PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

LIETUVOS ETNOKOSMOLOGIJOS MUZIEJAUS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

1. Plėsti kultūrines ir kūrybines veiklas muziejuje įtraukiant švietimo, mokslo
įstaigas bei nevyriausybines organizacijas.

Surengtų bendrų kultūrinių ir kūrybinių veiklų
su kitomis institucijomis bei organizacijomis
skaičius (vnt.)

2. Plėsti edukacinę veiklą muziejuje, įtraukiant švietimo įstaigas, mokslo
organizacijas, visuomenininkus, sukuriant naujos tematikos edukacinius
užsiėmimus.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (vnt.)

Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

10

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

5000

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Surengtų nemokamų kultūrinių renginių
3. Organizuoti nemokamus kultūrinius renginius įtraukiant vietines bendruomenes,
įtraukiant vietines bendruomenes skaičius
populiarinant etnokosmologiją, minint Lietuvai reikšmingus įvykius ir datas.
(vnt.)

10

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Surengtų profesionaliojo meno atstovų
pasirodymų muziejuje skaičius (koncertai,
spektakliai ir kt.)

5

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Pranešimai tarptautinėse konferencijose,
dalyvavimas projektinėse veiklose.

3

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Surengtų tarptautinių konferencijų skaičius
(vnt.)

1

Lietuvos Respublikos Kultūros ministro valdymo sričių
2022 – 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioritetas
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

4. Rengti profesionaliojo meno atstovų pasirodymus muziejuje (koncertai,
spektakliai ir kt.)

5. Aktyviai dalyvauti tarptautinėse organizacijose, konferencijose, didinti Lietuvos,
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus žinomumą ir prestižą tarptautiniu mastu.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

740 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 394 tūkst. eurų; turtui – 51 tūkst. eurų.

Veiklos planu prisidedama prie LR Kultūros ministro valdymo sričių 2022 - 2024 metų strateginio veiklos plano 2 prioriteto
„Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
Kultūros (08) valstybės veiklos srities 08-001 programos „Kultūra ir kūrybingumas“ uždavinių:
08-001-04-01 uždavinys „Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros“ (muziejaus
Veiklos planu prisidedama siekiant šių lankytojų skaičiaus didinimas, nemokamo lankytojų priėmimo plėtra, dalyvavimas Utenos regiono STEAM centro veikloje;
kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų 08-001-11-01 uždavinys "Užtikrinti nacionalinio profesionalaus meno įvairovę ir sklaidą" (profesionalių meno atstovų
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: pasirodymai muziejuje, spektakliai, koncertai);
08-001-04-02 uždavinys "Gerinti sąlygas kuriantiems Lietuvoje ir didinti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje" (dalyvavimas
tarptautinėse organizacijose, konferencijose, tarptautinio renginio organizavimas muziejuje);
08-001-04-06 Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams
(Kulionių piliakalnio tvarkymas).

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
1. Išplėsti ekskursijų organizavimo pavieniams lankytojams laiką, organizuoti muziejaus
lankymą valstybinių švenčių ( kovo 11d,. gegužės 1 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio
15 d.) metu, organizuoti nemokamą lankytojų priėmimą kovo 15 d.( Etnokosmologijos
muziejaus įkūrimo datos proga), 04.12 d. (Kosmonautikos dienos proga) 05.01 d. (Mamos
dienos proga, mamoms nemokamas lankymas), 05.18 d. (Tarptautinė muziejaus dienos ir
nakties proga), 06.05 d. (Tėvo dienos proga, tėčiams nemokamas lankymas), rugsėjo 1 d.
(Mokslo ir žinių dieną).
2. Dalyvauti „Šeimos kortelės“ programoje.
3. Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamo lankymo metu teikti ekskursijų vadovo
paslaugas.
4. Mokslo, kultūros ir socialinių iniciatyvų parėmimas išduodant nemokamus bilietus.

Lankytojų skaičius (žm.)

