
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

2 2 100%

100 85 85%

Pasikeitus aplinkybėms susijusioms su 

Kauno IX forto muziejaus Okupacijų 

ekspozicijos pastato atnaujinimu, 

muziejinių vertybių perkėlimas į naujas 

laikino saugojimo patalpas bus pradėtas 

2022 m.

5 7 140%

Reikšmė viršyta metų eigoje atsiradus iš 

anksto nesuplanuotoms trečiųjų šalių 

išskirtinėms iniciatyvoms tiesiogiai 

besisiejančiomis su Kauno IX forto 

muziejaus 2021 m. keliamais veiklos 

tikslais siekiant vykdyti istorinę 

reprezentaciją nurodyta tema. 

1 1 100%

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. Minint 80-ąsias totalitarinių 

režimų pradėtų vykdyti masinių represijų Lietuvoje metines Kauno IX forto muziejuje buvo suorganizuoti:

1. Gedulo ir vilties dienos minėjimas;

2. Kauno geto įkūrimo minėjimas / Ekskursija „Atminties ženklai: Kauno getas“;

3. Renginių programa „Atminties gijos“;

4. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas;

5. Mokinių meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“;

6. Pilietinė eisena ir „Didžiosios akcijos“ minėjimas;

7. Holokausto pradžios Lietuvoje 80-ųjų metinių minėjmas.

Suorganizuotų renginių skaičius, 

vnt.

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. Minint 80-ąsias "Didžiosios akijos" 

(masiškiausios nacistinės okupacijos laikotarpio gyventojų žudynės įvykdytos per visą Lietuvos istoriją) metines buvo įrengta nuolatinė ekspozicija Didžioji akcija. Įrengtų naujų ekspozicijų skaičius, 

vnt.

KAUNO IX FORTO MUZIEJUS

2021 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 ir vietinių kūrėjų įsitraukimą į kultūros kūrimo procesą prisidedant prie Kaunas Europos 

kultūros sostinė 2022 programos kūrimo. Kauno IX forto muziejus bendradarbiaudamas su tarptautiniais menininkais Bruce Clarke ir Tebby Ramasike įgyvendino 

parengiamuosius tarptautinio projekto „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“ darbus – menininkų rezidenciją ir kūrybines dirbtuvės Kauno IX forto muziejuje, įtraukiant į 

dirbtuves ir vietos kūrėjus dalyvausiančius realizuojant galutinę projekto versiją 2022 m.. Bendradarbiaujant su „Kaunas 2022. Modernizmas ateičiai“ programos 

atstovais 2021 metais buvo įgyvendintas MoFu 360/365 rezidencijų mainų projektas, kurio metu Kauno IX forto muziejuje buvo sukurtas ir pristatytas Čekijos 

meninkės Karin Pisarikovos meno projektas (vaizdo įrašas ir paroda) pavadinimu „Atplauk pieno puta“.

Partnerystės projektų skaičius, vnt. 

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. Buvo atlikti paruošiamieji muziejaus eksponatų perkėlimo iš pagrindinių saugyklų į laikino saugojimo 

patalpas darbai - kultūros vertybės išfotografuotos, supakuotos į dėžes, parengti sąrašai.

Iš Okupacijų ekspozicijos pastate 

esančios saugyklos į naujas laikinio 

saugojimo patalpas perkeltų 

muziejinių vertybių rinkinio dalis, 

proc. 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

redakcija)



2 2 100%

5. Vykdytas Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros atnaujinimas, siekiant užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir sukurti tinkamas sąlygas 

kultūros paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai.  Siekiant atnaujinti Kauno IX forto muziejaus infrastruktūrą 2021 metais buvo įgyvendinamas 

ES struktūrinių fondų  finansuojamas projektas "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas", projekto kodas  07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 . 2021 metais buvo atliktas 

Kultūros paskirties pastato, Žemaičių pl. 73, Kaune, kapitalinio remonto projekto parengimas ir Kauno IX forto muziejaus pastato (unik. KVR k. 10452) Kaune, Žemaičių 

pl. 73, tvarkybos darbų projekto parengimas (toliau - Techninis projektas). Atsižvelgiant į tai, kad Techninio projekto parengimo metu paaiškėjo planuojamo 

finansavimo trūkumas pilnos apimties Projekto įgyvendinimui,  per 2021 metus buvo parengta Techninio projekto 0 laida, etapuojant projekto įgyvendinimą. 2021 

metais buvo pasirašyta su Valstybės investicijų plėtros agentūra projekto „Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energinio efektyvumo gerinimas“ 

finansavimo iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondų lėšų sutartis, projekto kodas 04.3.1-VIPA-T-113-02-0112 . Vykdnt šį projektą 2021 metais buvo rengiamtas  

