
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultciros ministro

2019 in. gruodzio 13 d. jsakymu  Nr. (V-826

MAIRONIO LIETUvlu  LITERATOROS MUZIEJAUS

2020  METu VEIKLOS PLANAS

Metu prioritetine veikla
Siekiamas pokytis

Siekiama  I.eiksme
Sasaja su planavimo dokumentais,

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) kultiiros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. |rengti nuolatine Lietuviu literattiros istorijos ekspozicija, vykdant investiciju |rengtu Lietuviu literataros istorijos 7 LR kultoros ministro valdymo sri€iu 2020-2022 in.

projekta „Maironio lietuviu literatiiros muziejaus pastato Kaune, Rotu§es a. ekspozicijos saliL| sl(ai€ius strateginio veiklos plano 2 ir 3 prioritetai  (LR Vyriausybes

13, rekonstravimas" ir atverti ja lankymui. programos jgyvendinimo plano 11 prioriteto kryptys 2.4 ir2.1).MLLMpletrosstrategineskryptys2016-2020in.(I-lvkryptys).

2. Parengti ir jgyvendinti programa „Maironio Povasor/.a bo/sams  -125" Programai „Maironio „Pavasarjo balsams" - 5 LR kulttlros ministro valdymo sri€iu 2020-2022 in.

125" skirtu veiklu ir renginiu skai€ius strateginio veiklos plano 2 ir 3 prioritetai (LR Vyriausybesprogramosjgyvendinimoplano11prioritetokryptys2.4ir2.1).MLLMpletrosstrategineskryptys2016-2020in.(I-lvkryptys).MLLMpletrosstrategineskryptys2016-2020in.(I-lvkryptys).

3. Gerinti muziejaus teikiamu paslaugu kokybe ir didinti ju prieinamuma Sukurtu nauju muziejaus teikiamu paslaugu 8 LR kultclros  ministro valdymo sri€iu 2020-2022 in.

lankytojams skai€ius strateginio veiklos plano 2 ir 3 prioritetai (LR Vyriausybesprogramosjgyvendinimoplano11prioritetokryptys2.4ir2.1).MLLMpletrosstrategineskryptys2016-2020in.(IVkryptis).

4. Uztikrinti sisteminga muziejaus rinkiniuose saugomu eksponatu vertinima |vertintu tikraja verte muziejaus rinkiniuose 80 Muziejiniu vertybiu vertinimo metodines rekomendacijos,

tikraja verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomu patvirtintos LR kultdros ministro 2010 in. rugpja€io 20 d.,
eksponatu dalis (proc.) [sk. nr. |V-446

5. VeiksmL| plano, aktyvinant istaigos veikla pasibaigus nenugalimos jegos U2tikrintas numatytu metiniu rezultatu 100

(force majeure) aplinkybems, parengimas ir jgyvendinimas pasiekmas



Metiniai valstybes biudzeto asignavimai:
1651,0 tokst. euru,  i§ ju:

darbo uzmokes5iui -946,0 tokst. euru; turtui -607,0 tdkst. euru.

Veiklos planu  prisidedama  siekiant Siu

Didinti  kultoros prieinamuma ir visuomenes dalyvavima kulttiroje, skatinant kulttlros rai§kos !vairove bei  pletojant aukstos

kokybes kultoros paslaugas.
1 strateginis tikslas:  Prieinamumas ir dalyvavimas, 01-07 programos 1 tikslas: Skatinti ir plctoti  nacionalini profesionaluji

mend,  uzdavinys: U2tikrinti prcifesionaliojo scenos ir vizualiojo meno bei kino ir literatclros ivairove ir sklaida. 01-08

programos 3 tikslas: Skatinti pilietine-tautine savimone ugdant korybinga asmenybe kultclros ir meno priemonemis,
uzdavinys:  Uztikrinti istorines kultorines atminties i5saugojima ir aktualizavima; 01-08 programos 4 tikslas: Siekti integralio

kultaros ministro valdymo sri€iu 2020-2022 metu
kultoros paveldo apsaugos politikos formavimo ir igyvendinimo, skatinant kilnojamojo ir nekilnojamojo kultclros paveldo

strateginio veiklos plano tikslu ir u2daviniu:
vertybiu aktualizavima ir atverima visuomenei, uzdavinys:  Uztikrinti kultdros paveldo aktualizavima ir atverima visuomenei

