
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

2 4 200%

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos 

sukeltą situaciją buvo ieškoma 

galimybių perorientuoti muziejaus 

veiklą.

1 1 100%

7 7 100%

14 12 86%

Surengta mažiau renginių nei buvo 

planuota dėl renginių organizavimo 

apribojimo atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos teritoriojoje paskelbtą 

karantiną

4. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatines ekspozicijas, 

rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius Kauno IX forto 

muziejuje. Populiarindamas Lietuvos istorijai svarbius įvykius ir procesus ir didindamas tikslinių muziejaus lankytojų grupių 

įtrauką, atsižvelgdamas į dėl Covid-19 pandemijos pakitusias renginių organizavimo sąlygas, Kauno IX forto muziejus 

suorganizavo 12 renginių, supažindinančių su pagrindiniais muziejuje pristatomais istoriniais laikotarpiais. 

Suorganizuotų renginių skaičius, 

vnt.

KAUNO IX FORTO MUZIEJUS

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Didinti Kauno IX forto muziejaus tarptautinį institucinį žinomumą, organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose 

partnerystės projektuose Kauno IX forto muziejus siekdamas didinti tarptautinį žinomumą ir tikslinių auditorijų plėtrą su 

partneriais įgyvendino: Rumunijos choreografės Aleksandros Piriči choreografinį projektą "Pulsas"; kuriant tarptautinę 

parodą su Brüder-Schönfeld-Forum e.V. (Vokietijos federacija) Vokietijos archyvuose buvo surinkta parodai aktuali 

informacija apie į Lietuvą 1941 m. deportuotus Vokietijos žydus; pradėtas bedradarbiavimas ir pateikta vertinimui projektinė 

paraiška su Ešo (Liuksemburgas) Nacionaliniu rezistencijos muziejumi realizuoti bendrą projektą Kaunas Europos kultūros 

sostinė 2022 programai; Kauno IX forto muziejus stebėtojo teisėmis buvo įtrauktas kaip Lietuvos atstovas Insutute of 

European Network Remembrance and Solidarity platformoje su tikslu tapti Lietuvai nuolatine šios organizacijos nare.

Bendradarbiavimo projektų 

skaičius, vnt.

2. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatines ekspozicijas, 

rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius  Kauno IX forto 

muziejuje. 2020 m. LRS Seimui paskelbus Japonijos konsulo Č. Sugiharos metais ir siekiant didinti tikslinių grupių pritraukimą 

į muziejų bei populiarinti muziejaus pristatomą Holokausto temą, buvo sukurta moderni, interaktyviu patyriminiu žaidimu 

papildyta nuolatinė ekspozicija "Vilties diplomatai".

Naujų įrengtų ekspozicijų skaičius, 

vnt.

3. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatines ekspozicijas, 

rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius  Kauno IX forto 

muziejuje. Kauno IX forto muziejus siekdamas populiarinti muziejaus nuostatuose nurodytus istorinius laikotarpius kartu su 

partneriais muziejuje ir kitose Lietuvos vietose surengė 7 parodas pristatančias Holokausto, politinių kalinių bei tremtinių ir 

Kauno tvirtovės istorines temas. 

Surengtų parodų skaičius, vnt.

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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



1 0 0%

Centrinė projektų valdymo agentūra 

kvietimą pasirašyti finansavimo sutartį 

pateikė tik 2020 m. IV ketv. pabaigoje. 

Dėl šios priežasties techninio projekto 

rengimo sutartis pasirašyta tik 

kalendorinių metų pabaigoje ir jo 

užbaigimas perkeliamas į 2021 m II 

ketv.

100 100

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

37389

8359

11009

5. Organizuoti ir koordinuoti Okupacijų ekspozicijos pastato modernizavimo projektą, siekiant gerinti muziejaus 

infrastruktūrą. Siekiant atnaujinti Kauno IX forto muziejaus infrastruktūrą buvo pateikta Centrinei projektų valdymo 

agentūrai ir patvirtinta investicinio projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" paraiška bei pradėtas pastato 

techninio projekto rengimas. Taip pateikta ir patvirtinta paraiška Valstybės investicijų plėtros agentūrai dėl Kauno IX forto 

muziejaus energinio efektyvumo gerinimo. 

Parengtų techninių projektų 

skaičius, vnt.

6. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas. Siekiant prisitaikyti prie dėl Covid-19 pandemijos apriboto lankymo buvo perorientuota ir prie susidariusios 

aktualios bei nuolat kintančios situacijos adaptuota muziejaus veikla. Įstaigos resursai buvo nukreipti aktyvinant virtualią 

veiklą, išnaudojant neplanuotas papildomo finansavimo galimybes teikiant projektines paraiškas ir atnaujinant fizinę įstaigos 

infrastruktūrą. Siekiant prisitaikyti prie dėl Covid-19 pandemijos apriboto lankymo buvo perorientuota ir prie susidariusios 

aktualios bei nuolat kintančios situacijos adaptuota muziejaus veikla. Įstaigos resursai buvo nukreipti išnaudojant 

neplanuotas papildomo finansavimo galimybes teikiant projektines paraiškas; atnaujinant fizinę įstaigos infrastruktūrą ir 

aktyvinant virtualią veiklą. Buvo teikiama 12 alternatyvių prieigų fiziniam apsilankymui prie teikiamų kultūros paslaugų. 

