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Eil. nr.

1.
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Eil. nr.

Planuota 

reikšmė               

2016-aisiais m.

Įvykdyta 

reikšmė            

2016-aisiais m.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų priežastys

1.
1 1

2.

41 49

Papildomai buvo eksponuotos 8 parodos: 2 dailės kūrinių, 1 fotografijų paroda, 1 paroda, 

skirta poetui G. Jokimaičiui (artimųjų iniciatyva) ir 4 moksleivių kūrybinių darbų parodos.

3.
45 45

4.
1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muziejuje saugomų 

eksponatų skaičius 

(atitinka kriterijų R-02-

04-02-01 

Respublikiniuose 

muziejuose saugomų 

eksponatų skaičiaus 

augimas iš viso, lyginant 

su 2012 m. (procentai))

298 574 298 187 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 

50 782 lankytojai:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 25 320; 

S. Nėries memorialinis muziejuje – 8 865;

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 4 069;

Vaikų literatūros muziejus – 5 441;

J. Grušo memorialinis muziejus – 4 583;

J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 2 504.

Muziejų lankytojų 

(įskaitant renginius) 

skaičius 

41 100 50 782 124% Rodiklis viršytas, kadangi rugsėjo mėnesį po restauracijos duris lankytojams atverė 

Maironio memorialinis butas bei Maironio muziejuje ir jo padaliniuose įvyko 

daugiau renginių, sulaukusių didelio visuomenės susidomėjimo. 

02-04-02-

01

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tikslo, 

uţdavinio, 

priemonės 

kodas

Tikslo, uţdavinio, 

priemonės pavadinimas
Veiksmo pavadinimas

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Svarbiausi darbai

Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas

Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Parengti seniausios literatūros laikotarpio „Raštijos ir groţinės literatūros pradţia“ dizaino projektą.

Uţbaigti naujos nuolatinės muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros istorija“ teminių-ekspozicinių planų 

rengimą seniausios, senosios, išeivijos ir šiuolaikinės literatūros laikotarpiams.

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

Parengti ir eksponuoti laikinąsias parodas Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose.

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

02-04-02

Surengtų laikinų parodų skaičius

Planuota 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

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“

Uţbaigtas naujos nuolatinės muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros istorija“ teminių-elspozicinių planų rengimas seniausios, senosios, 

išeivijos ir šiuolaikinės literatūros laikotarpiams. Parengti 45 planai tokioms temoms, kaip lietuviškos spaudos draudimas lotyniškais 

rašmenimis, pirmieji lietuviški laikraščiai ir jų bendradarbiai bei t.t. ir autoriams – A. Baranauskui, M. Valančiui, A. Vienaţindţiui, V. Kudirkai, 

K. Binkiui, J. Ivanauskaitei, J. Mikelinskui ir kitiems.

Vertinimo krtierijai

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas
Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

TIKSLAS. Išsaugoti ir 

populiarinti muziejuose 

saugomas kultūros 

paveldo vertybes

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

  Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių prieţastys                                                                                     

VEIKLOS PRIORITETAI

UŽDAVINYS. Uţtikrinti muziejų veiklą

2016 m. I–III ketv. Maironio memorialiniame bute buvo vykdyti ir uţbaigti restauracijos darbai, pagal archyvines nuotraukas atkurti 8 Maironio 

memorialiniai kambariai ir rekonstruota nauja virtuvės erdvė, įrengta ekspozicinė salė. 2016 m. rugsėjo 16 d. Maironio memorialinis butas buvo 

atidarytas visuomenei. 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose parengtos ir eksponuotos 49 laikinosios parodos. Maironio muziejuje veikė 24 

planuotos ir 4 neplanuotos parodos, padaliniuose – 17 planuotų parodų ir 4 neplanuotos. 2016 m. buvo suorganizuotas jubiliejinis 12 parodų 

ciklas „Istorija, verta muziejaus“, veikė 14 parodų, skirtų atskiroms temoms ar rašytojams jubiliatams, 2 fotografijų parodos, 3 dailės kūrinių ir 

19 moksleivių kūrybos darbų parodų.

Parengtas seniausios literatūros laikotarpio „Raštijos ir groţinės literatūros pradţia“ dizaino projektas: sukurtos instaliacijos 

pirmajai lietuviškai knygai, A. Baranausko „Anykščių šileliui“, K. Donelaičio „Metams“ ir M. Valančiui,  parengta 10-ies kolonų, 

skirtų seniausios literatūros laikotarpio autoriams, vizualizacija.

Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius



02-04-02-

01-01

Įvyko 5 muziejaus tarybos posėdţiai dėl 2015 m. veiklos 

ataskaitos, 2016 m. veiklos plano aptarimų, finansuotų projektų 

vykdymo, MLLM plėtros strateginių krypčių 2016–2020 m. plano 

tvirtinimo, muziejaus 80-mečio jubiliejinių renginių aptarimo bei 

tvirtinimo, naujų ekskursijų vadovių perklausų laikinoje Maironio 

memorialinių baldų ekspozicijoje ir po restauracijos atidarytame 

Maironio bute bei kt.

Muziejaus tarybos 

posėdţių skaičius

4 5 125% Rodiklis viršytas, kadangi S. Nėries memorialiniame muziejuje įvyko naujos 

ekskursijų vadovės A. Meškauskaitės perklausa.

2016 m. parengta 13 projektinio finansavimo paieškos paraiškų 

Lietuvos kultūros tarybai: 2 paraiškos eksponatų įsigijimui, 1 – 

eksponatų restauracijai, 2 – archyvų leidybos paraiškos, 1 – 

skaitmenintos kultūros sklaidos, 7 paraiškos – muziejinės veiklos 

viešinimo ir edukacijos. 9 paraiškoms skirtas finansavimas.

Muziejaus projektinio 

finansavimo paieškos 

paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis 

nuo visų pateiktų paraiškų, 

proc.)

50 69 138% Rodiklis viršytas, kadangi Lietuvos kultūros taryba finansavo 9 projektines 

paraiškas iš 13 pateiktų.

Įvyko Rinkinių komplektavimo komisijos posėdţiai dėl eksponatų 

pirkimo, dovanojamų eksponatų atrankos, skyrimo į pagrindinį ir 

pagalbinį fondus, eksponatų vertės nustatymo, eksponatų 

perkėlimo iš pagalbinio fondo į pagrindinį fondą, eksponatų 

restauravimo.

Rinkinių komisijos 

posėdţių skaičius 

20 20 100%

Pirkimo ir dovanojimo būdu buvo įsigyti eksponatai į įvairių 

autorių (L. Rėzos, S. Santvaro, A. Vaičiulaičio, J. Blekaičio, J. 

Mikelinsko ir kt.) rinkinius centriniuose muziejaus fonduose ir 

padaliniuose. Eksponatai buvo 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 3 500 3 515 100%

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

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

Grušo memorialinio muziejaus pirminės apskaitos knygas įrašyti 

naujai įsigyti eksponatai.

Į pirminę apskaitą įrašytų 

eksponatų skaičius

3 500 3 515 100%

Suinventorintas 3 341 eksponatas:                                                             

Centriniai fondai – 200 vnt. 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 200 vnt.

Seniausios literatūros skyrius – 100 vnt. 

Senosios literatūros skyrius – 200 vnt.

Išeivių literatūros skyrius – 200 vnt.

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 320 vnt.

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 500 vnt.

Vaikų literatūros muziejus – 307 vnt.

S. Nėries memorialinis muziejus – 516 vnt.

J. Grušo memorialinis muziejus – 549 vnt.

J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 304 vnt.

Suinventorintų pagrindinio 

fondo eksponatų skaičius

3 300 3341 101%

Per metus tikrąja verte 

įvertintų eksponatų 

skaičius

1 000 1 091 109%

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų 

neįvertintų tikrąja verte 

eksponatų dalis, proc.

88 88 100%

Į kompiuterinę apskaitą įvesti įrašai apie eksponatus 

(numizmatiką, nuotraukas, knygas), įsigytus 2015–2016 m. 

Į kompiuterinę apskaitą 

įvestų įrašų apie 

eksponatus skaičius

300 300 100%

Prevenciškai konservuoti 1795–1900 m. išleistų 8 knygų viršeliai. Prevenciškai 

konservuotų eksponatų 

skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-

03 Respublikiniuose 

muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus 

(tūkst. vnt.))

8 8 100%

Vykdyti administracinę 

veiklą

Vykdyti muziejaus 

eksponatų prieţiūrą

Pildyti muziejaus rinkinius

Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes

Įvertinti tikrąja verte 1 091 eksponatai:                                                 

Centriniai fondai – 563 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 128 vnt.

