PATVIRTINTA
Kauno miesto muziejaus direktoriaus
2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IR-46 (1.3.E)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI PRISKIRTOS
BĮ KAUNO MIESTO MUZIEJAUS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla
1. Bendradarbiavimas su „Kaunas 2022” partnerystės projektuose bei kitose
veiklose.
Aktyviai bendradarbiauti su kitais sektoriais, kuriant, įgyvendinant bendras
veiklas ir taip skatinant miesto bei šalies įvairias visuomenės grupes aktyviau
veikti kultūros ir meno srityje, dalyvauti iniciatyvose. Planuojamos
bendradarbiavimo veiklos ir iniciatyvos išvardytos žemiau teikiamo plano
grafoje „Tarpsektorinis bendradarviavimas”.

Siekiama
reikšmė

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir
mokslo įstaigomis, bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius (vnt.)

25

2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 patvirtinta,
Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų „Nuo laikinosios sostinės iki
šiuolaikinės kultūros miesto!“
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2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 patvirtinta,
Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų „Nuo laikinosios sostinės iki
šiuolaikinės kultūros miesto!“
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2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 patvirtinta,
Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų „Nuo laikinosios sostinės iki
šiuolaikinės kultūros miesto!“

2. Muziejaus atnaujinimo procesai: muziejaus strategijos parengimas; Rotušės
Muziejaus atnaujinimo proceso veiklų skaičius
skyriaus atnaujinimas (tęstinis procesas, rezultato data priklauso nuo
(vnt.)
finansavimo); Tautinės muzikos skyriaus naujos ekspozicijos projekto rengimas
(tęstinis procesas, rezultato data priklauso nuo finansavimo); Pilies skyriaus
atnaujinimo gairių ir veiksmų plano parengimas; Renginių strategijos
parengimas; strategijos edukacinės programos atnaujinimo gairių įgyvendinimui
parengimas.
Numatant atnaujinimo procesus didelis dėmesys bus skiriamas muziejaus
infrastruktūros bei teikiamų paslaugų pritaikymui įvairioms socialinėms grupėms
bei žmonėms su negalia.
3. Muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų prieinamumo didinimas –
Fizinių ir virtualių lankytojų skaičius, vnt.
tiek fizinis, tiek virtualus.
Siekiant didinti fizinių ir skaitmeninių produktų bei paslaugų pasiekiamumą,
bus vykdoma aktyvi komunikacija apie muziejaus teikiamas paslaugas, kuriamus
produktus bei vykdomus projektus socialiniuose tinkluose (Facebook,
Instagram), žiniasklaidoje; bus organizuojami tikslingai į auditorijas orientuoti
renginiai, kuriamas aktualus muziejaus turinys, kuris sudomintų tiek fizinį, tiek
virtualų lankytoją. Detalesni planuojami veiksmai nurodyti žemiau, aprašant
Pagrindinę veiklą ir Paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai:

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo
dokumentais, kurie lemia įstaigos
veiklos prioritetus

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

1007,62 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 842,03 tūkst. eurų; turtui – 6,77 tūkst. eurų.

Veiklos planu prisidedama siekiant šių
Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo "Skatinti kultūros paslaugų plėtrą ir įveiklinti kultūros paveldo objektus" ir uždavinio
"Užtikrinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą"

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas

Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Siekiama
reikšmė

Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I. Personalo valdymas:
1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti
2. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus
3. Atnaujinti ir parengti tvirtinimui Kauno miesto muziejaus dokumentų
rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų aprašo projektą
4. Metų eigoje planuojami priimti nauji darbuotojai: rinkodaros specialistas, du
muziejininkai, edukatorius, koordinatorius, du kasininkai, valytojas
Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius:
1. Patvirtintų pareigybių skaičius - 57 pareigybės (etatai)
2. Neužimtų pareigybių skaičius - 1
3. Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius - 11
4. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 3
5. Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 11,25 (C
ir D lygio pareigybės)
6. Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno
darbuotojai) skaičius - 42,75
7. Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius - 0
8. Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius - 8
9.
Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius - 54,3

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

98.25

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė D. Jancienė, skyrių vedėjai

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

4.18

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė D. Jancienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui (vnt.)