Kauno IX forto muziejaus administracinio pastato 6b1b Žemaičių pl. 71, Kaune (Unikalus Nr. 1901-9003-1027), paprastojo remonto projektas

Parengtų techninių projektų 

skaičius, vnt



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija
Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

22486

6

1441

3902

49856

9446

13361

4996

79228

360614

522

250

868

67

1

0

1

0

0

0

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 50000 54129 108%

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 1 1 100% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Reikšmė viršyta išaugus poreikiui pratęsti 

eksponatų eksponavimą nuolatinėse 

ekspozicijose, kurias buvo planuota 

išmontuoti dėl įgyvendinamo muziejaus 

modernizacijos projekto.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra 

vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 

įsigijimui (eurai)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius 

(vnt.) 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis 

(proc.)

15 36,17 241% Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

1 1,18 118% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.) 

I. Apsilankymai: 

1. Įgyvendinta totalitarinių režimų (sovietinio ir nacistinio) aukų atminimo metų viešinimo kampanija 

„Visada prisiminti. Neleisti pasikartoti. 1941-2021“. Visų renginių (20 vnt.), iniciatyvų ir parodų 

anonsavimas, kvietimų į renginius platinimas, pranešimų spaudai (15 vnt.) rengimas ir publikavimas, 

tiesioginiai ryšiai su tikslinėmis auditorijomis ir žiniasklaida, pranešimai soc. tinkluose, muziejaus 

interneto svetainėje. Reklamuotas nemokamas muziejaus lankymas paskutinį kiekvieno mėnesio 

sekmadienį. 

2. Atsižvelgiant į Covid-19 pandemiją ir su tuo susijusios veiklos apribojimus planuotas įgyvendinti 2021 

metais organizuotų ekskursijų organizavimo modelis neįgyvendintas. Pagal Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijas buvo vykdytas teikiamų paslaugų kokybės 

ir prieinamumo užtikrinimas, kokybiškas ir saugus muziejaus lankytojų aptarnavimas. 

3. Įgyvendintos trys nemokamo ekspozicijų lankymo iniciatyvos:

3.1. Nemokamas lankymas paskutiniais mėnesio sekmadieniais;

3.2. Nemokamas lankymas renginių menu (rugpjūčio mėn. 21 d., spalio mėn. 28 d.) 

Lankytojų skaičius (žm.) 30000 36939 123% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 

parodose (žm.)

Reikšmė viršyta dėl atlaisvinus COVID-19 

pandemijos suvaržymus išaugusio žmonių 

susidomėjimo kontaktiniu, o ne virtualiu 

būdu teikiamų kultūros paslaugų. 
Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Planuota reikšmė viršyta dėl tarptautinės 

parodos „Po Didžiojo karo. Naujoji Europa 

1918-1923 m.“  pritrauktų lankytojų  bei 

dėl išaugusio kultūros įstaigų nemokamo 

lankymo aktualumo, atlaisvinus 

pandemijos covid-19 lankymo suvaržymus.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš 

jų:

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. 2021 m. buvo surastos tinkamos patalpos eksponatų laikinajam saugojimui projekto “Kauno IX forto 

muziejaus modernizavimas” įgyvendinimo metu. 2022 m. pradžioje bus pasirašyta Valstybės ilgalaikio 

materialiojo turto nuomos sutartis ir pradėtas muziejinių vertybių perkėlimas. 

2. Eksponatų vertinimas tikrąja verte nebuvo vykdomas. 

3. Eksponatų grąžinimas iš ekspozicijų, vykdant Okupacijų ekspozicijos pastato parengimą renovacijai 

neįvykdytas, priėmus sprendimą dėl projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" etapavimo. 

Ekspozicines erdves planuojama renovuoti antrame projekto etape. 

4. 2021 metais buvo vykdomas muziejaus eksponatų konservavimas ir restauravimas.

