
Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1016

redakcija)

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto „Vaikų literatūros muziejaus pastato 

modernizavimas“ I etapo veiklų vykdymą

Investicijų  „Vaikų literatūros muziejaus pastato 

modernizavimas“ projekto įgyvendinimo pažanga 

(proc.) 

25

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 3 Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas (įgyvendinamas LRV programos kultūros dalies 6 

prioritetinis projektas, LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros 

ministro strateginis darbas 2.4 „Kultūros paveldo apsauga“

2. Parengti ir įgyvendinti Jono Mačiulio-Maironio vardo populiarinimui ir literatūrinio 

palikimo sklaidai skirtas veiklas Lietuvoje ir užsienyje 

Įgyvendintų veiklų ir įvykusių renginių, skirtų 

Jono Mačiulio-Maironio vardo populiarinimui 

ir literatūrinio palikimo sklaidai, skaičius (vnt.)

4

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 1 Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje (Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 2 ir 7 

prioritetiniai projektai, LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano 

kultūros ministro strateginis darbas 2.3 „Kultūra šalies konkurencingumui ir 

žinomumui didinti“.

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

(Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 3 ir 4 prioritetiniai 

projektai, LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro 

strateginis darbas 2.1 „Tvari kultūros ir švietimo sąveika“.

3. Parengti ir įgyvendinti Simono Daukanto, Mykolo Vaitkaus, Jurgio Baltrušaičio metams 

bei Vilniaus 700-ojo gimtadienio ir Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečio paminėjimams skirtas  

veiklas

Įgyvendintų veiklų ir įvykusių renginių, skirtų 

Simono Daukanto, Mykolo Vaitkaus, Jurgio 

Baltrušaičio ir Vilniaus 700-ojo gimtadienio bei 

Birutės Pūkelevičiūtės 100-mečio 

paminėjimams, skaičius (vnt.)

4

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 1 Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje (Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 2 ir 7 

prioritetiniai projektai, LRV programos nuostatų

įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginis darbas 2.3 „Kultūra šalies 

konkurencingumui ir žinomumui

didinti“.

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

(Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 3 ir 4 prioritetiniai projektai, 

LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginis 

darbas 2.1 „Tvari kultūros ir švietimo sąveika“.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS



4. Užtikrinti muziejaus ir Lietuvos regioninių bei užsienio partnerių bendradarbiavimą, 

stiprinant muziejaus pripažinimą tarptautiniu ir nacionaliniu mastu 

Įgyvendintų veiklų ir įvykusių renginių 

bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 

partneriais, skaičius (vnt.)

14

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 1 Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir 

valstybės raidoje (Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 2 ir 7 

prioritetiniai projektai, LRV programos nuostatų

įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginis darbas 2.3 „Kultūra šalies 

konkurencingumui ir žinomumui

didinti“.

LR kultūros ministro valdymo sričių 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 

prioritetas Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 

(Įgyvendinami LRV programos kultūros dalies 1, 3 ir 4 prioritetiniai projektai, 

LRV programos nuostatų įgyvendinimo plano kultūros ministro strateginis 

darbas 2.1 „Tvari kultūros ir švietimo sąveika“.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

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

Lankytojų skaičius (žm.) 28000 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai 

Jolanta Mickienė

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 60000 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai 

Jolanta Mickienė

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 35 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

2,5 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė, 

Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus vedėja Jurgita Davidavičiūtė

I. Apsilankymai:

1. Planuojama, kad Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius 2023 m. aplankys 

28000 lankytojų:

- Maironio lietuvių literatūros muziejų - 12000;

- S. Nėries ir B. Bučo namus-muziejų - 4000;

- V. ir B. Sruogų namus-muziejų - 3000;

- Vaikų literatūros muziejų - 4000;

- J. Grušo namus-muziejų - 2000;

- J. Tumo-Vaižganto namus-muziejų - 3000.