0.33

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė D. Jancienė

0

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė D. Jancienė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
Skatinti ir sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams dalyvauti kitų institucijų
organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir mokymuose
specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis
(proc.)

87.72

Personalo ir dokumentų valdymo specialistas

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo
metinio įstaigos biudžeto (proc.)

3.51

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

5000

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius:
1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius - 50
2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui - 23 Eur
FINANSAI
I. Gautos lėšos:
Planuojama siekti šių rodiklių:
1. Uždirbti iš mokamų paslaugų (įskaitant pajamas iš suteiktų Kultūros paso
paslaugų rinkinio ir pajamas už trumpalaikę patalpų nuomą) - 25 000 Eur
2. Gauti pajamų už ilgalaikę turto nuomą (nuomojant patalpas MB „Folkas”
adresu Kurpių g. 12 iki 2021-06-18 d.) - 740 Eur
3. Gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams įgyvendinti iš Lietuvos
kultūros tarybos (pasirašant iki 2 projektinio finansavimo sutarčių) - 5000 Eur.
4. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimų - 1 007 622 Eur
5. Gauti asignavimų iš dotacijų kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondui 11 305 Eur
6. Įmokėti į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutį - 11 300 Eur

I. Gautos lėšos:
Planuojama siekti šių rodiklių:
1. Uždirbti iš mokamų paslaugų (įskaitant pajamas iš suteiktų Kultūros paso
paslaugų rinkinio ir pajamas už trumpalaikę patalpų nuomą) - 25 000 Eur
2. Gauti pajamų už ilgalaikę turto nuomą (nuomojant patalpas MB „Folkas”
adresu Kurpių g. 12 iki 2021-06-18 d.) - 740 Eur
3. Gauti tikslinį finansavimą kultūriniams projektams įgyvendinti iš Lietuvos
kultūros tarybos (pasirašant iki 2 projektinio finansavimo sutarčių) - 5000 Eur.
4. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimų - 1 007 622 Eur
5. Gauti asignavimų iš dotacijų kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondui 11 305 Eur
6. Įmokėti į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutį - 11 300 Eur

II. Išlaidos:
1. Visos išlaidos planuojamos ir stebimos, kad nebūtų viršytas gautas
finansavimas ir uždirbtos lėšos. Kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje gali
likti tik už gruodžio mėn. gautas prekes ir už suteiktas paslaugas.
2. Valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo projektams
neplanuotos.
Planuojama siekti šių rodiklių:
1. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui - 853 172 Eur (iš jų valstybės dotacija 11 305)
2. Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui (komunalinėms, valymo ir
pastatų ir juose esančių įrenginių techninio aptarnavimo - Kauno rotušės bokšto
laikrodžio, WC sistemos Kauno pilyje, lifto ir pavojingų įrenginių, patalpų
apaugos bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, dujinio katilo K.
Petrausko g. 31 priežiūros - paslaugoms) - 57 155,67 Eur
3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui (patalpų adresu L. Zamenhofo
g. 6 pritaikymui darbo kabinetams, smulkioms elektrikų paslaugoms) - 14 812,23
Eur
4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kurui, privalomam civilinės
atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) 3225,22 Eur
5. Kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (siekiant įsigyti išliekamąją istorinę,
archeologinę, etnografinę, mokslinę, meninę ar kitokią kultūrinę vertę Kauno
miestui turinčių eksponatų ekspozicijoms ir parodoms) - 3000 Eur
6. Įstaigos ilgalaikiam turtui (didelės raiškos A3 formato skeneriui, muziejaus
eksponatams saugykloje adresu Baltų pr. 53 reikalingoms brėžinių spintos A1
dydžio spaudiniams, reprezentaciniam muziejaus infotaškui lauko renginiams)
įsigyti - 9765 Eur
7. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (privalomoms civilinės saugos
pratyboms bei personalo valdymo kvalifikacijai kelti) - 1150 Eur
8. Įstaigos darbuotojų komandiruotėms (į Vilniuje vykstančius tęstinius LIMIS
mokymus ir susitikimus su muziejaus partneriu - MO muziejumi rengiant bendrą
parodą) - 1100 Eur
9. Patvirtinti metiniai įstaigos biudžeto asignavimai - 1 044 662,53 Eur
10. Patvirtinti metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai - 1 007 622 Eur
11. Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms
- 25 213,12 Eur
12. Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1 055 967,53
13. Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms
- 25 213,12 Eur