5. 2021 metais parengta ir eksponuojama muziejaus memorialinio komplekso teritorijoje laikina 

paroda „(Ne)užpildyta tuštuma".

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)



0

0

0

54896

65129

40

30

1266

0

0

0

0

3989

0

38

Neplanuota

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.)

100 82,20 82% Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas 6-9 kl. mokiniams „(Ne)vaikiškos geto istorijos“. 

Užsėmimas yra pritaikytas jį naudoti ir kaip išvykstamąją paslaugą. 

2. Parengti ir išbandyti du nauji virtualūs edukaciniai užsėmimai: „(Iš)gyventi tremtyje“ ir „VIENYBĖJE - 

STIPRYBĖ“.

3. Parengta virtuali 360° ekskursija Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastate  

„Okupuota Lietuva 1940–1990 m.“ ir virtuali ekskursija po buvusią Kauno geto teritoriją „Atminties 

ženklai: Kauno getas“.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

2500 4053 162% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Planuota reikšmė viršyta dėl išaugusio 

kontaktinių paslaugų moksleiviams 

poreikio, kai didžiojoje mokslo ir švietimo 

įstaigų dalyje buvo atsisakyta nuotolinio 

mokymo.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Neplanuota

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio 

skaičius (vnt.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Pervertinimas nebuvo vykdomas išaiškėjus 

bendro vertinamų eksponatų skaičiaus 

neatitikimui faktinei reikšmei. 2021 metais 

buvo ieškoma eksponatų neatitikimo 

priežastis, analizuojamas rinkinių 

komplektavimo komisijos darbas nuo 2010 

metų , tikrinami ekspoziciniai sąrašai, 

konstatuotas ekspozicinių sąrašų 

neatitikimas faktinei reikšmei. Siekiant 

spręsti problemą 2022 metais bus sudaryta 

kompleksinio rinkinių patikrinimo komisija, 

nustatysianti faktinį eksponatų skaičių. 

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

1,7 1,60 106% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.) Reikšmė išaugo atsižvelgiant į aktualųjį 

poreikį siekiant pateikti konkrečias 

muziejines vertybes eksponavimui naujai 

kuriamose kultūros paslaugose ir kartu 

siekiant užkirsti kelią neprognozuotam 

staigiam konkrečių artefaktų būklės 

blogėjimui.

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.) 

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

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

Konsultuotų kitų muziejų specialistų 

rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, 

tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais 

muziejiniais klausimais skaičius (asm.) 

0 0 #DIV/0! Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. 2021 m. buvo surastos tinkamos patalpos eksponatų laikinajam saugojimui projekto “Kauno IX forto 

muziejaus modernizavimas” įgyvendinimo metu. 2022 m. pradžioje bus pasirašyta Valstybės ilgalaikio 

materialiojo turto nuomos sutartis ir pradėtas muziejinių vertybių perkėlimas. 

2. Eksponatų vertinimas tikrąja verte nebuvo vykdomas. 

3. Eksponatų grąžinimas iš ekspozicijų, vykdant Okupacijų ekspozicijos pastato parengimą renovacijai 

neįvykdytas, priėmus sprendimą dėl projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" etapavimo. 

Ekspozicines erdves planuojama renovuoti antrame projekto etape. 

4. 2021 metais buvo vykdomas muziejaus eksponatų konservavimas ir restauravimas.

5. 2021 metais parengta ir eksponuojama muziejaus memorialinio komplekso teritorijoje laikina 

paroda „(Ne)užpildyta tuštuma".



11

15

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas 6-9 kl. mokiniams „(Ne)vaikiškos geto istorijos“. 

Užsėmimas yra pritaikytas jį naudoti ir kaip išvykstamąją paslaugą. 

2. Parengti ir išbandyti du nauji virtualūs edukaciniai užsėmimai: „(Iš)gyventi tremtyje“ ir „VIENYBĖJE - 

STIPRYBĖ“.

3. Parengta virtuali 360° ekskursija Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastate  

„Okupuota Lietuva 1940–1990 m.“ ir virtuali ekskursija po buvusią Kauno geto teritoriją „Atminties 

ženklai: Kauno getas“.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

2500 4053 162% Planuota reikšmė viršyta dėl išaugusio 

kontaktinių paslaugų moksleiviams 

poreikio, kai didžiojoje mokslo ir švietimo 

įstaigų dalyje buvo atsisakyta nuotolinio 

mokymo.

