių 

parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų 

jungtinių parodų dalis 

nuo visų muziejų parengtų 

parodų skaičiaus“)

8 11 138% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai 

rengtos 2 parodos kartu su Nacionaliniu 

M. K. Čiurlionio dailės muziejumi ir 

Prienų krašto muziejumi.

Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, Lietuvos 

fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos nariais ir 

kt., eksponuotos 29 moksleivių kūrybos, fotomeninkų, dailininkų 

darbų parodos, 2 iš jų – tarptautinės: Antonio Lai da Teulada 

(JAV) darbų paroda „Akimirka prieš baudos smūgį...“ ir 

Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių 

Šveicarija“. 

Muziejaus kartu su 

švietimo įstaigomis, 

mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, NVO 

ar verslo organizacijomis 

parengtų parodų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Kartu su 

švietimo įstaigomis, 

mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, NVO ar 

verslo organizacijomis 

parengtų parodų 

muziejuose dalis nuo visų 

muziejų parengtų parodų 

skaičiaus“)

19 29 153% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai 

rengtos parodos kartu su Vilkaviškio 

kultūros centru,  Kauno ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, Šveicarijos lietuvių 

bendruomene.

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose sukurta 

30 naujų edukacinių užsiėmimų temų:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 13; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 2;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 3;

Vaikų literatūros muziejuje – 7;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 3;                                  

J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 2.

Naujų edukacinių 

užsiėmimų temų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Parengtų 

edukacinių užsiėmimų 

temų skaičius“)

26 30 115% Rodiklis viršytas, kadangi buvo vykdyti 

2 edukaciniai projektai ir sukurtos 

edukacinių užsiėmimų temos naujoms 

programoms Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje ir 

B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose buvo 

surengta 650 edukacinių užsiėmimų:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 207; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 97;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 81;

Vaikų literatūros muziejuje – 136;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 91;                                       

J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 38.

Surengtų edukacinių 

užsiėmimų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų skaičiaus 

muziejuose pokytis, 

lyginant su 2013 m.“)

520 650 125% Rodiklis viršytas, kadangi buvo didesnis 

edukacinių užsiėmimų poreikis Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje, B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje, Vaikų 

literatūros muziejuje ir J. Grušo 

memorialiniame muziejuje.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose 

vykdytos 33 programos, suderintos su formaliojo, neformaliojo 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą programomis.

Edukacinių programų, 

suderintų su formaliojo, 

neformaliojo ugdymo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų 

edukacinių programų, 

suderintų su formaliojo, 

neformaliojo ugdymo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius“)

33 33 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių edukacinių 

užsiėmimų dalyvių skaičius:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 3887; 

S. Nėries memorialinis muziejuje – 1976;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 1105;

Vaikų literatūros muziejuje – 2532;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 1347;                                   

J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 595.

Edukacinių užsiėmimų 

dalyvių skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų dalyvių 

skaičiaus pokytis, lyginant 

su 2013 m.“)

9 900 11 442 116% Rodiklis viršytas, kadangi Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje, B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje, J. Grušo 

memorialiniame muziejuje ir Vaikų 

literatūros muziejuje įvyko daugiau nei 

numatyta edukacinių užsiėmimų.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir padalinių darbuotojai 

muziejuose ir kitose įstaigose/organizacijose perskaitė 50 

paskaitų apie lietuvių rašytojų gyvenimą ir kūrybą bei jų 

saugomus rinkinius muziejaus fonduose.

Perskaitytų paskaitų apie 

lietuvių rašytojų gyvenimą 

ir kūrybą bei jų saugomus 

rinkinius muziejaus 

fonduose skaičius

30 50 167% Rodiklis viršytas, kadangi itin didelio 

susidomėjimo susilaukė paskaitos apie 

Maironį, Žemaitę, K. Bradūną, Bern. 

Brazdžionį ir Vaižgantą.