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo
paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)

2500

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų
dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.)

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė

103.68

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto
asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių
biudžeto asignavimų (proc.)

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė

104.80

apaugos bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, dujinio katilo K.
Petrausko g. 31 priežiūros - paslaugoms) - 57 155,67 Eur
3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui (patalpų adresu L. Zamenhofo
g. 6 pritaikymui darbo kabinetams, smulkioms elektrikų paslaugoms) - 14 812,23
Eur
4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kurui, privalomam civilinės
atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų
3225,22 Eur
iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų
5. Kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (siekiant įsigyti išliekamąją istorinę,
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)
archeologinę, etnografinę, mokslinę, meninę ar kitokią kultūrinę vertę Kauno
miestui turinčių eksponatų ekspozicijoms ir parodoms) - 3000 Eur
6. Įstaigos ilgalaikiam turtui (didelės raiškos A3 formato skeneriui, muziejaus
eksponatams saugykloje adresu Baltų pr. 53 reikalingoms brėžinių spintos A1
dydžio spaudiniams, reprezentaciniam muziejaus infotaškui lauko renginiams)
įsigyti - 9765 Eur
7. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (privalomoms civilinės saugos
pratyboms bei personalo valdymo kvalifikacijai kelti) - 1150 Eur
8. Įstaigos darbuotojų komandiruotėms (į Vilniuje vykstančius tęstinius LIMIS
mokymus ir susitikimus su muziejaus partneriu - MO muziejumi rengiant bendrą
parodą) - 1100 Eur
9. Patvirtinti metiniai įstaigos biudžeto asignavimai - 1 044 662,53 Eur
10. Patvirtinti metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai - 1 007 622 Eur
11. Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms
- 25 213,12 Eur
12. Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1 055 967,53
13. Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms
- 25 213,12 Eur

Projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė
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TURTAS
I. Nekilnojamo turto valdymas
1. Vykdyti nuolatinę Muziejaus pastatų/patalpų ir kitų inžinerinių statinių bei
inžinerinių sistemų priežiūrą.
2. Atlikti L. Zamenhofo g. 6 ir L. Zamenhofo g. 4 ( patalpa plane pažymėta 1-17)
darbo kabinetų apšvietimo bai einamojo remonto darbus.

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Užtikrinti transporto priemonių panaudojimą muziejinės veiklos funkcijoms
vykdyti (muziejinių eksponatų, apšvietimo, garso įrangos, parodų įrangos
pervežimui, išvykoms į edukacinius užsėmimus Kaune ir visoje Lietuvoje).
2. Vykdyti nuolatinę transporto priemonių techninę priežiūrą.
3. Apdrausti Muziejaus transporto priemones valdytojų civilinės atsakomybės
privalomuoju draudimu.

PAGRINDINĖ VEIKLA

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv.
m išlaikymo kaina (eurai)

16.44

Ūkinės veiklos koordinatorė V. Golubavičienė

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti
naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis
(proc.)

61.36

Ūkinės veiklos koordinatorė V. Golubavičienė

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto
dalis (proc.)