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)



217

213

0

2

1

1

2

0

0

16

4

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

9000 8953 99% 1315

Virtualiose ekskursijose (turuose) 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

300 327 109% 2

20621

1496

529422

15010

2938

15010

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Peržiūrų skaičius viršytas dėl pandemijos 

Covid-19 metu įvestų kontaktinių paslaugų 

apribojimų, kuomet kultūros paslaugas 

buvo galima teikti tik virtualiu būdu.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

skaičius (vnt.)

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

peržiūrų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Palnuota reikšmė nepasiekta dėl atlaisvinus 

COVID-19 pandemijos apribojimus 

išaugusio susidomėjimo ne virtualiu, o 

kontaktiniu būdu vedamų edukacinių 

užsiėmimų paklausos muziejuje.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

44%44100Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Parengtas naujas edukacinis užsiėmimas 6-9 kl. mokiniams „(Ne)vaikiškos geto istorijos“. 

Užsėmimas yra pritaikytas jį naudoti ir kaip išvykstamąją paslaugą. 

2. Parengti ir išbandyti du nauji virtualūs edukaciniai užsėmimai: „(Iš)gyventi tremtyje“ ir „VIENYBĖJE - 

STIPRYBĖ“.

3. Parengta virtuali 360° ekskursija Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastate  

„Okupuota Lietuva 1940–1990 m.“ ir virtuali ekskursija po buvusią Kauno geto teritoriją „Atminties 

ženklai: Kauno getas“.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

2500 4053 162% Planuota reikšmė viršyta dėl išaugusio 

kontaktinių paslaugų moksleiviams 

poreikio, kai didžiojoje mokslo ir švietimo 

įstaigų dalyje buvo atsisakyta nuotolinio 

mokymo.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. 2021 metais buvo parengti ir paviešinti 1496 vnt. suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo 

objektai.        

2. Per 2021 metus buvo užfiksuota 529422 peržiūrų, tenkančių suskaitmenintiems ir skaitmeniniams 

kultūros paveldo objektams.       

3. 2021 metais skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaitmeninės kopijos perkeltos 

ir saugomos išoriniame diske.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

15,55 25,67 165%



LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų 

kultūros paveldo objektų dalis VEPIS 

sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- #DIV/0! #DIV/0! Neplanuota

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros 

paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- - #VALUE! Neplanuota

#VALUE! Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

#DIV/0! Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- #DIV/0!

IV. Skaitmeninimas:

1. 2021 metais buvo parengti ir paviešinti 1496 vnt. suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo 

objektai.        

2. Per 2021 metus buvo užfiksuota 529422 peržiūrų, tenkančių suskaitmenintiems ir skaitmeniniams 

kultūros paveldo objektams.       

3. 2021 metais skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaitmeninės kopijos perkeltos 

ir saugomos išoriniame diske.

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]

- -

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale 

skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais 

metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

- #DIV/0! #DIV/0!



4
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4
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Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

12 11 92% 130

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų 

paslaugų skaičius (vnt.)

4 4 100%

0

1

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

2 2 100%

3

6

1Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

100% Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)1

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-

o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant 

muziejus, skaičius (vnt.)

1 9 900% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Reikšmė viršyta dėl palankios tarptautinės 

situacijos didinti muziejaus žinomumą 

tarptautiniu mastu

Tarptautinių organizacijų, kurių narys 

įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius 

(vnt.)

1 1 100%

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

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

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

2021 metais buvo įgyvendintos šios veiklos:

Sukurtos e-paslaugos: 

1. Muziejaus lankymo bilietų platinimas internetu (per bilietų platintoją);

2. Virtuali 360° ekskursija (turas) „Okupuota Lietuva 1940–1990 m.“;

3. Naujas nuotolinis edukacinis užsėmimas  „VIENYBĖJE - STIPRYBĖ“ ir „(Iš)gyventi tremtyje“; 

4. Naujas nuotolinis edukacinis užsėmimas  „(Iš)gyventi tremtyje“. 

Įgyvendinti virtualūs renginiai:

1. 2021-01-25/27 Pamokų ciklas „Kauno žydų istorija“;