Sukurta 11 naujų virtualių paslaugų nuotoliniu būdu teikiamų paslaugų. Sukurtas 1 nuotolinis edukacinis užsiėmimas. 

Surengti 3 nuotoliniai renginiai ir 2 virtualios parodos.

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas, proc.

Planuota reikšmė nepasiekta dėl Covid-19 

pandemijos, muziejaus veiklos, lankomumo 

ir renginių organizavimo apribojimų. 

Planuota reikšmė viršyta dėl nemokamo 

lankymosi Muziejuje  paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais aktualumo ir patrauklumo, 

taip pat dėl Muziejaus teikiamų paslaugų 

prieinamumo socialiai pažeidžiamoms 

grupėms ir nemokamų tikslinių renginių / 

iniciatyvų įgyvendinimo.

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų 

dalis (proc.)

55000 29859 54%

20 36,86995546 184%

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1. 2020 metais buvo didinamas muziejaus žinomumas įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį socialiniuose tinkluose, 

muziejaus interneto svetainėje, rengiant ir publikuojant 

informacinius pranešimus, reklamuojant teikiamas paslaugas. 

Vykdytas muziejaus veiklos viešinimas naujienų portaluose, 

spaudoje, televizijoje, radijuje, interneto svetainėje.                                                                                        

Bendrą muziejaus lankytojų skaičių per 2020 metus sudarė:

1.1. Lankytojai, apsilankę muziejuje (ekspozicijose, parodose, 

edukaciniuose užsiėmimuose ir pan.) – 29094;

1.2. Lankytojai, apsilankę muziejaus renginiuose – 760;                  

1.3. Fondų lankytojai - 5.  

2. 2020 metais buvo gerinama muziejuje teikiamų paslaugų 

kokybė, atnaujinant ekskursijų organizavimo tvarką. Parengtas 

naujas efektyvaus lankytojų aptarnavimo modelis, tačiau jo 

įdiegimą sustabdė Covid-19 pandemija ir su tuo susiję veiklos 

apribojimai. Pagal rekomendacijas vykdytas teikiamų paslaugų 

kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, kokybiškas ir saugus 

muziejaus lankytojų aptarnavimas.

3. Įgyvendintos dvi nemokamo ekspozicijų lankymo programos:

4.1. Nemokamas lankymas paskutiniais mėnesio sekmadieniais 

4.2. Nemokamas lankymas Valstybinių švenčių dienomis: vasario 

16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.    

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)



6705

78706

576

885

0

0

Atsižvelgiant į aktualų poreikį buvo 

demontuojamos senesnės muziejaus 

ekspozicijos skubiai pritaikant erdves 

laikinų parodų eksponavimui, dėl ko buvo 

sumažintas bendrai eksponuojamų 

artefaktų kiekis.

Planuota reikšmė viršyta dėl nemokamo 

lankymosi Muziejuje  paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais aktualumo ir patrauklumo, 

taip pat dėl Muziejaus teikiamų paslaugų 

prieinamumo socialiai pažeidžiamoms 

grupėms ir nemokamų tikslinių renginių / 

iniciatyvų įgyvendinimo.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.)

Visuomenei pristatyta muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

1,8 1,124437781 62%

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų 

dalis (proc.)

20 36,86995546 184%

I. Apsilankymai:

1. 2020 metais buvo didinamas muziejaus žinomumas įvairiomis 

komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį socialiniuose tinkluose, 

muziejaus interneto svetainėje, rengiant ir publikuojant 

informacinius pranešimus, reklamuojant teikiamas paslaugas. 

Vykdytas muziejaus veiklos viešinimas naujienų portaluose, 

spaudoje, televizijoje, radijuje, interneto svetainėje.                                                                                        

Bendrą muziejaus lankytojų skaičių per 2020 metus sudarė:

1.1. Lankytojai, apsilankę muziejuje (ekspozicijose, parodose, 

edukaciniuose užsiėmimuose ir pan.) – 29094;

1.2. Lankytojai, apsilankę muziejaus renginiuose – 760;                  

1.3. Fondų lankytojai - 5.  

2. 2020 metais buvo gerinama muziejuje teikiamų paslaugų 

kokybė, atnaujinant ekskursijų organizavimo tvarką. Parengtas 

naujas efektyvaus lankytojų aptarnavimo modelis, tačiau jo 

įdiegimą sustabdė Covid-19 pandemija ir su tuo susiję veiklos 

apribojimai. Pagal rekomendacijas vykdytas teikiamų paslaugų 

kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, kokybiškas ir saugus 

muziejaus lankytojų aptarnavimas.

3. Įgyvendintos dvi nemokamo ekspozicijų lankymo programos:

4.1. Nemokamas lankymas paskutiniais mėnesio sekmadieniais 

4.2. Nemokamas lankymas Valstybinių švenčių dienomis: vasario 

16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.    

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus rinkinių pildymas naujomis muzealijomis ir jų 

apskaita. (įsigyti 576 naujų eksponatų).

2. Populiarinti muziejaus rinkinius rengiant naujas ekspozicijas ir 

parodas. 

Surengtos  esminės parodos:

– „VIENYBĖJE – STIPRYBĖ“;

– „Kauno tvirtovė šiandien“ (fotografijos konkursinės, ne iš 

muziejaus rinkinių);

– „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos atspindžiai“;                                                                                                        

–„Išlikę ateičiai“ paroda apie Kauno IX forte 1942 m. sušaudytą J. 

