PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m.
įsakymu Nr.

d.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI
1.

Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas

Eil. nr.

Svarbiausi darbai

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

1.

Restauruoti, atkurti ir atidaryti visuomenei nuolatinę ekspoziciją – Maironio memorialinį butą.

I–III

2.

Parengti ir eksponuoti laikinąsias parodas Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose.
Uţbaigti naujos nuolatinės muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros istorija“ teminių-ekspozicinių planų rengimą seniausios, senosios, išeivijos ir šiuolaikinės literatūros
laikotarpiams.
Parengti seniausios literatūros laikotarpio „Raštijos ir groţinės literatūros pradţia“ dizaino projektą.

I–IV

3.
4.

Eil. nr.

1.
2.
3.
4.

I–IV
I–IV

Planuojama reikšmė 2016-iesiems m.

Vertinimo kriterijai
Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius
Surengtų laikinų parodų skaičius
Parengtų ekspozicijos „Lietuvių literatūros istorija“ teminių-ekspozicinių planų seniausios, senosios, išeivijos ir šiuolaikinės literatūros laikotarpiams skaičius
Parengtas dizaino projektas naujos muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros istorija“ pirmajam laikotarpiui „Raštijos ir groţinės literatūros pradţia“

1
41
45
1

2016-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)
Tikslo,
uţdavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uţdavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketv.)

iš viso

iš jų
išlaidoms
iš viso

1

2

3

4
5
6
Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“

7

8

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

TIKSLAS.
Išsaugoti ir
populiarinti
muziejuose
saugomas kultūros
paveldo vertybes

Muziejuje saugomų
eksponatų skaičius (atitinka
kriterijų R-02-04-02-01
Respublikiniuose muziejuose
saugomų eksponatų skaičiaus
augimas iš viso, lyginant su
2012 m. (procentai))

298 574 Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

iš jų darbo
uţmokesčiui

9

turtui
įsigyti

paveldo vertybes

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
aptarnauti 41 100 lankytojų:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 20 000;
S. Nėries memorialinis muziejuje – 7000;
V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 3500;
Vaikų literatūros muziejus – 5000;
J. Grušo memorialinis muziejus – 3500;
J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 2100.
02-04-02-01
02-04-02-0101

Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius

41 100

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas

I–IV

UŽDAVINYS. Uţtikrinti muziejų veiklą

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
Vykdyti
Organizuoti muziejaus tarybos posėdţius įvairiais veiklos
administracinę veiklą klausimais: 2015 metų veiklos rezultatų aptarimas, 2016 metų
veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas; naujai rengiamų projektų
aptarimas; jubiliejinės parodos koncepcijos aptarimas; naujų
ekskursijų vadovų perklausa bei aptarimas ir kt.
Planuojama parengti 12 paraiškų finansavimui gauti: muziejinių
vertybių įsigijimui ir eksponatų restauravimui, archyviniui Kazio
Bradūno leidiniui, edukacinei veiklai ir muziejinės veiklos
viešinimui bei mokslinei konferencijai organizuoti.
Pildyti muziejaus
rinkinius

Vykdyti muziejaus
rinkinių apskaitą

771,7
Muziejaus tarybos posėdţių
skaičius

4

Direktorė A. Ruseckaitė

I–IV

50

Kuratorė D. Cibulskienė

I–IV

20

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti eksponatų į įvairių autorių
Įsigytų eksponatų skaičius
rinkinius centriniuose muziejaus fonduose ir padaliniuose.
Eksponatų kaupimo tikslu lankytis literatūriniuose renginiuose,
įvykiuose, antikvariatuose, pas privačius asmenis; bendrauti su
rašytojais ir jų artimaisiais, susirašinėti. Eksponatai kaupiami
vadovaujantis „Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatų
komplektavimo 2015–2017 m. kryptimis“, patvirtintomis MLLM
direktorės 2015-05-28 įsakymu Nr. V-29.

3 500

I–IV

Į centrinių fondų, Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus, S. Nėries Į pirminę apskaitą įrašytų
memorialinio muziejaus, B. ir V. Sruogų namų-muziejaus ir J.
eksponatų skaičius
Grušo memorialinio muziejaus pirminės apskaitos knygas įrašyti
3500 vnt. naujai įsigytų eksponatų.