2. 2021-05-05 Paskaita „Sportas – propagandos ir visuomenės formavimo įrankis totalitarinių režimų 

rankose“;

3. 2021-05-21 Paskaita „Išbandymas futbolui totalitarizmu. Trys skirtingos patirtys“;

4. 2021-05-19 Paskaita „Olimpiniai metai Vokietijoje. Nacių propagandos pergalė“;

5. 2021-05-26 Paskaita„Aukos ir kolaborantai. Sportininkų likimai karo verpetuose“;

6. 2021-05-28 Paskaita „Kaip iškilo ir ką įamžino Kauno IX forto memorialinis kompleksas“;

7. 2021-06-22 Paskaita „Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas 1941 m. birželį: teroras ir chaosas keičiantis 

okupantams“;

8. 2021-10-26 Paskaita „Tik temstant nutilo šūviai prie IX forto: „Didžiąją akciją“ prisimenant“;

9. 2021-11-25 Tarptautinė diskusija: Holokaustas ir istorinė atmintis;

10. 2021-12-09 Paskaita „Mirties eksportas iš Trečiojo Reicho: Holokausto pradžios Lietuvoje 

kontekstai“.

Įgyvendinti renginiai:

1. 2021-05-14/15 Muziejų nakties renginys „Naktis–Diena–Naktis“;

2. 2021-06-13 Gedulo ir vilties dienos minėjimas;

3. 2021-07-16 Kauno geto įkūrimo minėjimas / Ekskursija „Atminties ženklai: Kauno getas“;

4. 2021-08-21 Renginių programa „Atminties gijos“;

5. 2021-09-22 Kūrybinės dirbtuvės su Bruce Clarke ir Tebby Ramasike;

6. 2021-09-23 Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas;

7. 2021-10-16 Mokinių meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“;

8. 2021-10-28 Pilietinė eisena ir „Didžiosios akcijos“ minėjimas;

9. 2021-11-25 Holokausto pradžios Lietuvoje 80-ųjų metinių minėjmas;

10. 2021-12-15 Mokymai muziejų vadovams;

Sukurtos viešos prieigos prie muziejaus siūlomų kultūros paslaugų nuotoliniu būdu - alternatyvios 

fiziniam apsilankymui prieigos:

– Paskyra soc. tinkle Facebook;

– Paskyra Youtube kanale;

– LRT mediateka (2 tiesioginės nevirtualių renginių transliaicjos);

– Delfi TV (tiesioginės nevirtualaus renginio transliacija);

2021 metais buvo rengiama ekskursija IX forte, pritaikoma asmenims, turintiems judėjimo negalią.

Įrengta muziejuje nuolatinė ekspozicija, skirta 80-osioms „Didžiosios akcijos" metinėms atminti. 

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 4 4 100% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus 

ekspozicijų skaičius (vnt.)

1

II. Tarptautiškumas:

2021 metais buvo įgyvendintos šios veiklos:

1.  Kauno IX forto muziejus stebėtojo teisėmis pradėjo 2021 metais narystę Europos atminties ir 

solidarumo tinkle "European Network of Remembrance and Solidarity" (ENRS) 

2. Bendradarbiaujant su ENRS suorganizuotas tarptautinės parodos „After the Great War. A New 

Europe 1918–1923" („Po Didžiojo karo. Naujoji Europa 1918-1923") eksponavimas Kauno IX forto 

muziejuje. 

3. Bendradarbiaujant su ENRS parengtas edukacijos projektas "Sound in the silence" ir pateikta 

paraiška finansavimui gauti Europos komisijai.

4. Bendradarbiaujant su KEKS 2022 ir menininke Karin Pisarikova (Čekijos Respublika) suorganizuotas 

Karin Pisarikova parodos „Atplauk pieno puta" eksponavimas Kauno IX forto muziejuje. 

5. Pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas, KEKS2022 sudėtinė programos dalis „Ecce homo: tiems, 

kurie liko“ - suorganizuotos tarptautinės dirbtuvės 2021 m. rugsėjo mėnesį ruošiantis galutinei projekto 

realizacijai 2022 m. 