Čižinauskaitę;                                                                                                            

-Fotografijų paroda “Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 

1989 metais”  .



6

1

0

0

0

0

54896

65129

34

31

1336

Sklandus pervertinimas nevyko dėl: 1) 

priverstinio Rinkinių komplektavimo 

komisijos narių darbo nuotoliniu būdu (del 

Covid-19 pandemijos); 2) buvo rastas 

neatitikimas tarp priėmimo aktų knygose 

esančių eksponatų skaičiaus, pervertinimo 

protokoluose esančių pervertintų 

eksponatų skaičiaus ir protokolų išrašuose 

pateiktų skaičių. Neišsiaiškinus kiek ir kurių 

metų eksponatai nebuvo įvertinti ir/ar 

kodėl skirtinguose dokumentuose pateikti 

skirtingi skaičiai, pervertinimas buvo 

nukeliamas. Norint pervertinti visus iki galo, 

Muziejuje esančius eksponatus, būtina 

atlikti nuodugnų tyrimą, kuris leistų 

identifikuoti iki 2017 metų nepervertintus 

eksponatus.

Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

1,8 1,697456357 94% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.) 

0 0 #DIV/0!

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 7 7 100%

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus rinkinių pildymas naujomis muzealijomis ir jų 

apskaita. (įsigyti 576 naujų eksponatų).

2. Populiarinti muziejaus rinkinius rengiant naujas ekspozicijas ir 

parodas. 

Surengtos  esminės parodos:

– „VIENYBĖJE – STIPRYBĖ“;

– „Kauno tvirtovė šiandien“ (fotografijos konkursinės, ne iš 

muziejaus rinkinių);

– „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos atspindžiai“;                                                                                                        

–„Išlikę ateičiai“ paroda apie Kauno IX forte 1942 m. sušaudytą J. 

Čižinauskaitę;                                                                                                            

-Fotografijų paroda “Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 

1989 metais”  .

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 82,74972683 83%



0

0

2

0

Dėl Covid19 pandemijos visos kultūros 

įstaigos turėjo skubiai perorientuoti savo 

veiklą. Dėl šios priežasties kolegos iš kitų 

muziejų konsultavosi apie istorinės 

medžiagos teikimo galimybes savo įstaigų iš 

anksto neplanuotų veiklų vykdymui.
Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

1,8 1,697456357 94%

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Muziejaus rinkinių pildymas naujomis muzealijomis ir jų 

apskaita. (įsigyti 576 naujų eksponatų).

2. Populiarinti muziejaus rinkinius rengiant naujas ekspozicijas ir 

parodas. 

Surengtos  esminės parodos:

– „VIENYBĖJE – STIPRYBĖ“;

– „Kauno tvirtovė šiandien“ (fotografijos konkursinės, ne iš 

muziejaus rinkinių);

– „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos atspindžiai“;                                                                                                        

–„Išlikę ateičiai“ paroda apie Kauno IX forte 1942 m. sušaudytą J. 

Čižinauskaitę;                                                                                                            

-Fotografijų paroda “Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 

1989 metais”  .

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

0 2 #DIV/0!



2133

0

13

7

12

2

123

118

0

1

4

8140

1367

19125

1550

277232

13514

1489

13514

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

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.)

Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Parengti 2 nauji edukaciniai užsiėmimai: „Ar Tau įdomu... 

VAIKAI TREMTYJE KAIP GYVENO?“ ir „VIENYBĖJE–STIPRYBĖ“ 

(laikinas užsiėmimas Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti).

2. Buvo organizuoti edukaciniai užsiėmimai vaikams ir mokiniams, 

skatinamas kitų asmenų (suaugusiųjų) dalyvavimas edukaciniuose 

užsiėmimuose. Bendras edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 

2153 vnt.:

2.1. Edukacinių užsiėmimų muziejuje dalyvių skaičius – 1 507;

2.2. Išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 646.                                                                                                                      

3. Suplanuota edukacinio leidinio publikavimo (gavus LKT 

finansavimą) veikla nebuvo įgyvendinta. Vietoje jos atsižvelgiant į 

atkualų Covid-19 pandemijos ir karantino situacijos suponuotą 

poreikį buvo parengta lauko paroda „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos 

atspindžiai“ (gavus LKT finansavimą).                                                                                    

4. 2020 metais buvo pateiktos 3 paraiškos dėl naujų paslaugų 

įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Dvi naujos Kultūros 

paso paslaugos moksleiviams patvirtintos rugsėjo mėn.

5. 2020 metais buvo organizuotas edukacinių paslaugų teikimas: 

ekskursijų vedimas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

9000 2153 24%

Ekskursijų dalyvių skaičius (žm.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmeninti muziejaus rinkiniuose esantys kultūros paveldo 

objektai ir pateikti viešajai prieiga i (1550  vnt.)

242%14,495790856Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Covid 19 pandemija ir muziejaus veiklos 

sustabdymas sąlygojo padidintą žmonių 

susidomėjimą skaitmeniniu turiniu 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Planuota reikšmė nepasiekta dėl Covid-19 

pandemijos ir su  jos valdymu susijusių 

neformalaus ugdymo veiklos apribojimų 

tiek Muziejuje, tiek švietimo įstaigose.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)



13514

2

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmeninti muziejaus rinkiniuose esantys kultūros paveldo 

objektai ir pateikti viešajai prieiga i (1550  vnt.)