3 500

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė,
D. Šarkanauskaitė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
A. Pakėnas,
I. Aleksaitienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
I. Aleksaitienė,
B. Glaznerienė,
N. Majerienė

Muziejaus projektinio
finansavimo paieškos paraiškų
rezultatyvumas (patenkintų
paraiškų dalis nuo visų pateiktų
paraiškų, proc.)
Organizuoti rinkinių komisijos posėdţius dėl dovanojamų
Rinkinių komisijos posėdţių
muziejui ar perkamų eksponatų atrankos, dėl jų vertės nustatymo, skaičius
skyrimo į pagrindinį ir pagalbinį fondus, dėl eksponatų
restauravimo ir kitiems klausimams svarstyti; parašyti protokolus.

I–IV

767,7

519

4

Suinventorinti pagrindinio fondo eksponatus iš K. Bradūno, S.
Santvaro, Maironio, B. Babrausko, G. Tulauskaitės ir kitų
rašytojų rinkinių.

Suinventorintų pagrindinio
fondo eksponatų skaičius

3 300

Įvertinti eksponatus tikrąja verte:
Fondų skyrius – 500 vnt.;
Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 100 vnt.
Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 100 vnt.;
B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 100 vnt.;
S.Nėries memorialinis muziejus – 100 vnt.;
J.Grušo memorialinis muziejus – 100 vnt.

Per metus tikrąja verte įvertintų
eksponatų skaičius

1 000

Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų neįvertintų
tikrąja verte eksponatų dalis,
proc.
Į kompiuterinę apskaitą įvestų
įrašų apie eksponatus skaičius

88

Į kompiuterinę apskaitą numatoma įvesti informaciją apie
rankraščius, fotografijas ir memorialinės bibliotekos knygas.
Vykdyti muziejaus
eksponatų prieţiūrą

Numatoma prevenciškai konservuoti muziejuje saugomų knygų,
išleistų iki 1904 m., viršelius.

300

Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka
kriterijų P-02-04-02-01-03
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.))

8

Numatoma restauruoti muziejuje saugomas senąsias knygas,
Restauruotų eksponatų
rankraščius, P. Babicko meno kūrinius ir Maironio memorialinius skaičius (atitinka kriterijų P02-04-02-01-03
daiktus.
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.))

27

Pavaduotoja
muziejininkystei R.
Antanaitienė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė,
D. Šarkanauskaitė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
A. Pakėnas,
I. Aleksaitienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir vedėjos
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

I–IV

IV

I–IV

Atlikti dalinį fondų tikrinimą centriniuose muziejaus fonduose ir Patikrintų eksponatų skaičius
padaliniuose bei parašyti paţymas:
Centriniai fondai – 1500;
Vilniaus rašytojų fondai – 1000;
Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus fondai – 1000;
S. Nėries memorialinio muziejaus fondai – 748;
J. Grušo memorialinio muziejaus fondai – 700;
B. ir V. Sruogų namų-muziejaus fondai – 500.
Populiarinti
muziejaus rinkinius ir
vykdyti edukacinę
veiklą

5 448

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjai
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Direktorė A. Ruseckaitė

I–IV

Restauruoti, atkurti ir atidaryti nuolatinę ekspoziciją – Maironio
memorialinį butą.

Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų skaičius

1

Uţbaigti naujos muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros
istorija“ teminių-ekspozicinių planų rengimą seniausios
literatūros (autoriai – A. Baranauskas, K. Praniauskaitė, L.
Ivinskis, A. Tatarė, M. Akelaitis, M. Valančius, A. Vienaţindys),
senosios literatūros (Maironis, Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpio kūrėjai, „Trečias frontas“ ir trečiafrontininkai,
Konrado kavinės bičiuliai), išeivijos (H. Nagys, K. Bradūnas, A.
Nyka-Niliūnas, V. Mačernis, J. Girnius, A. Škėma, K. Ostrauskas
ir kiti) bei šiuolaikinės literatūros (rezistencija, tremtis, lagerių
kūryba, J. Ivanauskaitė, J. Mikelinskas, V. Bubnys, B.
Radzevičius, J. Kunčinas ir kiti) laikotarpiams.

