PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-1027

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla

1. Siekiant didinti Lietuvos aviacijos muziejaus (toliau - Muziejaus)
teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinti investicijų
projekto „Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132,
Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo
poreikiams“ įgyvendinimą.

Siekiamas pokytis
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama
reikšmė

Pasirašyta investicijų projekto „Pagrindinio
Lietuvos aviacijos muziejaus pastato
Veiverių g. 132, Kaunas rekonstrukcija ir jo
pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo
poreikiams“ finansavimo sutartis (vnt.)

1

Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka atlikta
statybos rangos darbų bei techninės
priežiūros paslaugų pirkimo procedūra ir
pasirašyta sutartis (vnt.)

1

Parengtas ir su Kultūros ministerija
suderintas eksponatų perkėlimo į laikino
saugojimo vietas planas (vnt.)

1

Parengta ir su Kultūros ministerija
suderinta naujos nuolatinės muziejaus
ekspozicijos koncepcija (vnt.)

1

Parengti ir su Kultūros ministerija suderinti
naujos nuolatinės muziejaus ekspozicijos
teminiai planai (vnt.)

1

Puslapių 1 iš 9

Sąsaja su planavimo dokumentais,
kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

2020-02-11 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-88
patvirtintas kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 m. strateginis veiklos planas; Kultūros
ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; LRV
programos įgyvendinimo plano 2.4 kryptis „Kultūros
paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“;
Lietuvos kultūros politikos strategija.

2. Didinant kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje bei
plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas populiarinti Muziejaus
rinkinius kuriant naujas veiklas bei paslaugas

Sukurta nauja Lietuvos aviacijos muziejaus
internetinė svetainė (vnt.)

Įgyvendintas projekto „Lakūnų S. Dariaus ir
S. Girėno gimtinių – muziejų modernizacija“
I etapas (vnt.)

3. Siekiant dalyvauti įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje
stiprinti Muziejaus pripažinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
užtikrinant muziejaus ir Lietuvos regioninių bei užsienio partnerių
bendradarbiavimą.

4. Užtikrinti savalaikį Muziejaus eksponatų vertinimą tikrąja verte.

Surengtų parodų muziejuje ir kitur
Lietuvoje skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų Muziejaus eksponatų
dalis (proc.)

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos Užtikrintas numatytų metinių rezultatų
(force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas.
pasiekimas, proc.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

1

1

6

100

100

415 tūkst. eurų, iš jų:
darbo užmokesčiui – 351 tūkst. eurų; turtui – 20 tūkst. eurų.
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2020-02-11 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-88
patvirtintas kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 m. strateginis veiklos planas; Kultūros
ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; LRV
programos įgyvendinimo plano 2.4 kryptis „Kultūros
paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“;
Lietuvos kultūros politikos strategija.

2020-02-11 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-88
patvirtintas kultūros ministro valdymo sričių
2020–2022 m. strateginis veiklos planas; Kultūros
ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; LRV
programos įgyvendinimo plano 2.4 kryptis „Kultūros
paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“;
Lietuvos kultūros politikos strategija.
LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymas Nr. ĮV-446 „Dėl muziejinių vertybių
(eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų
patvirtinimo“;
LR finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr.
1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.

1 strateginis tikslas: P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S. Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės

Veiklos planu prisidedama siekiant šių dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas.
kultūros ministro valdymo sričių 2020–2022 metų
01-08 programa. Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir
strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

aktualizavimas.

Veiklos planu siekiama šių muziejaus
20XX –20XX metų strateginio veiklos plano
tikslų ir uždavinių:
[Taikoma tik asignavimų valdytojams]

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Siekiama
reikšmė

Atsakingas darbuotojas, pareigos

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)
I. Apsilankymai:
Lankytojų skaičius (žm.)
1. Pasiekti, kad Lietuvos aviacijos muziejuje apsilankytų:
- pagrindinėje Muziejaus ekspozicijoje Kaune – 33500 (įskaitant renginius) lankytojų.
- S. Dariaus gimtinėje Judrėnuose – 1800 (įskaitant renginius) lankytojų.
- S. Girėno gimtinėje Vytogaloje – 2100 (įskaitant renginius) lankytojų.
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)
2. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 13500.
3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 5770.
4. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių
sekmadieniais – 6200.
5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 4000.
6. Planuojamas kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius – 2700.