242%14,495790856Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Covid 19 pandemija ir muziejaus veiklos 

sustabdymas sąlygojo padidintą žmonių 

susidomėjimą skaitmeniniu turiniu 



LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS 

sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0!

11

3

12

LIMIS portale prieinamų Lietuvos 

muziejų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

#DIV/0! #DIV/0!

IV. Skaitmeninimas:

1. Suskaitmeninti muziejaus rinkiniuose esantys kultūros paveldo 

objektai ir pateikti viešajai prieiga i (1550  vnt.)

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

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.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų  suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių 

skaitmeninimo kompetencijų 

centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. 

Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos 

jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

#DIV/0!

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

3 14 467% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius 

(vnt.)

Dėl Covid-19 pandemijos ir muziejaus 

lankomumo apribojimų kultūros 

prieinamumą buvo siekiama užtikrinti 

kuriant skaitmeninius e.produktus, kurie 

nebuvo planuoti.                                              

Dėl Covid-19 pandemijos, muziejaus 

lankomumo ir renginių organizavimo 

apribojimų surengta mažiau renginių nei 

buvo planuota.

Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

I. Paslaugos:

1. Parengtas, bet dėl Covid-19 pandemijos neįdiegtas naujas 

efektyvaus lankytojų aptarnavimo modelis, sudarant palankesnes 

galimybes lankytojams dalyvauti ekskursijose.

2. Buvo plečiama muziejaus veiklos sričių įvairovė:

2.1. Pateiktos 3 paraiškos dėl naujų paslaugų įtraukimo į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį. Dvi paraiškos patvirtintos, trečiosios 

vertinimo rezultatai bus paskelbti 2021 m. sausio mėn.;

2.2. Įrengta nauja ekspozicija „Vilties diplomatai“;

2.3. Atnaujinta ekspozicija „Kauno tvirtovė 1879 - 1918 m.";  

2.4. Atlikti ekspozicijos/video instaliacijos lietuvių ir anglų kalbomis 

„Kauno tvirtovės puolimas 1915 m." atnaujinimo darbai.

3. Buvo suorganizuota 12 renginių:

– Laisvės gynėjų dienos minėjimas;

– Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas;

– A. Bubnio knygos pristatymas;

– Lietuvos nepriklausomybės dienos Vasasio 16 d. minėjimas;

– Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas;

– Vieša paskaita „Nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklos: 

nuo įkalinimo iki išlaisvinimo“ ;

– Fotografijų konkurso baigiamasis renginys (parodos 

atidarymas);

– Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimas;

– Choreografijos pasirodymas „PULSAS“ (Aleksandra Pirici);

– Mokinių meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių 

paliestos“;

– Vieša paskaita „Mirties bausmės evoliucija: nuo nukryžiavimo iki 

dujų kameros“;

– Virtualus seminaras „Lietuvos Nepriklausomybės kovos 

1918–1920 m.“

II. Kultūros produktai:

1. Sukurta 11 naujų e. produktų:

– virtuali paroda „Betonu alsuojantis brutalizmas ir istorinė 

atmintis, liudijanti brutalumą“;

– virtuali paroda „Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 

m.“; 

– straipsnių (pasakojimų) rinkinys „Muziejininko užrašai“; 

– pažintinių vaizdo įrašų ciklas apie Kauno tvirtovės fortus 

„VIRŠUM FORTŲ“;

– ECHOtektūra. Audiovizualinės architektūros albumas; 

– Virtualus seminaras „Lietuvos Nepriklausomybės kovos 

1918–1920 m.“ 

– Virtualus maršrutas „Kauno tvirtovės IX fortas“ mobiliojoje 

programėlėje Actionbound;

– Virtuali pamoka „Kauno žydų istorija“;

– Mobilioji programėlė KOSMOS APP (audio kompozicija 

„Susitaikymas“);

 – Specialus vaizdo siužetas, skirtas tarptautinės Muziejų dienos 

minėjimui; 

–  Specialus vaizdo siužetas dedikuotas skulptoriaus A.V. 

Ambraziūno atminimui;

2. Sukurti 3 nauji kultūros produktai:

– Paroda ir edukacinis užsiėmimas „VIENYBĖJE – STIPRYBĖ“;

– Fotografijų konkursas ir paroda „Kauno tvirtovė šiandien“;

– Lauko paroda „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos atspindžiai“.



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

11 11 100% 62

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

0 3 #DIV/0! Techninė klaida, įrašant rodiklio reikšmę 

plane. Kauno IX forto muziejuje buvo 

pritaikytos dvi paslaugos žmonėms, 

turintiems negalią. 2020 metais papildomai 

pritaikyta viena paslauga žmonės 

turintiems  negalią

1

2

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

0 0 #DIV/0! Nebuvo planuota

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

1 3 300%

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

Atsižvelgiant į muziejaus lankymo 

apribojimus dėl Covid-19 pandemijos buvo 

nuspręsta įvykdyti populiarių ekspozicijų 

sudėtinių elementų atnaujinimą, ko nebūtų 

buvę įmanoma esant lankymui.

I. Paslaugos:

1. Parengtas, bet dėl Covid-19 pandemijos neįdiegtas naujas 

efektyvaus lankytojų aptarnavimo modelis, sudarant palankesnes 

galimybes lankytojams dalyvauti ekskursijose.

