
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

8 8 100%

7 8 114%

Planinė reikšmė viršyta, kadangi buvo 

suorganizuota akcija „Sveikinu 

muziejų“.  

7 10 143%

Planinė reikšmė viršyta, kadangi buvo 

suorganizuota daugiau renginių skirtų 

V. Mačernio metams.

3.Parengti ir įgyvendinti Vytauto Mačernio metams skirtą programą „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai“.

Įvykdymo informacija: surengta paroda „Aš neklajoti negaliu“. Vytauto Mačernio archyvo įdomybės“; suorganizuoti renginiai skirti V. Mačernio 

100-ųjų metinių paminėjimui („Regėjimų šviesoje. Poetinė dedikacija Vytautui Mačerniui“; literatūros-muzikos popietė, skirta V. Mačerniui kartu su J. 

Naujalio gimnazijos mokiniais; literatūros ir muzikos vakaras „Tik akimirkos suteikia amžinybę“ (V. Mačerniui – 100); suorganizuotas moksleivių 

piešinių konkursas „V. Mačernio regėjimų liepsna“; surengtos moksleivių piešinių stacionari ir virtuali parodos „V. Mačernio regėjimų liepsna“; 

parengtas edukacinis užsiėmimas pavieniams lankytojams V. Mačernio parodoje; suorganizuotas virtualus protų mūšis „Apie V. Mačernį linksmai ir 

išmaniai“; suorganizuota mokslinė tarpdalykinė konferencija „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai: Vytautui Mačerniui – 100“; parengtos ir 

perskaitytos paskaitos „Vytautas Mačernis: „Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,/ Tas nesutirps mirty“; „Aš negaliu susekt visų likimo vingių“ 

(V. Mačerniui – 100)“; parengtas ir išleistas V. Mačerniui skirtas archyvinis leidinys  „Vytautas Mačernis. „Aš neklajoti negaliu“. Archyvai“; 

suorganizuotas  V. Mačernio metų uždarymo renginys ir leidinio „Vytautas Mačernis. „Aš neklajoti negaliu“. Archyvai“ pristatymas.

Programai „Trumpas gyvenimas 

ryškiai atminčiai“ skirtų veiklų ir 

renginių skaičius

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Investicijų projekto „Vaikų literatūros muziejaus pastato modernizavimas“ vykdymas.

Įvykdymo informacija: parengti techninis ir tvarkybos darbų projektai.

Investicijų „Vaikų literatūros muziejaus 

pastato modernizavimas" projekto 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

2. Parengti ir įgyvendinti Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo 85-mečio programą.

Įvykdymo informacija: atidaryta muziejaus lietuvių literatūros istorijos ekspozicija „Literatūra keičia“ muziejaus įkūrimo 85-mečiui skirto 

renginio metu; surengta paroda iš muziejaus rinkinių „Štai kaip mes čia gyvenome (1947–1993 m. plakatai)“; suorganizuota akcija „Sveikinu 

muziejų“; moksleivių kūrybos konkursas „Mano šeimos relikvijos“; surengtas edukacinis orientacinis žaidimas  „Nepasiklysk muziejaus labirintuose“; 

parengta virtuali viktorina „Maironio rūmų istorija“; parengtos ir pravestos muziejaus lankytojams teminės ekskursijos „Maironio buto interjeras ir 

meno kūrinai“, „Muziejaus pastato ir rūsių istorija“; parengta ir perskaityta paskaita „Maironio rūmų istorija“.

Įgyvendintų veiklų ir įvykusių 

renginių, skirtų Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus 85-mečiui, 

skaičius 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

redakcija)



9 14 156%

Planinė reikšmė viršyta, kadangi 

Maironio lietuvių literatūros 

memorialinius muziejus pristatančių 

renginių įvyko daugiau nei buvo 

suplanuota.

4. Pristatyti visuomenei Maironio lietuvių literatūros muziejaus memorialinius muziejus kaip erdvę mokymuisi ir laisvalaikio 

praleidimui, populiarinant rašytojų rinkinius ir aktyvinant informacijos sklaidą apie memorialinius muziejus ir juose teikiamas 

paslaugas.

Įvykdymo informacija: S. Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje suorganizuoti 4 renginiai: parengtų ir perskaitytų paskaitų ciklas apie S. Nėries 

gyvenimą ir kūrybą („Iš muziejaus archyvų: S. Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“, skirta lietuvių kalbos dienoms, „Poetės ir skulptoriaus keliai ir 

bendras gyvenimas (Panevėžys – Paryžius – Palemonas)“, „Jaunystė švaistėsi žaibais...“, „S. Nėries gyvenimo keliais“, „Juozas Grušas – Salomėjos 

Nėries kritikas ir bičiulis“); jungtinis dailininkų ir rašytojų pleneras „Meno mūza Bučų sode“ iš ciklo „Plastika + žodis“; Kaunas 2022 programos 

„Atminties biuras“ renginiui Istorijų festivalis  skirta patyriminė ekskursija „Salomėjos ir Bernardo Bučų namai – meilei ir kūrybai“; suorganizuotas S. 

