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2020 m. buvo išskirtiniai ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Užklupusi viruso pandemija pakoregavo taip pat ir muziejų darbotvarkes. 2020 m. kovo 13
d. nacionaliniu mastu paskelbtas karantinas pareikalavo perorientuoti darbą: kultūrinės įstaigos pasirengė dirbti nuotoliniu bei virtualiu būdu. Vytauto Didžiojo
karo muziejus (toliau – VDKM) – ne išimtis: nuo kovo iki gegužės mėnesio ir nuo lapkričio mėnesio iki metų pabaigos muziejus veikė tik virtualiai, o sukurta
skiltis #veiknamie tapo vienu iš pagrindinių švietimo sklaidos įrankių. Virtualiai erdvei buvo pritaikyta edukacinė veikla ir protų kovos, joje atskleidžiami
įdomesni karybos istorijos faktai, detaliau pristatytos dažniausiai nematomos, muziejaus rinkiniuose saugomos, muziejinės vertybės. Pradėta įgyvendinti ir
daugiau veiklos: apie svarbiausius, su karyba susijusius, įvykius ir asmenybes sukurtos laidos „To vadovėly nerašė“, nufilmuoti nauji virtualūs turai, sumaketuotos
naujo dizaino virtualios parodos, pradėtos vesti virtualios edukacinės programos, pradėta dalyvauti LRT televizijos „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ specialiame
projekte „Įdomiosios pamokos“. Ši ir kita virtuali veikla ne tik sulaukė didelio susidomėjimo, bet ir tapo tęstinė.
Lietuvos Vyriausybei birželio mėnesį panaikinus didelę dalį karantino ribojimų ir leidus vykdyti muziejų veiklą, III ketvirtį VDKM veikla suaktyvėjo.
Kaip tik tuo metu, liepos 1 d., buvo atidaryta Karo technikos ekspozicija, kurią per keturis mėnesius aplankė daugiau nei 10 tūkst. lankytojų. Liepos–rugpjūčio
mėn. buvo organizuojamos edukacinės programos jaunųjų šaulių stovyklose. Į muziejų grįžo lankytojai, tačiau lapkričio 6 d. veikla vėl nutrūko LR vyriausybei
atnaujinus karantino ribojimus.
Lietuvos Vyriausybei birželio mėnesį panaikinus didelę dalį karantino ribojimų ir leidus vykdyti muziejų veiklą, III ketvirtį VDKM veikla suaktyvėjo.
Kaip tik tuo metu, liepos 1 d., buvo atidaryta Karo technikos ekspozicija, kurią per keturis mėnesius aplankė daugiau nei 10 tūkst. lankytojų. Liepos–rugpjūčio
mėn. buvo organizuojamos edukacinės programos jaunųjų šaulių stovyklose. Į muziejų grįžo lankytojai, tačiau lapkričio 7 d., LR vyriausybei atnaujinus karantino
ribojimus, aktyvi veikla vėl nutrūko.
2020-ieji metai buvo sėkmingi Edukacijos skyriaus muziejininkams, jiems paskirta Kultūros ministerijos premija už geriausią kultūrinės edukacijos veiklą,
VDKM ir KTU mokslininkų sukurtas ir Lietuvos nominuotas edukacinis žaidimas „Skrydis per Atlantą“ tapo nugalėtoju šių metų pasauliniame skaitmeninių
inovacijų konkurse „World Summit Awards“ (WSA).
Buvo parengti ir įgyvendinti 4 kultūros projektai: 2 muziejinėms vertybėms įsigyti, knygų restauravimo ir inovatyvių paslaugų kūrimo, taip pat baigtas
įgyvendinti inovatyvių paslaugų kūrimo projektas, kuriam finansavimas buvo paskirtas 2019 m. Minėtiems projektams įgyvendinti Kultūros taryba skyrė 34740
Eur. 2020 metų liepos mėnesį buvo gautas finansavimas pagal Europos Sąjungos investicinių veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų
atnaujinimas (II)“ VDKM pasatui, Vytauto pr. 49, atnaujinti. Skirta suma – 609 299,56 Eur.
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Taigi, nepaisant sudėtingo laikotarpio, muziejaus veikla nesustojo, o atsiradę iššūkiai dar labiau mobilizavo. Karantinas paskatino iš naujo apsvarstyti
galimybes ir įgyvendinti naujas idėjas. Nors muziejus priverstinai įžengė į virtualią erdvę (kurioje iki šiol veikė gana mažai), tačiau šis žingsnis, galima sakyti,
padarė kultūrą labiau pasiekiamą visuomenei. Šis laikotarpis nors ir neleido įgyvendinti visų numatytų planų, jis sudarė galimybę persvarstyti XXI a. muziejaus
viziją ir pritaikyti ją prie technologijų amžiaus visuomenės poreikių.
I DALIS
VEIKLOS VYKDYMAS
Eil. Nr.

1.

1.1.
1.1.1

1.1.2.

