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Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Didinti Kauno IX forto muziejaus tarptautinį, institucinį žinomumą plėtojant 

edukacinius projektus ir vietinių bei tarptautinių kūrėjų įsitraukimą į kultūros 

kūrimo procesą prisidedant prie Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos 

realizavimo

Įgyvendintų partnerystės projektų skaičius 4

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas:

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Veikla: Lietuvai reikšmingų projektų („Kaunas – Europos kultūros 

sostinė 2022“) įgyvendinimas ir atmintinų datų (Vilniaus 700-osios 

metinės, M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės) minėjimas

2. Vykdyti Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros modernizavimą, 

siekiant užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir sukurti tinkamas sąlygas 

kultūros paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai.

Pasirašytų rangos darbų sutarčių skaičius 2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas:

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas

Veikla: Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas, kultūros kelių 

kompleksinė plėtra.

3. Įvykdyti Kauno IX forto muziejaus rinkinių saugykloje saugomų muziejinių 

vertybių perkėlimą į naujas laikino saugojimo patalpas, siekiant pasirengti Kauno IX 

forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastato ir Kauno IX forto muziejaus 

administracijos pastato atnaujinimui.

Iš Okupacijų ekspozicijos ir administracijos 

pastate esančių saugyklų į naujas laikinio 

saugojimo patalpas perkeltų muziejinių 

vertybių rinkinio dalis, proc.

100

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas:

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas

Veikla: Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas, kultūros kelių 

kompleksinė plėtra.

4.Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinant kultūrinės 

edukacijos paslaugų įvairovę ir stiprinant istorinės atminties aktualizavimą 

visuomenėje

Sukurtų naujų paslaugų skaičius, vnt. 4

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 

metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas:

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

Veikla:  Kultūros paslaugų plėtra ir pritaikymas, siekiant jų tolygios 

sklaidos per kultūros, švietimo, socialinio ir sveikatos sektoriaus 

įstaigas

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

1102 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 941  tūkst. eurų; turtui –10 tūkst. eurų.



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių

2022 –2024 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.) 37400 Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Tamulynienė

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 2000 Rinkodaros skyriaus vedėja Rita Dabulskytė 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 30 Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Tamulynienė

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

0,78 Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 1 Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

0 Neplanuojama

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.)

100 Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

1,52 Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.)

0 Neplanuojama

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

3000 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

40 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 9300 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

200 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Vykdyti Kauno IX forto muziejaus rinkinių saugyklose saugomų muziejinių vertybių 

perkėlimą į laikino saugojimo patalpas.

2. Atlikti Kauno IX forto muziejaus viso muziejinių vertybių rinkinio kompleksinį patikrinimą.

3. Išleisti muziejaus rinkinius, populiarinantį leidinį anglų kalba.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Atnaujinti edukacinius užsiėmimus.

2. Sukurti naują, skirta skirtingų klasių moksleiviams, edukacinį užsiėmimą.

3. Užtikrinti edukacinių užsiėmimų organizavimą vaikams ir mokiniams, skatinant kitų 

tikslinių grupių (suaugusiųjų ir neįgaliųjų) dalyvavimą edukaciniuose užsiėmimuose.

I. Apsilankymai:

1. Pritraukti esamas ir naujas tikslines auditorijas, organizuojant įvairias kultūros veiklas ir 

bendradarbiavimo iniciatyvas;

2. Rengti ir įgyvendinti muziejaus viešinimo kampanijas, siekiant didinti muziejaus 

žinomumą ir lankomumą;

3. Vykdyti organizuotų ekskursijų modelio įgyvendinimą.

4. Vykdyti nemokamo muziejaus ekspozicijų lankymo iniciatyvas: nemokamas lankymas 

paskutiniais mėnesio sekmadieniais, nemokamas lankymas renginių metu                           

4 NPP strateginis tikslas. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą                                                                                                                                                                                              

1 pažangos uždavinys: Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros                                                                                                                                                                  

5 pažangos uždavinys: Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

15 direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius

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 Neplanuojama

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Neplanuojama

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Neplanuojama

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Neplanuojama

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų 

skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Neplanuojama

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 3 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

10 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų 

paslaugų skaičius (vnt.)

4 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

1 Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:

1. Parengti ir paviešinti 350 vnt. suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo 

objektus. 

2. Užtikrinti suskaitmenintų paveldo objektų kopijų saugojimą papildomoje laikmenoje.

I. Paslaugos:

1. Didinti muziejaus lankomumą ir paslaugų prieinamumą, sukuriant naujas muziejaus 

teikiamas fizines ir e-paslaugas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1. Vykdyti išorės gidų akreditavimo mokymus;

1.2. Vykdyti organizuotų ekskursijų modelio sukūrimą ir įgyvendinimą;

1.3. Sukurti ir pristatyti visuomenei virtualią parodą.

2. Plėsti muziejaus veiklos sričių įvairovę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1. Organizuoti virtualias ir fizines pamokas, paskaitas, konkursus bei kitus renginius ir 

iniciatyvas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2.  Įtraukti 4 paslaugas į Kultūros paso paslaugų rinkinį;

2.3.  Atnaujinti ekspoziciją Kauno IX forto gynybinėje sienoje (požemiuose).



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

1 Rinkodaros skyriaus vedėja Rita Dabulskytė

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

4 Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus, Rinkodaros skyriaus vedėja 