Nėries 117-ųjų ir B. Bučo 118-ųjų gimimo metinių minėjimas.

B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje įvyko 4 renginiai: „Keramikos dirbtuvės pas Sruogas“, skirtos B. Sruogos 125-osioms gimimo metinėms (6 

edukaciniai užsiėmimai); Lietuvos muziejų kelio programos „Tėvynės ieškojimas“ renginys „Sruogų sodo paslaptys“; Kaunas 2022 programos 

„Atminties biuras“ renginiui Istorijų festivalis skirta patyriminė ekskursija „Karti B. Sruogos kava ir saldūs V. Sruogienės žagarėliai“; Balio Sruogos 

kūrybos skaitymų ciklas (literatūrinė popietė senjorams, skirta B. Sruogos poezijai;  moksleiviams – „Skaitome „Dievų mišką“, „Balio Sruogos keliai ir 

kryžkelės“).

J. Grušo namuose-muziejuje suorganizuoti 4  renginiai: mokslinė konferencija „Žmogus toks, kokia jo mintis. Juozui Grušui – 120“; virtuali ekskursija 

„Juozas Grušas Kaune: virtualus apsilankymas rašytojo namuose“; Lietuvos muziejų kelio programos „Tėvynės ieškojimas“ renginys „Vakarojimas 

rašytojo Juozo Grušo sode“; renginiai „Juozo Grušo kūrybos skaitymai kitaip: kokią žinią siunčia rašytojas“ (I ir II dalys).

J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje suorganizuoti 2 renginių ciklai: „Pokalbiai su Vaižgantu“; paskaitos-diskusijos apie Vaižgantą tema „Vaižganto 

mintys apie laimę“ („Lietuva priguli Lietuvai“, „Politikos ekonomijos sąžinė“, „Vaižgantas ir Vydūnas apie sveikatą“, „Juozas Tumas-Vaižgantas: tikras 

gyvenimo džiaugsmas“, „Vaižganto žodžių grožis: Bręsta siela – turtėja kalba“, „Valstybė yra šventa“ (J. Tumo-Vaižganto mintys apie valstybę)“.

Suorganizuotų visuomenei 

Maironio lietuvių literatūros 

memorialinius muziejus 

pristatančių renginių skaičius



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

4354

15

2859

40389

7480

4793

7440

1434

322356

812278.55

4027

7822.5

6935

2035

3

3

28

6

0

19

Planinė reikšmė viršyta, kadangi karantino ir 

ekstremaliosios situacijos šalyje metu pagal 

išaugusį poreikį buvo sukurta daugiau virtualių 

paslaugų, kuriomis pasinaudojo daugiau žmonių 

nei buvo planuota.

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Virtualių apsilankymų skaičius 

(vnt.)

50000 72665 145%

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 40 53 133% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, kadangi buvo 

eksponuota daugiau muziejinių vertybių 

virtualiai nei buvo planuota. 
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra 

vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 

įsigijimui (eurai)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, kadangi atsiradus 

poreikiui ir siekiant padidinti muziejaus 

lankytojų skaičių, buvo parengta ir visuomenei 

pristatyta daugiau parodų nei planuota.
Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius 

(vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

30 47.30 158% Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

2.5 2.78 111% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.) 

I. Apsilankymai:

1. 2021 m. Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius 

aplankė 15731 fiziniai lankytojai: 

Maironio lietuvių literatūros muziejų – 6728; 

S. Nėries ir Bern. Bučo namus-muziejų – 3105;

V. ir B. Sruogų namus-muziejų – 1971;

Vaikų literatūros muziejų – 2584;

J. Grušo namus-muziejų – 138;

J. Tumo-Vaižganto butą-muziejų – 1205.

Atvykusieji aplankė muziejų ekspozicijas, laikinas parodas, dalyvavo 

edukaciniuose užsiėmimuose, ekskursijose, renginiuose, lankėsi 

muziejaus fonduose.

2. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių virtualiomis 

paslaugomis pasinaudojo 72665 vartotojai: 

- surengtuose edukaciniuose užsiėmimuose nuotoliniu būdu 

dalyvavo, muziejaus darbuotojų parengtus virtualius edukacinius 

produktus išbandė 22991 žmogus.

- virtualiose ekskursijoje dalyvavo 1805 žmonės.

- renginiuose nuotoliniu būdu dalyvavo 7480 lankytojų.

- virtualias muziejų parodas (muziejaus interneto svetainėje, 

socialinėse platformose ir kt.) aplankė 40389 žmonės.