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 100 vnt.

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 109 vnt.

S. Nėries memorialinis muziejus – 112 vnt.

J. Grušo memorialinis muziejus – 79 vnt.



Restauruotos 6 knygos, 6 meno kūriniai, 2 rankraščiai, 1 

spaudinys, 1 dokumentas, 4 nuotraukos, 7 memorialiniai daiktai.

Restauruotų eksponatų 

skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-

03 Respublikiniuose 

muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus 

(tūkst. vnt.))

27 27 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose, Vilniaus rašytojų 

fonduose, Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus fonduose, S. Nėries 

memorialinio muziejaus, J. Grušo memorialinio muziejaus bei B. ir 

V. Sruogų namų-muziejaus fonduose buvo atliktas dalinis fondų 

tikrinimas bei parašytos paţymos:                                                                                                                                                                                                     

Centriniai fondai – 539 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 2155 vnt.

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1039 vnt.

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 513 vnt.

S. Nėries memorialinis muziejus – 766 vnt.

J. Grušo memorialinis muziejus – 700 vnt.

Patikrintų eksponatų 

skaičius

5 448 5 712 105%

Restauruota, atkurta ir atidaryta nuolatinė ekspozicija – Maironio 

memorialinis butas.

Atnaujintų nuolatinių 

ekspozicijų skaičius 

1 1 100%

Uţbaigtas naujos muziejaus ekspozicijos „Lietuvių literatūros 

istorija“ teminių-ekspozicinių planų rengimas seniausios literatūros 

(autoriai – A. Baranauskas, K. Praniauskaitė, L. Ivinskis, A. 

Tatarė, M. Akelaitis, M. Valančius, A. Vienaţindys), senosios 

literatūros (spaudos draudimas, pirmieji lietuviški laikraščiai ir jų 

leidėjai, 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“ teminių-

ekspozicinių planų 

seniausios, senosios, 

išeivijos ir šiuolaikinės 

literatūros laikotarpiams 

skaičius

45 45 100%

Parengtas seniausios literatūros laikotarpio „Raštijos ir groţinės 

literatūros pradţia“ dizaino projektas: sukurtos instaliacijos 

pirmajai lietuviškai knygai, A. Baranausko „Anykščių šileliui“, K. 

Donelaičio „Metams“ ir M. Valančiui,  parengta 10-ies kolonų, 

skirtų seniausios literatūros laikotarpio autoriams, vizualizacija.

Parengtas dizaino 

projektas pirmajam 

ekspozicijos „Lietuvių 

literatūros istorija“ 

laikotarpiui „Raštijos ir 

groţinės literatūros 

pradţia“

1 1 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo eksponuotos 28 

parodos: 12 parodų ciklas „Istorija, verta muziejaus“, rašytojams-

jubiliatams skirtos parodos – Pauliui Jurkui, Viktorui Miliūnui, 

Elenai Mezginaitei ir Algirdui Verbai, Faustui Kiršai, Marcelijui 

Martinaičiui, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, Juozui Apučiui, G. 

Jokimaičiui; taip pat veikė Antano Liutkaus tapybos darbų paroda, 

2 Aldonos Gustas parodos, Virgilijaus Jankausko, Jurgos 

Uţkurnytės fotografijų parodos ir 2 moksleivių kūrybos darbų 

parodos.                                   Muziejaus padaliniuose buvo 

eksponuota 21 paroda. Vaikų literatūros muziejuje surengta 11 

parodų: 1 paroda iš muziejaus fondų ir 10 moksleivių kūrybos 

darbų parodų. S. Nėries memorialiniame muziejuje surengtos 4 

parodos, iš kurių 2 – iš muziejaus fondų ir 2 plenerų darbų 

parodos. J. Grušo memorialiniame muziejuje surengtos 4 

moksleivių darbų parodos ir 1 paroda iš muziejaus fondų. B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje surengta 1 paroda iš muziejaus fondų.

Surengtų laikinų parodų 

skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-

01 Respublikiniuose 

muziejuose surengtų 

laikinų parodų skaičius 

per ataskaitinius metus 

(vienetai))

41 49 120% Rodiklis viršytas, kadangi papildomai buvo eksponuotos 8 parodos: 2 dailės 

kūrinių, 1 fotografijų paroda, 1 paroda, skirta poetui G. Jokimaičiui (artimųjų 

iniciatyva) ir 4 moksleivių kūrybinių darbų parodos.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose sukurtos 

35 naujos edukacinių uţsiėmimų temos:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 22; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 3;

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

Vaikų literatūros muziejuje – 5;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 2.