Parengtų ekspozicijos „Lietuvių
literatūros istorija“ teminiųekspozicinių planų seniausios,
senosios, išeivijos ir
šiuolaikinės literatūros
laikotarpiams skaičius

45

Pavaduotoja
muziejininkystei R.
Antanaitienė ir skyrių
vedėjai
J. Ivanauskienė,
A. Gedutienė,
R. Maţukėlienė,
V. Markauskienė,
V. Paplauskienė

I–IV

Parengtas dizaino projektas
pirmajam ekspozicijos
„Lietuvių literatūros istorija“
laikotarpiui „Raštijos ir groţinės
literatūros pradţia“
Surengti 26 parodas Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo Surengtų laikinų parodų
skaičius (atitinka kriterijų Ppadaliniuose iš muziejaus fonduose saugomų eksponatų ir,
02-04-02-01-01
bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, Lietuvos
fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos nariais, Respublikiniuose muziejuose
eksponuoti 15 moksleivių kūrybos, fotomeninkų, dailininkų darbų surengtų laikinų parodų
skaičius per ataskaitinius
parodų.
metus (vienetai))

1

Pavaduotoja
muziejininkystei R.
Antanaitienė

I–IV

41

Pavaduotoja
muziejininkystei R.
Antanaitienė

I–IV

33

Skyrių vedėjai E.
Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė

I–IV

11

Skyriaus vedėja
E. Rankauskienė

I–IV

Parengti dizaino projektą pirmajam ekspozicijos „Lietuvių
literatūros istorija“ laikotarpiui „Raštijos ir groţinės literatūros
pradţia“.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojama sukurti 33 naujas edukacinių uţsiėmimų temas:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 20;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 3;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 2;
Vaikų literatūros muziejuje – 6;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 2.

Naujų edukacinių uţsiėmimų
temų skaičius

Parengti Neformaliojo švietimo edukacinių uţsiėmimų, kurie
Parengtų Neformaliojo švietimo
dera su ugdymo įstaigų programomis, planus naujiems muziejaus edukacinių uţsiėmimų planų
edukaciniams uţsiėmimams.
skaičius

I–III

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojama surengti edukacinius uţsiėmimus:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 145;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 90;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 60;
Vaikų literatūros muziejuje – 100;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 70;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 30.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojamas edukacinių uţsiėmimų dalyvių skaičius:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 2500;
S. Nėries memorialinis muziejuje – 2000;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 1000;
Vaikų literatūros muziejuje – 2200;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 1100;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 200.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose
planuojama suorganizuoti 91 renginį, iš jų – 1 renginių ciklą
suaugusiesiems:
Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 33;
S. Nėries memorialiniame muziejuje – 8;
V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 9;
Vaikų literatūros muziejuje – 10;
J. Grušo memorialiniame muziejuje – 16;
J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 15.

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Eksponatų
skaitmeninimas

Surengtų edukacinių uţsiėmimų
skaičius

495

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė
I. Aleksaitienė
N. Majerienė
B. Glaznerienė
D. Šarkanauskaitė
A. Pakėnas

I–IV

Edukacinių uţsiėmimų dalyvių
skaičius

9 000

Skyrių vedėjai E.
Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas

I–IV

Renginių muziejuje (be parodų)
skaičius

91

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas

I–IV

3

Pavaduotoja
muziejininkystei
R. Antanaitienė

I–IV

5

Direktorė A. Ruseckaitė,
skyriaus vedėja
V. Paplauskienė,
kuratorė D. Cibulskienė
Direktorė A. Ruseckaitė,
skyriaus vedėja
V. Paplauskienė
Pavaduotoja
muziejininkystei
R. Antanaitienė
Direktorė A. Ruseckaitė,
skyriaus vedėja
B. Glaznerienė

I–IV

Direktorė A. Ruseckaitė,
skyriaus vedėja
B. Glaznerienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

II–IV

Kitose institucijose Lietuvoje eksponuoti muziejaus kilnojamąsias Parodų kituose muziejuose ir
parodas „Maironis ir jo epocha“, „Maironio sodas“,
institucijose Lietuvoje ir
„Sugrįţimai“.
uţsienyje skaičius
Planuojama išleisti 3 sąsiuvinius iš serijos „Neskelbti Maironio Išleistų leidinių apie muziejaus
rankraščiai“, archyvinį leidinį „Kazys Bradūnas. Archyvai“ ir 1 rinkinius skaičius
parodos katalogą.
Planuojama parengti ir publikuoti 3 mokslinius straipsnius
literatūros istorijos, rašytojų gyvenimo ir kūrybos temomis.

