Forma patvirtinta
Lietuvos Respubikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)

1. Populiarinti muziejaus rinkiniai, užtikrintas muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumas visuomenei, kuriant naujas
kultūrinės edukacijos veiklas bei paslaugas
2021 m. planuota priimti 65000 įvairių tikslinių grupių lankytojų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimti 80422 lankytojai.

Lankytojų skaičius, vnt.

2. Įgyvendintos investicijoms ir turtui įsigyti skirtas veiklos, finansuojamos iš papildomų valstybės biudžeto asignavimų
Įgyvendintos investicijoms ir turtui įsigyti skirtos veiklos, finansuojamos iš papildomų valstybės biudžeto asignavimų.
Įsisavinti 393129,00 Eur, skirti Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų - eksponatų stogų perdengimui ir remontui.
Perdengtų stogų (nendrių danga) kiekis - 18 vnt., iš viso 3762 m²; suremontuoti kraigai - 45,5 m, 136,5 m².

Įgyvendinta veiklų, numatytų 2021
m. dalis, proc.

3. Stiprintas muziejaus ir Lietuvos regioninių bei užsienio partnerių bendradarbiavimas, muziejaus tarptautinis
pripažinimas, įgyvendinant naujas veiklas ir iniciatyvas
1. Pradėtas įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos ,,Kultūra" finansuojamas projektas
,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras";
2. Parengta koncepcija ir surasti partneriai Erasmus+ projektui Estijoje;
3. Muziejus dalyvavo tarptautiniame Nordplus Adult programos finansuojamame projekte “Kultūros savanorių ir
vadybininkų kūrybinis bendradabiavimas” („Co-creative cooperation with culture volunteers and managers (CO-OP)” NPAD2018/10087). ;
4. Priimta Erasmus+ programos dalyvė stažuotis muziejuje (10 savaičių);
Tarptautinių iniciatyvų, veiklų,
5. Partnerio teisėmis muziejus dalyvavo Šiaurės ministrų tarybos NORDPLUS programos finansuojamo, Gamtinės
projektų skaičius, vnt.
žemdirbystės instituto vykdomo, projekto „Sėklų saugotojų telkimas muziejuose“ („Growing seed savers in museums“) Nr.
NPAD-2021/10201) veiklose.
6. Vasario 11 d. vyko du nuotoliniai Užgavėnių užsiėmimai Belgijos lietuvių bendruomenei, dalyvavo 110 vaikų;
7. Vasario 14 d. vyko nuotolinis Užgavėnių užsiėmimas, skirtas Liuksemburgo lietuvių bendruomenei, kuriame dalyvavo 17
suaugusių asmenų;
8. Vasario 15 d. vyko nuotolinis Užgavėnių užsiėmimas Stokholmo lietuvių bendruomenei, kuriame dalyvavo 16
suaugusiųjų;
9. Gegužės 6 d. vyko nuotolinė edukacija - LLBM pristatymas (anglų kalba) Vilniaus Universiteto Kauno fakulteto
tarptautinės nuotolinės konferencijos dalyviams. Jame dalyvavo 15 suaugusiųjų.

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Komentaras

Skaičius viršytas dėl pasikeitusių
pandemijos valdymo aplinkybių.
Pasibaigus griežtiems ribojimams, III ir IV
ketvirtyje buvo intensyviai teikiamos
fizinės paslaugos.

65000

80422

124%

100

100

100%

Skatintos ir metų pradžioje neplanuotos
tarptautinės iniciatyvos, veiklos bei
projektai, aktyviai stiprinti tarptautinio
bendradarbiavimo ryšiai.

7

9

129%

4. Diegti efektyvūs muziejaus valdymo ir veiklos organizavimo metodai, įgyvendinant muziejaus tikslus ir vykdant
nustatytas funkcijas
1. Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus rinkodaros planas, patvirtintas 2021-12-30 įsakymu Nr. V-134;
2. Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas bei patvirtintas 2021-0607 įsakymu Nr. V-54;
Parengtų dokumentų, įgyvendintų
3. Parengti Lietuvos liaudies buities muziejaus skyrių nuostatai, pareigybių aprašymai ir apsaugos postų darbo instrukcijos,
iniciatyvų skaičius (vnt.)
patvirtinti 2021-06-14 įsakymu Nr. V-60;
4. Parengtas ir 2021-07-01 įsakymu Nr. V-74 patvirtintas Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas;
5. 2021-12-30 įsakymu Nr. V-133 patvirtintas Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos
aprašas.