Pravestos 547 teminės ekskursijos:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje  – 147;

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 188;

B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje – 89;

Vaikų literatūros muziejuje – 47;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 25;

J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 51.

Pravestų teminių 

ekskursijų skaičius

480 547 114% Rodiklis viršytas, kadangi teminių 

ekskursijų daugiau nei planuota užsisakė 

lankytojų grupės Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje, S. Nėries 

memorialiniame muziejuje, B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje.

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Maironio lietuvių literatūros muziejuje kiekvieno mėnesio 

paskutinį šeštadienį pravesta 12 nemokamų ekskursijų pavienių 

lankytojų grupėms.

Pravestų nemokamų 

ekskursijų pavienių 

lankytojų grupėms skaičius

12 12 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje įrengtos 5, o Vaikų 

literatūros muziejuje 2 mokymui ir mokymuisi pritaikytos erdvės.

Muziejuje atnaujintų 

mokymui ir mokymuisi 

pritaikytų erdvių 

skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų mokymui ir 

mokymuisi pritaikytų 

erdvių skaičius“)

6 7 117% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai, 

vykdant projektą, Vaikų literatūros 

muziejuje buvo atnaujinta mokymui ir 

mokymuisi pritaikyta erdvė.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose 

suorganizuota 144 nemokamų renginių:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 78; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 9;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 13;

Vaikų literatūros muziejuje – 11;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 20;                                          

J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 13.

Renginių muziejuje (be 

parodų ir jų 

atidarymų/uždarymų) 

skaičius 

117 144 123% Rodiklis viršytas, kadangi įvyko pagal 

poreikį daugiau nei planuota naujų 

knygų sutiktuvių, susitikimų su 

rašytojais bei literatūrinių-muzikinių 

popiečių, skirtų vyresnio amžiaus 

lankytojams.

Pagal Kultūros ministerijos kartu su universitetais bei kultūros 

įstaigomis parengtą apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną 

2017 m. rugsėjį-spalį atliktas muziejaus lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis tyrimas bei atlikta gautų duomenų 

analizė.

Muziejaus atliktų rinkos 

(lankytojų) tyrimų skaičius

1 1 100%

Parengta 20 virtualių parodų, skirtų rašytojams jubiliatams (K. 

Bradūnui, I. Simonaitytei, A. Žukauskui, J. A. Herbačiauskui, 

Šatrijos Raganai, V. Krėvei ir kt.), 3 virtualios moksleivių darbų 

parodos, 2 e. leidiniai ir 1 edukacinis žaidimas-mobili programėlė 

„Meilė iš antro žvilgsnio: mūsų klasikai“.

Sukurtų naujų 

e.paslaugų ir e.produktų 

skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Sukurtų naujų 

muziejų e.paslaugų ir 

e.produktų vartotojams 

skaičius“)

24 26 108%

Lankytojams sukurtos ir teiktos 4 naujos paslaugos:                                                                                         

- nemokamos ekskursijos pavieniams lankytojams paskutinį 

mėnesio šeštadienį;

- mokama gido paslauga pavieniams lankytojams (iki 10 žmonių);

- asmeninių kolekcijų eksponavimas muziejuje;                          

- e. registracija į Respublikinį skaitovų konkursą.

Naujų muziejuje 

teikiamų lankytojų 

aptarnavimo paslaugų 

skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Naujų lankytojų 

aptarnavimo paslaugų 

skaičius“)

3 4 133% Rodiklis viršytas, kadangi teikta 

neplanuota nauja paslauga – 

e.registracija į Respublikinį skaitovų 

konkursą.

Gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



2017 m. nebuvo planuota įrengti naujų lankytojų aptarnavimo 

erdvių.