Naujų edukacinių 

uţsiėmimų temų skaičius 

33 35 106%

Vykdyti muziejaus 

eksponatų prieţiūrą

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Parengta 11 Neformaliojo švietimo edukacinių uţsiėmimų, kurie 

dera su ugdymo įstaigų programomis, planų naujiems muziejaus 

edukaciniams uţsiėmimams.

Parengtų Neformaliojo 

švietimo edukacinių 

uţsiėmimų planų skaičius

11 11 100%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose įvyko 548 

edukaciniai uţsiėmimai:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 166; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 107;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 83;

Vaikų literatūros muziejuje – 93;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 73;                                                     

J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 26.

Surengtų edukacinių 

uţsiėmimų skaičius 

495 548 111% Rodiklis viršytas, kadangi buvo didesnis edukacinių uţsiėmimų poreikis Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje, B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje ir S. Nėries 

memorialiniame muziejuje.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose 

edukaciniuose uţsiėmimuose dalyvusių lankytojų skaičius:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 3187; 

S. Nėries memorialinis muziejuje – 2001;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 1066;

Vaikų literatūros muziejuje – 1761;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 955;                                                                

J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 422.

Edukacinių uţsiėmimų 

dalyvių skaičius 

9 000 9 392 104%

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose įvyko 157 

renginiai (naujų knygų sutiktuvės, rašytojų jubiliejų minėjimai, 

tradicinės muziejų šventės ir t.t.), iš jų – 1 renginių ciklas 

suaugusiesiems:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 72; 

S. Nėries memorialiniame muziejuje – 10;

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 15;

Vaikų literatūros muziejuje – 11;

J. Grušo memorialiniame muziejuje – 25;                                          

J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje – 24.

Renginių muziejuje (be 

parodų) skaičius 

91 157 172% Rodiklis viršytas, kadangi įvyko pagal poreikį daugiau nei planuota naujų knygų 

sutiktuvių, susitikimų su rašytojais bei literatūrinių-muzikinių popiečių, skirtų 

vyresnio amţiaus lankytojams.

Kitose institucijose Lietuvoje buvo eksponuotos šios muziejaus 

kilnojamosios parodos:                                                                                        

„... palieku visą mano judomąjį turtą...“ (Kauno „Aušros“ 

gimnazijoje (2016-09-28–2016-12-05), Kauno S. Dariaus ir S. 

Girėno gimnazijoje, 2016-12-08–2017-01-30);                         

„Maironio sodas“ (Kauno senamiesčio progimnazija, 2016-09-

05–2016-11-30);                                                                                                                   

„Maironis ir Aleksotas“ (Kauno senamiesčio progimnazija, 2016-

09-05–2016-11-07).                            

Parodų kituose muziejuose 

ir institucijose Lietuvoje ir 

uţsienyje skaičius

3 4 133% Rodiklis viršytas, kadangi neplanuotai buvo uţsisakyta speciali kilnojamoji paroda 

„Maironis ir Aleksotas“.

Maironio lietuvių literatūros muziejus išleido aštuntą sąsiuvinį 

„Laisvos valios kliūtys“ iš serijos „Neskelbti Maironio 

rankraščiai“, K. Bradūno archyvinį leidinį, Antano Liutkaus 

tapybos darbų parodos „Grįţimas iš Ţydrosios pakrantės“ / 

„Retour de la Côte d'Azur à Kaunas“ katalogą, mokslinės-

praktinės konferencijos „Muziejaus vaidmuo šiandien: nuo 

kultūros išsaugojimo iki pramogos“ el. leidinį bei muziejinės 

veiklos sklaidai skirtą leidinį-laikraštį „Maironio namų naujienos“.