Lankytojų skaičius (žm.) 26000 15731 61% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 

parodose (žm.)

Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi šalyje 2020 

m. lapkričio 7 d. –  2021 m. birželio 30 d. buvo 

paskelbtas karantinas,  nuo 2021 m. liepos 1 d. - 

valstybės lygio ekstremalioji situacija, muziejaus 

ekspozicijos dalį laiko karantino metu buvo 

uždarytos ir fiziniai lankytojai neaptarnaujami 

(Maironio lietuvių literatūros muziejus buvo 

uždarytas iki 2021 m. kovo 20 d., padaliniai - iki 

balandžio/gegužės mėn.). Muziejui atsidarius, 

paslaugos buvo teikiamos mažoms grupelėms, 

lankytojų srautai buvo mažesni nei planuota, 

todėl fizinių lankytojų planas neįvykdytas.

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Planinė reikšmė viršyta, kadangi nemokamai 

spalio mėnesį J. Tumo-Vaižganto butą-muziejų, 

S. Nėries ir B. Bučo namus-muziejų lankė 

senjorai, dalyvavo specialiose ekskursijose. 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus naują 

ekspoziciją „Literatūra keičia“ nemokamai lankė 

muziejininkai iš kitų Lietuvos muziejų. Didelė 

dalis lankytojų dalyvavo nemokamai 

organizuotuose muziejaus renginiuose.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš 

jų:

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1.  Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei 

institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyta 

8970 eksponatų iš muziejaus rinkinių. 

2. Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti 4027 eksponatai į įvairius autorių 

rinkinius.

3. Išleisti muziejaus rinkinius populiarinantys leidiniai: „Vytautas Mačernis. 

„Aš neklajoti negaliu“. Archyvai“; vaikiškų knygų parodos katalogas „Jas 

tuomet skaitė vaikai“; „Julius Kaupas. Daktaras Kripšukas pragare. Pasakos 

iš „Žiburėlio“.

4. Parengtos 3 mokslinės publikacijos: „Bernardo Brazdžionio rinkinys, 

sklaida, ypatumai“ tarptautiniam leidiniui „Knygotyra“; „Henriko Nagio 

egodokumentika: Dienoraštis“ leidiniui „Respectus Philologicus“. „Lietuva 

pakeliui į nepriklausomybę 1987–1991 m.“ čekų leidiniui „Dějiny a 

současnost“.

5. Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengtos 28 

parodos. Lietuvos bibliotekose, mokslo įstaigose, kultūros centruose buvo 

eksponuojamos muziejaus kilnojamosios parodos: „Lietuvių literatūros 

įdomybės: nuo seniausių laikų iki šiandien!“ ; Maironio gyvenimo ir kūrybos 

apžvalga „...palieku visą mano judomąjį turtą...“ , „Lietuvių rašytojų 

gyvenimo akimirkos“ , „Leiskit pranešti, man jau 100 metų!“  

(Šveikas–Jaroslav Hašek).

6. Surengta 19 virtualių parodų apie rašytojus jubiliatus (V. Sirijos-Girą, K. 

Maruką, J. Mečinską, V. P. Volertą, J. Grušą ir kt.),  teminės, pristatančios 

rašytojų rinkinius ir muziejaus organizuotų konkursų dalyvių darbus (išeivių 

rašytojų fotografijų paroda „Vaikystės pėdsakais“, V. Mačernio piešinių 

konkurso darbai, „B. Brazdžionio medaliai“ ir kt.).

7. Vykdyta muziejaus rinkinių apskaita ir priežiūra:

- į muziejaus fondų pirmines apskaitos knygas įrašyti 4027 naujai įsigyti 

eksponatai;

- suinventorinti 647 eksponatai;

- prevenciškai konservuoti 8 knygų viršeliai (odiniai ir popieriniai);

- restauruota 17 dokumentų, knygų, rankraščių, Iaiškų.

8. Teiktos metodinės konsultacijos rinkinių apsaugos, apskaitos,

eksponavimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais klausimais. 

Visuomenei pristatyta 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)



0

0

0

245322

322356

8
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1443

0

0
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4528
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193

Planinė reikšmė viršyta, kadangi atidarius 

lietuvių literatūros istorijos ekspoziciją 

padaugėjo konsultacijų dėl ekspozicijų rengimo, 

muziejinių vertybių  eksponavimo. 

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 100.00 100% Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1 . Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengti 

288 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 4887 muziejaus 

lankytojai:                                                                                                                                                                                                        

- Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 98 (1469 dalyviai); 

- S. Nėries ir Bern. Bučo namuose-muziejuje – 58 (1183 dalyviai);

- V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 50 (840 dalyvių);

- Vaikų literatūros muziejuje – 61 (878 dalyviai);

- J. Grušo namuose-muziejuje – 3 (63 dalyviai);                                                                                                                      

- J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – 18 (454 dalyviai).  

2. Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius - 152. Juose 

dalyvavo 4115 registruotų dalyvių nuotoliniu būdu: 

- Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 36 (931 dalyvis); 

- S. Nėries ir Bern. Bučo namuose-muziejuje – 7 (464 dalyviai);

- V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 23 (555 dalyviai);

- Vaikų literatūros muziejuje – 45 (1015 dalyvių);

- J. Grušo namuose-muziejuje – 41 (1150 dalyvių).

3. Lankytojams buvo pasiūlyta 70 edukacinių užsiėmimų temų, 

sukurti 46 nauji edukaciniai užsiėmimai (iš jų -  9 virtualūs) 

moksleiviams, šeimoms, senjorams, pavieniams lankytojams apie 

lietuvių rašytojus, jų kūrinius, lietuvių literatūros istorijos svarbius 

etapus, rašytojų namuose esančias muziejines vertybes. Buvo 

pasiūlyti 56 virtualūs edukaciniai produktai: literatūrinės mįslės apie 

rašytojus, kryžiažodžiai, viktorinos, įvairios akcijos ir kt.       

4. Suorganizuota 250 teminių ekskursijų apie J. Mačiulio-Maironio, J. 

Tumo-Vaižganto, B. Sruogos, J. Grušo gyvenimą, kūrybą, namų 

architektūrą ir interjerą; pažintinės ekskursijos lietuvių literatūros 

istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“; patyriminės ekskursijos 

„Sidabrinis Maironio šaukštas“, „Karti B. Sruogos kava ir saldūs V. 

Sruogienės žagarėliai“, „Salomėjos ir Bernardo Bučų namai – meilei 

ir kūrybai“ apie rašytojų gastronomijos ypatumus ir kt.

5. Parengti virtualūs turai po Maironio lietuvių literatūros istorijos 

ekspoziciją „Literatūra keičia“, J. Grušo namus-muziejų, Maironio 

butą (6 dalys), sodą, J. Kaupo, H. Nagio parodas, parodą „Gyveno 

kartą Isakas“.                                                                                                        

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

5000 4887 98% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)

Vertinimo kriterijau rodiklis nebuvo planuotas.

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio 

skaičius (vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias 

užsienyje, skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir 

restauruoti muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)

0.46 0.45 103% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius 

(vnt.) 

0 0 #DIV/0! Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

20 25 125% Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1.  Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei 

institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyta 

8970 eksponatų iš muziejaus rinkinių. 

2. Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti 4027 eksponatai į įvairius autorių 

rinkinius.

3. Išleisti muziejaus rinkinius populiarinantys leidiniai: „Vytautas Mačernis. 

„Aš neklajoti negaliu“. Archyvai“; vaikiškų knygų parodos katalogas „Jas 

tuomet skaitė vaikai“; „Julius Kaupas. Daktaras Kripšukas pragare. Pasakos 

iš „Žiburėlio“.

4. Parengtos 3 mokslinės publikacijos: „Bernardo Brazdžionio rinkinys, 

sklaida, ypatumai“ tarptautiniam leidiniui „Knygotyra“; „Henriko Nagio 

egodokumentika: Dienoraštis“ leidiniui „Respectus Philologicus“. „Lietuva 

pakeliui į nepriklausomybę 1987–1991 m.“ čekų leidiniui „Dějiny a 

současnost“.

5. Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengtos 28 

parodos. Lietuvos bibliotekose, mokslo įstaigose, kultūros centruose buvo 

eksponuojamos muziejaus kilnojamosios parodos: „Lietuvių literatūros 

įdomybės: nuo seniausių laikų iki šiandien!“ ; Maironio gyvenimo ir kūrybos 

apžvalga „...palieku visą mano judomąjį turtą...“ , „Lietuvių rašytojų 

gyvenimo akimirkos“ , „Leiskit pranešti, man jau 100 metų!“  

(Šveikas–Jaroslav Hašek).

6. Surengta 19 virtualių parodų apie rašytojus jubiliatus (V. Sirijos-Girą, K. 

Maruką, J. Mečinską, V. P. Volertą, J. Grušą ir kt.),  teminės, pristatančios 

rašytojų rinkinius ir muziejaus organizuotų konkursų dalyvių darbus (išeivių 

rašytojų fotografijų paroda „Vaikystės pėdsakais“, V. Mačernio piešinių 

konkurso darbai, „B. Brazdžionio medaliai“ ir kt.).

7. Vykdyta muziejaus rinkinių apskaita ir priežiūra:

- į muziejaus fondų pirmines apskaitos knygas įrašyti 4027 naujai įsigyti 

eksponatai;

- suinventorinti 647 eksponatai;

- prevenciškai konservuoti 8 knygų viršeliai (odiniai ir popieriniai);

- restauruota 17 dokumentų, knygų, rankraščių, Iaiškų.