Muziejuje įrengtų naujų 

lankytojų aptarnavimo 

erdvių skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejuose 

įrengtų naujų lankytojų 

aptarnavimo erdvių 

skaičius“)

0 0 –

Parengta 12 paraiškų finansavimui gauti: muziejinių vertybių 

įsigijimui, išeivių rašytojų archyvo parvežimui iš Australijos, 

edukacinei veiklai ir muziejinės veiklos viešinimui, Lietuvos 100-

mečio parodai bei mokslinei konferencijai organizuoti, darbuotojų 

kvalifikacijai kelti. 

Muziejaus projektinio 

finansavimo paieškos 

paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis 

nuo visų pateiktų 

paraiškų), proc.

71 58 82% Rodiklis nepasiektas, kadangi 5 

planuotos projektinės paraiškos buvo 

nefinansuotos.

Suskaitmeninta ir aprašyta 1120 vnt. eksponatų pagal unikalumą, 

turinį ir vertę:

Fondų skyrius – 526 vnt.; 

Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 69 vnt.;

Bern. Brazdžionio rinkinio skyrius – 284 vnt.;

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 120 vnt.;

S. Nėries memorialinis muziejus – 57 vnt.; 

J. Grušo  memorialinis muziejus – 64 vnt.

Suskaitmenintų 

muziejinių vertybių 

skaičius (atitinka KM 

metinio veiklos plano 

vertinimo kriterijų  

„Respublikiniuose 

muziejuose 

suskaitmenintų muziejinių 

vertybių skaičiaus 

augimas per ataskaitinius 

metus, lyginant su 2012 

metais“)

1100 1120 102%

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų 

eksponatų dalis, proc. 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Suskaitmenintų 

muziejuose saugomų 

eksponatų dalies nuo visų 

muziejuose saugomų 

eksponatų pokytis“)

2 2 100%

Į LIMIS naujai įvesta 1120 vnt. eksponatų. Į Lietuvos integralią 

muziejų informacinę 

sistemą (LIMIS) naujai 

įvestų eksponatų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Į LIMIS sistemą 

naujai įvestų eksponatų 

skaičius“)

1100 1120 102%

Gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę

Skaitmeninti eksponatus



Planuojama parengti virtualias parodas, skirtas rašytojams 

jubiliatams (K. Bradūnui, I. Simonaitytei, A. Žukauskui, J. A. 

Herbačiauskui, Šatrijos Raganai, V. Krėvei ir kt.) bei 2 

moksleivių darbų parodas.

Surengtų virtualių 

parodų skaičius (atitinka 

KM metinio veiklos plano 

vertinimo kriterijų  

Respublikinių muziejų 

surengtų virtualių parodų 

skaičius per ataskaitinius 

metus)

22 23 105%

Išleistas archyvinis leidinys „Maironio sodas“, tarptautinės 

mokslinės-praktinės konferencijos „Gimtoji kalba: išlaikyti, 

gražinti, skleisti...“ leidinys, tarptautinės mokslinės-praktinės 

konferencijos el. leidinys  ir edukacinės ekspozicjos el. katalogas.

Išleistų leidinių apie 

muziejaus rinkinius 

skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Atliktų muziejų 

rinkinių mokslinių tyrimų 

skaičius“)

4 4 100%

Parengta ir publikuota 10 mokslinių straipsnių literatūros 

istorijos, rašytojų gyvenimo ir kūrybos temomis:                        

-A.Ruseckaitė. „V.Mačernio literatūrinis dienoraštis“, „Naujoji 

Romuva“, 2017, Nr.3;

-A.Ruseckaitė. „Maironio sodas“ (apie Maironį sodininką, 

augalus ir gėles jo poezijoje), leidinys „Maironio sodas“, 2017;

-A.Ruseckaitė „Neskelbti Maironio laiškai“, „Metai“, 2017, 

rugpjūtis-rugsėjis;                                                                    

- Aldona Ruseckaitė, "... siela visada alkana ir ištroškusi tėvų 

dvasinio palikimo... (J.A.Jūragio 100-čiui), Naujoji Romuva, 

2017, Nr.4                                                                              

-A. Ruseckaitė. „Kalbos tobulinimas: tarp savarankiškumo ir 

priklausomybės (Maironio ir Žemaitės  variantai)“. Tarptautinės 

mokslinės-praktinės konferencijos „Gimtoji kalba: išlaikyti, 

gražinti, skleisti...“ leidinys, 2017;                                            

-V. Paplauskienė. „K. Bradūno laiškai artimiems bičiuliams“. 