45000

L. Šmigelskas, direktorius, M. Beresnevičius, lankytojų
aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjas

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)

40000

E. Kaminskas, ekskursijų vadovas

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)

20

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas

II. Muziejaus rinkiniai:
1. Pildyti muziejaus rinkinius - dovanojimo ir pirkimo būdu įsigyti 150 vnt. eksponatų
pagrindinio ir pagalbinio fondo mokslo istorijos, audiovizualiniam, knygų ir kitiems
rinkiniams.
2. Sistemingai atlikti naujai gaunamų eksponatų vertinimą.
3. Vykdyti eksponatų priežiūrą - pertvarkyti esamą saugyklą, pertvarkyti saugyklose
esančius ekaponatus, parengti naujus saugyklose esančių eksponatų topografinius
planus.
4. Vykdyti eksponatų priežiūrą ir užtikrinti savalaikį muziejaus rinkiniuose esančių
eksponatų restauravimą ir / arba konservavimą. Per ataskaitinį laikotarpį konservuoti/
restauruoti 10 vnt. eksponatų, prevenciškai konservuoti 5000 vnt. archeologijos radinių.
5. Užtikrinti muziejaus rinkinių apskaitą - patikrinti ir į inventorinės apskaitos knygą įrašyti
1400 vnt. archeologijos eksponatų.

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis
(proc.)

1

I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja
J. Slavinskienė, muziejininkė

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

6

L. Šmigelskas, direktorius
I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo
veiklų skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas

pagrindinio ir pagalbinio fondo mokslo istorijos, audiovizualiniam, knygų ir kitiems
rinkiniams.
2. Sistemingai atlikti naujai gaunamų eksponatų vertinimą.
3. Vykdyti eksponatų priežiūrą - pertvarkyti esamą saugyklą, pertvarkyti saugyklose
esančius ekaponatus, parengti naujus saugyklose esančių eksponatų topografinius
planus.
4. Vykdyti eksponatų priežiūrą ir užtikrinti savalaikį muziejaus rinkiniuose esančių
eksponatų restauravimą ir / arba konservavimą. Per ataskaitinį laikotarpį konservuoti/
restauruoti 10 vnt. eksponatų, prevenciškai konservuoti 5000 vnt. archeologijos radinių.
5. Užtikrinti muziejaus rinkinių apskaitą - patikrinti ir į inventorinės apskaitos knygą įrašyti
1400 vnt. archeologijos eksponatų.
6. Atrinkti ir paruošti - nufotografuoti, sutvarkyti nuotraukas, parašyti tekstus 3
virtualioms parodoms.
7. Parengti 2 parodas muziejaus patalpose ir 3 virtualias parodas.
8. Bendradarbiaujant su Asvejos regioninio parko direkcija parengti Dubingių piliavietės
archeologinių radinių parodą Asvejos regioninio parko lankytojų centre ir Radvilų
dvarvietėje.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
1. Priimti įvairių tikslinių grupių lankytojus edukaciniuose užsiėmimuose: 1 - 4 kl. 5 - 8 kl. 9 12 kl. moksleivius, suaugusius, studentus, senjorus ir neįgaliuosius.
2. įgyvendinti 1 virtualią edukaciją - „Šilumos pasaulis“.
4. Įveiklinti papildomą įsigyta edukacinę įrangą: 28 cm. skersmens teleskopą, kiti kilnojami
teleskopai, žiūronai.
5. Pradėti veiklas su Uteno STEAM centru.
6. Įsigyti papildomas edukacines priemones: 360 laipsnių internetinė kamerą, kamerą
skirtą teleskopo sinchonizacijai, automatizuoti vieną teleskopo montuotę.

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų dalis (proc.)
Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus
rinkinio dalis (proc.)
Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių
apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo,
parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais
klausimais skaičius (asm.)

100

I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja

1,18

I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja

2

L. Šmigelskas, direktorius
I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

5000

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas E. Zaronskis, edukatorius.