0.88

Ūkinės veiklos koordinatorė V. Golubavičienė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos
darbuotojui (kv. m)

6.41

Ūkinės veiklos koordinatorė V. Golubavičienė

Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine
transporto priemone nuvažiuotam kilometrui
(eurai)

0.32

Ūkinės veiklos koordinatorė V. Golubavičienė

I. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
Siekiant į muziejų pritraukti lankytojus, bus vykdoma aktyvi komunikacija apie
muziejaus teikiamas paslaugas, kuriamus produktus bei vykdomus projektus
socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), žiniasklaidoje; bus organizuojami
tikslingai į auditorijas orientuoti renginiai, kuriamas aktualus muziejaus turinys,
kuris sudomintų tiek fizinį, tiek virtualų lankytoją. Planuojama pasiekti tokius
rodiklius:
1. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotose renginiuose (žm.) - 4000
2. Virtualių renginių žiūrovų skaičius (vnt.) - 6000
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis
3. Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius
(proc.)
(vnt.) - 3000
4. Pavienių lankytojų skaičius (vnt.) - 7000
5. Virtualių (muziejaus interneto svetainės) lankytojų skaičius (vnt.) - 60000

II. Kūrybinė veikla:
1. Per metus planuojama suorganizuoti 70 renginių.
Iš jų 6 įtraukti į Kauno miestui svarbių renginių eilutę ir jiems yra skirta lėšų
biudžete: 1) Atminimo vakaras M. Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms;
2) Tarptautinis kanklių muzikos festivalis „Kanklės mano rankose“; 3) Vieša
paskaita-diskusija, skirta Kauno totoriams; 4) Renginys, skirtas Kauno vardo
paminėjimo 660 metų sukakčiai Kauno pilyje; 5) Šokanti L. Zamenhofo gatvė (2
renginiai); 6) X erdvės renginių ciklas (10 jaunimo auditorijai skirtų renginių per
metus).
Nors kitų renginių organizavimui lėšos biudžete nėra numatytos, muziejus vis
tiek planuoja pasiekti numatytą kiekybinį renginių rodiklį, organizuodamas
renginius, kuriems lėšos nėra būtinos, finansuoti iš uždirbtų spec. lėšų ar ieškoti
papildomo finansavimo.
Planuojama, kad muziejuje bus organizuota 15 Šeimadienių (edukacinio
pobūdžio renginiai, orientuoti į šeimas), 8 renginiai Trečiojo amžiaus
universiteto Istorijos fakulteto klausytojams (renginiai senjorų auditorijai), 5
projekto „Prieš 100“ metų pristatymai (moksleivių ir pedagogų auditorijai),
postolkloro renginiai (2), aktualios istorinės diskusijos, jei leis epidemiologinė
situacija - tadiciniai šokių vakarai bei muziejaus veiklos pristatymai išorės
renginiuose, tokiuose kaip „Laisvės piknikas“, „Family Fest“, „Comicon“, „Z
vaikai“, parodoje-mugėje „Mokykla2021“, festivalyje „Mėnuo juodaragis“ ir kt.
2. Per metus planuojama surengti specializuotų renginių ir edukacinių veiklų 21 (8 renginiai ir 13 edukacinių veiklų):
Senjorams skirti renginiai - 8 paskaitos (TAU) ir 4 edukacinės veiklos Senjorų
mėnesio proga; vaikų vasaros stovykla (5 dienos su skirtingomis veiklomis),
orientuota į socialinę atskirtį patiriančius vaikus; asmenims su negalia pritaikyti
renginiai: veiklos Laimės dienos proga (2) ir specialūs užsiėmimai Žmonių su
negalia mėnesio (lapkritis) proga (2).

20000

Pilies skyriaus vedėjas J. Vaičenonis, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja D. Pukytė,
Tautinės muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, Miko ir Kipro
Petrauskų skyriaus vedėja N. Kaminskaitė-Kurlavičienė, Kauno istorijos
skyriaus vedėja I. Puidokienė, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė,
Komunikacijos skyriaus vedėja A. Gervickaitė, renginių organizatorius

72.5

Pilies skyriaus vedėjas J. Vaičenonis, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja D. Pukytė,
Tautinės muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, Miko ir Kipro
Petrauskų skyriaus vedėja N. Kaminskaitė-Kurlavičienė, Kauno istorijos
skyriaus vedėja I. Puidokienė, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė,
Komunikacijos skyriaus vedėja A. Gervickaitė, renginių organizatorius

Įstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių
veiklų skaičius (vnt.)