„Metai“,  2017, Nr. 2;

-V. Paplauskienė. „Faustas Kirša“. „Naujoji Romuva“. 2017, Nr. 

3;

-V. Paplauskienė.  „K. Bradūno laiškai K. Podolskytei“.  

„Varpai“, 2017, Nr. 1.

-V. Paplauskienė. „Parveski, Viešpatie...“ (skirta P. Jurkui). 

„Naujoji Romuva.“ 2017, Nr. 3;

-J. Ivanauskienė. „Lietuviškas žodis išeivijoje: Bernardas 

Brazdžionis“.  Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos 

„Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ leidinys, 2017;            

-A. Gedutienė. „Senosios knygos – spaudos, kalbos ir literatūros 

istorija“. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Gimtoji 

kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ leidinys, 2017.                                    

Publikuotų mokslinių 

straipsnių skaičius

3 11 366% Rodiklis viršytas, kadangi 2017 m. buvo 

parengta ir publikuota daugiau mokslinių 

straipsnių, skirtų K. Bradūnui, 

Maironiui, Bern. Brazdžioniui, išleistas 

tarptautinės mokslinės-praktinės 

konferencijos leidinys.

Spalio 11 d. buvo suorganizuota ir įvyko Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“

Mokslinių konferencijų 

muziejuje skaičius

1 1 100%

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Skaitmeninti eksponatus



Muziejaus darbuotojai skaitė 6 pranešimus mokslinėse 

konferencijose:                                                                      

-A.Ruseckaitė. „Kalbos tobulinimas: tarp savarankiškumo ir 

priklausomybės (Maironio ir Žemaitės  variantai)“. Mokslinis 

pranešimas, perskaitytas MLLM tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje konferencijoje „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, 

skleisti...“. 2017-10-11;

-A.Gedutienė. „Senosios knygos – spaudos, kalbos ir literatūros 

istorija“. Mokslinis pranešimas, perskaitytas MLLM tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gimtoji kalba: išlaikyti, 

gražinti, skleisti...“. 2017-10-11;

-J. Ivanauskienė. „Lietuviškas žodis išeivijoje: Bernardas 

Brazdžionis“. Mokslinis pranešimas, perskaitytas MLLM 

tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gimtoji kalba: 

išlaikyti, gražinti, skleisti...“. 2017-10-11;

-A. Ruseckaitė. „Maironio lietuvių literatūros muziejaus patirtys“. 

Mokslinis pranešimas, perskaitytas Tarptautinėje mokslinėje-

praktinėje memorialinių muziejų konferencijoje „Memorialinis 

muziejus: kelias į knygą“ A. Baranausko ir A. Vienuolio-

Žukausko memorialiniame muziejuje. 2017-05-4;

-B. Glaznerienė. „Rašytojų kūrybos paslaptis atverianti 

edukacija“. Mokslinis pranešimas, perskaitytas Tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje memorialinių muziejų konferencijoje 

„Memorialinis muziejus: kelias į knygą“ A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje. 2017-05-4;

-V. Paplauskienė. „K. Bradūno aksiologinės vertybės“. Mokslinis 

pranešimas, skaitytas LLTI konferencijoje, skirtoje K. Bradūnui. 

2017-03-03.

Muziejaus darbuotojų 

skaitytų pranešimų 

mokslinėse konferencijose 

skaičius

5 6 120% Rodiklis viršytas, kadangi tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje muziejaus 

konferencijoje daugiau nei planuota 

muziejininkų skaitė pranešimus.

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą



Muziejaus svetainę „Literatūrinė Lietuva“ 

(www.maironiomuziejus.lt) aplankė 24 485 unikalūs lankytojai.