2. Buvo plečiama muziejaus veiklos sričių įvairovė:

2.1. Pateiktos 3 paraiškos dėl naujų paslaugų įtraukimo į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį. Dvi paraiškos patvirtintos, trečiosios 

vertinimo rezultatai bus paskelbti 2021 m. sausio mėn.;

2.2. Įrengta nauja ekspozicija „Vilties diplomatai“;

2.3. Atnaujinta ekspozicija „Kauno tvirtovė 1879 - 1918 m.";  

2.4. Atlikti ekspozicijos/video instaliacijos lietuvių ir anglų kalbomis 

„Kauno tvirtovės puolimas 1915 m." atnaujinimo darbai.

3. Buvo suorganizuota 12 renginių:

– Laisvės gynėjų dienos minėjimas;

– Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas;

– A. Bubnio knygos pristatymas;

– Lietuvos nepriklausomybės dienos Vasasio 16 d. minėjimas;

– Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas;

– Vieša paskaita „Nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklos: 

nuo įkalinimo iki išlaisvinimo“ ;

– Fotografijų konkurso baigiamasis renginys (parodos 

atidarymas);

– Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimas;

– Choreografijos pasirodymas „PULSAS“ (Aleksandra Pirici);

– Mokinių meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių 

paliestos“;

– Vieša paskaita „Mirties bausmės evoliucija: nuo nukryžiavimo iki 

dujų kameros“;

– Virtualus seminaras „Lietuvos Nepriklausomybės kovos 

1918–1920 m.“

II. Kultūros produktai:

1. Sukurta 11 naujų e. produktų:

– virtuali paroda „Betonu alsuojantis brutalizmas ir istorinė 

atmintis, liudijanti brutalumą“;

– virtuali paroda „Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 

m.“; 

– straipsnių (pasakojimų) rinkinys „Muziejininko užrašai“; 

– pažintinių vaizdo įrašų ciklas apie Kauno tvirtovės fortus 

„VIRŠUM FORTŲ“;

– ECHOtektūra. Audiovizualinės architektūros albumas; 

– Virtualus seminaras „Lietuvos Nepriklausomybės kovos 

1918–1920 m.“ 

– Virtualus maršrutas „Kauno tvirtovės IX fortas“ mobiliojoje 

programėlėje Actionbound;

– Virtuali pamoka „Kauno žydų istorija“;

– Mobilioji programėlė KOSMOS APP (audio kompozicija 

„Susitaikymas“);

 – Specialus vaizdo siužetas, skirtas tarptautinės Muziejų dienos 

minėjimui; 

–  Specialus vaizdo siužetas dedikuotas skulptoriaus A.V. 

Ambraziūno atminimui;

2. Sukurti 3 nauji kultūros produktai:

– Paroda ir edukacinis užsiėmimas „VIENYBĖJE – STIPRYBĖ“;

– Fotografijų konkursas ir paroda „Kauno tvirtovė šiandien“;

– Lauko paroda „ISTORIJOS LŪŽIAI. Vietos atspindžiai“.

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų plėtojimas (muziejaus 

tarptautinio reprezentatyvumo didinimas, gerųjų patirčių 

pasisėmimas):

1.1. Bendradarbiauti su Verein Schoenfeld Brueder draugija 

siekiant suorganizuoti tarptautinę Kauno IX forto muziejaus 

parodą Frankfurto prie Maino mieste 2021 metais;

1.2.Bendradarbiauti su Ešas 2022 (Liuksemburgas) Europos 

kultūros sostinė organizaciniu komitetu ir tarptautine choreografų 

ir dalininkų komanda siekant suorganizuoti kompleksinį 

audiovizualinį projektą Kauno IX forto memorialiniame komplekse 

2022 metais.                                                                                                

1.3. Įgyvendintas neplanuotas rumunų menininkės Aleksandros 

Pirici choreografijos projektas „PULSAS“;                                                 

1.4. Bendradarbiavimas su Insutute od European Network 

Remembrance and Solidaryti dėl nuolatinės Lietuvos narystės 

tarptautinėje platformoje.



3

1

0

0

0 Nebuvo planuota

0 Nebuvo planuota

3

4

1

2

II. Tarptautiškumas:

1. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų plėtojimas (muziejaus 

tarptautinio reprezentatyvumo didinimas, gerųjų patirčių 

pasisėmimas):

1.1. Bendradarbiauti su Verein Schoenfeld Brueder draugija 

siekiant suorganizuoti tarptautinę Kauno IX forto muziejaus 

parodą Frankfurto prie Maino mieste 2021 metais;

1.2.Bendradarbiauti su Ešas 2022 (Liuksemburgas) Europos 

kultūros sostinė organizaciniu komitetu ir tarptautine choreografų 

ir dalininkų komanda siekant suorganizuoti kompleksinį 

audiovizualinį projektą Kauno IX forto memorialiniame komplekse 

2022 metais.                                                                                                

1.3. Įgyvendintas neplanuotas rumunų menininkės Aleksandros 

Pirici choreografijos projektas „PULSAS“;                                                 

1.4. Bendradarbiavimas su Insutute od European Network 

Remembrance and Solidaryti dėl nuolatinės Lietuvos narystės 

tarptautinėje platformoje.

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) 

įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

2 4 200% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltą 

situaciją buvo ieškoma galimybė 

perorientuoti muziejaus veiklą.
Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

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

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

0 0 #DIV/0! Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Nebuvo planuota

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltą 

situaciją buvo ieškoma galimybė 

perorientuoti muziejaus veiklą.