5

5

100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,
įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo
vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

65000

80422

124%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Faktinė
reikšmė

Komentaras

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
1. 2021 m. planuota priimti 65000 įvairių tikslinių grupių lankytojų.
Ataskaitiniu laikotarpiu priimti 80422 lankytojai.
2. Muziejaus išvežamąsias parodas kitose įstaigose aplankė 10184
asmenys.
3. Virtualiuose renginiuose apsilankė 29145 lankytojai.
4. Nemokamo muziejaus lankymo, kiekvieno mėnesio paskutinį
sekmadienį, galimybe pasinaudojo bei muziejų aplankė 12890
lankytojų. Tai sudaro 16 % nuo visų per 2021 m. muziejų aplankiusių
žmonių.
5. Žibintų ir šviesos instaliacijų festivalio „1000 šviesų“ metu,
2021 m. gruodžio 25 - 31 dienomis (7 dienų laikotarpyje), muziejų
aplankė 11146 asmenys.

Lankytojų skaičius (žm.)

Virtualių apsilankymų skaičius
(vnt.)

Nemokamai apsilankiusių
lankytojų dalis (proc.)

II. Muziejaus rinkiniai:
Visuomenei pristatyta
1. Surengtos 25 parodos. Svarbiausios - "NEPAPRASTO TEATRO
muziejaus rinkinio dalis (proc.)
NEPAPRASTA ISTORIJA. Viskas apie Mataičių teatro spektaklį „Scenos
Vaizdeliai“", „Antras gyvenimas: tvarumas vakar, šiandien, rytoj“,
„Kalvystė Lietuvoje: anksčiau ir dabar“, „Tėvynė Lietuva – prieglobstis
ir praradimas. XX a. I pusės vokiečių šeimos istorija“. Muziejaus
internetinėje svetainėje 2021 m. patalpintos 5 virtualios parodos
(https://www.llbm.lt/renginiai-ir-parodos/virtualios-parodos/), LIMIS
portale - 2 virtualios parodos (https://www.limis.lt/virtualiosparodos).
2. Muziejaus rinkiniai papildyti 584 vnt. eksponatų ekspozicijoms
papildyti. Iš jų 4 vnt. yra pirkti, 580 vnt. - dovanoti. Į pagrindinį fondą
priimti 346 vnt., į pagalbinį fondą priimti 238 vnt.
3. Tikraja verte įvertinti 100% muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų. Restauruoti ir konservuoti - 1258 vnt. eksponatai.
Restauruoti - 167 vnt. (iš jų 4 vnt. restauruoti P. Gudyno restauravimo
centre). Konservuoti - 1091 vnt. eksponatas (iš jų 1 pastataseksponatas ir 228 vnt. kilnojamieji eksponatai konservuoti dujomis atlikta fumigacija). Perdengti 29 pastatų -eksponatų stogai.
4. Paskelbti moksliniai straipsniai - 2 vnt.:
4.1. R. Žumbakienė. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius
augyminis“// Būdas, 2021 nr. 3., p.27-39;
4.2. O. Nikorak et al. .„Western Ukrainian and Lithuanian bedspreads:
decor ethno-artistic tradition parallels“// Народознавчізошити. №
Surengtų parodų skaičius (vnt.)
(151), ISSN 1028-5091. 2020. s.60-92.
5. Išleisti muziejaus rinkinius populiarinantys leidiniai - 2 vnt.:
5.1. Knyga G. Žumbakienė „Senieji Lietuvos gėlių darželiai. Kvapnūs,
puošnūs, gydantys“, Rumšiškės, 2021;
5.2. Marškinių katalogas „Savi marškiniai arčiau kūno“ (sud.
Nenartavičiūtė ir kt.). Rumšiškės, 2021. Skaitmeniniu formatu:
https://www.llbm.lt/marskiniu-katalogas/
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30

11

23

30175

33,05

12,04

25

38%

110%

109%

109%

Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir
parodose (žm.)
Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)
Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose
renginiuose (žm.)
Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius
(vnt.)
Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose
skaičius (vnt.)