2 strateginis tikslas: Salygos, 02-07 programos 1 tikslas: Gerinti kultoros valdyma, itvimnant kultclros vaidmeni valstybes

politikoje bei uztikrinant salygas tvaraus finansinio modelio igyvendinimui,  uzdavinys:  Uztikrinti kultciros paslaugu
infrastruktoros modernizavima.

Veiklos planu siekiama 3iu muziejaus

20XX-20XY  metu strateginio veiklos plano

tiksli! ir u2daviniu:

ITaikoma tik asignavimu valdytojams]



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reiksme Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINE VEIKIA  (pagal teises aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai: Lankytoju skaiEius (Zm.) 35 000 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene

1. Planuojama, kad Maironio lietuviu I.Iterati]ros muzieju ir jo padalinius 2020 in. Rysiu su visuomene skyriaus vedeja  Egle Rankauskiene

aplankys 38 000 Iankytoju:
Maironio lietuviu literataros muzieju - 18 000;
S. Neries memorialiniame muzieju - 5000;
V. ir 8. Sruogq namuosermuziejq - 3000;
Vaiku literatoros muzieju -4000;
J. Gru5o memorialiniame muzieju - 3000;
J. Tumcrvaizganto memorialiniame bute-muzieju - 2000.
2. Planuq)amas virtualiu lankytoju skai€ius (Zm.) - 30 000; Nemokamai apsilankiusiL| lankytoju dalis (proc.) 40 Ry5iL! su visuomene skyriaus vedeja  Egle Ranltauskiene
3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusiu lankytoju sl(ai€ius - 15 750,.
4. Planuoiamas nemokamai apsilankiusiu lankytoju skai€ius paskutiniais menesiu
sekmadieniais - 1500.

11.  Muziejaus rinkiniai: Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 2.5 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene

1.  Planuojama  pildyti ir populiarinti  muziejaus rinkinius: (proc.)
-muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose,

Surengtu parodu skai€ius (vnt.) 33 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene
kiti! muzieju ir instituciju ekspozicijose ir parodose pristatyti 7865 eksponatus, t. y. 2,5

proc.  muziejaus rinkinii!.
-pirkimo ir dovanojimo bcidu   jsigyti 3550 eksponatu i ivairii! autoriu rinkinius Litua nistiniu muziejiniu vertybi L| a ktualizavimo 0 Neplanuojama
centriniuose in.uziejaus fonduose ir padaliniuose; veiklu skai€ius (vnt.)
-parengti ir publikuoti  1 mokslini straipsn! apie H.  Nagio ir J.  Kaupo epistolini palikima;

-   parengti ir i§leisti archyvini Jono Ma€iulio-Maironio „Pavasario balsu" nauja leidima. tikraja verte ivertintq muziejaus rinkiniuose 80 Direktoriaus pavaduotoja -vyriausioji fondu saugotoja  Reda
-Maironio lietuviu literattlros muziejuje ir jo padaliniuose surengti 18 parodu is saugomu eksponatu dalis (proc.) Reklyte

muziejaus fonduose saugomu eksponatii ir, bendradarbiaujant su 5vietimo istaigomis,

Lietuvos fotomenininku sajungos ir Lietuvos dailininku saiungos nariais, eksponuoti 15 Batino konservuoti ir restauruoti muziejaus 0,47 Direktoriaus pavaduotoja -vyriausioji fondu saugotoja  Reda

moksleiviu kcirybos, fotomeninku, dailininku darbu parodas. rinkinio dalis (proc.) Reklyte