70

Renginių organizatorius

Specializuotų renginių ir edukacinių
užsiėmimų dalis įstaigos renginių kiekyje
(proc.)

30

Renginių organizatorius, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė

Kauno miestui svarbių renginių skaičius (vnt.)

6

Renginių organizatorius, Tautinės muzikos skyriaus vedėja G. DusevičiūtėNeimontienė, Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus vedėja N. KaminskaitėKurlavičienė, Pilies skyriaus vedėjas J. Vaičenonis

III. Muziejaus rinkiniai:
Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis
Numatoma saugoti, pildyti ir tyrinėti muziejaus rinkinius, pristatyti juos
(proc.)
visuomenei ekspozicijose bei parodose, konferencijų pranešimuose, paskaitose,
moksliniuose pranešimuose ir mokslo populiarinimo publikacijose. Bus siekiama
šių rodiklių:
1. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) - 95536
2. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) - 2000
3. Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius (vnt.) - 2
Planuojama išleisti: 1) leidinį, kurio pagrindas - muziejuje saugomas fotografo S.
Lukošiaus archyvas; 2) M. K. Petrauskų skyriuje vykstančių mokslinių
konferencijų straipsnių rinkinį, kur dalis straipsnių susiję su MKP rinkiniu.
4. Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.) - 4
Planuojami 2 straipsniai, susiję su Kauno istorijos rinkiniu, ir 2 straipsniai - su

2.26

Vyr. fondų saugotoja J. Adomaitienė

III. Muziejaus rinkiniai:
Numatoma saugoti, pildyti ir tyrinėti muziejaus rinkinius, pristatyti juos
visuomenei ekspozicijose bei parodose, konferencijų pranešimuose, paskaitose,
moksliniuose pranešimuose ir mokslo populiarinimo publikacijose. Bus siekiama
šių rodiklių:
1. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) - 95536
2. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) - 2000
3. Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius (vnt.) - 2
Planuojama išleisti: 1) leidinį, kurio pagrindas - muziejuje saugomas fotografo S.
Lukošiaus archyvas; 2) M. K. Petrauskų skyriuje vykstančių mokslinių
konferencijų straipsnių rinkinį, kur dalis straipsnių susiję su MKP rinkiniu.
4. Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.) - 4
Planuojami 2 straipsniai, susiję su Kauno istorijos rinkiniu, ir 2 straipsniai - su
MKP rinkiniu, kurių vienas numatomas publikuoti muziejaus leidinyje, kitas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos žurnale „Ars et praxis“.
5. Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius (vnt.) - 26.
Planuojama, kad muziejaus veikla plačiau, taip pat saugomi, gaunami ir
tyrinėjami eksponatai bus pristatyti publikacijose portale „Kaunas pilnas
kultūros“ (dažniausiai rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“), dienraštyje „Kauno
diena“, naujoje muziejaus platformoje virtualus.kaunomuziejus.lt ir kt.
6. Moksliškai ištyrinėtų ir aprašytų LIMIS sitemoje eksponatų skaičius (vnt.) 500
7. Paskaitų / mokslinių pranešimų rengimas ir skaitymas (vnt.) - 6
Numatoma, kad muziejininkai parengs ir skaitys paskaitas Trečiojo amžiaus
universiteto Istorijos fakulteto klausytojams, taip pat muziejaus renginyje M.
Gimbutienei atminti bei muziejaus organizuojamoje mokslinėje konferencijoje.
8. Surengtų parodų skaičius (vnt.) - 18
Planuojama, kad 6 parodas parengs muziejininkai („Naujas muziejuje“ formate)
ir 12 parodų surengsime su išorės partneriais - fiziniais ir juridiniais asmenimis
(rengiamos sutartys).