Virtualių lankytojų 

skaičius

21 000 24 485 117% Rodiklis viršytas, kadangi įvairūs 

konkursai, edukaciniai užsiėmimai, 

Muziejų nakties ir kiti renginiai sulaukė 

didelio lankytojų susidomėjimo. 

Muziejaus darbuotojai perskaitė 10 pranešimų kitose 

konferencijose:                                                                      

-Bernardo Brazdžionio mokyklos konferencijoje „Tėvynės ateities 

vizija Bernardo Brazdžionio kūryboje“ J. Ivanauskienė skaitė 

pranešimą „Bern. Brazdžionis – žmogus ir poetas“. 2017-02-07;

-konferencijoje „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus diena Pasvalio bibliotekoje“ 

Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje D. Šarkanauskaitė skaitė 

pranešimą„Vytė Nemunėlis – vaikų literatūros klasikas“. 2017-02-

28;

-konferencijoje „Bernardo Brazdžionio šviesoje: Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus diena Pasvalio bibliotekoje“ 

Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje J. Ivanauskienė skaitė 

pranešimą „Mes atveriam senų legendų klėtį“ (Bern. Brazdžioniui 

– 110). 2017-02-28;

-metodinėje-praktinėje Kauno miesto mokytojų ir 7 klasių 

mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje M. Mažvydo 

pagrindinėje mokykloje D. Šarkanauskaitė skaitė pranešimą 

„Skaitymas kaip žaidimas“. 2017-02-21;

-respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

konferencijoje „Aušra“ – Suvalkijos kultūrinis atgimimas. Nuo V. 

Kudirkos iki K. Bradūno“ Paežerių dvare I. Aleksaitienė skaitė 

pranešimą „S. Nėries kelionių ir kūrybos paralelės“. 2017-03-24;

-respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

konferencijoje „Aušra“ – Suvalkijos kultūrinis atgimimas. Nuo V. 

Kudirkos iki K. Bradūno“ Paežerių dvare V. Paplauskienė skaitė 

pranešimą „Kazio Bradūno vertybių samprata: kūrybingumas, 

žemdirbiškumas ir valstybingumas“. 2017-03-24;

-konferencijoje-seminare lietuvių ir užsienio kalbų mokytojams 

„Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 5-8 klasėse“ Garliavos Jonučių 

progimnazijoje (organizatoriai – Kauno rajono švietimo centras) 

A. Ruseckaitė skaitė pranešimą „Humanitarinis ugdymas 

šiandieninėje mokykloje ir muziejuje“. 2017-03-09;

-respublikinėje konferencijoje „Moters dalis ir dalia“ Elektrėnų 

literatūros ir meno muziejuje (organizatoriai – Elektrėnų sav. 

švietimo paslaugų centras) A. Ruseckaitė skaitė pranešimą 

„Rašytojų moterų – Žemaitės, G. Petkevičaitės-Bitės, Lazdynų 

Pelėdos, M. Pečkauskaitės – kūryba ir likimai 19–20 amžių 

sandūroje“. 2017-03-10;

-konferencijoje „Vydūnui – 149“ Kauno Karininkų ramovėje N. 

Raižytė skaitė pranešimą „Vydūnas: ,,Aš atvykau pas jus iš 

senosios prūsų žemės“. 2017-03-22;

- Biržų savivaldybės J. Bielinio bibliotekos konferencijoje, 

skirtoje J. Mekui, V. Paplauskienė skaitė pranešimą „Sniego 

ilgesys“. 2017-12-01.

Muziejaus darbuotojų 

skaitytų pranešimų kitose 

konferencijose skaičius

10 10 100%

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą



Teiktos konsultacijos ir metodinė pagalba visiems, 

besidomintiems lituanistine muziejininkyste, rašytojų 

memorialiniais muziejais ir muziejaus rinkinių klausimais. 