II. Muziejaus rinkiniai:
Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis
1. Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei
(proc.)
institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose planuojama
pristatyti 1350 eksponatus, t. y. 5,6 proc. muziejaus rinkinių.
2. Muziejuje, jo padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose planuojama
surengti 6 parodas iš muziejaus rinkinių:
Surengtų parodų skaičius (vnt.)
- „Sklandymas Lietuvoje“ su Prienų krašto muziejumi,
- „Vytautui Pakarskui – 90“ su Prienų krašto muziejumi,
- „J. Dobkevičiaus lėktuvai“ Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijoje,
- „Lietuvos aviacijos muziejui – 30“,
- „Žvalgybinio lėktuvo ANBO-IV restauruoti brėžiniai“,
- „F. Vaitkaus skrydžiui – 85“.
3. Planuojama tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis
– 100 proc., būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis – 6,2 proc.
4. Vadovaujantis Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptimis pildyti Muziejaus
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rinkinius ir juos populiarinti, įsigyti 250 eksponatų.

37400

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audronė
Žukauskienė,
Muziejininkė Lina Gudeliūnienė,
Vyresn. muziejininkas Mėčislovas Raštikis

32

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audronė
Žukauskienė, muziejininkė Lina Gudeliūnienė,
vyresn. muziejininkas Mėčislovas Raštikis

5,6

Parodų kuratoriai:
Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audronė
Žukauskienė, muziejininkė Živilė Juodėnė,
laikinai einantis Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjo
pareigas Eugenijus Raubickas, vyresn. muziejininkas Jonas
Čepas, muziejininkas Gytis Ramoška
Parodų kuratoriai:
Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audronė
Žukauskienė, muziejininkė Živilė Juodėnė,
laikinai einantis Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjo
pareigas Eugenijus Raubickas, vyresn. muziejininkas Jonas
Čepas, muziejininkas Gytis Ramoška

6

- „Vytautui Pakarskui – 90“ su Prienų krašto muziejumi,
- „J. Dobkevičiaus lėktuvai“ Kauno J. Dobkevičiaus progimnazijoje,
- „Lietuvos aviacijos muziejui – 30“,
- „Žvalgybinio lėktuvo ANBO-IV restauruoti brėžiniai“,
- „F. Vaitkaus skrydžiui – 85“.
3. Planuojama tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis
– 100 proc., būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis – 6,2 proc.
4. Vadovaujantis Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptimis pildyti Muziejaus
rinkinius ir juos populiarinti, įsigyti 250 eksponatų.
5. Perinventorizuoti 1149 eksponatus ir suinventorizuoti ne mažiau kaip 233
eksponatus.
6. Išleisti Muziejaus rinkinius populiarinantį metraštį „Plieno sparnai“ Nr.12.
7. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo
edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 15 kitų muziejų specialistų.

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo
veiklų skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus nėra planuojamas

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

100

Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas
Gintautas Pangonis

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus
rinkinio dalis (proc.)

6,2

Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas
Gintautas Pangonis

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių
apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo,
parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais
klausimais skaičius (asm.)

15

Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas
Gintautas Pangonis,
laikinai einantis Aviacijos istorijos ir leidybos skyriaus vedėjo
pareigas Eugenijus Raubickas

III. Kultūrinės edukacijos veikla:
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)
1. Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 7250:
- vaikų ir mokinių – 6180; senjorų – 110; asmenų, turinčių negalią – 70; kt. asmenų –
890.
2. Planuojama pasiūlyti 12 temų edukacinius užsiėmimus, sukurti 1 naują.
3. Planuojama surengti 330 edukacinius užsiėmimus: edukacinių užsiėmimų, skirtų
vaikams ir mokiniams – 280, skirtų senjorams – 5, skirtų asmenims, turintiems
negalią – 5, skirtų kitiems asmenims – 40.
4. Planuojama parengti naują edukacinį užsiėmimą lankytojams su regėjimo negalia
"Kodėl skrenda lėktuvas".
5. Planuojama organizuoti 75 temines bei pažintines ekskursijas, kuriose dalyvautų
1070 lankytojų.

