
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

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 ir vietinių 

kūrėjų įsitraukimą į kultūros kūrimo procesą prisidedant prie Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022 programos kūrimo.

Partnerystės projektų skaičius, vnt.

2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas: 

Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje. 

Veikla: Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ 

įgyvendinimo užtikrinimas

2. Įvykdyti Kauno IX forto muziejaus rinkinių saugykloje saugomų muziejinių 

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

forto muziejaus Okupacijų ekspozcijos pastato atnaujinimui.  

Iš Okupacijų ekspozicijos pastate esančios saugyklos į naujas 

laikinio saugojimo patalpas perkeltų muziejinių vertybių 

rinkinio dalis, proc. 
100

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas: 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas. Veikla: Kultūros paveldo objektų valdytojų skatinimas 

investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą 

3. Įgyvendinti 80-ųjų sovietinio ir nacistinio okupacinių režimų pradėtų vykdyti 

masinių represijų Lietuvoje metinių minėjimą atnaujinant nuolatines ekspozicijas, 

rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius 

orientuotus renginius  Kauno IX forto muziejuje.

Suorganizuotų renginių skaičius, vnt.

5

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas:  

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. 

Veikla: Lietuvai reikšmingų įvykių ir reiškinių minėjimai visoje 

Lietuvoje

4. Įgyvendinti 80-ųjų sovietinio ir nacistinio okupacinių režimų pradėtų vykdyti 

masinių represijų Lietuvoje metinių minėjimą atnaujinant nuolatines ekspozicijas, 

rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius 

orientuotus renginius Kauno IX forto muziejuje.

Įrengtų naujų ekspozicijų skaičius, vnt.

1

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas: 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Veikla: 

Lietuvai reikšmingų įvykių ir reiškinių minėjimai visoje Lietuvoje

5. Vykdyti Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros atnaujinimą, siekiant 

užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir sukurti tinkamas sąlygas kultūros 

paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai.

Parengtų techninių projektų skaičius, vnt.

2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 

metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas: 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos 

stiprinimas. Veikla: Kultūros paveldo objektų valdytojų skatinimas 

investuoti į kultūros paveldo objektų tvarkybą

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

982 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 854 tūkst. eurų; turtui – 8 tūkst. eurų.



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 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.) 30 000 Rinkodaros sk. vedėja R. Dabulskytė, l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus 

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 50 000 Rinkodaros sk. vedėja R. Dabulskytė, l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 15 Rinkodaros sk. vedėja R. Dabulskytė, l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus 

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.) 1 direkt. pav. - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius

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 direkt. pav. - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.) 1,7 direkt. pav. - 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.) 2500 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus 

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.) 

100 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus 

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 9000 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus 

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

300 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus 

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Užtikrinti tinkamą eksponatų perkėlimą iš renovacijai rengiamo Muziejaus Okupacijų 

ekspozicijos pastato saugyklų ir jų apsaugą laikinose saugojimo patalpose. 

2. Užtikrinti sistemingą eksponatų vertinimą tikrąja verte. 

3. Vykdyti prevencinio konservavimo planą.

4. Vykdyti eksponatų grąžinimą iš ekspozicijų, vykdant Okupacijų ekspozicijos pastato 

parengimą renovacijai.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Parengti naujus edukacinius užsėmimus.

2. Išbandyti naujų edukacinių užsėmimų pritaikomumą virtualiems edukaciniams 

užsėmimams.

3. Parengti virtualią ekskursiją Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastate. 

I. Apsilankymai:

1. Didinti muziejaus žinomumą įvairiomis komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį 

socialiniuose tinkluose, muziejaus internetinėje svetainėje, rengiant ir publikuojant 

informacinius pranešimus ir virtualias paskaitas, reklamuojant teikiamas paslaugas. 

2. Gerinti muziejuje teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendinant atnaujintą ekskursijų 

organizavimo tvarką. 

3. Sudaryti galimybes visiems nemokamai lankytis muziejaus ekspozicijose kiekvieno 

mėnesio paskutinį sekmadienį ir valstybinių švenčių dienomis (liepos 6 d.)