57775
30
14578
63
29145

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)
Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš
jų:
Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius
paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

19898
26580

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius
(vnt.)

94353

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra
vertė (eurai)

15641263,4

12890

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)

584

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių
įsigijimui (eurai)

7948

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų skaičius (vnt.)

11279

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

84

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių
skaičius (vnt.)

2

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

2

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

14

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

4

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

0

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

7

Skaičius viršytas dėl pasikeitusių
pandemijos valdymo aplinkybių. Pasibaigus
griežtiems ribojimams, III ir IV ketvirtyje
buvo intensyviai teikiamos fizinės
paslaugos.
Skaičius nepasiektas dėl pasikeitusių
pandemijos valdymo aplinkybių. Pasibaigus
griežtiems ribojimams, III ir IV ketvirtyje
buvo intensyviai teikiamos fizinės
paslaugos.
Į nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičių
(žm.) yra įtrauktas išvežamąsias parodas
kitose įstaigose aplankiusių asmenų skaičius
(yra šį skaičių patvirtinančios pažymos).

5. Išleisti muziejaus rinkinius populiarinantys leidiniai - 2 vnt.:
5.1. Knyga G. Žumbakienė „Senieji Lietuvos gėlių darželiai. Kvapnūs,
puošnūs, gydantys“, Rumšiškės, 2021;
5.2. Marškinių katalogas „Savi marškiniai arčiau kūno“ (sud.
Nenartavičiūtė ir kt.). Rumšiškės, 2021. Skaitmeniniu formatu:
https://www.llbm.lt/marskiniu-katalogas/
Lituanistinių muziejinių vertybių
aktualizavimo veiklų skaičius
(vnt.)

0

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

100

Būtino konservuoti ir
restauruoti muziejaus rinkinio
dalis (proc.)

19

Konsultuotų kitų muziejų
specialistų rinkinių apsaugos,
apskaitos, eksponavimo, tyrimo,
parodų rengimo, edukacijos ir
kitais muziejiniais klausimais
skaičius (asm.)
III. Kultūrinės edukacijos veikla:
Edukaciniuose užsiėmimuose
1. Pravesti 383 vnt. edukacinių užsiėmimai (iš jų 24 vyko nuotoliniu
dalyvavusių žmonių skaičius
būdu);
(žm.)
2. Edukaciniuose užsiėmimuose priimti 6363 žmonės;
3. Parengti 7 nauji edukaciniai užsiėmimai: Jaujos istorijos; Šaudymas
lanku ir arbaletu; Ragaišis-šventinė duona; Kryždirbystės
interpretacijos; nuotolinės edukacijos „Sveiki sulaukim Šv.Velykų“,
„Žaismas džiaugsmą teikia“, „Užgavėnės“.
4. Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius:
Užgavėnių šėlionių filmukas; Mažosios Lietuvos šiupinio video;
filmukas "Motinos diena Tėviškėje"; „Tėviškės avilys I dalis: fondų
saugotojos"; „Žaismas džiaugsmą teikia“; Šv. Velykos Tėviškėje;
Teatro dienai skirta spektaklio ištrauka „Velnias spąstuose“; „Tėviškės
avilys II dalis: Alfonsas Juodkonis“; Poezijos diena; „Kepam gandro
bandeles“, Kovo 11-tosios dienos sveikinimas.
5. Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 967 asmenys.
6. Vykdyti teoriniai-praktiniai seminarai:
6.1. ,,Lietuvių valstiečių moterų tradicinių marškinių (XIX a. pab.- XX
pr.) puošyba ir tautinio kostiumo marškiniai";
6.2. ,,Tradicinių sijonų siuvimo ypatumai XIX a. viduryje ir pabaigoje";
6.3. dvi paskaitos ir du praktiniai užsiėmimai "Mažosios Lietuvos
delmonai - tradicija ir šiandiena".
6.4. „Linų ir vilnos tradicinis apdorojimas".
6.5. ,,Tradicinio audimo technologija".

80

6300

0

100,00

19,43

84,00

6363

#DIV/0!