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

18

Muziejinės veiklos vadovė R. Žekienė; Kauno istorijos skyriaus vedėja I.
Puidokienė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė,
Pilies skyrių vedėjas J. Vaičenonis

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų dalis (proc.)

60.34

Vyr. fondų saugotoja J. Adomaitienė

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus
rinkinio dalis (proc.)

0.30

Vyr. fondų saugotoja J. Adomaitienė

IV. Skaitmeninimas:
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų
paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis
talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS. Per 2021 m. skaitmeninimo
vienam objektui (vnt.)
srityje bus siekiama šių rodiklių:
1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)
- 19777
2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 4500
3. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius
(vnt.) - 100000
4. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius iš viso (vnt.) - 19777
5. VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius (vnt.) - 10000
6. Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų
skaičius (vnt.) - 4500
7. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų,
metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų
kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) - 17277
8. Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.) - 14

5.06

Vyr. fondų saugotoja J. Adomaitienė

V. Kultūrinės edukacijos veikla:
Edukacinių programų dalyvių skaičius (žm.)
Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, planuojama lankytojams siūlyti:
1. 27 tematinius edukacinius užsiėmimus;
2. 8 tematines ekskursijas.
Ir edukaciniai užsiėmimai, ir ekskursijos yra pritaikyti atskiroms amžiaus
grupėms - ikimokyklinukams (5), pradinukams (15), 5-8 kl. (20) ir 9-12 kl. (22)
moksleiviams, suaugusiems (13); tai pat dalis užsiėmimų gali būti pritaikyta
skirtingas negalias turintiems žmonėms (10), užsienio turistams (10).
3. Per metus planuojama sukurti 2 naujus edukacinius užsiėmimus: nuotolinį
edukacinį užsiėmimą liaudies instrumentų tematika ir integruotos pamokos
variantą Pilies skyriuje.
Visus užsiėmimus ir ekskursijas, kaip mokamą paslaugą, bus galima užsisakyti
muziejaus erdvėse, 4 užsiėmimus bus galima vesti užsakovo patalpose, 4
užsiėmimai galės būti vedami nuotoliniu būdu. Taip pat užsiėmimus planuojama
nemokamai pasiūlyti lankytojams specialiomis progomis, pvz., muziejaus
organizuojamų renginių metu (Šeimadieniai, Laimės diena, Senjorų mėnuo ir kt.).

3000

Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, planuojama siekti šių rodiklių:
1. Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) - 35 vnt.
Planuojama sukurti naujo unikalaus audiovizualinio turinio, kuris bus
pasiekiamas muziejaus interneto kanaluose - 20 vnt., tinklalaidžių (X erdvės
pokalbių) - 6 vnt., 8 nuotolinės paskaitos bei animuotas trumpo metro filmas
projekto „Prieš 100 metų“ rėmuose.
2. Teikiamų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) - 35 vnt.: visi sukurti
e.produktai bus pasiekiami ir prieinami muziejaus internetiniuose kanaluose.
3. Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.) - 7 vnt.
Planuojama sukurti 3 naujas integruotas pamokas ir 4 naujas paslaugas į
Kultūros paso paslaugų rinkinį.
4. Teikiamų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.) - 38 vnt.
Planuojama, kad muziejus, su naujai sukurtomis, pasiūlys 38 skirtingas fizines
paslaugas (produktus) - edukacininius užsiėmimus, ekskursijas, integruotas
pamokas.
5. Bendras paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) 22 vnt.
6. Toliau bus vykdomi naujos Rotušės sk. ekspozicijos projekto rengimo darbai
(ekspozicija bus atidaryta po Rotušės sk. remonto). Tuo pačiu metu kuriama
nauja Tautinės muzikos ekspozicija, projektavimą numatyta baigti iki liepos
mėn. , įrengimas priklausys nuo gauto finansavimo (pateiktas projektas Lietuvos
kultūros tarybai, planuojama teikti ir kitiems fondams). Kadangi ekspozicijų
kūrimo procesai trunka ne vienerius metus, 2021 m. įrengti ir pristatyti
lankytojams neplanuojama.

Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir/ar
produktų skaičius (vnt.)

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, dalis nuo Teikiamų fizinių paslaugų
ir/ar produktų skaičiaus (proc.)

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus
ekspozicijų skaičius (vnt.)

42

57.89

0

Muziejinės veiklos vadovė R. Žekienė, inovacijų vadovė J. Juodišiūtė, Pilies
skyriaus vedėjas J. Vaičenonis, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja D. Pukytė, Tautinės
muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, Miko ir Kipro Petrauskų
skyriaus vedėja N. Kaminskaitė-Kurlavičienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja I.
Puidokienė, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė, Komunikacijos skyriaus
vedėja A. Gervickaitė

Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė

Muziejinės veiklos vadovė R. Žekienė, inovacijų vadovė J. Juodišiūtė

II. Tarptautiškumas:
1. Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.) - 1
Planuojama suorganizuoti jau tradicinį (VI) tarptautinį „Kanklių festivalį“ (dėl
epidemiologinės situacijos numatomas nuotolinis, tik konferencijos formatas),
kur be Lietuvos dalyvių planuojami ir užsienio lektoriai iš: University of
Bourgogne-Franche-Comté / Burgundija-Franš-Kontė universiteto, PrancūzijaSuomija; Business Competence Center / Verslo kompetencijų centro, Latvija;
Sankt Peterburgo sr. lietuvių etninės kultūros klubo „Vyturėlis“, Rusija bei
Estijos muzikos ir teatro akademijos.
2. Tarptautinių projektų veiklų, kurias įgyvendina(-o) įstaiga arba kuriuose
dalyvauja(-avo), skaičius (vnt.) - 1
Vyr. fondų saugotoja teiks konsultacijas Cesio (Latvija) istorijos ir meno
muziejaus Naujoje pilyje vyr. fondų saugotojai apie muziejaus skaitmenines
kolekcijas bei skaitmenizavimo procesus Lietuvoje, rengiant pranešimą Latvijos
muziejininkų organizuojamame seminare „Skaitmeninis turinys muziejaus
kolekcijoje“, kuris planuojamas 2021 m. gegužės 24 d., Rygoje.
3. Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.) - 1
Muziejus yra tarptautinės asociacijos - The Association of Castles and Museums
around the Baltic Sea - narys. Pilies sk. vedėjas yra šios asociacijos valdybos
narys, Lietuvos atstovas.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o)
arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga,
skaičius (vnt.)

2

Tautinės muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, vyr. fondų
saugotoja J. Adomaitienė

Tarptautinių organizacijų, kurių narė
įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)