1 strateginis tikslas P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros 

raiškos įvairovę ir plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas:

Uždavinys: Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą

Uždavinys: Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei

2 strateginis tikslas S Ą L Y G O S Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai:

Uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)

15,55 direkt. pav. - 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]

-

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]

-

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos 

muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]

-

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]

-

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]

-

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 4 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus                          

Rinkodaros s. vedėja R.Dabulskytė 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) 12 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus 

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.) 4 Rinkodaros sk. vedėja Rita Dabulskytė, l.e.p. 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 viešinti 1500 vnt. suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų.

2.	Pritraukti 220 000 vnt. peržiūrų per metus tenkančių suskaitmenintiems ir skaitmeniniams 

kultūros paveldo objektams.

3.	Efektyvinti skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros paveldo objektų saugojimą.

I. Paslaugos:

1. Plėsti muziejaus veiklos sričių įvairovę: 

1.1. organizuoti virtualias  ir gyvas pamokas, paskaitų ciklus, konkursus, renginius ir kt.;

1.2. kurti ir teikti prieigas prie muziejaus siūlomų kultūros paslaugų nuotoliniu būdu; 

1.3. pritaikyti paslaugas asmenims turintiems judėjimo negalią;      

1.4. įrengti nuolatinę ekspoziciją, skirtą 80-osioms „Didžiosios akcijos" metinėms atminti.



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) 

įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)

1 Rinkodaros sk. vedėja R.Dabulskytė

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

1 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.) 0 Neplanuojama

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis  

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

5 Rinkodaros sk. vedėja R.Dabulskytė 

IV. Rinkodara:

1. Atlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimą. Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)
1 Rinkodaros sk. vedėja Rita Dabulskytė, l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas 

Vytautas Jurkus 

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai savanoriavimo, socialinio 

dalyvavimo tema

2.

3.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

0 Neplanuojama

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 78 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)

0,62 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

5,4 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 29,69 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai) 31,25 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 62000 l.e.p. Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus, Rinkodaros skyriaus 

vedėja Rita Dabulskytė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 177713,2 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

II. Tarptautiškumas:

1. Tarptautinės parodos „After the Great War. A New Europe 1918–1923" („Po Didžiojo 

karo. Naujoji Europa 1918-1923") eksponavimas; 

2. Tarptautinės parodos „Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy" 

(„Lenkijos piliečių trėmimai iš aneksuotų teritorijų į Trečiąjį Reichą") eksponavimas;

3. Tarptautinio projekto „Ecce homo: tiems, kurie liko“ realizacijos pradžia;

4. Narystė tarptautinėje organizacijoje „European Network Remembrance and Solidarity".

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Organizuoti renginius Kauno IX forto muziejuje pasitelkiant partnerius (įstaigas, 

bendruomenes, organizacijas);

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Įgyvendinti organizacinės struktūros pertvarkos projektą, nutraukiant arba atnaujinant, 

pasiūlant kitą pareigybę, darbo sutartis su darbuotojais, kurių pareigybės naikinamos.  

2. Organizuoti konkursus ir kandidatų atrankas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigybes pagal patvirtintą organizacinę struktūrą. 

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Nuolat atnaujinti dalykines ir profesines žinias, susijusias su muziejaus veiklos 

organizavimu,  išteklių valdymu, rinkodara, muziejininkyste, edukacija, lankytojų 

aptarnavimu, viešųjų pirkimų organizavimu, buhalterine apskaita, kilnojamų kultūros 

vertybių konservavimu ir restauravimu ir priežiūra, darbų sauga

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Pritraukti 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. Pritraukti papildomą finansavimą iš Kultūros tarybos fondų lėšų bei Europos sąjungos 

struktūrinių fondų.



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 projekto ir 

administracinės paskirties pastato energinio efektyvumo gerinimo projekto 

įgyvendindinimą. 

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

10,07 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

1226,45 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios 

vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)

0,2 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

I. Projektų valdymas:

1. Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimas, 

organizuojant techninio ir darbų projektų parengimą, projektų ekspertizės, rangos darbų, 

muziejaus vidaus erdvių projektavimo viešųjų pirkimų procedūras, pirkimo sutarčių 

vykdymą.

Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

4,52 Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Muziejaus direktorius Marius Pečiulis

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai valdyti ir naudoti muziejui priklausančias dvi tarnybines transporto priemones 

(lengvįjį automobilį ir krovininį automobilį). 

Turtas