Išleistų leidinių apie 

muziejaus rinkinius 

skaičius

5 5 100%

Publikuoti 4 moksliniai straipsniai:                                                    

Aldona Ruseckaitė. „Rašytojos Ţemaitės (meninė) gyvenimo 

rekonstrukcija, remiantis archyvalijomis“. „Bibliotheca Lituana 

IV“, VU, 2016 m.;

Aldona Ruseckaitė. „Ţmogus kalbasi su dievybe“ (iš MLLM 

archyvo). „Varpai“, 2016 m., Nr. 35;

Aldona Ruseckaitė. „Istorinė tiesa muziejuje – atverti ar nuslėpti?“ 

Mokslinės-praktinės konferencijos leidinys „Muziejaus vaidmuo 

šiandien: nuo kultūros išsaugojimo iki pramogos“. MLLM, 2016 

m.;                                                                                                              

Virginija Paplauskienė. „F. Kirša ir J. Keliuotis“. „Metai“, 2016 

m., Nr. 2.

Publikuotų mokslinių 

straipsnių skaičius

3 4 133% Rodiklis viršytas, kadangi 2016 m. publikuotas 2015-aisiais parengtas mokslinis 

straipsnis.

2016 m. spalio 6 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje įvyko 

mokslinė-praktinė konferencija „Muziejaus vaidmuo šiandien: nuo 

kultūros išsaugojimo iki pramogos“.

Mokslinių konferencijų 

muziejuje skaičius

1 1 100%

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Mokslinėse konferencijose buvo perskaityti 4 pranešimai:               

VU mokslinėje konferencijoje  „Asmenų archyvų ir bibliotekų 

komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtys ir 

problemos“ (2016-04-06) direktorė A. Ruseckaitė skaitė 

pranešimą „Rinkinių formavimas, kai negali išsirinkti pats“;            

LEU nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Nesenstantis Balio 

Sruogos modernumas“ (2016-03-04) B. ir V. Sruogų namų-

muziejaus vedėja B. Glaznerienė skaitė pranešimą „B. Sruoga – 

kalinys Nr. 21319“, muziejininkė V. Bareišaitė – „Baliui Sruogai – 

120“;                                                                                                             

LEU nacionalinėje konferencijoje, skirtoje rašytojo

A. Vaičiulaičio 110-osioms gimimo metinėms paminėti „XXI a. 

novelistikos kontūrai“ (2016-12-01) Išeivių literatūros skyriaus 

vedėja V. Paplauskienė skaitė pranešimą „Antanas Vaičiulaitis: 

diplomatinė veikla ir kūryba Italijoje“.

Muziejaus darbuotojų 

skaitytų pranešimų 

mokslinėse konferencijose 

skaičius

2 4 200% Rodiklis viršytas, kadangi buvo gauti 2 neplanuoti kvietimai skaityti pranešimus 

mokslinėse konferencijose.

Konferencijose buvo perskaityti 2 pranešimai:                                   

Kauno m. savivaldybės konferencijoje „Vyskupo Motiejaus 

Valančiaus darbų vertė Lietuvos kultūrai“ (2016-05-14) 

Seniausios literatūros skyriaus vedėja A. Gedutienė skaitė 

pranešimą „Motiejus Valančius ir spaudos draudimas Lietuvoje“;                                                                                                        

Kelmės savivaldybės bibliotekos konferencijoje „Uţvenčio krašto 

šviesuoliai“ (2016-07-14) direktorė A. Ruseckaitė skaitė 

pranešimą „Ţemaitės drąsa“.

Muziejaus darbuotojų 

skaitytų pranešimų kitose 

konferencijose skaičius

2 2 100%

Informacija apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo 

padalinių eksponatus viešinama LIMIS'e: eksponatai 

skaitmeninami, įvedami jų metaduomenys.

Skaitmeninimo projektų, 

kuriuose dalyvauja 

muziejus, skaičius

1 1 100%

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 1 014 101%

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų 

dalis, proc.

2 2 100%

Parengta 17 virtualių parodų, skirtų rašytojams jubiliatams (V. 

Miliūnui, G. Petkevičaitei-Bitei, S. Kymantaitei-Čiurlionienei, F. 

Kiršai, P. Jurkui, A. Vienaţindţiui, B. Sruogai, V. Mačerniui,  J. 

Apučiui, K. Jurgelioniui, R. Skučaitei, V. Šiugţdiniui), jubiliejinių 

parodų ciklo virtuali paroda „Istorija, verta muziejaus“ ir 3 

moksleivių kūrybos virtualios parodos.

Surengtų virtualių 

parodų skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-

02 Respublikinių muziejų 

surengtų virtualių parodų 

skaičius per ataskaitinius 

metus (vienetai))

17 17 100%

Muziejaus svetainę „Literatūrinė Lietuva“ 

(www.maironiomuziejus.lt) aplankė 23 454 unikalūs lankytojai.