Veiksmo pavadinimas

Planuota
įvykdymo
data

Faktinė
įvykdymo
data

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
rezultatas

Informacija apie
pasiektą rezultatą

Neįvykdymo
priežastys ir tolesni
veiksmai

KAS programa ,,Centralizuotos tarnybos“ (02.01), programos priemonės pavadinimas ir kodas: „Formuoti valstybės mobilizacijos
politiką ir užtikrinti visuomenės švietimą valstybės gynybos ir Lietuvos kariuomenės istorijos klausimais“ (02.01.04.01.03)
Bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene, kitomis KAS institucijomis, mokslininkais, švietimo ir mokslo įstaigomis, vietos
bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais, muziejais, rengti ekspozicijas ir parodas, atspindinčias visas
Lietuvos kovas ir pristatančias Lietuvos kariuomenę kaip krašto saugumo garantą:
Įgyvendinti ekspozicijų įrengimo projektus:
sukurti ekspozicijos „Lietuvos
Sausis–
Gruodis KIS
Įvykdyta 2020 m. buvo įvertintos
kariuomenė 1918–1940 m.“
gruodis
Didžiosios salės
įrengimo viziją Didžiojoje
ekspozicijos grafinio
salėje;
dizaino projekto
tobulinimo ir papildymo
galimybės, numatyta
vizija. Pradėtas I
ekspozicijos atnaujinimo
etapas, atliktas eksponatų
perkėlimas į Vytauto
Didžiojo kapelą.
įgyvendinti Lietuvos istorinių
Sausis–
Gruodis KIS
Įvykdyta 2020 m. parengtos ir
uniformų rekonstrukcijų projektą
gruodis
pagamintos 3 istorinių
(III etapas);
uniformų: 1775 m. ir
1732 m. ir 1792 m.

Panaudota
asignavimų
(tūkst.
Eur)
priemonėms
vykdyti
2622,0

LRV
programos
įgyvendinim
o plano KAS
2020 m.
prioritetinio
darbo
(veiksmo)
eil. Nr.
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1.1.3.

įrengti Karo technikos skyriaus
ekspoziciją (III etapas).

Sausis–
gruodis

Interaktyviomis priemonėmis
atnaujinti 1831 m. sukilimo
ekspoziciją (Neplanuota).

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Parengti stacionarias parodas:
Ukrainos Dnipro nacionalinio
Dimitrijaus Javornickio vardo
istorijos muziejaus ATO
padalinio paroda-360º video
„Rusijos federacijos karas prieš
Ukrainą“. Pristatyti parodą
visuomenei;
„4 būdai nuskristi į Mėnulį,
kuriuos žino Miunchauzenas“.
Pristatyti parodą visuomenei ir
organizuoti edukacinę veiklą;

„Japonijos kovų menų istorija“.
Bendradarbiaujant su KaunoJaponijos draugystės asociacija
VŠĮ „Kyumeikan mokykla“ ir

Gruodis

KTS

Įvykdyta

Lapkritis

KIS

Įvykdyta

KIS

Atidėta

Spalis

Liepa

Liepos
7 d.

KIS, ES

Spalis

Spalio
13 d.

KIS,
RLAS

Įvykdyta

Įvykdyta

pėstininkų uniformų
rekonstrukcijos.
2020 m. parengta laukimo
erdvė lankytojams,
užnugario kaponieriuje
įrengta ekspozicija
pristatanti Lietuvos
kariuomenės pajėgas (SP,
KOP, KJP, SOP) ,
sumontuotos nuorodų
rodyklės, atliekami
eksponatų konservavimo
darbai.
Įgyvendintas Lietuvos
kultūros tarybos lėšomis
finansuotas projektas–
sukurta mūšio maketo
projekcija ir neregiams
skirti eksponatai.
Nukeliama į 2021 m.
gegužės mėn. dėl
Lietuvoje ir
Ukrainoje paskelbto
karantino.

Liepos 7 d. paroda
atidaryta visuomenei.
Liepos–rugpjūčio mėn.
kartą per savaitę paroda
buvo pristatoma iš anksto
užsiregistravusiems
lankytojams.
Spalio 13 d. paroda
atidaryta visuomenei.
Renginyje dalyvavo
Japonijos ambasados
Lietuvoje darbuotojai, kiti
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svečiai. Dėl Lietuvoje
paskelbto karantino
lankymo ribojimo, paroda
buvo perkelta į virtualią
erdvę.
https://bit.ly/2XkLLKc

Lietuvos kariuomenės „Kendo
klubu“. Pristatyti parodą
visuomenei.

1.3. Parengti kilnojamas parodas:
1.3.1.
tęsti parodų ciklą „Iš Lietuvos
kariuomenės istorijos“
(bendradarbiaujant su LK Karo
prievolės ir komplektavimo
tarnyba);

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

„Kalavijai pergalei“, (su
Marienburgo pilies muziejumi,
Varšuvos nacionaliniu
muziejumi, Lenkijos asociacija
„Griunvaldo fundacija“).
Pristatyti parodą visuomenei ir
organizuoti edukacinę veiklą;
Koordinuoti Čekijos karo
instituto kilnojamosios parodos
apie tarpukariu Čekoslovakijoje
gamintą ginkluotę įrengimą;

„Ištikimas savo kraštui – lojalus
svetingai valstybei“ apie
Lietuvos karinę diplomatiją,
skirtą atkurtos Lietuvos

Balandis

Gegužės
10 d.

KIS

Liepa

Rugpjūčio
10 d.

KIS

Rugsėjis

Rugsėjo
29 d.

Lapkritis

Lapkričio
30 d.