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)

120

E. Zaronskis, edukatorius.

Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių
žmonių skaičius (žm.)

38000

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas,
E. Kaminskas, ekskursijų vadovas,
V. Tumėnas, ekskursijų vadovas,
E. Zaronskis, edukatorius

120

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas,
E. Kaminskas, ekskursijų vadovas

IV. Skaitmeninimas:
1. Skaitmeninti muziejuje esančius eksponatus, patikrinti jų duomenis, patvirtinti bei
didinti muziejaus rinkiniuose saugomų suskaitmenintų eksponatų dalį 950 vnt.
Suskaitmeninti 22 proc. visų rinkiniuose eančių eksponatų.
2. Dalyvauti LM ISC LIMIS suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio
naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo mokymuose.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam
objektui (vnt.)
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]

5

J. Slavinskienė, muziejininkė
I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja

-

-

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų
suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo
objektų dalis (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės
muziejui]
LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir
skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros
paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės
muziejui]

-

-

-

-

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus
pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės
muziejui]

-

-

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų
Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų
skaičius iš viso (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės
muziejui]

-

-

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)

3

I. Balčiūnienė, vyr. fondų saugotoja
J. Slavinskienė, muziejininkė

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų
rinkinį, skaičius (vnt.)
Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų
paslaugų skaičius (vnt.)

4

E. Zaronskis, edukatorius

12

L. Šmigelskas, direktorius,
M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas
Vertinimo kriterijus neplanuojamas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Parengti 3 virtualias parodas iš muziejaus rinkinių.
2. Teikti kultūros pasui 4 edukacines programas.
3. Organizuoti 15 kultūrinių renginių muziejuje su vietos bendruomenėmis.

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų
skaičius (vnt.)

0

II. Tarptautiškumas:
1. Narystė ICOM, International Astronautical Federation (IAF), World Space Week
Association (WSWA).
2. Organizuoti ir koordinuoti Lietuvoje Tarptautinės kosmoso savaitės renginius (WSW),
Tarptautinės asteroidų dienos renginius, dalyvauti Tarptautinės muziejų dienos ir nakties,
Europos kultūros nakties, Tarptautinės mėnulio stebėjimo nakties renginiuose.
3. Muziejuje surengti tarptautinę konferenciją.
4. Dalyvauti tarptautiniame projekte.

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei
užsienyje skaičius (vnt.)
Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o)
arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus,
skaičius (vnt.)
Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis
formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas

1

L. Šmigelskas, direktorius

3

L. Šmigelskas, direktorius

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Bendradarbiaujant su Asvejos regioninio parko direkcija parengti Dubingių piliavietės
archeologinių radinių parodą Asvejos regioninio parko lankytojų centre ir Radvilų
dvarvietėje.
2. Bendradarbiauti su Utenos savivaldybe kuriant Utenos regiono specializuotą STEAM
laboratoriją.
3. Bendradarbiauti su Molėtų astronomijos observatorija ir Meno ir mokslo laboratorija
rengiant Jaunųjų astronomų stovyklą.
4. Bendradarbiauti su Vilniaus miesto Meno ir mokslo laboratorija renginat spektaklį
„Plutonas“.
5. Bendradarbiauti su privačiomis įmonėmis kaip: UAB Geomatrix, UAB Nanoavionics,
UAB Astrolight, UAB Black swan brands.
6. Bendradarbiauti su VŠĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos
mokslų centru ir VŠĮ Lietuvos lazerių asociacija. 7. Bendradarbiauti su visuomenine
organizacija „Gelbėkit vaikus“ .

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais
skaičius (vnt.)
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir
organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius
(vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas

5

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas,
E. Zaronskis, edukatorius,
V. Tumėnas, ekskursijų vadovas

IV. Rinkodara:
1. Surengti 2 lankytojų apklausas teikiamų paslaugų kokybės ir lankytojų lūkesčių
vertinimui.

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

2

D. Šmigelskienė, vyr. aptarnavimo specialistė,
K. Degutienė, komunikacijos specialistė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Įtraukti Molėtų r. moksleivius į savanoriavimą renginių metu.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą
dirbusių savanorių skaičius (žm.)