Virtualių lankytojų skaičius 21 000 23 454 112% Rodiklis viršytas, kadangi buvo papildomai vykdytos informacijos sklaidos veiklos 

socialiniame tinkle Facebook, nukreiptos į muziejaus svetainės populiarinimą. Taip 

pat Maironio memorialinio buto atidarymas, įvairūs konkursai, edukaciniai 

uţsiėmimai sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo. 

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Eksponatų 

skaitmeninimas

Suskaitmeninta pagal unikalumą, turinį ir vertę 1014 muziejinių 

vertybių:                                                                                           

Centriniai fondai – 446 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vilniaus rašytojų fondų sektorius – 102 vnt.

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 300 vnt.

B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 63 vnt.

S. Nėries memorialinis muziejus – 53 vnt.

J. Grušo memorialinis muziejus – 50 vnt.



Palaikyti ryšius su 

visuomene

Parengti ir skelbti informaciniai pranešimai apie Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje ir jo padaliniuose vyksiančius kultūrinius 

renginius, parodas, edukacines veiklas:                               

Maironio lietuvių literatūros muziejaus svetainėje „Literatūrinė 

Lietuva“, savaitraščiuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, 

„Savaitraštis Kaunui“, „Šeimininkė“, dienraštyje „Kauno diena“, 

LRT radijuje ir TV, Init TV, radijo stotyse TAU, Ţinių radijas ir 

Marijos radijas, muziejaus Facebook paskyroje.

Parengtų informacinių 

pranešimų spaudai skaičius

120 123 103%

Besidomintiesiems lituanistine muziejininkyste, rašytojų 

memorialiniais muziejais ir muziejaus rinkinių klausimais buvo 

suteiktos 53 metodinės konsultacijos. 

Suteiktų metodinių 

konsultacijų skaičius

40 53 133% Rodiklis viršytas, kadangi kreipėsi dėl konsultacijų daugiau nei tikėtasi kolegų (iš 

Prienų krašto muziejaus, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus, Lietuvos nacionalinio 

muziejaus ir t.t.). 

Fonduose aptarnauti 59 literatūros mokslininkai, rašytojai, TV, 

radijo, spaudos darbuotojai, studentai, leidyklų darbuotojai, kurie 

domėjosi Maironio, S. Nėries, J. Grušo, B. Sruogos, A. 

Valančiaus, J. Degutytės, A. Miškinio, P. Cvirkos, H. Nagio, J. 

Graičiūno, B. Sruogos, J. Krumino, Vaiţganto, Kultūros istorijos, 

Liūnės Sutemos, H. Radausko, J. Strielkūno, J. Šimkaus, J. 

Vaičiūnaitės, Alės Rūtos, J. Jablonskio, P. Babicko, A. Liobytės, 

J. Basanavičiaus, S. Ylos ir kitų rašytojų rinkiniais.

Fondų lankytojų skaičius 50 59 118% Rodiklis viršytas, kadangi Maironio lietuvių literatūros muziejuje, B. ir V. Sruogų 

namuose-muziejuje, S. Nėries memorialiniame muziejuje ir J. Grušo 

memorialiniame muziejuje saugomi rinkiniai sulaukė didesnio literatūros 

mokslininkų dėmesio, tyrinėjimų.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių darbuotojai 

dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo projektuose:                                                                                                             

 „Muziejaus saugomų objektų fotografavimas“, LIMIS, 2016 m. 

kovo 8–9 d.;                                                                                                    

„Skaitmenintų vaizdų tvarkymas bei parengimas archyvavimui“, 

LIMIS, 2016 m. kovo 15–16 d.;   

„Popieriaus eksponatų saugojimas. Teorija ir praktika“, Lietuvos 

aviacijos muziejus, 2016 m. birţelio 2 d.;   

Baltijos muzeologijos mokykla, Cėsis, Latvija. Tema „Inovacijos ir 

strategijos šiuolaikinio muziejaus veikloje“, 2016 m. birţelio 5–11 

d. ;       

Kvalifikacinė kelionė „Literatūrinis Paryţius“, 2016 m. liepos 

26–30 d.;    

„Kapitalo pritraukimas ir pajamų generavimas muziejuose“, LMA, 

2016 m. rugsėjo 8–9 d.;       

„Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo poreikio atsiradimo iki 

statuso suteikimo“, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2016 m. 

rugsėjo 14 d.;                                                                             

„Įvadinis mobilizacinio mokymo seminaras“ LR kultūros 

ministerija, 2016 m. rugsėjo 27 d.;         

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ mokymų sesija „Kaip 

dirbti su vaikais, turinčiais negalią,  kultūros srityje“. 2016 m. 

spalio 4 d.                        