100%

98%

105%

101%

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros
vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)
Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio
skaičius (vnt.)
Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias
užsienyje, skaičius (vnt.)
Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų skaičius (vnt.)
Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų
eksponatų skaičius (vnt.)
Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)
Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)
Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus
rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)
Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems
muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims,
skaičius (vnt.)
Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo,
konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų
konsultacijų skaičius (vnt.)
Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos,
apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo,
edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų
muziejų specialistams skaičius (vnt.)
Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių
apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo
klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir
mokinių skaičius (žm.)

0
0
0
0
94353
1091
167
18336
0

46

48

7

3998

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų
skaičius (žm.)

313

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų,
turinčių negalią, skaičius (žm.)

76

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai,
dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

813

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų
asmenų skaičius (žm.)

1163

Neplanuota.

pr.) puošyba ir tautinio kostiumo marškiniai";
6.2. ,,Tradicinių sijonų siuvimo ypatumai XIX a. viduryje ir pabaigoje";
6.3. dvi paskaitos ir du praktiniai užsiėmimai "Mažosios Lietuvos
delmonai - tradicija ir šiandiena".
6.4. „Linų ir vilnos tradicinis apdorojimas".
6.5. ,,Tradicinio audimo technologija".

Virtualiuose edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

2000

967

48%

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

359

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir
mokiniams, skaičius (vnt.)

216

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams,
skaičius (vnt.)

12

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims,
turintiems negalią, skaičius (vnt.)

5

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai,
skaičius (žm.)

45

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems
asmenims, skaičius (vnt.)

81

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius
(vnt.)

24

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų
skaičius (vnt.)

11

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų
peržiūrų skaičius (vnt.)

173200

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)
Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:
1. Vykdant skaitmeninimą, siekta pristatyti visuomenei Lietuvos
liaudies buities muziejuje sukauptus ir saugomus kultūros paveldo
objektų rinkinius.
2. LIMIS portale kultūros paveldo objektai viešinti pagal šiuos
kriterijus: ekspozicijose ir parodose eksponuojami eksponatai,
išduodami ilgai ir trumpai saugoti eksponatai, saugojimo patalpose
saugomi eksponatai, taip pat archyvo vertybės.
3. 2021 m. suskaitmeninti: 4032 vnt. eksponatų, 500 vnt. archyvo
vertybių ir 50 vnt. bibliotekos vertybių.
4. Vykdytas suskaitmenintų muziejinių vertybių viešinimas:
https://www.limis.lt; https://www.epaveldas (VEPIS).lt;
https://www.europeana.eu; http://www.llbm.lt ir muziejaus
valdomose skaitmeninėse kolekcijose. LIMIS portale paviešinti - 4000
vnt. kultūros paveldo objektų.
5. Parengtos 2 virtualios parodos LIMIS portalui:
5.1. Virtuali paroda „Šukuočiai iš Igno Jablonskio rinkinio“.
https://www.limis.lt/virtualios-parodos//virtualExhibitions/view/74557808?backUrl=%2fvirtualiosparodos%2f-%2fvirtualExhibitions%2fform
5.2. Virtuali paroda „Kaziuko mugė 1974 metais“.
https://www.limis.lt/virtualios-parodos//virtualExhibitions/view/52132300?backUrl=%2fvirtualios-parodos

Ekskursijose dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)

2500

1676

67%

Virtualiose ekskursijose
(turuose) dalyvavusių žmonių
skaičius (žm.)
Suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų
peržiūrų skaičius, tenkantis
vienam objektui (vnt.)

0

0

#DIV/0!

8

16,94

212%

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

Skaičius nepasiektas dėl pasikeitusių
pandemijos valdymo aplinkybių. Pasibaigus
griežtiems ribojimams, III ir IV ketvirtyje
buvo intensyviai teikiamos fizinės
paslaugos.

46
7
137

0

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų skaičius iš viso (vnt.)

24442

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

4582

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

414146

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
(vnt.)

25321

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

2517

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių
skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo
kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų
kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)

2517

Vengiant artimų kontaktų, sumažėjo
paslaugų poreikis. Vietoje ekskursijų buvo
sukurta daugiau e. paslaugų lankytojams.
Neplanuota.