2. Planuojamas virtualių apsilankymų skaičius (parodose, edukaciniuose užsiėmimuose, 

ekskursijose, renginiuose) - 60000.

3. Planuojama nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius  - 9800, iš jų paskutiniais 

mėnesių sekmadieniais - 3000. 

1624,00 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 1447,00 tūkst. eurų.

Kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 m. 4 NPP strateginio tikslo „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės 

kūrybingumą“ funkcijų vykdymo programos 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“ uždavinio 08-001-04-01 „Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse 

veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros“, uždavinio 08-001-04-02 „Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą 

užsienyje“, uždavinio 08-001-04-05 „Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje“, uždavinio 08-001-04-06 „Atgaivinti visuomenei 

reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams“, uždavinio 08-001-11-01 „Užtikrinti nacionalinio 

profesionalaus meno įvairovę ir sklaidą“, uždavinio 08-001-11-02 „Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą“.

Kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 m. 1 NPP strateginio tikslo „Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis 

grįsto darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą“ funkcijų vykdymo programos 08-001 „Kultūra ir kūrybingumas“ 

uždavinio 08-001-01-09 „Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir skatinti kūrybiniu turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą“.

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Planuojama pildyti ir populiarinti muziejaus rinkinius: 

  - muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kitų 

muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyti 8201 muziejinę vertybę, t. y. 2,5 

proc. muziejaus rinkinių;

- pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti 4000 muziejinių vertybių į įvairių autorių rinkinius 

centralizuotuose muziejaus fonduose ir padaliniuose;

-  parengti ir išleisti 1 muziejaus rinkinį populiarinantį leidinį;                                                                                                            

 - Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengti 24 parodas apie 

rašytojus, svarbius kultūros įvykius, eksponuoti moksleivių konkursų dalyvių darbus; kitose 

įstaigose parengti ir eksponuoti 7 parodas iš muziejaus rinkinių; parengti 16 virtualių 

parodų.

2. Planuojama įsigyti lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio ir jas pristatyti visuomenei.

3. Planuojama vykdyti muziejaus rinkinių apskaitą ir priežiūrą:                                                                                                                                                                                                                                       

- į Centralizuotų fondų, Bern. Brazdžionio pirminės apskaitos knygas įrašyti 4000 naujai 

įsigytų muziejinių vertybių;

- tikrąja verte įvertinti 4000 naujai įsigytų muziejinių vertybių;

- restauruoti 6 knygas, rankraščius.                                                                                                                                                                                          

4. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais klausimais konsultuoti 20 kitų muziejų specialistų.



Surengtų parodų skaičius (vnt.) 47 Direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

2000 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Reda Rėklytė

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Reda Rėklytė

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

0,44 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Reda Rėklytė

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.) 

20 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Reda Rėklytė, 

direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta 

Mickienė

Edukaciniuose užsiėmimuose  dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.), iš jų:

10000 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

9650 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų 

su negalia skaičius (žm.)

20 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

2000 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 6000 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

800 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Planuojama pildyti ir populiarinti muziejaus rinkinius: 

  - muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kitų 

muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyti 8201 muziejinę vertybę, t. y. 2,5 

proc. muziejaus rinkinių;

- pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyti 4000 muziejinių vertybių į įvairių autorių rinkinius 

centralizuotuose muziejaus fonduose ir padaliniuose;

-  parengti ir išleisti 1 muziejaus rinkinį populiarinantį leidinį;                                                                                                            

 - Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose surengti 24 parodas apie 

rašytojus, svarbius kultūros įvykius, eksponuoti moksleivių konkursų dalyvių darbus; kitose 

įstaigose parengti ir eksponuoti 7 parodas iš muziejaus rinkinių; parengti 16 virtualių 

parodų.