Publikuotų mokslinių straipsnių
skaičius

3

Organizuoti muziejuje mokslinę konferenciją, skirtą muziejaus
80-mečiui paminėti.

Mokslinių konferencijų
muziejuje skaičius

1

Muziejaus darbuotojai planuoja skaityti 2 pranešimus mokslinėse
konferencijose, kurių viena – VU bibliotekos mokslinė
konferencija, skirta asmenų archyvų ir asmeninių bibliotekų
komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtims ir
problemoms aptarti, kita skirta Balio Sruogos 120-osioms
gimimo metinėms.
Muziejaus darbuotojai planuoja skaityti 2 pranešimus
konferencijose, skirtose Ţemaitei ir Baliui Sruogai.

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų mokslinėse
konferencijose skaičius

2

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų kitose konferencijose
skaičius
Skaitmeninimo projektų,
kuriuose dalyvauja muziejus,
skaičius

2

Informacija apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo
padalinių eksponatus viešinama LIMIS'e: eksponatai
skaitmeninami, įvedami jų metaduomenys.

1

I–IV

III

I–III

I–IV

Eksponatų
skaitmeninimas
Suskaitmeninti ir aprašyti 1000 vnt. eksponatų pagal unikalumą,
turinį ir vertę:
Fondų skyrius – 440 vnt.;
Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 100 vnt.;
Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 300 vnt.;
B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 60 vnt.;
S. Nėries memorialinis muziejus – 50 vnt.;
J. Grušo memorialinis muziejus – 50 vnt.

Palaikyti ryšius su
visuomene

Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (atitinka
kriterijų R-02-04-02-02
Respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičiaus augimas per
ataskaitinius metus, lyginant
su 2012 metais (procentai))

1 000

Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų
suskaitmenintų eksponatų dalis,
proc.

2

Planuojama parengti virtualias parodas, skirtas rašytojams
jubiliatams (V. Miliūnui, G. Petkevičaitei-Bitei, S. KymantaiteiČiurlionienei, F. Kiršai, P. Jurkui, A. Vienaţindţiui, B. Sruogai,
E. Mezginaitei, M. Martinaičiui, J. Apučiui ir kitiems), parodų
ciklo virtualią parodą „Istorija, verta muziejaus“ ir 3 moksleivių
kūrybos virtualias parodas.

Surengtų virtualių parodų
skaičius (atitinka kriterijų P02-04-02-01-02 Respublikinių
muziejų surengtų virtualių
parodų skaičius per
ataskaitinius metus (vienetai))

Muziejaus svetainę „Literatūrinė Lietuva“
(www.maironiomuziejus.lt) aplankys 21 000 unikalių virtualių
lankytojų.

Virtualių lankytojų skaičius

Planuojama parengti ir skelbti informaciją apie Maironio lietuvių Parengtų informacinių
literatūros muziejuje ir jo padaliniuose vyksiančius kultūrinius
pranešimų spaudai skaičius
renginius, parodas, edukacines veiklas ţiniasklaidoje:
savaitraštyje „Nemunas“, „Šeimininkė“, dienraštyje „Kauno
diena“ ir kituose.

Teikti metodines
Planuojama teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą visiems,
konsultacijas kitiems besidomintiems lituanistine muziejininkyste, rašytojų
muziejams
memorialiniais muziejais ir muziejaus rinkinių klausimais.
Aptarnauti literatūros mokslininkus, rašytojus, TV, radijo,
spaudos darbuotojus, studentus, leidyklų darbuotojus ir kt.
Pateikti jiems sutvarkytus eksponatus.

Tobulinti darbuotojų Planuojama, kad muziejaus darbuotojai tobulins kvalifikaciją
kvalifikaciją
edukacijai, vadybai, finansams ir skaitmeninimui skirtuose
kvalifikacijos tobulinimo projektuose.