Įvykdyta

Įvykdyta

KIS,
RLAS

Įvykdyta

KIS

Įvykdyta

Paroda „Memai ne
mėmėms“ parengta,
gegužės 10–birželio 30 d.
eksponuota Muziejuje.
LK Karo prievolės ir
komplektavimo tarnybos
pageidavimu šios
tarnybos centruose bus
pradėta eksponuoti nuo
rugsėjo mėn.
Paroda parengta,
rugpjūčio 10–17 d. buvo
eksponuojama muziejuje,
vėliau – Kauno apskrities
viešosios bibliotekos
padalinyje.
Parodos pristatymo
renginys vyko rugsėjo 29
d. Dalyvavo parodos
rengėjai – Čekijos
ambasados Lietuvoje
darbuotojai, užsienio šalių
gynybos atašė Lietuvai,
Kauno įgulos kariai ir kiti
kviestiniai svečiai. Paroda
VDKM veikė iki 2020 m.
lapkričio 30 d.
Paroda parengta, ji veikia
VDKM. Tolesnės parodos
eksponavimo galimybės ir
vietos derinamos su
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1.4.
1.4.1.

Respublikos ir karinės
diplomatijos 30 – mečiui.
Parengti vienos vitrinos parodas:
„Vardiniai ginklai“ (Ginklų
Vasaris
rinkinio eksponatų paroda);

Gegužė

Užsienio reikalų
ministerija.
Vasaris

RSTS

Įvykdyta

Gegužė

RSTS

Įvykdyta

1.4.2.

„Kuo didžiuojamės“
(Archeologijos rinkinio
eksponatų paroda);

1.4.3.

„Kauno Karo mokykla (1919 –
1940)“ (Fotografijų ir
Numizmatikos rinkinių
eksponatų paroda);

Rugpjūtis Rugpjūčio
10 d.

RSTS

Įvykdyta

1.4.4.

„Anuomet ir dabar...“ (Daiktų
ir Ginklų rinkinio eksponatų
paroda).

Lapkritis

Lapkričio
30 d.

RSTS

Įvykdyta

Patikslintas parodos
pavadinimas: „Už
nuopelnus Lietuvai:
Lietuvos krašto apsaugai
nusipelniusių asmenų
vardiniai pistoletai“.
Prasidėjus epidemijai
Lietuvoje, parengta ir
virtuali paroda, kuri
publikuojama adresu:
https://online.pubhtml5.co
m/ogua/uhmu/?fbclid=Iw
AR1lk0ufBjbQYim2dwI7
rIwnXiYaHst8Wm0nQctd
5_1r7q9Mjo_KC_5Kd20#
p=2
Paroda parengta ir
pristatyta VDKM, nuo
gegužės 27 d. atvira
visuomenei.
Paroda parengta ir
pristatyta VDKM
supažindina su Karo
mokyklos istorija,
naudota atributika ir
kitomis jos istoriją
atspindinčiomis
muziejinėmis vertybėmis.
Paroda visuomenei buvo
atidaryta iki spalio 31 d
Pakeistas parodos
formatas. Kadangi
muziejus dėl karantino
negali priimti lankytojų,
tai parengta virtuali
paroda.
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2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Inicijuoti ir organizuoti VDKM parengtų kilnojamųjų parodų eksponavimą naujose erdvėse. Siekti kilnojamąsias parodas
eksponuoti ne mažiau kaip 50 kartų per metus:
švietimo ir mokslo institucijose
Sausis–
Gruodis
RLAS
Įvykdyta Per 2020 m.
Dėl karantino
– 20;
gruodis
iš dalies kilnojamosios parodos
ribojimų gauta
buvo eksponuotos 42
mažiau užsakymų iš
kartus šiose institucijose:
institucijų (ypač
švietimo įstaigų),
todėl nepasiektas
planuotas rezultatas.
krašto apsaugos sistemoje – 15;
švietimo ir mokslo
institucijose – 4
kultūros įstaigose –10;
krašto apsaugos sistemoje
– 23
kitose įstaigose, institucijose,
kultūros įstaigose – 12
organizacijose –50.
kitose įstaigose,
institucijose,
organizacijose – 3.
Stiprinti edukacinę veiklą muziejuje, didinti pilietinio ugdymo prieinamumą bei įvairovę, rengti ir atnaujinti visoms amžiaus ir
tikslinėms grupėms tinkamą fizinę ir informacinę edukacinę aplinką.
Vesti VDKM parengtas edukacines programas įvairioms lankytojų grupėms (ne mažiau nei 300 edukacinių programų per metus,
iš jų –išvažiuojamųjų – 60):
2020 m. surengta: Edukacinių
Dalyvių
programų
skaičius
skaičius
„Dangaus sargyboje“;
Įvykdyta
4
74
„Išgyvenimo pradžiamokslis“;
Įvykdyta
7
112
„Jaunasis karvedys“;
Įvykdyta
62
1119
„Kaip senovėje kariauta“;
Įvykdyta
27
594
„Karinė operacija Žinių bomba“;
Įvykdyta
28
663

2.1.6.
2.1.7.

„Karinė paslaptis“;
„Karo maršo garsai“;

2.1.8.
2.1.9.

„Karo žirgas“;
„Kova su carizmu. 1831 m.
sukilimas“

1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

2.
2.1.

Sausis–
gruodis

Gruodis

ES

Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Atsisakyta

16

329
Programa nebuvo
užsakyta

1

13
Programos
atsisakyta. (VDKM
edukacinių
programų,

7
ekskursijų,
ekspozicijų ir parodų
vertinimo komisijos
2020-07-29
protokolas Nr. VL324)
Vietoj jos – nauja
programa
„Misija XIX a.“ (26
dalyviai)
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta

19
7

14

331

Įvykdyta

34

685

Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta

1
21
17

11
397
421

2.1.18.