6. Bendradarbiaujant su Europos akademija Berlyne parengtas edukacijos projektas "Onboarding 

memories" ir pateikta paraiška finansavimui gauti Europos komisijai;

7. Bendradarbiaujant  su Moses Mendelssohn Stiftung, Vokietijos ambasada, Izraelio ambasada, LR 

URM ir kitomis organizacijomis suorganizuota diskusija muziejuje "International Discussion: Holocaust 

and Historical Memory"; 

8. Bendradarbiaujant su Innova-Conrete ir ICOMOS ISC20C muziejuje suorganizuotas tarptautinis 

seminaras "MONUMENT AND NON-MONUMENT: CONCRETE HERITAGE OF THE POST-WAR ERA"; 

9. Bendradarbiaujant su Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centru suorganizuota 

tarptautinė konferencija „Sudėtingos dilemos. Muziejų ir viešų vietų vaidmuo atsimenant praeitį“.



0Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių narys 

įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius 

(vnt.)

1 1 100%

II. Tarptautiškumas:

2021 metais buvo įgyvendintos šios veiklos:

1.  Kauno IX forto muziejus stebėtojo teisėmis pradėjo 2021 metais narystę Europos atminties ir 

solidarumo tinkle "European Network of Remembrance and Solidarity" (ENRS) 

2. Bendradarbiaujant su ENRS suorganizuotas tarptautinės parodos „After the Great War. A New 

Europe 1918–1923" („Po Didžiojo karo. Naujoji Europa 1918-1923") eksponavimas Kauno IX forto 

muziejuje. 

3. Bendradarbiaujant su ENRS parengtas edukacijos projektas "Sound in the silence" ir pateikta 

paraiška finansavimui gauti Europos komisijai.

4. Bendradarbiaujant su KEKS 2022 ir menininke Karin Pisarikova (Čekijos Respublika) suorganizuotas 

Karin Pisarikova parodos „Atplauk pieno puta" eksponavimas Kauno IX forto muziejuje. 

5. Pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas, KEKS2022 sudėtinė programos dalis „Ecce homo: tiems, 

kurie liko“ - suorganizuotos tarptautinės dirbtuvės 2021 m. rugsėjo mėnesį ruošiantis galutinei projekto 

realizacijai 2022 m. 

6. Bendradarbiaujant su Europos akademija Berlyne parengtas edukacijos projektas "Onboarding 

memories" ir pateikta paraiška finansavimui gauti Europos komisijai;

7. Bendradarbiaujant  su Moses Mendelssohn Stiftung, Vokietijos ambasada, Izraelio ambasada, LR 

URM ir kitomis organizacijomis suorganizuota diskusija muziejuje "International Discussion: Holocaust 

and Historical Memory"; 

8. Bendradarbiaujant su Innova-Conrete ir ICOMOS ISC20C muziejuje suorganizuotas tarptautinis 

seminaras "MONUMENT AND NON-MONUMENT: CONCRETE HERITAGE OF THE POST-WAR ERA"; 

9. Bendradarbiaujant su Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centru suorganizuota 

tarptautinė konferencija „Sudėtingos dilemos. Muziejų ir viešų vietų vaidmuo atsimenant praeitį“.
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V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. 2021 m. muziejus inicijavo savanorių dalyvavimą muziejaus organizuojamuose renginiuose.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)

0 6 #DIV/0! Reikšmė viršyta išaugus muziejaus 

organizuotų kultūros renginių 

įgyvendinimo apimčiai, dėl ko buvo 

pasitelkti papildomi žmogiškieji ištekliai 

konkrečių veiklų koordinavimui.

IV. Rinkodara:

1. Atliktas vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimas. 2021 metais  atliktas 

tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis apklaustų muziejaus lankytojų yra visiškai patenkinti arba labiau 

patenkinti muziejaus paslaugomis ir aptarnavimo kokybe. Net 96 proc. respondentų rekomenduotų 

kitiems apsilankyti Kauno IX forto muziejuje.

Lyginant su 2017 m. ir 2019 m. atliktų tyrimų rezultatais, matyti, kad apibendrintas muziejaus 

lankytojo portretas 2021 m. išlieka nepakitęs.

Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Kauno IX forto muziejaus veikla siekiant gerinti pasiekiamumą, 

nuorodas ir informacinę sklaidą yra nepakankama ir nekuria reikšmingo ir efektyvaus pokyčio. Kaip 

parodė ankstesni 2017–2019 m. tyrimų rezultatai, lankytojai labai panašiai muziejaus teikiamas 

paslaugas vertina ir 2021 m. – daugiausia nepatenkintų lankytojų dėl muziejaus pasiekiamumo, 

nuorodų ir informacijos sklaidos. Įvertinus neigiamus respondentų vertinimus, rekomenduojama 

parengti strateginių veiksmų planą kaip gerinti muziejaus pasiekiamumą (ypač transporto 

infrastruktūrą) bei informacijos sklaidą apie muziejų, istoriją, teikiamas paslaugas ir organizuojamus 

renginius, įvesti aiškius žymėjimus, kurie padėtų geriau susiorientuoti muziejuje arba perorientuoti 

ekspozicijas, mokyti ekspozicijų konsultantus kaip suteikti informaciją lankytojams. 

Reikšmė viršyta išsiplėtus įgyvendinamų 

kultūros veiklų apimtims suponuotas ir 

papildomų partnerių įtraukimas siekiant 

efektyviai įgyvendinti muziejaus vykdomą 

kultūrinę ir istorinę reprezentaciją.
Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 

(vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

2021 metis įgyvendintos šios iniciatyvos:

1. Virtuali iniciatyva – „PRAEITIS ATEIČIAI: Išsaugotai laisvei – 30!“ (Laisvės gynėjai, įv. įstaigų, 

bendruomenių atstovai);

2. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos virtuali iniciatyva „Visada prisiminti. Neleisti 

pasikartoti“ (Kauno žydų bendruomenė, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka);

3. Gedulo ir vilties dienos minėjimas (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių bendrija);

4. Kauno geto įkūrimo 80-ųjų metinių minėjimas (Kauno  miesto savivaldybė, Kauno žydų 

bendruomenė);

5. Spektaklis „Dievų miškas“ (Kauno valstybinis lėlių teatras);

6. Šiuolaikinio meno pasirodymas “Horizon” (VšĮ „Kultūros platforma“ – Tarptautinis scenos menų 

festivalis „ConTempo);

7. Edukacinis-rekreacinis žaidimas „Škoda atradimai“ (UAB „Baltieva“ ir VšĮ „Kaunas IN“);

8. Instaliacija „Kaunas 1941“ (Miuncheno žydų muziejus, Rainer Viertlböck);

9. Diskusija „KODĖL NE(SU)SIKALBAME: skausminga Lietuvos okupacijų istorija“  (VšĮ „Lietuvos 

nacionalinis radijas ir televizija“ – LRT);

10. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas (Kauno žydų bendruomenė);

11. Meninio skaitymo konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“ (Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kauno žydų bendruomenė);

12. Pilietinė eisena ir „Didžiosios akcijos“ minėjimas (Kauno valstybinis muzikinis teatras, Kauno miesto 

savivaldybė, Lietuvos šaulių sąjunga (Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė), Tarptautinė komisija nacių 

ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kauno žydų bendruomenė, UAB 

„SALMA“ (parduotuvė AIBĖ), Kauno rajono savivaldybė, LRT, UAB „Diena Media News“ (Kauno diena);

13. Seminaras muziejų vadovams (Lietuvos muziejų asociacija) ir kt.

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius (vnt.)

0 0 #DIV/0! Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius (vnt.)

5 13 260% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1 1 100%
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Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 

(proc.)

29,69 30,30 102% 20

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

31,25 16,61 53% 1096,04 Planuota reikšmė nepasiekta  atsiradus 

neplanuotai nemokamų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių organizuojamų 

nuotoliniu būdu pasiūlai

75794,62

0

1956,88

0

166687,26

0

7344

Planuota reikšmė viršyta dėl pandemijos 

Covid-19 apribojimų atlaisvinimo, kas 

įtakojo naujų darbuotojų priėmimą, 

siekiant tinkamai organizuoti muziejaus 

veiklą

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 

(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Planuota reikšmė nepasiekta dėl 

buhalterinės apskaitos centralizavimo 

atidėjimo 2022 metams, kas įtakojo dvi 

paliekamas vadovaujančias pareigybes.

83%4,505,4Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Pritrauktos lėšos iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir pan. suteikimo, įėjimo į 

muziejų bilietų pardavimo). 