8. Teiktos metodinės konsultacijos rinkinių apsaugos, apskaitos,

eksponavimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais klausimais. 



288

260

8

2

7

11

152

56

18879

70

46

Ekskursijose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

4850 3616 75% 250 Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi dėl 

nepalankios epidemiologinės situacijos šalyje 

muziejaus eksursijos vyko mažesnėms lankytojų 

grupelėms.

Virtualiose ekskursijose 

(turuose) dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

2000 1805 90% 7 Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi daugiau lankytojų naudojosi 

kitomis nuotolinėmis paslaugomis - dalyvavo virtualiuose 

edukaciniuose užsiėmimuose, renginiuose, išbandė sukurtus 

edukacinius produktus.

14138

4128

573396

14138

2490

9450

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, kadangi esant 

nepalankiai epidemiologinei situacijai 

daugiau lankytojų domėjosi muziejaus 

suskaitmeninta ir skaitmenine rinkinių 

medžiaga portale LIMIS.
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

skaičius (vnt.)

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

peržiūrų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, kadangi esant 

nepalankiai epidemiologinei situacijai šalyje 

daugiau lankytojų rinkosi muziejaus siūlomas 

paslaugas ir produktus nuotoliniu būdu.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

128%2299118000Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1 . Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengti 

288 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 4887 muziejaus 

lankytojai:                                                                                                                                                                                                        

- Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 98 (1469 dalyviai); 

- S. Nėries ir Bern. Bučo namuose-muziejuje – 58 (1183 dalyviai);

- V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 50 (840 dalyvių);

- Vaikų literatūros muziejuje – 61 (878 dalyviai);

- J. Grušo namuose-muziejuje – 3 (63 dalyviai);                                                                                                                      

- J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – 18 (454 dalyviai).  

2. Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius - 152. Juose 

dalyvavo 4115 registruotų dalyvių nuotoliniu būdu: 

- Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 36 (931 dalyvis); 

- S. Nėries ir Bern. Bučo namuose-muziejuje – 7 (464 dalyviai);

- V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 23 (555 dalyviai);

- Vaikų literatūros muziejuje – 45 (1015 dalyvių);

- J. Grušo namuose-muziejuje – 41 (1150 dalyvių).

3. Lankytojams buvo pasiūlyta 70 edukacinių užsiėmimų temų, 

sukurti 46 nauji edukaciniai užsiėmimai (iš jų -  9 virtualūs) 

moksleiviams, šeimoms, senjorams, pavieniams lankytojams apie 

lietuvių rašytojus, jų kūrinius, lietuvių literatūros istorijos svarbius 

etapus, rašytojų namuose esančias muziejines vertybes. Buvo 

pasiūlyti 56 virtualūs edukaciniai produktai: literatūrinės mįslės apie 

rašytojus, kryžiažodžiai, viktorinos, įvairios akcijos ir kt.       

4. Suorganizuota 250 teminių ekskursijų apie J. Mačiulio-Maironio, J. 

Tumo-Vaižganto, B. Sruogos, J. Grušo gyvenimą, kūrybą, namų 

architektūrą ir interjerą; pažintinės ekskursijos lietuvių literatūros 

istorijos ekspozicijoje „Literatūra keičia“; patyriminės ekskursijos 

„Sidabrinis Maironio šaukštas“, „Karti B. Sruogos kava ir saldūs V. 

Sruogienės žagarėliai“, „Salomėjos ir Bernardo Bučų namai – meilei 

ir kūrybai“ apie rašytojų gastronomijos ypatumus ir kt.

5. Parengti virtualūs turai po Maironio lietuvių literatūros istorijos 

ekspoziciją „Literatūra keičia“, J. Grušo namus-muziejų, Maironio 

butą (6 dalys), sodą, J. Kaupo, H. Nagio parodas, parodą „Gyveno 

kartą Isakas“.                                                                                                        

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

5000 4887 98%

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Padidintas muziejaus rinkinių prieinamumas - suskaitmeninta 

(įvesta į LIMIS metaduomenis ir susieta su skaitmeniniais vaizdais) 

4128 vnt. eksponatų. 

2. Į kompiuterinę apskaitą LIMIS įrašyta 462 įrašai apie eksponatus 

su jų skaitmeniniais vaizdais. 

3. Įkėlimo į VEPIS sistemą parengtas 550 vnt. eksponatų sąrašas.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

16 40.56 253%



0

0

0

0

LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų 

kultūros paveldo objektų dalis 

VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 Vertinimo kriterijaus neplanuojamas, kadangi 

muziejui nėra taikomas.

0

0

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos 

muziejų kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 0 #DIV/0! 0 Vertinimo kriterijaus neplanuojamas, 

kadangi muziejui nėra taikomas.

#DIV/0! Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus neplanuojamas, kadangi 

muziejui nėra taikomas.