„Su kryžiumi ir kalaviju“;
„Lietuva NATO gretose.“;
„Lietuvos karys. Nuo senovės iki
dabartinių laikų“;
„Lietuvos Nepriklausomybės
kovos“
„Lituanicos skrydis per amžius
atminty“;
„Nesulaužyti priesaikos“;
„Neįveikiama pilis“;
„Pykšt-pokšt – nuo lanko prie
automato“;
„Partizanų ginklai“;

Įvykdyta

15

378

2.1.19.

„Paveikslų daktarai“;

Įvykdyta

1

70

2.1.20.

„Per kovas į laisvę“;

Įvykdyta

3

70

2.1.21.

„Su Vyčiu per istoriją“;

Įvykdyta

9

290

2.1.22.

„Sudėk pergalę“;

Įvykdyta

2

35

2.1.23.

„Sudužusi viltis – 1863–1864 m.
sukilimas“;

Atsisakyta

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.

359
143
Programa nebuvo
užsakyta

Programos atsisakyta
(VDKM edukacinių
programų,
ekskursijų,
ekspozicijų ir parodų
vertinimo komisijos
2020-07-29
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protokole Nr. VL324).
2.1.24.

„Šaltasis karas“;

2.1.25.

„Tegyvuoja Respublika!“.

–

Atsisakyta

2.1.26.

Jungtinė (išvažiuojamoji)
edukacinė programa1

–

Atsisakyta

Nuotolinė edukacinė programa
(Neplanuota)

Įvykdyta

Gegužė,
Lapkritis

Įvykdyta

4

53
Programos atsisakyta
(VDKM edukacinių
programų,
ekskursijų,
ekspozicijų ir parodų
vertinimo komisijos
2020-07-29
protokole Nr. VL324).
Programos nebuvo
organizuotos dėl
pasaulinės Convid19 pandemijos.

230
(Dvi –
kadetų
licėjui ir
viena –
LSMU
mokyklai)
2.2. Parengti ir atnaujinti edukacines programas, skirtas pristatyti ir populiarinti krašto gynybą ir Lietuvos kariuomenę bei papildyti formaliojo, neformaliojo mokslo
ir mokymosi visą gyvenimą programas:
2.2.1.
atnaujinti edukacines programas: Liepa
Liepos
ES
Įvykdyta
Edukacinė programa
„Misija XIX a.“;
29 d.
atnaujinta ir patvirtina
komisijos. (VDKM
edukacinių programų,
ekskursijų, ekspozicijų ir
parodų vertinimo
komisijos 2020-07-29
protokolas Nr. VL-324).
Vesta 1 edukacinė
programa (7 dalyviai)
2.2.2.
„Sudėk pergalę“
Spalis
Liepos
ES
Įvykdyta
Edukacinė programa
29 d.
atnaujinta ir patvirtina
11

3

Jungtinė edukacinė programa – edukacinė programa, sudaryta iš kelių VDKM parengtų programų ir skirta pristatyti visuomenei Lietuvos kariuomenės raidą
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2.2.3.

parengti naujas edukacines
programas:
„Surask, ko nepametei“;

Birželis

Gruodžio
18 d.

KTS

Įvykdyta

2.2.4.

„Atsargiai! Kelias užminuotas“,
skirtą supažindinti lankytojus su
XX a. karo inžinierių tarnybos
specifika;

Lapkritis

Lapkričio
30 d.

ES

Įvykdyta

2.2.5.

„Jūrų sargai“, skirtą paminėti
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 85
– osioms metinėms ir
supažindinti lankytojus su
karinio jūrų laivyno
panaudojimu krašto gynybai
(projektas Lietuvos kultūros
tarybai).

Lapkritis

Lapkričio
30 d.

ES

Įvykdyta

komisijos. (VDKM
edukacinių programų,
ekskursijų, ekspozicijų ir
parodų vertinimo
komisijos 2020-07-29
protokolas Nr. VL-324).
Vesta 1 edukacinė
programa (7 dalyviai)
Edukacinė programa
parengta ir patvirtinta
komisijos.
(VDKM edukacinių
programų, ekskursijų,
ekspozicijų ir parodų
vertinimo komisijos 202012-18 protokolas Nr. VL520). Vesta 1 edukacinė 7
programa (dalyviai)
Edukacinė programa
parengta ir patvirtinta
komisijos.
(VDKM edukacinių
programų, ekskursijų,
ekspozicijų ir parodų
vertinimo komisijos 202011-30 protokolas Nr. VL496). Vesta 1 edukacinė
programa (11 dalyvių)
Šios edukacinės
programos rengimui buvo
pateikta paraiška Lietuvos
kultūros tarybai 2020 m.
vasario 28 d. 2020 m.
birželio 11 d. sprendimu
Nr. 1LKT-51(1.2) skirtas
7200,0 € finansavimas.
Iš skirtų lėšų įsigyta
žaidybinė programėlė
išmaniesiems įrenginiams,

Edukacinė programa
buvo patvirtinta 2020
m. gegužės 12 d.,
tačiau vėliau
koreguota.
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2.3
2.3.1.

2.3.2.