I - II ketv., Covid-19 pandemijos laikas buvo
aktyviai išnaudotas muziejinių vertybių
skaitmeninimui, tvirtinimui ir viešinimui. Dėl
aktyviai viešinamų eksponatų Muziejaus
svetainėje ir LIMIS sistemoje žymiai
padidėjo suskaitmenintų ir skaitmeninių
kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius.

https://www.limis.lt/virtualios-parodos//virtualExhibitions/view/74557808?backUrl=%2fvirtualiosparodos%2f-%2fvirtualExhibitions%2fform
5.2. Virtuali paroda „Kaziuko mugė 1974 metais“.
https://www.limis.lt/virtualios-parodos//virtualExhibitions/view/52132300?backUrl=%2fvirtualios-parodos
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]

#DIV/0!

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo
klausimais skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių
vaizdų skaičius (vnt.)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#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.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius
praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)
Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

#DIV/0!

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų
Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius
(vnt.)

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Parengtos bei Kultūros paso programai pateiktos 8 vnt. edukacinių
užsiėmimų paraiškos; iš jų 2 nuotoliniai užsiėmimai. 2021 m.
patvirtintos 5 programos: „Muzikuokime kartu“, „O kai aš pas
promočiutę buvau“, „Kūdikystė, vaikystė senojoje pirkioje“, “Jaujos
istorijos”, “Kryždirbystės interpretacijos”.
2. Įvykdyta 18 vnt. savaitgalio iniciatyvų programų; (gyvosios
interpretacijos, eksponatų istorijos ir kt.);
3. Suorganizuoti 29 renginiai (pagrindiniai: Joninės 2021-06-23 ir
Žolinė 2021-08-15), iš jų - 7 virtualūs (Morės deginimo transliacija ir
tiesioginės (live) paskaitos iš Aristavėlės dvaro);
4. Surengta stovykla vaikams "Vasara Tėviškėje";
5. Paruošta stacionari orientacinio sporto trasa;
6. Įrengtas slidžių takas žiemos sezonui;
7. Įrengta nauja ekspozicija apie kraičio baldų evoliuciją. Atnaujinta:
Arklio ekspozicija, Pradžios mokyklos ir Tolutaitės siuvyklos
ekspozicijos.
8. Parengta virtuali mokymų platforma ir 5 mokomosios interaktyvios
pamokos: https://www.llbm.lt/audimo-pradziamokslis-rankinemisstaklemis-dvinytis-takas/ , https://www.llbm.lt/liaudisku-audiniuapzvalga/ ,
https://www.llbm.lt/tradiciniai-marskiniai/ ,
https://www.llbm.lt/mazosios-lietuvos-delmonai/ ,
https://www.llbm.lt/xix-a-pab-xx-a-pr-tradiciniu-sijonu-siuvimoapzvalga/ .

Sukurtų naujų paslaugų skaičius
(vnt.)

17

26

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros
paso paslaugų rinkinį, skaičius
(vnt.)
Asmenims, turintiems negalią,
pritaikytų paslaugų skaičius
(vnt.)
Atnaujintų/naujai įrengtų
muziejaus ekspozicijų skaičius
(vnt.)

10

8

80%

3

3

100%

4

4

100%

II. Tarptautiškumas:
1. Pradėtas įgyvendinti EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo
programos ,,Kultūra" finansuojamas projektas ,,Keliaujantis
Aristavėlės dvaras";
2. Parengta koncepcija ir surasti partneriai Erasmus+ projektui
Estijoje;
3. Dalyvauta Nordplus Adult projekte (partnerio teisėmis) ,,Kultūros
savanorių ir vadybininkų kūrybinis bendradarbiavimas“;
4. Priimta Erasmus + programos dalyvė stažuotis muziejuje (10
savaičių);
5. Partnerio teisėmis muziejus dalyvavo Nordplus programos projekto
„Sėklų saugotojų telkimas muziejuose“ („Growing seed savers in
museums“) Nr. NPAD-2021/10201) veiklose.
6. Parengta ir pateikta paraiška tapti Europos muziejų organizacijų
tinklo (NEMO) nariu;
7. Vykdytos veiklos Europos muziejų po atviru dangumi asociacijoje
(AEOM);
8. Lietuva atstovauta Europos muziejų akademijoje (EMA);
9. Planuotos veiklos ir iniciatyvos, dalyvaujant Europos muziejų
švietėjų tinkle “Mokymasis visą gyvenimą muziejuose po atviru
dangumi” (LLOAM).