Vertinimo kriterijaus neplanuojamas, kadangi 

muziejui nėra taikomas.

Vertinimo kriterijaus neplanuojamas, kadangi 

muziejui nėra taikomas.

IV. Skaitmeninimas:

1. Padidintas muziejaus rinkinių prieinamumas - suskaitmeninta 

(įvesta į LIMIS metaduomenis ir susieta su skaitmeniniais vaizdais) 

4128 vnt. eksponatų. 

2. Į kompiuterinę apskaitą LIMIS įrašyta 462 įrašai apie eksponatus 

su jų skaitmeniniais vaizdais. 

3. Įkėlimo į VEPIS sistemą parengtas 550 vnt. eksponatų sąrašas.

Lietuvos muziejų, 

pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų 

paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui, 

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio 

dailės muziejui, Lietuvos jūrų 

muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

0 0

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 #DIV/0! #DIV/0! Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

#DIV/0! Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

LIMIS portale prieinamų 

Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų dalis 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 #DIV/0!



2

5

18

96

57

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

39 42 108% 250

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

17 18 106%

3

1

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

1 1 100%

0

0

1

0

Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1.  Bendradarbiaujant su Prahos miesto muziejumi, Čekijos 

ambasada Lietuvoje, parengta tarptautinė paroda Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje ir kilnojamoji paroda „Leiskit pranešti, man jau 

100 metų!“ (Šveikas–Jaroslav Hašek).

2. Maironio lietuvių literatūros muziejus tapo Tarptautinės muziejų 

tarybos (ICOM) nariu.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

0 0 #DIV/0! Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas.

Planinė reikšmė viršyta, kadangi Maironio 

lietuvių literatūros muziejus siekia plėtoti 

tarptautinį bendradarbiavimą su kitų šalių 

muziejais, dalyvauti tarptautinių programų 

veikloje.

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

100% Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)4

Planinė reikšmė viršyta, kadangi buvo sukurta 

neplanuota nauja paslauga  lankytojams.
Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Sukurtos 7 naujos fizinės ir e-paslaugos bei produktai (įrengta skaitykla J. 

Grušo namuose-muziejuje; sudaryta galimybė lankytojų augintiniams 

atsigerti vandens muziejų lauko erdvėse; įrengta erdvė mažyliams S. Nėries 

ir B. Bučo namuose-muziejuje; sukurtas patyriminis edukacinis užsiėmimas  

„Kvapnieji poezijos posmai“; sudaryta galimybė muziejaus leidinius įsigyti 

knygynuose „Kalbos centras“, „Rimos knygynas“, „Gargždų knygynas“, 

„Varėnos knyga“ ir el. knygyne patogupirkti.lt; sudarytos galimybės įsigyti 

muziejaus lankymosi bilietus per bilietų platinimo sistemą „Tiketa“ ir dovanų 

kuponus per jų platinimo sistemas „Gera dovana“, „Dovanų sala“; 

atsiskaityti už muziejaus teikiamas paslaugas per sistemą Paysera).

2.  Muziejaus teikiamų kultūros paslaugų nuotoliniu būdu kanalai: muziejaus 

interneto svetainė, muziejaus ir padalinių Facebook, Instagram paskyros, 

platformos „Muziejus-mokykla-moksleivis“ , YouTube, limis.lt, epaveldas.lt, 

europaveldas.lt, muziejai.lt, dvarai.lt ir kt.

3. Maironio lietuvių literatūros muziejuje, jo padaliniuose ir kitose įstaigose 

suorganizuoti 153 renginiai (programų „Trumpas gyvenimas ryškiai 

atminčiai“, skirtos V. Mačerniui 100-mečiui ir MLLM 85-mečio renginiai, 

mokslinės konferencijos „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai: Vytautui 

Mačerniui – 100“, „Žmogus toks, kokia jo mintis“. Juozui Grušui – 120“; 

susitikimai su rašytojais, konkursai, paskaitos ir kt.).

4. Parengtas edukacinis užsiėmimas turintiems negalią lankytojams B. ir V. 

Sruogų namuose-muziejuje.

5. Parengta, pateikta ir patvirtinta į Kultūros paslaugų rinkinį 16 edukacinių 

užsiėmimų, 8 iš jų - virtualūs.

6. Atnaujintos 3 muziejaus ekspozicijos (S. Nėries gyvenimo ir kūrybos 

ekspozicija, J. Grušo gyvenimo ir kūrybos ekspozicija, J. Grušo memorialinė 

ekspozicija). Įrengta 1863 m. sukilimo dalyviams skirta ekspozicija Maironio 

lietuvių literatūros muziejaus rūsyje.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

6 7 117% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

4

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

0 1 #DIV/0!