2.4

laivo modelis ir
jūreiviškos kepurėlės.
Edukacinė programa
parengta ir patvirtinta
komisijos. (VDKM
edukacinių programų,
ekskursijų, ekspozicijų ir
parodų vertinimo
komisijos 2020-11-30
protokolas Nr. VL-496).
Vesta 1 edukacinė
programa (11 dalyvių).
Didinti ugdymo prieinamumą, įvairovę bei ugdymo kokybę, atnaujinti visoms tikslinėms grupėms tinkamą fizinę ir informacinę
edukacinę aplinką.
papildyti turimų edukacinių
Lapkritis
ES
AtsisaIstoriniai edukaciniai
uniformų ar šarvų rekonstrukcijų
kyta
rūbai yra gaminami
kolekciją nauja XIX a. sukilimo
pagal individualius
dalyvio uniformos komplekto
užsakymus. Sutrikus
rekonstrukcija;
reikiamų medžiagų
gaminimui ir
logistikai dėl
pasaulinės Covid-19
pandemijos,
kvalifikuoti siuvėjai
atsisakė siūti
uniformas. Dėl šių
priežasčių lėšos,
skirtos uniformoms,
buvo paskirtos įsigyti
kitoms prekėms.
kurti ir plėsti kilnojamą
Lapkritis
Gruodis
ES RLAS Įvykdyta
Karantino metu buvo
laisvalaikio-edukacinę zoną ir ją Gruodis
pertvarkyta laisvalaikio
papildyti naujomis žaidybinėmis
edukacinė zona, ji
bei rekreacinėmis priemonėmis
papildyta naujais
žaidimais, edukacinėmis
priemonėmis.
Plėsti muziejaus ekspozicijų edukacinį pažinimo lauką, suteikiant galimybę įvairioms lankytojų grupėms tiesiogiai susipažinti su
muziejinėmis vertybėmis ir jų kopijomis atitinkamo laikotarpio ekspozicijose.
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2.4.1.

3.
3.1.

Supažindinti lankytojus su
Lapkritis
Spalis
ES
Įvykdyta
Įsigyta titnaginės
Lietuvos karybos istorija ir
muškietos kopija ir
įsigyti muziejinių vertybių
naudojama edukacinių
kopijų (titnaginės muškietos
programų bei veiklų metu
kopiją) edukacinei veiklai
ekspozicijoje.
organizuoti ekspozicijų salėje
„Lietuvos karybos istorija XIII–
XVII a.“
Kaupti ir identifikuoti muziejines vertybes, ypatingą dėmesį skirti muziejinėms vertybėms, susijusioms su Lietuvos kariuomene ir
kovomis dėl nepriklausomybės. Vykdyti muziejinių vertybių apskaitą. Gerinti saugyklų fizinę būklę.
surengti 12 Rinkinių
komplektavimo komisijos
posėdžių ir apsvarstyti
muziejinių vertybių įsigijimo ir
skyrimo į atitinkamus rinkinius,
pagalbinės medžiagos nurašymo,
muziejinių vertybių perkėlimo iš
vienos grupės į kitą, muziejinių
vertybių vertinimo tikrąja verte
klausimus;

Sausis–
gruodis

Gruodis

Direkto- Įvykdyta
riaus
pavaduotojasvyr. fondų
saugotojas

2020 m. įvyko 9 Rinkinių
komplektavimo komisijos
posėdžiai:1. 2020-01-21
(įsigyta 392 vnt.
muziejinių vertybių,
įvertinta – 2681 vnt.) 2.
2020-02-18 (įsigyta 371
vnt. muziejinių vertybių,
įvertinta – 3517 vnt.) 3.
2020-03-13 (įsigyta 718
vnt. muziejinių vertybių,
įvertinta – 6292 vnt.)
4. 2020-05-04. (įvertinta
tikrąja verte 2087 vnt.
turimų eksponatų). 5.
2020-05-20. (įvertinta
tikrąja verte 3293 vnt.
turimų eksponatų). 6.
2020-06-09. (įsigyta 1131
vnt. naujų eksponatų,
įvertinta tikrąja verte 1172
vnt. eksponatų), 7. 202007-09. Įsigyta 703 vnt.
naujų muziejinių vertybių,
pervertinta tikrąja verte
3909 vnt.
8. 2020-08-05. Įsigyta
naujų 613 vnt., pervertinta
tikrąja verte 579 vnt.
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9. 2020-09-10. Įsigyta
naujų 346 vnt.,
pervertinta tikrąja Nr. 10,
2020-10-06. Įsigyta 18
(mokamai)vnt., įvertinta
tikrąja verte 1334 vnt.
Nr. 11, 2020-10-28,
Įsigyta 342 vnt.
nemokamai ir 3 vnt.
mokamai; įvertinta tikrąja
verte 456 vnt.
Nr. 12, 2020-11-30.
Įsigyti mokamai 5 vnt.
Nr. 13, 2020-12-03.
Įsigyta nemokamai 289
vnt., mokamai 104 vnt.;
įvertinta tikrąja verte 1794
vnt.
Nr. 14, 2020-12-15.
Įsigyti mokamai 8 vnt.
Nr. 15, 2020-12-28.
Įsigyti nemokamai 2 vnt.
Įvertinta tikrąja verte
1114 vnt. verte 4008 vnt.
3.2.