2.  Planuojama vykdyti  muziejaus rinkiniu apsl(aita: Konsultuotu kitu muzieju specialistu rinkiniuapsaugos,apskaitos,eksponavimo,tyrimo,parodurengimo,edukacijosirkitaismuziejiniaisklausimaisskai€ius(asm.) 30 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene
-tikraja verte ivertinti 182 400 muziejaus rinkiniuose saugomus eksponatus (Centriniu

fondu -89 015, Vilniaus ra§ytoju fondu -48326, S.  Neries memorialinio muziejaus fondu -

3865,  8. ir V. Sruogu namL!-muziejaus fondi! -20853, J. Gruso memorialinio muziejaus

fondu -7006,  Bern.  Brazd2ionio rinkinio -13335 ).

3.  Planuojama vykdyti muziejaus eksponatu priezii]ra:
-prevenci3kai konservuoti 8 eksponatus;

-restauruoti 17 eksponatu.

4. Planuojama rinkiniu apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodu rengimo

edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 30 kitu muzieju specialistu.



Ill. Kulttlrines edukacijos veikla: Edukaciniu u!siemimu dalyviu sl(ai€ius (Zm.) 6000 Rysiu su visuomene skyriaus ved€ja Egle Rankauskiene

1. Planuojamas edukaciniu uzsiemimu dalyviq skaii:ius -6 000 (vaiku ir mokiniu -5 525;
senjoru - 25,. asmenu, turinEiu negaliq - 50; ke asmenu -400).
Planuojamas edukaciniu uzsiemimq dalyviu skaiEius padaliniuose:
Maironio lietuviu literatoros muziejuje - 2000;
S. Neries memorialinis muziejuje - 1000;

V. ir 8. Sruogu namuose-muziejuje -600;
Vaiku literataros muziejuje - 1300;
J. Gruso memorialiniame muziejuje -GOO;

J. Tumo-Vaizganto memorialiniame bute-muziejuje -500.
2. Planuojama pasiolyti 69 temq edukocinius uzsiemimus, sukurti 24 naujas edukaciniu
uzsiemimu temas.
3. PlanuQ|ama surengti 300 edukaciniu uzsiemimu (skirty vaikams ir mokiniams - 573,

skirtu senjorams - 1, skirtu asmenims, turintiems negaliq - 5, skirtu kitiems asmenims -
20'.
4. Planuojama organizuoti 300 teminiu bei pazintiniu ekskursiju, kuriose dalyvautu 6000
Iankytoju.

IV. Sl(aitmeninimas: Suskaitmenintu ir skaitmeniniq kultaros paveldo 16 Direktoriaus pavaduotoja -vyriausioji fondu saugotoja Reda

1.  PlanuQjamas suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultoros paveldo objektu perziaru objektii perziiirLi skei€ius, ten kantis vienam Rek'yte

skai€ius, tenkantis vienam objeklui - 16. objektui (vnt.)

2. Planuojama suskaitmeninti tivestl i LIMIS metaduomenis ir susieti juos su
Lietuvos muziejvy pasina udojusiu skaitmeninimo a Vertinimo kriterijus nera planuojamas, nes muziejui nera

skaitmeniniais vaizdais) 1000 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatu.
kompetenciju centru paslaugomis, skai€ius (vnt.)ITaikomatikLietuvosdailesmuziejui,NacionaliniamM.K.Ciurlioniodailesmuziejui,Lietuvosji]rumuziejuiirSlauliu,,Ausros"muziejui] taikomas.

3. Planuojama sukurti 1000 eksponotu skaitmeninius vaizdus (skenuoti, fotogrofucti).
Vaizdai bus naudQiami skaitrneninat veiklos plane numatytus  eksponatus bei bus pridcti

prie jau jvestu i LIMIS eksponatry metaduomenu.
4. PlanuQjama parengtl 12 virl:ualiu parodu (rasytojams jubiliatams (M. Indrilianui, H.