„Muziejų politikos ir valdymo pokyčiai“, LMA,  Palanga, 2016 m. 

spalio 12-14 d.;                                                                      

„Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“ (nuotolinė 

paskaita), 2016 m. lapkričio 25 d.; 

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymas 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais“, UAB „ Soterus“, 2016 

m. gruodţio 5 d.                                                                                      

Kvalifikacijos tobulinimo 

projektų, kuriuose 

dalyvauja muziejaus 

darbuotojai, skaičius

4 12 300% Rodiklis viršytas, kadangi buvo gauta daugiau nei planuota kvietimų tobulinti 

kvalifikaciją.

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų (be 

restauratorių) skaičius

8 17 213% Rodiklis viršytas, kadangi vyko daugiau nei planuota kvalifikacijos tobulinimo 

projektų.

Kvalifikaciją tobulinusių 

muziejaus darbuotojų dalis 

nuo muziejaus darbuotojų 

skaičiaus, proc.

10 24 240% Rodiklis viršytas, kadangi buvo gauta daugiau kvietimų tobulinti kvalifikaciją. 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir S. Nėries memorialiniame 

muziejuje buvo atlikti 2 rinkos (lankytojų) tyrimai: vyresniojo 

amţiaus lankytojų pasitenkinimas muziejaus teikiamomis 

paslaugomis ir naujų edukacinių uţsiėmimų šeimoms poreikis.

Muziejaus atliktų rinkos 

(lankytojų) tyrimų skaičius

2 2 100%

Teikti metodines 

konsultacijas kitiems 

muziejams 

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją

Kvalifikaciją tobulino muziejaus direkcija, fondų darbuotojos, 

Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojos, Vaikų literatūros 

muziejaus, B. ir V. Sruogų namų-muziejaus, S. Nėries 

memorialinio muziejaus ir J. Grušo memorialinio muziejaus 

darbuotojos. 

Gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę 



Buvo sukurti 2 nauji e. produktai: e. leidinys „Muziejaus vaidmuo 

šiandien: nuo kultūros išsaugojimo iki pramogos“ ir edukacinis 

ţaidimas (pagal projektą „Dėmesio! Kalba eksponatai!“), įdiegtas 

muziejaus interneto svetainėje www.maironiomuziejus.lt

Per ataskaitinį laikotarpį 

muziejaus sukurtų naujų 

e.paslaugų ir e.produktų 

skaičius

2 2 100%

Efektyviau valdyti 

Įstaigos finansus

Įstaigos įsiskolinimų 

metų pabaigoje likutis 

(eurai)

0 1671 Rodiklis nepasiektas, kadangi neuţteko asignavimų atsiskaityti su tiekėjais uţ 

šildymą, transporto išlaikymo paslaugas. Sąskaitos bus apmokėtos sausio mėnesį.

05-01-02

05-01-02-

01

UŽDAVINYS. Tęsti 

kultūros objektų statybą 

bei esamų 

rekonstravimą, aprūpinti 

įstaigas šiuolaikines 

technologijas 

atitinkančia įranga

Įgyvendinamų 

infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius

1 1 100%

05-01-02-

01-03

Priemonė. Vykdyti 

valstybės kultūros 

įstaigų infrastruktūros 

plėtros programą

Organizuoti investicijų 

projekto „Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13, 

rekonstravimas“ vykdymo 

prieţiūrą 

Organizuota investicijų projekto „Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“ 

vykdymo prieţiūra. Baigtas vienas investicinio projekto etapų, 

kuriam 2016 m. buvo skirta 284 000 Eur. Įvyko 9 gamybiniai 

susirinkimai, parašyti protokolai. Restauruotas Maironio 

memorialinis butas ir pagrindinis rūmų fasadas, parengtas lietuvių 

literatūros istorijos ekspozicijos seniausios literatūros laikotarpio 

„Raštijos ir groţinės literatūros pradţia“ dizaino projektas.

Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės

66% 66% 100%

Direktorė Aldona Ruseckaitė

TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

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

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

Gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę 