3.3.

priimti 1500 vnt. būsimų
muziejinių vertybių ir jas
apskaityti pagal Lietuvos
integralios muziejų informacinės
sistemos (LIMIS) Laikinojo
saugojimo aktus:
iš jų priimti iš KAS, 1200 vnt.,
iš kitų fizinių ir juridinių asmenų
– 300 vnt;
ištirti ir aprašyti 5000 vnt.
muziejinių vertybių, gautų iki
2019 m. gruodžio 31 d.
įskaitytinai bei pristatyti

Sausis–
gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

2020 m. pagal laikino
priėmimo aktus apskaityta
3182 vnt. būsimų
muziejinių vertybių:
iš jų priimta iš KAS –
1000 vnt.; iš kitų fizinių ir
juridinių asmenų – 2182
vnt.

Sausis–
gruodis

Gruodis

KIS
RSTS

Įvykdyta

2020 m. ištirta ir aprašyta:
Rinkinių saugojimo ir
tyrinėjimo sk. – 6496 vnt..
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Rinkinių komplektavimo
komisijai:
Karybos istorijos sk. – 2900
vnt.;
Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo
sk. – 2100 vnt..

Karybos istorijos sk. –
1945 vnt.;
Rinkinių komplektavimo
komisijai pristatyta 3292
vnt.
2020 m. parengti
muziejinių vertybių 3399
įrašai, pritaikyti
elektroninės Resursų
valdymo informacinės
sistemai (eRVIS
2020 m. įsigyta 5045 vnt.
muziejinių vertybių (į
pagrindinį rinkinį – 4422
vnt., į pagalbinį rinkinį –
623 vnt.)

3.4.

parengti muziejinių vertybių
elektroninius sąrašus su
duomenimis, reikalingais
elektroninės Resursų valdymo
informacinės sistemai (eRVIS);

Gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

3.5.

įsigyti per metus nuolatinai
saugoti 5000 muziejinių
vertybių: į pagrindinį rinkinį –
4000 vnt.;
į pagalbinį medžiagos rinkinį –
1000 vnt.;
automatizuotai apskaityti 5000
vnt. muziejinių vertybių
Nuolatinio saugojimo aktuose,
Pirminėse pagrindinio ir
pagalbinio fondo knygose,
rinkinių inventorinėse knygose;
parengti ir teikti Lietuvos
kultūros tarybai projekto
paraišką gauti finansavimą XVI–
XVII a. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir kaimyninių
valstybių kariuomenių
naudotiems ginklams ir šarvams
įsigyti;

Sausis–
gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

Sausis–
gruodis

Gruodis

RASS
RSTS

Įvykdyta

Per 2020 m.
automatizuotai apskaityta
5045 vnt. muziejinių
vertybių.

Vasaris

Vasario
28 d.
Spalio
2 d.

RSTS

Įvykdyta

Buvo pateiktos 2
paraiškos Lietuvos
kultūros tarybai: 2020 m.
vasario 28 d. ir spalio 2 d.
Laimėjus projektus buvo
įsigytos VDKM
trūkstamos muziejinės
vertybės.

3.6.

3.7.

Pirmajam projektui buvo
skirtas 7000,0 €
finansavimas.
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3.8.

įvertinti tikrąja verte 27455 vnt.
muziejinių vertybių.

Sausis–
gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

3.9.
3.9.1.

Patikrinti VDKM rinkinius:
tęsti Spaudos rinkinio tikrinimą.
Per 2020 metus patikrinti 15000
vnt. muziejinių vertybių;

Sausis–
birželis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

Įsigyta:
Vytauto Didžiojo 3-iojo
laipsnio ordinas;
Vytauto Didžiojo 2-ojo
laipsnio medalis;
Vytauto Didžiojo 3-iojo
laipsnio medalis su
kalavijais;
DLK Gedimino 2-ojo
laipsnio ordinas;
51 - ojo lietuviško
pėstininkų pulko ženklas.
Antrajam projektui buvo
skirtas 8940,0 €
finansavimas Įsigyta:
Pusiau automatinis
pistoletas Browning HP;
Pusiau automatinis
pistoletas Mauser C96;
Pusiau automatinis
pistoletas Parabellum;
Generolo Silvestro
Žukausko biustas, 1938
m.
2020 m. įvertinta tikrąja
verte (eurais) 35000 vnt.
muziejinių vertybių. Iš jų:
30755 vnt. pervertinta
tikrąja verte turimų, 5045
vnt. – naujai įsigytų
vertybių.
2020 m. patikrinta 34264
vnt. spaudos rinkinio
eksponatų.

VDKM direktoriaus
2020 -05-21 įsakymu
Nr. V-78 buvo
pratęstas spaudos
tikrinimo terminas.
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3.9.2.

patikrinti ginklų rinkinio
šaunamuosius ginklus.

3.10.

Perkelti iš pagalbinės medžiagos
rinkinio 1300 vnt. vertingų
muziejinių vertybių į pagrindinio
fondo rinkinius;

3.11.

išduoti naudojimui 4000 vnt.
muziejinių vertybių:
Muziejaus darbuotojams 1000
vnt.
Lankytojams ir interesantams
3000 vnt.
Iš jų: 3900 vnt. – darbui vietoje;
100 vnt. paskolinti.

3.12.

4.
4.1.

Balandis–
rugsėjis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

Ginklų rinkinio
šaunamieji ginklai
patikrinti (1456 vnt.).

Gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

Iš pagalbinės medžiagos
rinkinio perkelta į
vertingų pagrindinio
fondo rinkinius 1614 vnt.
muziejinių vertybių.
2020 m. išduota 2337 vnt.
muziejinių vertybių:
Muziejaus darbuotojams –
899 vnt.;
Lankytojams – 1438 vnt.,
iš jų 1191 vnt. – darbui
vietoje.
Paskolinta – 231 vnt.

Sausis–
gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta
Iš dalies

Išduoti naudojimui 2000 vnt.
2020 m. išduota 2026 vnt.
saugomų muziejinių vertybių
skaitmeninių vaizdų:
skaitmeninių vaizdų:
Muziejaus darbuotojams –
Muziejaus darbuotojams – 1000
616 vnt.
vnt.
Lankytojams – 1410 vnt.
lankytojams ir interesantams –
1000 vnt.
siekiant supažindinti KAS
Sausis–
Gruodis
RSTS
Įvykdyta
2020 m. buvo pravesta 1
darbuotojus su
gruodis
iš dalies
ekskursija (Kauno
neeksponuojamomis
kolegijos studentams,
muziejinėmis vertybėmis,
atliekantiems praktiką
organizuoti ekskursijas
VDKM).
muziejaus rinkinių fonde (ne
mažiau 5 ekskursijas per metus).
Užtikrinti laiku muziejaus muziejinių vertybių restauravimą ir prevencinį konservavimą:
siekiant įvertinti būtinų
Gruodis
RS
Įvykdyta
Restauravimo tarybos
Sausis–
restauruoti ir konservuoti
iš dalies
posėdis įvyko 2020 m.
gruodis

Dėl karantino
tikrinimas buvo
nukeltas į 2020 m.
rugsėjo–lapkričio
mėn. (VDKM
direktoriaus 2020birželio 16 d. įs. V94).

Kadangi dėl
paskelbto karantino
buvo ribojamas
lankytojų skaičius,
todėl dirbti vietoje
(VDKM) buvo
išduotas mažesnis
kiekis muziejinių
vertybių.

Daugiau ekskursijų
nebuvo vesta dėl
karantino ribojimų.

Kiti posėdžiai

16
muziejinių vertybių būklę bei
parengti restauravimo ir
konservavimo darbų planą,
surengti 3 Restauravimo tarybos
posėdžius;

4.2.

prevenciškai konservuoti 310
vnt., restauruoti 20 vnt.
muziejinių vertybių;

Sausis–
gruodis

Gruodis

RS

Įvykdyta

4.3.

parengti ir teikti Lietuvos
kultūros tarybai projekto
paraišką gauti finansavimą
XVII a. vertingoms knygoms
restauruoti (3 vnt.);

Vasaris

Vasario
28 d.
Gegužės
7 d.

RSTS

Įvykdyta

birželio 16 d. Posėdžio
neįvyko dėl paskelbto
metu buvo aptartos
karantino.
restauravimo ir
konservavimo darbų
programos, pristatytos
restauruotos ir
konservuotos muziejinės
vertybės.
Parengti restauravimo ir
konservavimo darbų
planai (VDKM
direktoriaus 2020-10-14
įs. V-175, 2020-11-03 įs.
V-188).
Per 2020 m. konservuotos
766 muziejinės vertybės.
Restauruota 33 vnt. (10
vnt. tekstilės. 6 vnt, – karo
technikos, 9 vnt. – ginklų,
4 vnt. – daiktų rinkinio, 2
vnt. –archeologijos, 2 vnt.
– tekstilės)
Paraiška pateikta Lietuvos
kultūros tarybai 2020 m.
vasario 28 d. 2020 m.
gegužės 7 d. sprendimu
Nr. 1LKT-22(1.2) skirtas
5400,0 € finansavimas.
Projektas įgyvendintas:
restauruotos knygos:
Rankraštinės Kupiškio
bažnyčios 1665–1834 m.
metrikų registracijos
knygos ir Artilerijos
kapitono Ernesto Brauno
naujausi artilerijos
pagrindai ir praktika
Gdanske 1682 m.,
Maskva, 1710
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Įvertinti eksponatų būklę pagal
kategorijas (neplanuota) .
5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

2020 m. įvertinta 58991
vnt. muziejinių vertybių
būklė pagal kategorijas.
Skaitmeninti muziejines vertybes. Užtikrinti inovatyvių, skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo visuomenės reikmėms skirtų, elektroninių paslaugų ir
produktų kūrimą muziejuje.
Iš viso suskaitmeninti (susieti
Sausis–
Gruodis
RASS
Įvykdyta 2020 m. suskaitmeninta
7266 vnt. muziejinių
LIMIS‘e metaduomenis su
gruodis
RSTS
vertybių. Iš jų:
skaitmeniniais vaizdais) 5500
vnt. muziejinių vertybių, iš jų:
naujai įsigytų muziejinių
naujai įsigytų muziejinių
vertybių – 4300 vnt.;
vertybių – 4066;
turimų muziejinių vertybių –
turimų muziejinių
1200 vnt.
vertybių – 3200.
Gruodis

RASS
RSTS

5.2.

Paruošti tik skaitmeninių bylų
turimoms muziejinėms
vertybėms – 1000 vnt.

Įvykdyta
iš dalies

Per 2020 m. paruošta 921
vnt. skaitmeninių bylų
turimoms muziejinėms
vertybėms, 18 vnt. –
naujoms muziejinėms
vertybėms.

5.3.