Nagiui; VI. Slaitui ir kt.) -9; Lletuviu kalbos dienoms skirtq virtualiq parodq  ,,Kalbininkas

Jonas Jablonskis.I;  2 moksleiviu darbu virtualias parodas.



LIMIS portale prieinamLi Lietuvos muzieju 0 Vertinimo kriterijus nera planuojamas, nes muziejui nera

suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultoros paveldoobjektudalis(proc.)ITaikomatikLietuvosdailesmuziejui] taikomas.

LIMIS poreale prieinamu suskaitmenintL| ir 0 Vertinimo kriterijus nera planuojamas, nes muziejui nera

skaitmeniniu Lietuvos muziejL| saugomu kulttlrospaveldoobjektudalisVEPISsistemoje(proc.)[TaikomatikLietuvosdailesmuziejui] taikomas.

VirtualiiijL| apsilankymq LIMIS portale skai€iaus a Vertinimo kriterijus nera planuojamas, nes muziejui nera

pokytis lyginant su praejusiais metais (proc.)[TaikomatikLictuvosdailesmuziejui] taikomas.

I „Europeana" sistema pateiktl( suskaitmenintq 0 Vertinimo kriterijus nera planuojamas, nes muziejui nera

Lietuvos muzieju kultilros paveldo objektuskai€iusi§viso(vnt.)ITaikomatikLietuvosdailesmuziejui] taikomas.

PASLAUGu  KOKYBE IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos: Sul(urtu nauju paslaugu ir/ar produktu skai€ius 8 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene

1. Planuojama sukurti naujas paslaugas ir produktus lankytojams: edukacine programq (vnt.)
anglu kalba, sudaryti galimybe jsigyti kavos/arbatos gerimu, Voiku edukacijos zonos Paslaugu, jtrauktu i Kulti]ros paso paslaugu 30 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene
Vaiky literati]ros ir S. Neries muziejuose, vandens aparatos muziejaus padalinyje, rinkini, skai€ius (vnt.)
virtualios paskaitos pamokose, nemokamas atvirlaisklu i§siuntlmas jsigijus atvirukq, haloAsme nins, turintiems negalia, pritajkytLi paslaugL!skai€ius(vnt.) 17 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene
skaitykla, atsiskaitymas MLLM banko kortele.
2. Planuojama parengti ir pateikti i Kultoros paso paslaugu rinkinj 2 naujus edukacinius
uzsiemimus apie J. Tumo-Vaizganto gyvenimq jr korybq jaunesniuju ir vyresniviq klasiu
moksleiviarus. Atnaujintu/naujai !rengtq in uziejaus ekspoziciju 7 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene

3. Planuojama uzbaigti nuolatines lietuviu literattiros istorijos ekspozicijos jrengimo skai€ius (vnt.)

projekeq ir jrengtl Iietav.Iu literatoros istorijos nuo seniausiuju laikq iki 5iu dienu ir iseiviu
Iiterataros ekspozicijos 7 sales.
4. Planuojama Maironio lietuviu literatoros muziejuje ir jo padaliniuose suorganizuati 60
renginiu (programos „Maironio „Pavasario balsams - 125" skirtus renginius, susitikimus
su rasytojais, moksleiviams skirtus konkursus, vie5as paskaitas opie lietuviy rasytoju

gyvenimq ir kijrybq bei muziejaus fonduose saugomus ju rinkinius, tarptautine moksline
konferencijq kartu su IX forto muziejumi, skirtq Lietuvos Zydu metams ir kt.).

Il.Tarptauti§kumas: Surengtu tarptautiniu parodu Lietuvoje bei a Neplanuojama

Muziejus neplanuoja vykdyti ir pletoti tarptautines veiklos. uzsienyje skaiEius (vnt.)