Rita Dabulskytė, Istorijos skyriaus vedėjas

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

1 Direktorius Marius Pečiulis

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

2 Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas, Rinkodaros skyriaus vedėja 

Rita Dabulskytė

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

6 Direktorius Marius Pečiulis

IV. Rinkodara:

1. Atlikti kokybinį lankytojų poreikių tyrimą (Focus grupės);

2. Atlikti lankytojų pasitenkinimo edukatorių ir ekskursijų vadovų teikiamomis paslaugomis 

tyrimą;

3. Įgyvendinti skaitmeninės rinkodaros iniciatyvas ir vykdyti tematinį muziejaus rinkinių 

viešinimą soc. tinkluose, siekiant muziejaus paskyrų sekėjų skaičiau padidėjimo;

4. Atnaujinti Muziejaus interneto svetainę.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 2 Rinkodaros skyriaus vedėja Rita Dabulskytė, Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus, Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Pritraukti savanorius dalyvauti muziejaus renginių organizavime ir jų įgyvendinime.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

8 Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Tamulynienė, Rinkodaros 

skyriaus vedėja Rita Dabulskytė

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 88 Direktorius Marius Pečiulis

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,67 Direktorius Marius Pečiulis

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

4,5 Direktorius Marius Pečiulis

II. Tarptautiškumas:

1. Organizuoti Tarptautinės parodos (meninės instaliacijos) „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“ 

(aut. Bruce Clarke) parengimą ir eksponavimą muziejuje.

2. Vykdyti šiuos kultūros ir meno projektus: 

2.1 Kaunas 2022 projektą:  „Butoh žanro šokio pasirodymas“; 

2.2 Kaunas 2022 projektą: „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“;

2.3. Tarptautinį projektą jaunimui „Onboarding memories. Digital european rooms of 

remembrance“ („Įtraukiami prisiminimai. Skaitmeniniai Europos atminties kambariai“);

2.4. Tarptautinį projektą dėl menininko Rainer Viertlbock (Vokietija) parodos apie 

nacistines koncentracijos stovyklas Europoje įrengimo 2023 m. Kauno IX forto muziejuje

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1.1. Bendradarbiaujant su Kauno miesto muziejumi parengti ir eksponuoti parodą, skirtą 

pažymėti Kauno tvirtovės statybų pradžios 140-ąsias metines; 

1.2. Bendradarbiaujant su Kaunas 2022 dalyvauti rengiant parodą ,,1972: pramušti sieną".

2. 2022 metais organizuoti ir įgyvendinti šias veiklas:

2.1. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimą bendradarbiaujant su Kauno 

Jono Jablonskio gimnazija ir Izraelio ambasada Lietuvoje; 

2.2.  Atminimo eiseną ir G. Verdi operos „Nabukas“ pristatymą bendradarbiaujant su 

Kauno valstybiniu muzikiniu teatru; 

2.3. Gedulo ir vilties dienos minėjimą bendradarbiaujant su Lietuvos tremtinių ir politinių 

kalinių sąjunga; 

2.4. Moksleivių skaitovų konkursą „Tylios sienos, žodžių paliestos“ bendradarbiaujant su 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti sekretoriatu

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Priimti naujus darbuotojus į laisvas ar atsilaisvinusias pareigybes, siekiant užtikrinti 

efektyvų muziejaus planuojamų kultūros ir infrastruktūros gerinimo veiklų organizavimą ir 

įgyvendinimą, organizuojant atrankas ir konkursus.



Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 42 Direktorius Marius Pečiulis

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

30 Direktorius Marius Pečiulis

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 90000 Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Tamulynienė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 107940 Rinkodaros skyriaus vedėja Rita Dabulskytė, Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, atnaujinant jų dalykines ir profesines žinias,

susijusias su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, vadovavimu, 

muziejininkyste, rinkodara, komunikacija, renginių organizavimu, viešųjų pirkimų 

organizavimu, lankytojų aptarnavimu, duomenų apsauga, buhalterine apskaita

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1.Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir 

pan. suteikimo, įėjimo į muziejų bilietų) ir prekių pardavimo.

2. Pritraukti papildomą finansavimą iš Kultūros tarybos bei kitų fondų lėšų.



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Valdyti patikėjimo teise dešimt pastatų (5 - kultūros paskirties, 2 - administracinės

paskirties, 2 - pagalbinio ūkio paskirties, 1 - gamybos, pramonės paskirties) ir vieną 49 ha

žemės sklypą.

2. Nuolat saugoti, prižiūrėti ir tvarkyti valdomą nekilnojamą turtą.

3. Organizuoti ir koordinuoti kultūros paskirties pastato modernizavimo ir

administracinės paskirties pastato energinio efektyvumo gerinimo projektų

įgyvendinimą.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

44 Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas Valdas Misiūnas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės 

transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)

1500 Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas Valdas Misiūnas

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,38 Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas Valdas Misiūnas

I. Projektų valdymas:

1. Tęsti investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimą, 

organizuojant rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras bei pirkimo sutarčių vykdymą.

Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)

52 Direktorius Marius Pečiulis

Direktorius
(parašas)

Marius Pečiulis

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai valdyti ir tinkamai pagal paskirtį naudoti muziejui priklausančias dvi 

tarnybines transporto priemones (lengvąjį automobilį ir krovininį automobilį).

Turtas
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