129

318

9

5

2

1

3

9218

40389

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Maironio lietuvių muziejaus organizuotuose renginiuose (Europos 

muziejų naktis, Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas) dirbo 9 

savanoriai.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

10 9 90% Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi esant 

nepalankiai epidemiologinei sitauacijai šalyje, 

dėl riboto renginių lankytojų skaičiaus, buvo 

atsisakyta savanorio pagalbos jų metu. 

2 100%4. Atlikti 2 lankytojų tyrimai ir analizė dėl Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus teikiamų kontaktinių ir virtualių paslaugų.                                                                                                                                                              

5. Parengtos ir vykdytos muziejaus informacijos viešinimo bei kitos 

rinkodaros veiklos: 

- viešinta informacija apie muziejaus rinkinius, parodas, renginius, 

ekskursijas, edukacinius užsiėmimus, leidinius muziejaus ir kitose 

svetainėse (www.muziejai.lt, www.dvarai.lt), socialinių tinklų 

Facebook, Instagram paskyrose, informaciniuose interneto 

portaluose www.kaunaspilnaskultūros.lt, www.kaunodiena.lt, 

www.kaunas.kasvyksta.lt, www.bernardinai.lt, www.biržietis.lt , 

www.laikmetis.lt, Lietuvos muziejų asociacijos el. žurnale „Lietuvos 

muziejai“; žurnaluose „Ateitis“, „Metai“; dienraščiuose „Kauno 

diena“, „Draugas“; LRT televizijos ir radijo laidose („Panorama“, 

„Istorijos detektyvai“, „Kultūros diena“,  „Lietuva mūsų lūpose“, 

„Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite“, „Kultūros savaitė“), „Marijos 

radijo“ laidose. 

6. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių veiklos buvo 

viešinamos renginiuose „Kiemų šventė“ (organizatorius - Kaunas 

2022); „Kauno kultūros mugė“ (organizatoriai - Kauno menininkų 

namai ir Kaunas 2022); keliones ir laisvalaikį organizuojančioms 

įmonėms „Turin.lt“ ir „Ingrida tours“ pristatyta Maironio lietuvių 

literatūros istorijos ekspozicija „Literatūra keičia“, muziejaus 

padalinių veikla. 

Planinė reikšmė viršyta, kadangi atsirado 

daugiau bendrų idėjų ir pasiūlymų 

bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis.

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 

(vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendros parodos su Lietuvos muziejais: Kupiškio etnografijos 

(paroda, skirta Kazio Babicko 150-osioms metinėms paminėti), 

Lazdijų krašto (Motiejaus Gustaičio memorialinė ekspozicija), 

Bažnytinio paveldo (paroda, skirta Jurgiui Matulaičiui).                                                                      

2. Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis įgyvendinta 20 iniciatyvų. 

Kartu su Palemono bendruomenės centru ir Palemono gimanzija, 

verslininku D. Lebedzinsku, Kuršėnų kultūros centru, Kaunas 2022  

parengtos parodos „Palemono istorija", vaikiškų knygų paroda  „Jas 

tuomet skaitė vaikai", „Sandra ir Nyka” (skirta A. Čipkienei ir A. 

Nykai-Niliūnui), vaikų rašytojų jubiliatų paroda „Senos knygos 

pasaka“. Organizuoti edukaciniai užsiėmimai Anykščiuose VšĮ 

„Mokyklų tobulinimo centro“ literatūros pažinimo programos „Vaikų  

žemė“ organizuotame vasaros festivalyje „Nuotykiai tęsiasi“, 

Jonavos krašto muziejaus projekte „Šypsenos vaikams: menininkų 

Samulevičių palikimo įkvėpti“ ir kt. Lietuvos bibliotekose ir 

muziejuose skaitytos muziejininkų parengtos paskaitos apie lietuvių 

rašytojus ir muziejaus rinkinius, surengtos muziejaus kilnojamosios 

parodos, organizuoti bendri renginiai ir edukaciniai užsiėmimai, skirti 

V. Mačernio metams.

Jungtinių parodų su kitais 

Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

3 3 100% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

15 20 133% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius 

(vnt.)
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86

85.25

38.75

45.5

45.5

5.5

16

1011529

617688.32

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

30 31.67 106% 27

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

83.33 8.28 10% 706 Planinė reikšmė nepasiekta, nes didžioji dalis 

kvalifikacijos tobulinimosi kursų, seminarų, 

mokymų buvo nemokami.

24606.42

5068.1

3606.44

1335.6

11500

9444.56

25.45

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas 

paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 

(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi nauja 

muziejaus organizacinė struktūra įsigaliojo 

nuo 2022 m. sausio 3 d.

43%4.3310Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes  nuo 2022 m. 

sausio 3 d. įsigaliojo nauja muziejaus 

organizacinė struktūra, o ataskaitoje pateikiami 

2021 m. galioję duomenys.