Tarpta utiniu projektu, kuriuos igyvendina(-o) arbadalyvauja(-o)jgyvendinantmuziejus,sltai€ius(vnt.) 0 Neplanuojama





Ill. Tarpsektori nis bendradarbiavimas: Jungtiniu parodu su kitais Lietuvos muziejais 3 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta  Mickiene

1. Planuojamo surengti 3 jungtines parodas su kitais Lletuvos muziejais skai€ius (vnt.)

2. Planuojama skolinti(s) eksponatus, perduoti skaitmenintas kopijas kitu muzieju Bendradarbiaujant su kultai.os, §vietimo ir mokslo 15 Ry§iu su visuomene skyriaus vedeja Egle Rankauskiene
rengiamoms parodoms. jstaigom is, bendi.uomenemis, nevyriausybin6mis
3. Bendradarbiaujant su kitomis istaigomis planuojama igyvendinti 15iniciatyvas: rengti ar verslo organizacijomis jgyvendintu iniciatyvu
parodas, organizuoti edukacinius renginius, ekskursijas, edukacinius uzsiemimus ir ke skai€ius (vnt.)

lv. Rinkodara: Lankytoju pasitenkinimo teikiamomis a Rinkodaros specialiste Asta Zenkevi€iene

1. Planuojama atlikli lankytoju tyrimq del  Maironio lietuviu literati]ros muziejaus paslaugomis indeksas (proc.)
teikiaml! paslaugu,   taEiau pagal nustatytq tyrimo metodikq nero galimybiq apskaiEiuotl Lan kytoj i| rekomendavimo apsilankyti istaigojeindeksas(proc.) 0 Rinkodaros specialiste Asta Zenkevi€iene
minetu reik§miu (Iankytoju pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indekso bei
Iankytojq rekomendavimo apsilankyti muziejuje indekso).
2. Planuojama parengti  ir vykdyti muziejaus informacijos vie5inimo be i kitas rinkodaros
veiklas (informaciniai pranesimai, reklamines akcijos, Iankstinukai apie muziejaus veiklq,
suvenyrai ir kt.)
3. Maironio lietuviu lietartoros muziejaus ir jo padaliniq veiklos bus vie5inamos
socialiniuose tinkluose.

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavi mas: Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent karta dirbusiu 10 Rysiu su visuomene skyriaus vedeja Egle Rankauskiene

1. PlanuQjama i muziejaus veiklas jtraukti 10 savanoriu. savanoriu skaiEius (=m.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Zmogi§kieji i§tekliai
I. Personalo valdymas: U=imtu pareigybiu dalis (proc.) 100 Direktoie Deimante Cibulskiene

1.  2020 in: planuQ]ama keisti muziejaus organizacine struktiirq.  Didziausias leistinas
Darbuotoju skai€ius, tenkantis vie ham 10 Direktoie Deimante Cibulskienepareigybiu skafeius muziejuje yra 86 (patv.Irtintas Lietuvos Respublikos kultoros ministro

2020 in. vasario 19 d. jsakymu Nr. |V-121 ''Del didziausio leistino pareigybiu skaiEiaus vadovaujan€!am darbuotojui (vnt.)

Lietuvos Respublikos kulto ros ministro valdymo sritlms priskirtose biudzetinese jstaigose Bendrosios vei klos srities darbuotoju skai€ius, 0,25 Direktote Deimante Cibulskiene
patvirtlnimo").                                                                                                                 2. Su Lietuvos tenkantis vienam specia liosios veiklos srities
Respublikos kultoros ministerija suderinus muziejaus organizacines struklilros prtyekeq, darbuotojui (vnt.)
planuojama parengti naujus pareigybiu apra5us bei nauju strukeclriniu padaliniu
nuostatus.

11. Kva lifikacijos tobulinimas: I(valifikacija tobulinusiu darbuotoju dalis (proc.} 30 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Jolanta Mickiene

1.  Planuojama, kad muziejaus darbuotojai tobulins kval.ifilkacijq LIMIS, Lietuvos muzieju

asociacijos organizuQiamuose kvalifikacijos tobulinimo projektuose, kituose
seminaruose, mokymuose.