7250

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja
Audronė Žukauskienė

IV. Skaitmeninimas:
1. Planuojamas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų
skaičius, tenkantis vienam objektui – 1,87.
2. Planuojama suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti juos su
skaitmeniniais vaizdais) 400 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus (Vaizdo
įrašų, garso įrašų ir fotodokumentų rinkinio eksponatų (fotografijų, pagamintų iki
1930 metų).
3. Planuojama sukurti 600 eksponatų skaitmeninių vaizdų (skenuoti, fotografuoti).
Vaizdai bus naudojami skaitmeninant veiklos plane numatytus eksponatus bei bus
pridėti prie jau įvestų į LIMIS eksponatų metaduomenų.
4. Planuojama parengti ir muziejaus interneto svetainėje eksponuoti virtualią
parodą: „Trisdešimt dangaus atspalvių: Aviacija atkurtoje Lietuvoje".
5. Bendradarbiaujant su LDM filialo LM ISC LIMIS projekto „Virtualus muziejus"
įgyvendinimo grupe, planuojama parengti Lietuvos aviacijos muziejaus virtualų turą.

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

1,87

Direktoriaus pavaduotojas-vyr. fondų saugotojas Gintautas
Pangonis

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių
skaitmeninimo kompetencijų centrų
paslaugomis, skaičius (vnt.)
[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui,
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui,
Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“
muziejui]

0
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Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra
taikomas

3. Planuojama sukurti 600 eksponatų skaitmeninių vaizdų (skenuoti, fotografuoti).
Vaizdai bus naudojami skaitmeninant veiklos plane numatytus eksponatus bei bus
pridėti prie jau įvestų į LIMIS eksponatų metaduomenų.
4. Planuojama parengti ir muziejaus interneto svetainėje eksponuoti virtualią
parodą: „Trisdešimt dangaus atspalvių: Aviacija atkurtoje Lietuvoje".
LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų
5. Bendradarbiaujant su LDM filialo LM ISC LIMIS projekto „Virtualus muziejus"
įgyvendinimo grupe, planuojama parengti Lietuvos aviacijos muziejaus virtualų turą. suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros
paveldo objektų dalis (proc.)
[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui]

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra
taikomas

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

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra
taikomas

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

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra
taikomas

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

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas, nes muziejui nėra
taikomas

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius
(vnt.)

2

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja
Audronė Žukauskienė

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

3

Muziejininkas Robertas Januškaitis

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų
paslaugų skaičius (vnt.)

2

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja
Audronė Žukauskienė, muziejininkas Vadims Gracovs

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų
skaičius (vnt.)

2

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius, vyresn.
muziejininkas Mėčislovas Raštikis,
muziejininkė Lina Gudeliūnienė

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:
1. Lankytojams surengti 12 Muziejaus renginių. Iš jų:
- S. Dariaus gimtinėje Judrėnuose – 3.
- S. Girėno gimtinėje Vytogaloje – 2.
2. Planuojama sukurti 2 naujas paslaugas muziejaus lankytojams:
- Organizuoti B. Oškinio vaikų aviacijos akademijos užsiėmimus ir pagal suderintą
planą rengti jiems nemokamas edukacijas.
- Įkurti šiltuoju metų laiku veikiančią poilsio zoną lankytojams pagrindinėje
Muziejaus ekspozicijoje Kaune.
3. Planuojama tęsti į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktą edukacinį užsiėmimą,
parengti ir pateikti 2 naujus edukacinius užsiėmimus.
4. Planuojama tęsti edukacinę programą lankytojams su negalia „Pieškime aviacija
pasitelkiant EBRU“ ir sukurti naują edukacinę programą lankytojams su regėjimo
negalia „Kodėl skrenda lėktuvas“.
5. Planuojama atnaujinti lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno memorialines ekspozicijas
įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projekto „Lakūnų S.Dariaus ir
S.Girėno memorialinių muziejų modernizavimas“ I etapą. Mobiliosios aplikacijos,
atliekančios virtualaus ekspozicijų gido ir kitas funkcijas sukūrimas, ekspozicijos
atnaujinimo būtinieji darbai, pritaikant ekspoziciją aplikacijų gidams.
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II. Tarptautiškumas:
1. Muziejus neplanuoja dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei
užsienyje skaičius (vnt.)