Surengtų tarptautinių parodų
Lietuvoje bei užsienyje skaičius
(vnt.)

0

0

#DIV/0!

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

3

4

133%

Tarptautinių organizacijų, kurių
narys įvairiomis formomis yra
muziejus, skaičius (vnt.)

4

4

153%

100%

Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

18

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

8

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie
teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

4

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

22

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

7

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičius (vnt.)

36

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

3

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

1

Rodiklis viršytas, kadangi dėl Covid -19
pandemijos situacijos vietoje sumažėjusio
fizinių paslaugų poreikio, persiorientuota į
e. paslaugų kūrimą.

2021 m. baigėsi 4 programų, įtrauktų į
Kultūros paso paslaugų rinkinį, galiojimas.

Neplanuota.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o)
muziejus, skaičius (vnt.)

1

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose
dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)

3

Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose
skaičius (vnt.)

4

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse
veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius
(vnt.)

0

Skatintos ir metų pradžioje neplanuotos
tarptautinės iniciatyvos, veiklos bei
projektai, aktyviai stiprinti tarptautinio
bendradarbiavimo ryšiai.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Surengtos jungtinės parodos su Lietuvos teatro, muzikos ir kino,
Žemaičių "Alkos" muziejais (atnaujinta Tolutaitės ekspozicija),
Lietuvos nacionaliniu dailės muziejum (Čiabuvių pasakojimai") - 3
vnt.; Lietuvos tautodailininkų sąjunga - viena jungtinė paroda.
2. Įgyvendinta iniciatyva dėl Juodosios kera mikos su Vilniaus
universitetu, surengtos juodosios keramikos dirbtuvės, diskusija,
paroda "Ženklai" ;
3. Bendradarbiauta su verslo įmonėm ("Bravo events" rengiant "1000
šviesų festivalį"; UAB ,,TeleSoftas“ rengiant juodosios keramikos
dirbtuves);
4. Surengtos parodos ir renginiai bendradarbiaujant su švietimo ir
kultūros įstaigomis (KTU Dizaino centras; Folkloro ansamblis "Nova";
Klaipėdos etnokultūros centras; Ukmergės V. Šlaito biblioteka ir kt.).
5. Bendradarbiavimas - apskrito stalo diskusija su LR Saugomų
teriritorijų tarnyba dvare „Reikalavimai statinių architektūrai
saugomose teritorijose: kaip ir kur gali būti išsaugota tradicinė
regiono architektūra", Bendradarbiavimas su VšĮ „Gamtinės
žemdirbystės institutu“ muziejų kelio renginyje.
6. Dalyvauta tarptautinėje nėrinių ir pintinių parodoje Ozalj (Kroatija).

Jungtinių parodų su kitais
Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis
įstaigomis ir organizacijomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

3

15

IV. Rinkodara:
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius
1. Pagal patvirtintą ilgalaikę muziejaus strategiją, parengtas
(vnt.)
rinkodaros veiksmų planas - 1 vnt.;
2. Atliktos dvi (2 vnt.) nuolatinio pobūdžio paslaugų kokybės tyrimo
apklausos. Pirmojoje apklausti 84 respondentai. 43 užsieniečiai ir 41
lietuvis. Dauguma respondentų moterys, vyresnės nei 45 m.
atvykusios su šeima. Absoliuti dauguma respondentų atvyko savo
transportu. Dauguma vertina muziejaus paslaugų kainas kaip
priimtinas. Pagrindiniai siūlymai - daugiau atvertų muziejaus lankomų
pastatų ir informacijos užsienio kalba. Antrojoje, Adventinio miestelio
metu - 48 asmenys. 79 % anketų užpildė moterys. 92 % lankytojų į
renginį atvyko su šeimomis. Veiklas teigiamai įvertino 96 %
apklaustųjų, likusieji teigė, kad tarp veiklų neužteko laiko poilsiui.
Pateikti pasiūlymai: daugiau apšvietimo miestelio aikštėje, šiltas
vanduo nusiprausimui, pašiltinimai ant suolų atsisėdimui. Apie renginį
38 % sužinojo iš muziejaus informacijos tinklapyje ir/ar socialinių
tinklų, 42 % - iš televizijos reportažų.