2. Planuojama įsigyti lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio ir jas pristatyti visuomenei.

3. Planuojama vykdyti muziejaus rinkinių apskaitą ir priežiūrą:                                                                                                                                                                                                                                       

- į Centralizuotų fondų, Bern. Brazdžionio pirminės apskaitos knygas įrašyti 4000 naujai 

įsigytų muziejinių vertybių;

- tikrąja verte įvertinti 4000 naujai įsigytų muziejinių vertybių;

- restauruoti 6 knygas, rankraščius.                                                                                                                                                                                          

4. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais klausimais konsultuoti 20 kitų muziejų specialistų.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1.  Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 10000.                                                                                                                                                                                                            

Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padaliniuose:

- Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 4000; 

- S. Nėries memorialinis muziejuje – 1500;

- V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje – 1500;

- Vaikų literatūros muziejuje – 1500;

- J. Grušo memorialiniame muziejuje – 500;                                                                                                                     

- J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – 1000.                                                        

2. Planuojamas virtualių edukacinių užsiėmimų dalyvių, edukacinių produktų vartotojų 

skaičius – 2000. 

3. Planuojama sukurti 40 naujų edukacinių užsiėmimų temų, pasiūlyti 10 edukacinių 

produktų.

4. Planuojama surengti 500 edukacinių užsiėmimų (skirtų vaikams ir mokiniams – 461; 

asmenims su negalia – 4; kitiems asmenims – 35).

5. Planuojama surengti 20 virtualių edukacinių užsiėmimų.

6. Planuojama organizuoti 400 teminių bei pažintinių ekskursijų, kuriose dalyvautų 6000 

lankytojų.    

7. Planuojamas virtualių ekskursijų skaičius – 4, jose dalyvavusių žmonių skaičius – 800.        



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

25 Direktoriaus pavaduotoja - vyriausioji fondų saugotoja Reda Rėklytė

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 Vertinimo kriterijus muziejui nėra taikomas

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus muziejui nėra taikomas

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus muziejui nėra taikomas

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijus muziejui nėra taikomas

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

0 Vertinimo kriterijus muziejui nėra taikomas

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 22 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė, 

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

42 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė 

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

18 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė, 

Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

1 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai 

Jolanta Mickienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:

1. Planuojama suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti juos su skaitmeniniais 

vaizdais) 5000 pagrindinio fondo muziejinių vertybių.                                                                                                                                                  

2. Planuojama sukurti 10000 muziejinių vertybių skaitmeninių vaizdų (skenuoti, 

fotografuoti). Vaizdai bus naudojami skaitmeninat veiklos plane numatytas muziejines 

vertybes bei bus pridėti prie jau įvestų į LIMIS muziejinių vertybių metaduomenų.                                                                                                                                                                                                             

3. Planuojama Į kompiuterinę apskaitą LIMIS įrašyti 3500 įrašų apie muziejines vertybes.

I. Paslaugos:

1. Planuojama sukurti naujas paslaugas lankytojams: įrengti kūdikių vystymo vietą, parengti 

muziejaus lankymo kelią pavieniams lankytojams, suteikti abiturientams galimybę naudotis 

muziejaus archyvais su specialistų konsultacijomis, rengiant baigiamąjį darbą papildomam 

egzamino balui gauti, sukurti kompiuterio užsklandą, parengti virtualias parodas ir kt. 

2. Planuojama parengti ir pateikti į Kultūros paso paslaugų rinkinį naujų ir jau pasibaigusių 

galioti edukacinių užsiėmimų paraiškas.

3. Planuojama sukurti 2 edukacinius užsiėmimus vaikams su negalia.                             4. 

Planuojama atnaujinti Maironio sodo namelio ekspoziciją, numatoma tema „Rašytojai 

pramogauja“.



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

1 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

0 Neplanuojama 

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

2 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

20 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė, 

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė

IV. Rinkodara:

1. Planuojama atlikti 2 lankytojų tyrimus dėl Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

teikiamų paslaugų.                                                                                                                                                             

2. Planuojama parengti  ir vykdyti muziejaus informacijos viešinimo bei kitas rinkodaros 

veiklas (informaciniai pranešimai, reklaminės akcijos, lankstinukai apie muziejaus veiklą, 

suvenyrai ir kt.).   

3. Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių veiklos bus viešinamos 

renginiuose, skirtuose Kauno regiono mokykloms, mugėse, kelionių organizatoriams, 

miesto bendruomenėms, muziejaus tinklalapyje, socialiniuose tinkluose Facebook, 

Instagram ir kt.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 2 Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Planuojama į muziejaus veiklas įtraukti 10 savanorių. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

10 Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vedėja Asta Zenkevičienė

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorė Deimantė Cibulskienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,44 Direktorė Deimantė Cibulskienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

8,55 Direktorė Deimantė Cibulskienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 30 Direktoriaus pavaduota muziejininkystei ir komunikacijai Jolanta Mickienė

Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

13,16 Direktorė Deimantė Cibulskienė,

Finansų vadovė Jovita Leščauskienė 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 24000 Direktorė Deimantė Cibulskienė,

Finansų vadovė Jovita Leščauskienė 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 8000 Direktorė Deimantė Cibulskienė,

Finansų vadovė Jovita Leščauskienė 

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Planuojama išlaikyti 100 % pareigybių užimtumą.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Planuojama, kad muziejaus darbuotojai tobulins kvalifikaciją LIMIS, Lietuvos muziejų 

asociacijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo projektuose, kituose seminaruose, 

mokymuose. 

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Planuojama uždirbti pajamų įmokų lėšų už muziejaus lankymą, edukacinius

užsiėmimus, ekskursijas, suvenyrų pardavimą ir kitas teikiamas paslaugas;

2. Pritraukti paramos lėšų;

3.Teikti projektinio finansavimo paraiškas įstaigos veikloms finansuoti.

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada Lietuvoje, planuojama parengti tarptautinę 

parodą apie rašytojo S. Petofio gyvenimą ir kūrybą.

2. Dalyvauti tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) veikloje.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1.  Planuojama surengti 2 jungtines parodas su kitais Lietuvos muziejais.                                                                            

2. Planuojama skolinti(s) eksponatus, perduoti skaitmenintas kopijas kitų muziejų 

rengiamoms parodoms.

3. Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis planuojama įgyvendinti 20 iniciatyvų: rengti 

parodas, organizuoti edukacinius renginius, ekskursijas, edukacinius užsiėmimus ir kt.



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai ir racionaliai valdant turtą, 2023 metais neviršyti suplanuotos įstaigos 

nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo  kainos.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų  1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

27,02 Pastatų ir aplinkos priežiūros skyriaus vedėjas Martynas Čiuderis

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

3000 Pastatų ir aplinkos priežiūros skyriaus vedėjas Martynas Čiuderis

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,2 Pastatų ir aplinkos priežiūros skyriaus vedėjas Martynas Čiuderis

I. Projektų valdymas:

1. Siekiant užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą, planuojama atlikti 

investicijų projekto ,,Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros muziejaus, K. 

Donelaičio 13, Kaune, modernizavimas" palėpės ir rūsio tvarkybos ir statybos darbus.

Investicijų projekto ,,Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus Vaikų literatūros muziejaus Donelaičio 

g. 13, Kaunas, modernizavimas" įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

25 Direktorė Deimantė Cibulskienė,

Finansų vadovė Jovita Leščauskienė 

Direktorė
(parašas)

Deimantė Cibulskienė

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai ir racionaliai valdant kilnojamąjį turtą, 2023 metais neviršyti suplanuotos 

įstaigos naudojamos tarnybinio transporto priemonės išlaikymo kainos.

2. Efektyviai ir taupiai valdant kilnojamąjį turtą 2023 metais, neviršyti suplanuotų 

tarnybinio transporto priemonės išlaikymo išlaidų, tenkančių vienam nuvažiuotam 

kilometrui. 

Turtas