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.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Muziejaus reprezentuojamų istorinių temų populiarinimas ir 

aktualizavimas bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo, tyrimų 

centrais, atminties institucijomis.

2. Išorinių kultūros kūrėjų įsitraukimo į kultūros kūrimo procesus 

muziejuje skatinimas.    

2020 metais įvyko bendradarbiavimas, organizuojant tokias 

veiklas:                                                                                                           

1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas (Ramučių kultūros centro 

Domeikavos skyrius);

2. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo organizavimas (Kauno 

žydų bendruomenė, KĮ „Kauno santaka“, Lenkijos Respublikos 

ambasada, Lenkijos institutas Vilniuje);

3. Konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“ (Tarptautinė komisija 

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti)

4. Projektas „PULSAS“ (Kauno menininkų namai, parodų erdvė 

„Swallow“/ VšĮ Marginalia);

5. Projektas „ECHOtektūra“ (Kauno menininkų namai);

6. Virtualių pamokų platforma „Atrask savo kraštą 

muziejuje“(Lietuvos muziejų asociacija);

7. Skaitmeninė platforma KOSMOS APP (VšĮ Kosmos Theatre, 

individualūs menininkai);                                                                                                  

8. Tarptautinė muziejų diena ( Lietuvos muziejų asociacija)                              

9. Fotografijų paroda “Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 

1989 metais” (Kauno kolegija).                                                                                           

10. Stendinė paroda "Nacistinės Vokietijos mirties stovykla. 

KONZENTRATIONSLAGER AUSCHWITZ" (Lenkijos institutas 

Vilniuje).

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

9 10 111% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius (vnt.)

0 0 #DIV/0!



0

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0! 1 Nėra galimybės apskaičioti 

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti muziejuje indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0! 5240 Nėra galimybės apskaičioti 

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltą 

situaciją buvo ieškoma galimybė 

perorientuoti muziejaus veiklą.

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara:

 1. Atlikta Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos inicijuota 

apklausa nemokamo ekspozicijų lankymo metu (paskutinį vasario 

mėnesio sekmadienį), susisteminti duomenys, parengta ir pateikta 

apklausos suvestinė ataskaita.

2. Parengta ir socialiniuose tinkluose paskelbta 40 skirtingo turinio 

ir formato viešinimo kampanijų. Bendras muziejaus 

administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius – 

5 240 (Facebook sekėjai – 4 514; Instagram sekėjai – 726).

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Muziejaus reprezentuojamų istorinių temų populiarinimas ir 

aktualizavimas bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo, tyrimų 

centrais, atminties institucijomis.

2. Išorinių kultūros kūrėjų įsitraukimo į kultūros kūrimo procesus 

muziejuje skatinimas.    

2020 metais įvyko bendradarbiavimas, organizuojant tokias 

veiklas:                                                                                                           

1. Laisvės gynėjų dienos minėjimas (Ramučių kultūros centro 

Domeikavos skyrius);

2. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo organizavimas (Kauno 

žydų bendruomenė, KĮ „Kauno santaka“, Lenkijos Respublikos 

ambasada, Lenkijos institutas Vilniuje);

3. Konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“ (Tarptautinė komisija 

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 

įvertinti)

4. Projektas „PULSAS“ (Kauno menininkų namai, parodų erdvė 

„Swallow“/ VšĮ Marginalia);

5. Projektas „ECHOtektūra“ (Kauno menininkų namai);

6. Virtualių pamokų platforma „Atrask savo kraštą 

muziejuje“(Lietuvos muziejų asociacija);

7. Skaitmeninė platforma KOSMOS APP (VšĮ Kosmos Theatre, 

individualūs menininkai);                                                                                                  

8. Tarptautinė muziejų diena ( Lietuvos muziejų asociacija)                              

9. Fotografijų paroda “Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 

1989 metais” (Kauno kolegija).                                                                                           

10. Stendinė paroda "Nacistinės Vokietijos mirties stovykla. 

KONZENTRATIONSLAGER AUSCHWITZ" (Lenkijos institutas 

Vilniuje).

Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

9 10 111%



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai 

savanoriavimo, socialinio dalyvavimo tema.

Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) 

ir trumpai pakomentuojama.

2.

3.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

0 0 #DIV/0! Muziejuje ir/ar renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius nebuvo 

planuotas

73

21

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

7,11 7,111111111 100% 9

31

19

41

19

17,4931507

1174375,91

1036930

814000

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,75609756 0,756097561 100% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Įgyvendinta Kauno IX forto muziejaus struktūros pertvarka: 

patvirtinta suderinta su Kultūros ministerija Kauno IX forto 

muziejaus organizacinės struktūra  bei pareigybių sąrašas, 

patvirtinti skyrių nuostatai ir pareigybių aprašymai. Parengtas 

veiksmų planas dėl darbo sutarčių atnaujinimo bei nutraukimo.                   

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 71,23287671 71% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) Užimtų pareigybių dalis mažesne, nei buvo 

planuota dėl vykdytos stuktūros pertvarkos.

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                         Buvo 

kelta darbuotojų kvalifikacija, atnaujintos dalykinės ir profesinės 

žinios (susijusios su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių 

valdymu, muziejininkyste, rinkodara, viešųjų pirkimų 

organizavimu, darbuotojų sauga, sveikata, civiline sauga, 

darbuotojų ir kultūros vertybių priešgaisrine sauga, elektronikos, 

elektrotechnikos eksploatavimu, buhalterine apskaita).