2

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
Muziejuje ir/ar jos renginiuose
Plėtojamos savanoriavimo iniciatyvos renginių metu ir kitose veiklose. bent kartą dirbusių savanorių
Savanoriai 2021 m. dalyvavo šiose iniciatyvose:
skaičius (žm.)
1. Žolinės interpretacinėje programoje - 5 asmenys;
2. Muziejaus video filmukų kūrime - 5 asmenys;
3. Kasmetine tradicija tapusiose AB Swedbank darbuotojų muziejaus
aplinkos tvarkymo talkose - 20 asmenų;
4. Muziejaus aplinkos tvarkyme - 20 Rumšiškių A. Baranausko
gimnazijos mokinių;
5. Savanorės iš Italijos įveiklinimas vasaros metu - 1 asmuo;
6. Pavienių savanorių pagalba veikloje su arkliais ir žaidimo vedime - 2
asmenys.

50

3

16

2

53

100%

107%

100%

106%

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

571

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

1688

Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

6

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis
įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

2

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

1

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

4

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir
organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų
iniciatyvų skaičius (vnt.)

3

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose
tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

22337

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose
interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius
(vnt.)

64468

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Direktoriaus įsakymu 2021-06-14 Nr. V-59 patvirtintas 2021 metų
pareigybių sąrašas.
2. Nauja įstaigos struktūra, pareigybių sąrašas, pareigybių aprašymai
įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d.
3. Vykdytos personalo atrankos bei konkursai, vadovaujančių
darbuotojų pareigybėms užimti (direktoriaus pavaduotojo
infrastruktūrai, skyriaus vedėjo - restauratoriaus, lankytojų
aptarnavimo skyriaus vedėjo).

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

100

100

100%

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

0,95

0,86

111%

Darbuotojų skaičius, tenkantis
vienam vadovaujančiam
darbuotojui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
Kvalifikaciją tobulinusių
1. Vadovaujantis LLBM direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V- darbuotojų dalis (proc.)
7 patvirtintu kvalifikacijos tobulinimo planu muziejaus darbuotojai
Išlaidos vieno darbuotojo
kėlė kvalifikaciją. Taip pat kvalifikaciją darbuotojai tobulino ir
kvalifikacijos tobulinimui (eurai)
neplaniniuose seminaruose, kursuose, konferencijose.

9,9

7,73

78%

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
(vnt.)

131

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

131

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje
skaičius (vnt.)

60

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje
skaičius (vnt.), iš jų:

70

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

70

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

0

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius (vnt.)

15

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai),
iš jų:

1402569

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

778463

41

37,40

91%

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

49

37

12,34

33%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti (eurai)

1616,25

250000

252254,75

101%

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas
paslaugas (eurai), iš jų:

212556,93

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu
(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

1384

2021-07-01 įsigaliojus naujai Muziejaus
struktūrai, 4 pareigybės (medinių statinių
priežiūros meistrai) perkelti į kultūros ir
meno darbuotojų pareigybių skaičių.

2021-07-01 įsigaliojus naujai Muziejaus
struktūrai, struktūrinių padalinių skaičius
padidėjo 2 vnt. Dėl šios priežasties pasikeitė
vadovaujančių darbuotojų pareigybių
skaičius.

Išlaidos mažesnės nei planuota, kadangi
dalis kvalifikacijos kėlimo kursų buvo
nuotoliniai ir nemokami.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų
1. Įstaigos uždirbtos lėšos - 252254,75 Eur.
įmokos) (eurai)
2. NMA išmokos už deklaruojamus pasėlius, nykstančių gyvulių ir
paukščių išsaugojimą, parama bitininkystei - 11778,05 Eur;
3. UAB "TeleSoftas" parama projekto "Baltų raštai keramikoje: iš
praeities į ateitį" veikloms įgyvendinti - 4000,00 Eur;
4. VMI prie LR Finansų ministerijos pervesta suma paramos gavėjams
nuo gyventojų sumokėto GPM - 559,97 Eur;
5. EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo projekto "Keliaujantis
Aristavėlės dvaras - KAD" finansavimas - 62538,80 Eur;
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)
6. Kaišiadorių r. sav. administracijos finansavimas užimtumo
programos vykdymui - 5787,16 Eur;
7. Kaišiadorių r. sav. administracijos finansavimas drenažo remontui
prie Aristavėlės dvaro - 4000,00 Eur;
8. Kultūros paveldo departamento projektas "Medinis architektūros
paveldas: pamatai" - 4200,00 Eur;
9. Lietuvos kultūros tarybos finansavimas - 32800,00 Eur;
10. fizinio asmens dovana - biuro vagonėlis, kuris įvertintas 1000,00
Eur.