2. Pritrauktos pajamų įmokų lėšos iš biudžetinių įstaigų, suteikiant kultūros paslaugas.

3. Gautas papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos ir Kauno savivaldybės lėšų.

3.1. Parengta paraiška dėl Kaunas 2022 programos  tęstinio projekto „Butoh žanro šokio pasirodymas“ 

finansavimo. Projektui įgyvendinti 2021-2022 m. skirta 1700 Eur (2021 m. panaudota 1087,26 Eur).

3.2. Parengta paraiška dėl istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančio projekto (pilietinė 

eisena ir Didžiosios akcijos minėjimas) dalinio finansavimo. Projektui įgyvendinti skirta 6600 Eur. 

3.3. Įgyvendinto 2021 metais komunikacijos projekto „Totalitarinių režimų (sovietinio ir nacistinio) 

aukų atminimo metai“ informacinis rėmėjas VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ 

neatlygintinai suteikė komunikacijos paslaugų paketą, kurio vertė 7344 Eur. 

4. Įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas" per 2021 metus buvo gautas 159 000 Eur finansavimas.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) 

(eurai)

174031,26 98%177713,2

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

Reikšmė viršyta anksčiau prasidėjus 

karantinio dėl COVID-19 pandemijos 

atlaisvinimams leidusiems ilgesnį laiko 

periodą teikti kultūros paslaugas ir taip 

sugeneruoti papildomus lankytojų srautus 

bei pajamas už suteiktas kultūros 

paslaugas.Reikšmė viršyta anksčiau 

prasidėjus karantinio dėl COVID-19 

pandemijos atlaisvinimams leidusiems 

ilgesnį laiko periodą teikti kultūros 

paslaugas ir taip sugeneruoti papildomus 

lankytojų srautus bei pajamas už suteiktas 

kultūros paslaugas.

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 78 88 113%

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai
62000 77751,5 125%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

I. Personalo valdymas:

1. Per 2021 metus, įgyvendintas organizacinės struktūros pertvarkos projektas, nutraukiant arba 

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

2. Per 2021 metus organizuoti konkursai ir kandidatų atrankos į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, pareigybes pagal patvirtintą organizacinę struktūrą, su atrinktais kandidatais 

pasirašytos darbo sutartis.

Bendrosios veiklos srities darbuotojų 

skaičius, tenkantis vienam specialiosios 

veiklos srities darbuotojui (vnt.)

0,62 0,67 93%

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Per 2021 metus buvo kelta darbuotojų kvalifikacija, atnaujintos dalykinės ir profesinės žinios, 

susijusios su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, vadovavimu, muziejininkyste, 

rinkodara, komunikacija, renginių organizavimu, viešųjų pirkimų organizavimu, lankytojų aptarnavimu, 

duomenų apsauga, buhalterine apskaita.
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Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. 2021 metais muziejus valdė 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. Buvo nuolat saugomas, prižiūrimas ir tvarkomas muziejaus valdomas nekilnojamas turtas.

3. 2021 metais buvo organizuotas ir koordinuotas kultūros paskirties pastato modernizavimo projekto 

ir administracinės paskirties pastato energinio efektyvumo gerinimo projekto įgyvendindinimas.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / 

ar patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

10,7

4,81

Marius Pečiulis

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. 2021 metais buvo tęsiamas Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" 

įgyvendinimas, organizuojant techninio projekto parengimą, leidimo statybai gavimą, projekto 

ekspertizės atlikimą, techninio projekto etapavimo parengimą, tikslinant Investicijų projektą, rangos 

darbų viešųjų pirkimų sąlygų parengimą, pirkimo sutarčių vykdymą.

Investicijų projekto "Kauno IX forto 

muziejaus modernizavimas"  įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

4,52 Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas" bendra vertė (eurai)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

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 tarnybinės 

transporto priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

1226,45 1414,05 87%

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,2 0,37 54%

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)

11,11

Reikšmė nepasiekta išaugus degalų kainai 

bei atsiradus poreikiui intensyviau 

eksploatuoti muziejui priklausančias 

transporto priemones organizuojant 

renginius bei vykstant darbuotojams į 

komandiruotes.

Išaugęs automobilio naudojimo 

intensyvumas suponavo išlaikymo kaštų 

augimą

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą "Kauno IX forto muziejaus 

modernizavimas"  (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

96%

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų 

ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)
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