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Maironio lietuvių literatūros uždirbo 24606.42 eurų metinių 

pajamų imokų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes.

2. Maironio lietuvų literatūros muziejaus pritrauktos lėšos  - 

20970.01 eurų.  

3. Finansuotos 2 Lietuvos kultūros tarybos paraiškos:

- „Muziejinės vertybės (knygos, nuotraukos, laiškai) įvairių rašytojų 

rinkiniams“; 

-  „Trumpas gyvenimas ryškiai atminčiai: Vytautui Mačerniui - 100“.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

13000

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes planuojant MLLM 

uždirbtas lėšas, buvo įtrauktos tik biudžetinių 

įstaigų pajamų įmokos (Fin šaltinis 14111), 

tačiau ataskaitoje pridedamos ir kitos pajamų 

įmokos (Fin šaltinis 310111).

Planinė reikšmė viršyta, kadangi buvo gauta 

daugiau piniginės paramos iš fizinių asmenų.

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 94 94%

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai
19000 29548.46 156%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

I. Personalo valdymas:

1. 2021 m. lapkričio 26 d. įsk. V-85 patvirtinta nauja muziejaus 

organizacinė struktūra, įsigaliojusi nuo 2022m. sausio 3 d. Didžiausias 

leistinas pareigybių skaičius muziejuje yra 86 (patvirtintas Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. ĮV-

121 "Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro valdymo sritims priskirtose biudžetinėse įstaigose 

patvirtinimo").                                                                                                               

2. Su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderintas muziejaus 

organizacinės struktūros projektas, parengti nauji pareigybių aprašai 

bei naujų struktūrinių padalinių nuostatai.    

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0.25 0.85 29%

20970.01 161%

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Muziejaus darbuotojai kvalifikaciją tobulino Kaunas 2022, LIMIS, NMMB, 

ŠMM, Trečiojo amžiaus universiteto pagal „Erasmus“ programą 

„Darbuotojų dėstymo ir mokymo mobilumui“ ir kt. organizuotuose 

seminaruose, mokymuose.

2. Vadovauta VU KHF Lietuvių filologijos ir reklamos bakalauro studijų 

programos IV kurso studenčių U. Padriezaitės, G, Stanionytės, A. 

Ablačinskaitės, VDU Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programos 

studentės Ž. Matevičiūtės, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos 

katedros Kultūros ir laisvalaikio vadybos studijų programos II kurso 

studentės J. Pabiržytės praktikai, parengti vertinimai.



3254.71

0

0

0

0

0

190303

0

1

1

0

8839

2000

1371

1606000

126000

322807

0

Direktorė (parašas)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

70 58.47

0.00

98%

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Efektyviai ir racionaliai valdytas MLLM nekilnojamasis turtas. 

Neviršyta suplanuota įstaigos nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 

kaina.

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes buvo mažiau 

įsigyta paslaugų, atliktų darbų, susijusių su 

pastatų priežiura ir eksplotacija.

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

7.85

Deimantė Cibulskienė

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. Siekiant užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros 

modernizavimą, vykdytas investicijų projektas „Vaikų literatūros 

muziejaus pastato modernizavimas".

2. Iš Europos Sqjungos struktūrinių lešų bendrai finansuojamas 

projektas Nr. 04.3.1.-VIPA-T-113-02-0083 „Vaikų literatūros 

muziejaus pastato modernizavimas".

Investicijų projekto  „Vaikų 

literatūros muziejaus pastato 

modernizavimas" įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

8 Investicijų projekto  „Vaikų literatūros muziejaus pastato 

modernizavimas" bendra vertė (eurai)

Investicijų projekto Nr. 04.3.1.-VIPA-

T-113-02-0083 „Vaikų literatūros 

muziejaus pastato 

modernizavimas" įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

7 0% Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi rengiant 

„Vaikų literatūros muziejaus pastato 

modernizavimo“  tvarkybos ir techninį 

projektus, nuspręsta visas VIPA skirtas lėšas 

naudoti ne projektavimo, o  statybos darbams, 

kurie numatyti 2022 m.   

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai ir racionaliai valdytas įstaigos kilnojamasis turtas. 2021 

metais neviršyta suplanuota naudojamo transporto išlaikmo kaina.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

2000 1371.00 146%

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0.24 0.16 155%

Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi karantino ir 

ekstremaliosios situacijos šalyje metu 

automobilis buvo mažiau naudojamas.

Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi esant 

nepalankiai epidemiologinei sitauacijai šalyje, 

buvo atsisakyta vykti į ekspedicijas, susitikimus ir 

kt.  

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Vaikų literatūros muziejaus pastato modernizavimas" 

(eurai)
Investicijų projekto „Vaikų literatūros muziejaus 

pastato modernizavimas"  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Vaikų literatūros muziejaus pastato 

modernizavimas"  (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

120%

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų 

ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)