85000

126663,98

149%

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už
parduotas prekes (eurai)

16463,07

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto
nuomos (eurai)

23234,75

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

121104,01 Įstaigos pritrauktų lėšų rodiklis viršytas dėl
gauto finansavimo EEE ir Norvegijos
4559,97 finansinio mechanizmo projekto
"Keliaujantis Aristavėlės dvaras - KAD"
1000
veiklų vykdymui.

Gauta parama pinigais (eurai)
Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
Įstaigos valdomų ar naudojamų
1. Nekilnojamo turto registre registruotų pastatų plotas - 6622,34 kv. pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m
m.
išlaikymo kaina (eurai)
2. Išnuomoto nekilnojamojo turto, registruoto NT registre plotas 948,32 kv. m, išnuomoto neregistruoto - 184,51 kv. m.
3. 2021 m. išnuomotas pastatas - eksponatas, Dvigalė pirtis (ilgalaikė
nuoma) - 62,64 kv. m bei LLBM centrinių vartų pastato patalpa 1-06 19,88 kv. m.

II. Kilnojamo turto valdymas:
Įstaiga patikėjimo teise valdo 3 vnt. tarnybinių lengvųjų automobilių ir
3 vnt. kitos paskirties transporto priemonių.
Muziejuje ekploatuojamos dar 6 specialiosios paskirties transporto
priemonės, iš jų: 4 traktoriai, 1 ekskavatorius, 1 gaisrinis
automobilis. Metinės transporto išlaikymos išlaidos 25174 Eur.
Darome prielaidą, kad 6 tarnybinių transporto priemonių išlaikymas
sudaro 50% metinių išlaidų, t.y. 12587 Eur.

Direktorė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė GITA
ŠAPRANAUSKAITĖ
Data: 2022-01-21 11:16:25

Įstaigos naudojamos vienos
tarnybinės transporto
priemonės išlaikymo kaina
(eurai)

Tarnybinių transporto
priemonių išlaikymo išlaidos,
tenkančios vienam nuvažiuotam
kilometrui (eurai)

8

3000

0,13

12,45

2097,83

0,16

Gita Šapranauskaitė

64%

143%

83%

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

6690,51

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras
plotas (kv. m), iš jų:

0

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų
bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar
patalpų bendras plotas (kv. m)

0

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras
plotas (kv. m)

1132,83

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir /
ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

69173,59

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų
ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)

0

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto
priemonės (vnt.), iš jų:

6

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės
transporto priemonės (vnt.)

6

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį
gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

0

Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto
priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

80014

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto
priemonių išlaidų dydis (eurai)

32396

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių
išlaikymo išlaidos (eurai)

12587

Metinių įstaigos valdomų ar naudojamų
pastatų ir/ar patalpų išlaikymo išlaidų
(eurai) sumoje yra neatskiriamos išlaidos už
elektros energiją, elektros tiekimo
paslaugas, vandenį bei nuotekas, tiekiamus
muziejaus teritorijoje (ne pastatuose ir/ar
patalpose). Faktinę reikšmę apskaičiuojanti
formulė neatskleidžia faktinės pastatų ir/ar
patalpų 1 kv. m išlaikymo kainos (eurais).

Transporto priemonių remonto paslaugoms
išleista mažiau lėšų ir dėl Covid-19 situacijos
nuvažiuotas trumpesnis atstumas nei
planuota, ko pasekoje - mažiau išlaidų
kurui.
Sudėtinga tiksliai suplanuoti rodiklį, kad
skirtumas neviršytų 0.01 Eur.
Jeigu faktinė reikšmė mažesnė/viršija
planinę reikšmę 0.02 Eur - įvykdymo
procentas tampa mažesnis/viršija 10 % ribą.