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas

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

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas

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

0

Vertinimo kriterijus neplanuojamas
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III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:
1. Planuojama surengti 2 jungtines parodas, bendradarbiaujant su kitais Lietuvos
muziejais: parodos „Sklandymas Lietuvoje“ ir „Vytautui Pakarskui – 90“ su Prienų
krašto muziejumi.
2. Planuojama aktyviai bendradarbiauti su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis,
nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis, kartu įgyvendinant 3 iniciatyvas:
- bendras renginys su A. Martinaičio dailės mokykla „Sparnuotas Helovynas 2020“,
- išvažiuojamoji muziejuje vedamų edukacinių užsiėmimų programa VšĮ „Automoto group" vaikų stovyklose,
- išvažiuojamoji muziejuje vedamų edukacinių užsiėmimų programa VšĮ „Automoto group" vaikų stovyklose.

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais
skaičius (vnt.)

2

Vyresn. muziejininkas Jonas Čepas,
muziejininkas Robertas Januškaitis

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

3

Ekspozicijų ir parodų rengimo skyriaus vedėja Audronė
Žukauskienė, muziejininkas Vadims Gracovs,
muziejininkas Remigijus Jankauskas

IV. Rinkodara:
1. Planuojama parengti, su Kultūros ministerija suderintI ir muziejaus direktoriaus
įsakymu patvirtintI muziejaus rinkodaros planą, kuriame bus numatytos pagrindinės
rinkodaros priemonės, bei užtikrinti jo vykdymą.
2. Planuojama atlikti lankytojų pasitenkinimo Lietuvos aviacijos muziejaus
teikiamomis paslaugomis tyrimą. Pagal nustatytą tyrimo metodiką nėra galimybių
apskaičiuoti minėtų reikšmių (lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
indekso bei lankytojų rekomendavimo apsilankyti muziejuje indekso).

Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis indeksas (proc.)

0

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
muziejininkė Živilė Juodėnė

Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje
indeksas (proc.)

94

Muziejininkė Živilė Juodėnė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:
1. Planuojama į muziejaus veiklas įtraukti 6 savanorius.

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

6

Muziejininkė Živilė Juodėnė

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:
Užimtų pareigybių dalis (proc.)
1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti,
vadovaujantis Muziejaus valdymo tobulinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymuNr. ĮV-827 „Dėl
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898
vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
"Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo“.
2. Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai derinti naujos muziejaus organizacinės
struktūros projektą.
3. Su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderinus Lietuvos aviacijos
muziejaus organizacinės struktūros projektą, planuojama parengti naujus
pareigybių aprašus bei naujų struktūrinių padalinių nuostatus.
4. Iki 2020 m. gegužės 4 d. perduoti personalo administravimą Nacionalinių
bendrųjų funkcijų centrui, prieš tai peržiūrėjus esamas tvarkas ir ,esant poreikiui, jas
pakeičiant.