3

M. Beresnevičius, lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus
vedėjas

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

80

L. Šmigelskas, direktorius

1,71

L. Šmigelskas, direktorius

3,75

L. Šmigelskas, direktorius

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
1. Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus sustiprinimas (priimti darbuotojai į
edukatoriaus, lankytojų aptarnavimo specialisto ir kultūrinių renginių koordinatoriaus
pareigybes).
2. Pasirengti ir įgyvendinti buhalterinių funkcijų perdavimą NBFC.
3. Specialiosios veiklos srities darbuotojų skaičiaus didinimas.

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

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. Dalyvauti LM ISC LIMIS suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio
naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo mokymuose.
2. Dalyvauti muziejininkų mokymuose (2 darbuotojai);
3. Dalyvauti edukatorių mokymuose (4 darbuotojai);
4. Dalyvauti viešųjų pirkimų mokymuose (1 darbuotojas);
5. Surengti viešojo kalbėjimo ir paveldo komunikacijos mokymus muziejuje (2 mokymai);

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

80

L. Šmigelskas, direktorius,
M. Tumėnaitė - Valančiūnė, administratorė

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos
tobulinimui (eurai)

120

E. Alimienė, vyr. buhalterė,
M. Tumėnaitė - Valančiūnė, administratorė

6. Dalyvauti rinkodaros mokymuose (2 darbuotojai);
7. Dalyvauti priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, pirmosios pagalbos suteikimo
mokymuose (18 darbuotojų).

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:
1. Pajamos už parduotus bilietus, suvenyrus.
2. 1,2% parama.
3. Rėmėjų paieška, privačių lėšų pritraukimas.
4. Patalpų nuoma.

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

160000

L. Šmigelskas, direktorius,
E. Alimienė, vyr. buhalterė

3000

L. Šmigelskas, direktorius,
E. Alimienė, vyr. buhalterė

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas:
Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar
1. Įgyvendinti laukiamojo pastato vėdinimo sistemos aušinimo įrenginių remonto paslaugų patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)
sutartį.
2. Įgyvendinti senojo administracinio pastato vėsinimo sistemos oras-oras įrengimo darbų
sutartį.
3. Įgyvendinti Žemės planetos modelio pagaminimo ir įrengimo sutartį.
4. Atlikti 308 patalpos-apsaugos posto remontą (pakeisti vėdinimo įrenginius, baldus,
atlikti sienų ir lubų remontą).
5. Atlikti vandenvietės pastato stogo kapitalinį remontą.
6. Administruoti fizinės saugos sutartį.
7. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras LEM nekilnojamojo turto ir muziejinių vertybių
draudimo paslaugai pirkti ir pasirašyti sutartį.
8. Atlikti viešųjų pirkimų procedūras elektros energijai pirkti ir pasirašyti sutartį.
9. Tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti LEM statinius, vėdinimo sistemas, inžinerinius tinklus,
liftus, gaisrinės saugos ir apsaugos sistemas bei vykdyti jų techninę priežiūrą.
10. Prižiūrėti Kulionių piliakalnį.
11. Tinkamai prižiūrėti muziejaus lauko ekspoziciją, sodą ,želdinius ir teritoriją(5ha plotas).

57,21

G. Laurinavičius, infrastruktūros tarnybos vadovas

II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Administruoti 2 tarnybinių automobilių techninę priežiūrą, draudimą ir kelialapių
apskaitą;
2. Atlikti muziejaus kilnojamo turto inventorizaciją.

2500

G. Laurinavičius, infrastruktūros tarnybos vadovas

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

0,2

G. Laurinavičius, infrastruktūros tarnybos vadovas

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga
(proc.)

0

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės
transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
Neplanuojama

Direktorius

Neplanuojama

Linas Šmigelskas