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 

dalis (proc.)

14 26,02739726 186% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltą 

situaciją buvo ieškoma galimybė 

perorientuoti muziejaus veiklą bei rinkoje 

atsirado papildomai siūlomų nuotolinių 

mokymų
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

Finansai
I. Gautos lėšos:                                                                                           

1. Pritrauktos lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių 

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

2. Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš biudžetinių įstaigų, suteikiant 

kultūros paslaugas.

3. Gautas papildomas finansavimas iš Kultūros tarybos fondų lėšų.

Parengtos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimui pateiktos 5 

paraiškos:

3.1. Dėl projekto „Lauko parodos ir mobiliosios aplikacijos 

sukūrimas Kauno IX forto memorialinio komplekso architektūros ir 

skulptūros simbolinėms reikšmėms atskleisti“  (gautas 

finansavimas);                                                                                                 

3.2. Dėl nuolatinės ekspozicijos „Vilties diplomatai“ įrengimo 

(gautas finansavimas);                                                                                

3.3. Dėl tarptautinės konferencijos "Žydų tautos kultūrinis 

paveldas Lietuvoje" (neskirtas finansavimas);                                               

3.4. Dėl autentiškų, unikalių kultūros vertybių, iliustruojančių 

Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų laikotarpius, įsigijimo (gautas 

finansavimas)                                                                                                

3.5.Dėl interaktyviosios ekspozicijos, skirtos pažymėti "Didžiosios 

akcijos" 80-ąsias metines, įrengimo (sprendimas dėl finansavimo 

bus gautas 2021 metais)            

Pateikta vertinimui projektinė paraiška su Ešo (Liuksemburgas) 

Nacionaliniu rezistencijos muziejumi realizuoti bendrą projektą 

Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programai (sprendimas dėl 

finansavimo bus gautas 2021 m. I ketv.) 

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

80000 61595,42 77% Metinis įstaigos biudžetas (eurai) Pritraukta mažiau lėšų, nei buvo planuota, 

dėl sustabdyto muziejaus lankymo dėl  

Covid-19 pandemijosGautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)



222930

60127,3

1468,12

0

34000,02

I. Gautos lėšos:                                                                                           

1. Pritrauktos lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių 

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

2. Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš biudžetinių įstaigų, suteikiant 

kultūros paslaugas.

3. Gautas papildomas finansavimas iš Kultūros tarybos fondų lėšų.

Parengtos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimui pateiktos 5 

paraiškos:

3.1. Dėl projekto „Lauko parodos ir mobiliosios aplikacijos 

sukūrimas Kauno IX forto memorialinio komplekso architektūros ir 

skulptūros simbolinėms reikšmėms atskleisti“  (gautas 

finansavimas);                                                                                                 

3.2. Dėl nuolatinės ekspozicijos „Vilties diplomatai“ įrengimo 

(gautas finansavimas);                                                                                

3.3. Dėl tarptautinės konferencijos "Žydų tautos kultūrinis 

paveldas Lietuvoje" (neskirtas finansavimas);                                               

3.4. Dėl autentiškų, unikalių kultūros vertybių, iliustruojančių 

Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų laikotarpius, įsigijimo (gautas 

finansavimas)                                                                                                

3.5.Dėl interaktyviosios ekspozicijos, skirtos pažymėti "Didžiosios 

akcijos" 80-ąsias metines, įrengimo (sprendimas dėl finansavimo 

bus gautas 2021 metais)            

Pateikta vertinimui projektinė paraiška su Ešo (Liuksemburgas) 

Nacionaliniu rezistencijos muziejumi realizuoti bendrą projektą 

Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programai (sprendimas dėl 

finansavimo bus gautas 2021 m. I ketv.) 

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

80000 61595,42 77% Pritraukta mažiau lėšų, nei buvo planuota, 

dėl sustabdyto muziejaus lankymo dėl  

Covid-19 pandemijos

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)



41800

50,47

0

0

0

0

6

3

1210273,41

374279,46

758000

273728,73

484271,27

100550,73

51477,38

5200

1277

268,3

I. Gautos lėšos:                                                                                           

1. Pritrauktos lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių 

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

2. Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš biudžetinių įstaigų, suteikiant 

kultūros paslaugas.

3. Gautas papildomas finansavimas iš Kultūros tarybos fondų lėšų.

Parengtos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimui pateiktos 5 

paraiškos:

3.1. Dėl projekto „Lauko parodos ir mobiliosios aplikacijos 

sukūrimas Kauno IX forto memorialinio komplekso architektūros ir 

skulptūros simbolinėms reikšmėms atskleisti“  (gautas 

finansavimas);                                                                                                 

3.2. Dėl nuolatinės ekspozicijos „Vilties diplomatai“ įrengimo 

(gautas finansavimas);                                                                                

3.3. Dėl tarptautinės konferencijos "Žydų tautos kultūrinis 

paveldas Lietuvoje" (neskirtas finansavimas);                                               

3.4. Dėl autentiškų, unikalių kultūros vertybių, iliustruojančių 

Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų laikotarpius, įsigijimo (gautas 

finansavimas)                                                                                                

3.5.Dėl interaktyviosios ekspozicijos, skirtos pažymėti "Didžiosios 

akcijos" 80-ąsias metines, įrengimo (sprendimas dėl finansavimo 

bus gautas 2021 metais)            

Pateikta vertinimui projektinė paraiška su Ešo (Liuksemburgas) 

Nacionaliniu rezistencijos muziejumi realizuoti bendrą projektą 

Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programai (sprendimas dėl 

finansavimo bus gautas 2021 m. I ketv.) 