Puslapių 7 iš 9

100

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
personalo dokumentų tvarkytoja Efroditė Jefimovienė

6

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
personalo dokumentų tvarkytoja Efroditė Jefimovienė

vadovaujantis Muziejaus valdymo tobulinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymuNr. ĮV-827 „Dėl
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898
"Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo“.
2. Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai derinti naujos muziejaus organizacinės
struktūros projektą.
Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius,
3. Su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderinus Lietuvos aviacijos
tenkantis vienam specialiosios veiklos srities
muziejaus organizacinės struktūros projektą, planuojama parengti naujus
darbuotojui (vnt.)
pareigybių aprašus bei naujų struktūrinių padalinių nuostatus.
4. Iki 2020 m. gegužės 4 d. perduoti personalo administravimą Nacionalinių
bendrųjų funkcijų centrui, prieš tai peržiūrėjus esamas tvarkas ir ,esant poreikiui, jas
pakeičiant.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
1. 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.)

0,25

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
personalo dokumentų tvarkytoja Efroditė Jefimovienė

38

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
personalo dokumentų tvarkytoja Efroditė Jefimovienė

Finansai
I. Gautos lėšos:
1. Uždirbti 36000 Eur pajamų.
2. Pritraukti (rėmimas, projektai) 66800 Eur pajamų.
3. Planuojamas projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas – 100 proc.

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)

36000

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
vyr. buhalterė Nadiežda Jotautienė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

66800

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
vyr. buhalterė Nadiežda Jotautienė

100

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
vyr. buhalterė Nadiežda Jotautienė

0

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas,
vyr. buhalterė Nadiežda Jotautienė

Įstaigos projektinio finansavimo paieškos
rezultatyvumas (proc.)
II. Išlaidos:
1. Sutelkti dėmesį į išankstinę finansų kontrolę, nuolat stebėti ir kontroliuoti
mokėtinas sumas, priimti savalaikius sprendimus dėl sąmatų tikslinimo. Siektinas
rezultatas – artimas nuliui įstaigos įsiskolinimų likutis metų pabaigoje.

Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas
infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų
projektams įgyvendinti (proc.)

100

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas, direktoriaus
pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius,
Vyr. buhalterė Nadiežda Jotautienė

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:
1. Pasirašyti investicijų projekto „Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato
Veiverių g. 132, Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio
turizmo poreikiams“ finansavimo sutartį.
2. Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka atlikti statybos rangos darbų bei techninės
priežiūros paslaugų pirkimo procedūra ir pasirašyti sutartį.

Investicijų projekto „Pagrindinio Lietuvos
aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132,
Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas
šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams“
įgyvendinimo pažanga (proc.)

Puslapių 8 iš 9

7

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas

I. Projektų valdymas:
1. Pasirašyti investicijų projekto „Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato
Veiverių g. 132, Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio
turizmo poreikiams“ finansavimo sutartį.
2. Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka atlikti statybos rangos darbų bei techninės
priežiūros paslaugų pirkimo procedūra ir pasirašyti sutartį.

Investicijų projekto „Pagrindinio Lietuvos
aviacijos muziejaus pastato Veiverių g. 132,
Kaunas rekonstrukcija ir jo pritaikymas
šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams“
įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais
(proc.)

100

Direktorius Mindaugas Kavaliauskas

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

3,95

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius

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

4441

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius

0

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius

11,9

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius

0

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Darius Lukoševičius

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas
Per ataskaitinį laikotarpį muziejus toliau eksploatuos ir prižiūrės patikėjimo teise
valdomą nekilnojamąjį turtą. Planuojama:
1. Atlikti Lietuvos aviacijos muziejaus (Veiverių g. 132, Kaunas) lankytojų pasitikimo
erdvės ir kitų pastato vidaus bei lauko dalių remontą.
2. Įrengti vandentiekio ir nuotėkų infrastruktūrą S. Dariaus muziejuje-gimtinėje
(Dariaus k., Judrėnų sen., Klaipėdos r.).
Šiems darbams skirta 23 tūkst. eurų.

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto
dalis (proc.)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto
kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos
administracijos darbuotojui (kv. m)
II. Kilnojamo turto valdymas:
1. Muziejus tarnybinių transporto priemonių neturi.

Direktorius

Įstaigos naudojamos vienos transporto
priemonės išlaikymo kaina (eurai)

(parašas)

Puslapių 9 iš 9

Mindaugas Kavaliauskas