1

Pilies skyriaus vedėjas J. Vaičenonis

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
Organizuojant įstaigos veiklas bus bendradarbiaujama su įvairiais juridiniais bei
fiziniais asmenimis:
1-3. Planuojama toliau bendradarbiauti su Kaunas 2022 vykdant tokias
iniciatyvas kaip Laimės diena ir Istorijų festivalis, taip pat vykdant partnerystės
projektą „Knyga apie Kauną” (knygą numatyta išleisti 2022 m.).
4. Tęsti bendradarbiavimą partnerystės projekte su MO muziejumi bei
Kaunas2022, organizuojant bendrą parodą (numatyta 2022 m.).
5-16. Planuojama surengti 12 parodų muziejuje su partneriais: Kauno kultūros
centru, Kauno menininkų namais, Lietuvos žurnalistų sąjunga, VšĮ „Lietuvos
spaudos fotografų klubas”, VšĮ „Šviesos Raštas" bei pavieniais menininkais.
17-19. Integruotas pamokas (3) planuojama rengti kartu su Erudito licėjumi.
20. Bendradarbiauti su Kauno tautinės kultūros centru ir prisidėti prie festivalių
„Baltų raštai“ bei „Atataria lamzdžiai“ organizavimo.
21-22. Bendradarbiaujant su Tautinės muzikos skyriuje veikiančia kavine
suorganizuoti 2 renginius.
23. Studentų praktikos klausimais bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis.
24. Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais skolinant ir skolinantis eksponatus
parodoms bei ekspozicijoms.
25. Muziejaus darbuotojai yra / bus ekspertais / nariais įvairiose kitose
institucijose / organizacijose, jų komisijose, darbo grupėse: muziejaus direktorius
yra Muziejų tarybos (prie Kultūros ministerijos) pirmininkės pavaduotojas bei
Lietuvos muziejų asociacijos vadybos sekcijos valdybos pirmininkas,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus tarybos narys; 1 darbuotojas yra
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ekspertas; 1 darbuotojas Lietuvos Respublikos Seimo „Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo
komisijos“ narys, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto narys ir Kauno istorijos
draugijos valdybos narys; 1 darbuotojas - Lietuvos kompozitorių sąjungos
Muzikologų sekcijos narys; 2 darbuotojai yra Lietuvos kultūros tarybos ekspertai
- Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo praktikos bei Muzeologijos
srityse; 1 darbuotojas - Lietuvių etninės kultūros draugijos narys, Suvalkijos
(Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos narys, Lietuvių etninės kultūros
ugdytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas bei asociacijos „Kadujo”
pirmininkas; 1 darbuotojas - Kauno miesto nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos ekspertas; 1 darbuotojas - Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos „Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas
modernizuojant viešąją kultūros infrastuktūrą“ ekspozicinių erdvių ir įstaigos
įveiklinimo klausimams spręsti darbo grupės narys.

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir
mokslo įstaigomis, bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius (vnt.)

25

Direktorius G. Sužiedėlis, projektų koordinatorė K. Vaitkevičienė, muziejinės
veiklos vadovė R. Žekienė, inovacijų vadovė J. Juodišiūtė, skyrių vedėjai, Pilies
skyriaus vedėjas J. Vaičenonis, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja D. Pukytė, Tautinės
muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, Miko ir Kipro Petrauskų
skyriaus vedėja N. Kaminskaitė-Kurlavičienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja I.
Puidokienė, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė, muziejininkės L.
Lukenskienė, A. Strazdaitė-Ziberkienė

IV. Rinkodara:
Muziejus administruoja 5 paskyras socialiniuose tinkluose. Planuojama, kad
administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių
metų pabaigoje bus 12500 (žm.)
Siekiant šio rodiklio bus vykdoma reklama socialiniuose tinkluose, orientuota į
fizinių ir skaitmeninių produktų bei paslaugų pasiekiamumo didinimą.
Metų eigoje numatoma parengti Muziejaus prekės ženklo ir stiliaus knygos
atnaujinimo projektą.

Įstaigos administruojamų paskyrų
socialiniuose tinkluose sekėjų skaičiaus
pokytis per metus (proc.)

20.45

Komunikacijos skyriaus vedėja A. Gervickaitė, vizualinės komunikacijos
specialistė O. Bričkutė, rinkodaros specialistas

Įstaigoje ir/ar jos renginiuose bent kartą
dirbusių savanorių skaičius (vnt.)

10

Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė

Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius
(vnt.)

2

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė D. Jancienė, skyrių vedėjai Pilies
skyriaus vedėjas J. Vaičenonis, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja D. Pukytė, Tautinės
muzikos skyriaus vedėja G. Dusevičiūtė-Neimontienė, Miko ir Kipro Petrauskų
skyriaus vedėja N. Kaminskaitė-Kurlavičienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja I.
Puidokienė, Edukacijos skyriaus vedėja V. Sudarytė, Komunikacijos skyriaus
vedėja A. Gervickaitė

BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS:
1. Numatoma į savanorišką veiklą įtraukti 10 savanorių, iš kurių didžioji dalis
padėtų organizuoti muziejaus renginius (jei bus palanki epidemiologinė
situacija).
2. Numatoma, kad muziejuje praktiką atliks bent 2 aukštųjų mokyklų studentai
(Komunikacijos ir Kauno istorijos skyriuose).