Suteiktų metodinių 

konsultacijų skaičius

40 65 163% Rodiklis viršytas, kadangi kreipėsi dėl 

konsultacijų daugiau nei tikėtasi kolegų 

(iš Prienų krašto muziejaus, VU 

bibliotekos, Lietuvos kosulato Peterburge 

ir t.t.). 

Aptarnauti literatūros mokslininkai, rašytojai, TV, radijo, spaudos 

darbuotojai, studentai, leidyklų darbuotojai ir kt. Pateikti jiems 

sutvarkyti eksponatai.

Fondų lankytojų skaičius 50 80 160% Rodiklis viršytas, kadangi Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje, S. Nėries 

memorialiniame muziejuje ir J. Grušo 

memorialiniame muziejuje saugomi 

rinkiniai sulaukė didesnio literatūros 

mokslininkų dėmesio, tyrinėjimų.

Vykdyta ir įgyvendinta kartu su Vilniaus universitetu  projektas 

„Pavasario balsų“ mikroistorija: lietuviškų tekstų modernėjimo 

genetinė rekonstrukcija“, dalyvauta VDU HMF studentų darbų 

gynimų komisijoje (2017-06-06) ir vadovauta studentės (VDU 

magistrantės) Indrės Krupavičiūtės praktikai (2017-03-01 – 2017-

05-19). Parengta studentės vertinimo anketa. 

Muziejaus 

bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose 

dalyvavo muziejaus 

darbuotojai, skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų 

bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose 

dalyvavo muziejų 

darbuotojai, skaičius“)

3 3 100%

Muziejaus darbuotojai tobulino kvalifikaciją LIMIS, VU 

Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros organizuojamose 

programose  bei Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apsaugos, 

apskaitos ir saugojimo, Mokslinio rinkinių tyrimo, Edukacinės bei 

Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcijų organizuojamuose 

kvalifikacijos tobulinimo projektuose, YBBY tarptautiniame 

seminare, Baltijos muzeologijos mokykloje ir t.t. 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų (be 

restauratorių) skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų 

darbuotojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose (projektuose) 

skaičius“)

21 23 110% Rodiklis viršytas, kadangi vyko daugiau 

nei planuota kvalifikacijos tobulinimo 

projektų.

Kvalifikaciją tobulinusių 

muziejaus darbuotojų 

dalis nuo muziejaus 

darbuotojų skaičiaus, 

proc. (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų 

darbuotojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose dalies nuo 

muziejų darbuotojų 

skaičiaus pokytis, lyginant 

su 2013 m.“)

30 31 103%

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją

Teikti metodines 

konsultacijas kitiems 

muziejams 



Efektyviau valdyti 

Įstaigos finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis (eurai)

0 796 – 2017 m. neužteko asignavimų atsiskaityti 

su tiekėjais už šildymą. Sąskaita bus 

apmokėta 2018 m. sausio mėnesį.

Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“

05-01-02 TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05-01-02-

01

Įgyvendinamų 

infrastruktūros plėtros 

programų projektų 

skaičius

1 1 100%

Vykdyti pastato rekonstrukcijos rangos darbai: rūmų fligelio 

vakarinio fasado tvarkybos darbai, vakarinio fasado nuogrindos 

bei pamatų hidroizoliacijos įrengimo darbai, teritorijos gerbūvio 

bei Maironio memorialinio sodo rekonstravimo darbai; techninio 

projekto korektūrų A laidos parengimo darbai. 

Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės

70.1 79.30 113% Rodiklis viršytas, kadangi buvo gautas 

papildomos lėšos A laidai.

Direktorė Aldona Ruseckaitė

Priemonė. Vykdyti 

valstybės kultūros 

įstaigų infrastruktūros 

plėtros programą

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“

UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas 

atitinkančia įranga

Organizuoti investicijų 

projekto „Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13, 

rekonstravimas“ 

vykdymo priežiūrą 

05-01-02-

01-03