Siekiant prisitaikyti prie dėl Covid-19 

pandemijos apriboto lankymo buvo 

perorientuota ir prie susidariusios aktualios 

bei nuolat kintančios situacijos adaptuota 

muziejaus veikla. Įstaigos resursai buvo 

nukreipti aktyvinant virtualią veiklą, 

išnaudojant neplanuotas papildomo 

finansavimo galimybes teikiant projektines 

paraiškas ir atnaujinant fizinę įstaigos 

infrastruktūrą.

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos 

lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (eurai)

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

33 50 152% Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 31238 41850,47 134% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltą 

situaciją buvo ieškoma galimybė 

perorientuoti muziejaus veiklą.
Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. Įsisavintos 100 proc. iki ataskaitinių metų  pabaigos valstybės 

biudžeto lėšos ir pajamų įmokos. 

2. Laiku atsiskaityta iki ataskaitinių metų pabaigos su visais 

kreditoriais.

3. Prekės, paslaugos ir darbai įsigyjti racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas.

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

00Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

#DIV/0!



500

10400

II. Išlaidos:

1. Įsisavintos 100 proc. iki ataskaitinių metų  pabaigos valstybės 

biudžeto lėšos ir pajamų įmokos. 

2. Laiku atsiskaityta iki ataskaitinių metų pabaigos su visais 

kreditoriais.

3. Prekės, paslaugos ir darbai įsigyjti racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas.

Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros 

vertybių įsigijimui (eurai)

00Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

#DIV/0!



0

0

0

3305184

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

53,79 56,57015507 105% 6616,2

6616,2

0

II. Išlaidos:

1. Įsisavintos 100 proc. iki ataskaitinių metų  pabaigos valstybės 

biudžeto lėšos ir pajamų įmokos. 

2. Laiku atsiskaityta iki ataskaitinių metų pabaigos su visais 

kreditoriais.

3. Prekės, paslaugos ir darbai įsigyjti racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas.

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

0 #DIV/0! #DIV/0! Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas"  įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas"  (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

Investicijų projektai

Investicijų projekto "Kauno IX 

forto muziejaus modernizavimas" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Muziejus patikėjimo teise valdo aštuonis pastatus (2- 

administracinės paskirties, 5 – kultūros paskirties, 1 – ūkio 

paskirties) ir vieną 49 ha žemės sklypą. 

2. Valdomas nekilnojamas turtas nuolat saugomas, prižiūrimas ir 

tvarkomas. 

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

100 100 100% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Turtas

Investicijų projekto Y  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

Y  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui Y  įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Y  (eurai)

I. Projektų valdymas:

1. Buvo paikslinta 2019 metais parengtą ir pateiktą Centrinės 

projektų valdymo agentūros vertinimui paraiška dėl Kauno IX forto 

muziejaus modernizavimo, siekiant gauti finansavimą iš ES 

struktūrinių fondų lėšų.

2. Pasirašyta projekto dėl Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimo finansavimo sutartis.

3. Organizuotas techninio projekto dėl Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimo rengimo viešųjų pirkimo procedūros. Pasirašyta 

pirkimo sutartis dėl šių paslaugų pirkimo. 

Investicijų projekto Y  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

Investicijų projekto Y  įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais 

(proc.)

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0 0 #DIV/0! Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas" bendra vertė (eurai)

Finansavimo sutartis pasirašyta 2020 m. 12 

mėn. pabaigoje

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

"Kauno IX forto muziejaus modernizavimas"  (eurai)

Investicijų projekto "Kauno IX 

forto muziejaus modernizavimas" 

įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.)

0 #DIV/0! #DIV/0!



0

1

0

0

0

0

0

0

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Muziejus patikėjimo teise valdo aštuonis pastatus (2- 

administracinės paskirties, 5 – kultūros paskirties, 1 – ūkio 

paskirties) ir vieną 49 ha žemės sklypą. 

2. Valdomas nekilnojamas turtas nuolat saugomas, prižiūrimas ir 

tvarkomas. 

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

100 100 100%

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)



0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas tenkantis 

vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

24,11 24,1075 100% 289,29

3

1

0

2

0

Muziejaus direktorius
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Buvo efektyviai valdytos ir naudojamos įstaigai priklausančios 

transporto priemonės ir teritorijjos priežiūros technika (technikos 

techninės priežiūros ir griežtos kuro apskaitos organizavimas, 

technikos serviso priežiūros kaštų optimizavimas).

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

3000 1733,333333 58% Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

0 0 #DIV/0! Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1. Muziejus patikėjimo teise valdo aštuonis pastatus (2- 

administracinės paskirties, 5 – kultūros paskirties, 1 – ūkio 

paskirties) ir vieną 49 ha žemės sklypą. 

2. Valdomas nekilnojamas turtas nuolat saugomas, prižiūrimas ir 

tvarkomas. 

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

100 100 100%

Marius Pečiulis
(Vardas Pavardė)

Dėl Covid-19 pandemijos buvo sustabdytos 

komandiruotės, nutrauktos išvežamosios 

edukacijos paslaugos, tai sąlygojo mažesnį 

įstaigai priklausančio transporto 

papanaudojimo poreikį ir atitinkami jo 

išlaikymo kaštus

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Nebuvo planuota reikšmė

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)
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