Finansai
I. Gautos le§os: |stajgos uzdii.btos metin€s pajamos (eurai) 18000 Direktore Deimante Cibulskiene

1. Planuojama uzdirbti 18000 eurl! metinil| pajamu. Vyr.  buhalterfe Jovita  Le3€auskiene

2. Valstybes investiciju projekto lefos.3.Planuojamaparengti12projektiniu paraisku LKT finansavimui gauti: edukacinei
|staigos pritrau ktos le§os (eurai) 607000 Direktofe Deimante Cibulskiene

veiklai, muziejinii! vertybiu jsigyjimui, restauravimui,  muziejines veiklos viesinimui ir kt. Vyr. buhaltefe Jovita LesEauskiene





1'.  I§laidos: Kreditinis isiskolinimas (eurai) a Direktore Deimante CibulskieneVyr.buhaltereJovitaLes€auskiene

Valstybes biudzeto le§u panaudojimas loo Direktore Deimante Cibulskiene

infrastruktiiros ir turto atnaujinimo investicijuprojektamsigyvendinti(proc.) Vyr.  buhaltere Jovita  Le5Eauskiene

lnvesticiju projektai
I. Projektq valdymas: lnvesticij u projekto „Maironio lietuviu literata ros loo Direktofe Deimante Cibulskiene

1. Investiciju projekto „Maironio lietuviu literati]ros muziejaus pastato Kaune, Rotu5es a. muziejaus pastato I(aune, Rotu§es a. 13, Pavaduotojas tlkio veiklai Gintaras JuodzeviEius

13, rekonstravimas" u2baigimas. rekonstravimas" igyvendinimo pa=anga (proc.)

Investiciju projekto „Maironio lietuviu litei.ati]ros loo Direktore Deimante Cibulskiene

muziejaus pastato Kaune, Rotu§es a.13,rekonstravimas``jgy`/endinimopa2angaataskaitiniaismetals(proc.) Pavaduotojas Cikio veiklai Gintaras Juodzevi€ius

Investiciju projekto y igyvendinimo pa=anga(proc.)

lnvesticiju projekto y igyvendinimo pa=angaataskaitiniaismetals(proc.)

Turtas
I   Nekilno.amo turbo valdymas |staigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. inislalkymokaina(eurai) 40,6 Pavaduotojas tikio veiklai Gintaras Juodzevi€ius•J1.Planuojama atlikti muziejaus pastatu priezitlros darbus (patalpu apsaugines

•                      .  I             I  .  '      ''  .  I            "               I      -                  I                         .                              .priesgaisrines apsaugos irangos montavimas ir prlezlura, pastatu vldaus ir  au  o Pagrindinems istaigos funkcijoms vykdytinaudojamonekilnojamojoturtoplotodalis (proc.) 95,6 Pavaduotojas i]kio veiklai Gintaras JuodzeviEius
apsaugos priezitira, pastatu elektros ir mechanines jrangos priezitlra) -3900 Eur.

2.  Planuojama atlikti ivairius muziejaus patalpu remonto darbus -2000 Eur.

(staigos i§nuomoto nekilnojamojo turto platodalis(proc.) a

Jstaigos valdomo nekilnojamojo turto lta binetinisplotastenkantisvienamistaigosadministracijosdarbuotojui(kv.in) 0,15 Pavaduotojas tlkio veiklai Gintaras JuodzeviEius

11. Kilnojamo turto valdymas: |staigos naudojamos vienos transporto priemones 3000 Pavaduotojas tikio veiklai Gintaras JuodzeviEius

1. Atlikti metine jstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto metine inventorizacijq. i§laikymo kaina (eurai)

JJq"Ore

(Pasirasan€io asmens pareigos)

Deiman t6 Cibu{skien6

(Vardas Povarde)