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjos
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė

I–IV

17

Kuratorė D. Cibulskienė

I–IV

21 000

Kuratorė D. Cibulskienė

I–IV

120

Skyrių vedėjai
E. Rankauskienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė,
B. Glaznerienė,
D. Šarkanauskaitė,
A. Pakėnas
Direktorė A. Ruseckaitė,
vyr. fondų saugotoja R.
Rėklytė

I–IV

Vyr. fondų saugotoja direktoriaus pavaduotoja
R. Rėklytė
ir skyrių vedėjai
D. Jasinskienė,
J. Ivanauskienė,
B. Glaznerienė,
I. Aleksaitienė,
N. Majerienė
Pavaduotoja
muziejininkystei
R. Antanaitienė

I–IV

Pavaduotoja
muziejininkystei
R. Antanaitienė

I–IV

Suteiktų metodinių konsultacijų
skaičius

40

Fondų lankytojų skaičius

50

Kvalifikacijos tobulinimo
projektų, kuriuose dalyvauja
muziejaus darbuotojai, skaičius

4

Muziejaus darbuotojai planuoja tobulinti kvalifikaciją LIMIS bei Kvalifikaciją tobulinusių
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apsaugos, apskaitos ir
darbuotojų (be restauratorių)
saugojimo, Mokslinio rinkinių tyrimo, Edukacinės bei Viešųjų
skaičius
ryšių ir rinkodaros sekcijų organizuojamuose kvalifikacijos
tobulinimo projektuose. Jau yra numatyti LIMIS kursai
muziejininkams: „Skaitmenintų vaizdų tvarkymas bei parengimas
archyvavimui“, „Muziejaus saugomų objektų fotografavimas“ ir

8

IV

I–IV

I–IV

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apsaugos, apskaitos ir
saugojimo, Mokslinio rinkinių tyrimo, Edukacinės bei Viešųjų
ryšių ir rinkodaros sekcijų organizuojamuose kvalifikacijos
tobulinimo projektuose. Jau yra numatyti LIMIS kursai
Kvalifikaciją tobulinusių
muziejininkams: „Skaitmenintų vaizdų tvarkymas bei parengimas
muziejaus darbuotojų dalis nuo
archyvavimui“, „Muziejaus saugomų objektų fotografavimas“ ir
muziejaus darbuotojų skaičiaus,
kt.
proc.
Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

10

Pavaduotoja
muziejininkystei
R. Antanaitienė

I–IV

Kuratorė D. Cibulskienė ir
Ryšių su visuomene
skyriaus vedėja E.
Rankauskienė
Kuratorė D. Cibulskienė

II–IV

Vyriausioji buhalterė
Jovita Leščauskienė

I–IV

Parengus tikslines anketas-klausimynus, organizuoti muziejaus
lankytojų poreikių bei muziejaus veiklos vertinimo tyrimus bei
atlikti gautų duomenų analizę.

Muziejaus atliktų rinkos
(lankytojų) tyrimų skaičius

2

Planuojama sukurti ir įdiegti muziejaus svetainėje 1 el. produktą
– edukacinį ţaidimą vyresniųjų klasių moksleiviams ir
suaugusiesiems bei 1 el. produktą – muziejaus mokslinės
konferencijos skaitmeninį leidinį.

Per ataskaitinį laikotarpį
muziejaus sukurtų naujų
e.paslaugų ir e.produktų
skaičius

2

Įstaigos įsiskolinimų metų
pabaigoje likutis (eurai)

0

Efektyviau valdyti
Įstaigos finansus

II–IV

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“
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 UŽDAVINYS.
Tęsti kultūros
objektų statybą bei
esamų
rekonstravimą,
aprūpinti įstaigas
šiuolaikines
technologijas
atitinkančia įranga

Įgyvendinamų infrastruktūros
plėtros programų projektų
skaičius

05-01-02-01- Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
03
Organizuoti
Vykdant investicijų projektą „Maironio lietuvių literatūros
investicijų projekto
muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13 rekonstravimas“,
„Maironio lietuvių
restauruoti Maironio memorialinį butą ir rūmų rytinį fasadą.
literatūros muziejaus
pastato Kaune,
Rotušės a. 13,
rekonstravimas“
vykdymo prieţiūrą
1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

1

Pavaduotojas ūkio veiklai
G. Juodzevičius

I–IV

284

0

0

284

284

0

0

284

1055,7

767,7

519

288

1046

762

519

284

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

9,7

5,7

0

4

0

0

0

0

1055,7

767,7

519

288

Investicinio projekto
įvykdymas, proc. nuo bendros
projekto vertės

66

Pavaduotojas ūkio veiklai
G. Juodzevičius

1.1. valstybės biudţeto lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
*įskaitomas pajamų įmokų likutis uţ 2015 metus

Direktorė

Aldona Ruseckaitė

I–IV