120 LIMIS‘e susietų su
Gruodis
RASS
Įvykdyta
Sausis–
metaduomenimis muziejinių
RSTS
gruodis
vertybių skaitmeninių vaizdų
eksportuoti į Europeaną ir
VEPIS.
Parengti 3 virtualias parodas, jas viešinti skirtingose virtualiose platformose:

Per 2020 m. eksportuota į
Europeaną ir VEPIS 122
vnt. muziejinių vertybių.

„Lietuvos kariuomenės
pėstininkų ginkluotė
Nepriklausomybės kovose“
(Ginklų rinkinio paroda);

Virtuali paroda parengta ir
publikuojama:
https://vdkm.limis.lt/virtu
alios-parodos//virtualExhibitions/view/3
6638900?backUrl=/virtual
iosparodos&fbclid=IwAR19
Fzm7b8QWiKgHeqFUJb
Zn4awjiPR5iQ7Dtn6Ijb9j
I8Y6X13WyRJ4baU

6.
6.1.

Sausis–
gruodis

Vasaris

Vasaris

RSTS

Įvykdyta

Prioriteto tvarka buvo
skaitmeninamos
muziejinės vertybės,
todėl paruošta
skaitmeninių
bylų
šiek tiek mažiau, nei
planuota.
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„Paštuvos pilies gynybai – 650
m“ (Archeologijos rinkinys);

Gegužė

Gegužė

RSTS

Įvykdyta

„Lietuvos krašto apsaugos
ministras, diplomatas Teodoras
Daukantas (1884-1960)“
(Fotomedžiagos rinkinys).

Rugsėjis

Rugsėjo
22 d.

RSTS

Įvykdyta

Gruodis

KIS
BRS

Įvykdyta

6.2.

6.3.

Įgyvendinti projektą „Pasklidę
po pasaulį“, skirtą Lietuvos
karių, tarnavusių kitų šalių
kariuomenėse, įprasminimui
(Neplanuota).

7.

Skatinti muziejaus rinkinių mokslinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą:

7.1.

Parengti leidinius:

7.1.1.

knygą „Vytauto Didžiojo karo
muziejus 2019 metais.
Almanachas“;

Rugsėjis

7.1.2.

atvirukų komplektą apie
muziejų, skirtą VDKM 100mečiui;

Rugsėjis

Gruodis

KIS

Įvykdyta

RSTS

Vykdoma

Paroda parengta ir
publikuojama:
https://vdkm.limis.lt/virtu
alios-parodos//virtualExhibitions/view/3
6938208?backUrl=%2fvir
tualios-parodos
Paroda parengta ir
publikuojama:
https://vdkm.limis.lt/virtu
alios-parodos//virtualExhibitions/view/4
3201151?backUrl=%2fvir
tualios-parodos
Sukurtas interaktyvus
žemėlapis, kuriame
pateikiama informacija
apie Lietuvos karius,
tarnavusius kitų šalių
kariuomenėse.
Informacija bus nuolat
atnaujinama.

Leidinys parengtas, el.
versija prieinama
internetu

https://bit.ly/3gvpfqO
Atvirukų komplektas
parengtas, atiduotas
VDKM Leidybos
komisijai, atliekamas
redagavimas.

Atvirukų komplektą
VDKM pasiūlė
rengti, kai jau buvo
parengtas 2020 m.
leidybos planas. Šis
komplektas įtrauktas
į 2021 m. leidybos
planą ir bus
parengtas iki VDKM
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7.1.3.

leidinį „Ištikimas savo kraštui –
lojalus svetingai valstybei“ apie
Lietuvos karinę diplomatiją,
skirtą atkurtos Lietuvos
Respublikos ir karinės
diplomatijos 30 – mečiui;

7.1.4.

reprezentacinį albumą „Vytauto
Gruodis
Gruodis
Didžiojo karo muziejui – 100“
lietuvių ir anglų kalbomis.
Parengti paskaitas ir pranešimus bei juos perskaityti:
LK kariniuose vienetuose,
Sausis–
Sausis–
atsižvelgiant į LK karinių
gruodis
gruodis
vienetų pateiktą poreikį – 6 per
metus;

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Tarptautinėse ir Lietuvos
konferencijose, ne mažiau kaip 3
per metus.

Lapkritis

Sausis–
gruodis

Sausis–
gruodis

KIS

Vykdoma

Leidinio medžiaga
parengta, leidinys
maketuojamas.

100mečio
grupė

Įvykdyta
Iš dalies

Leidinys parengtas,
spausdinamas KKC.

KIS

Įvykdyta

KIS
RSTS
RS

Įvykdyta

2020 m. paskaitos ir
pranešimai skaityti:
Generolo Adolfo
Ramanausko kovinio
rengimo centre, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio
Butigeidžio dragūnų
batalione, KOP oro erdvės
stebėjimo ir kontrolės
valdyboje, Vytauto
Didžiojo jėgerių
batalione, Kunigaikščio
Margirio pėstininkų
batalione, KASP
Prisikėlimo apygardos 6 –
ojoje rinktinėje, LK LDK
Vytenio bendrosios
paramos logistikos
batalione.
2020 m. dalyvauta
Lietuvoje: konferencijoje
„Lietuvos laisvės keliai“,
kurią organizavo Lietuvos
kariuomenės Kauno
įgulos karininkų ramovė
ir buvo skirta kariams,

100-mečio (2021-0216)
Leidinio
maketavimas užtruko
dėl KAM BRD
Vaizdinės
informacijos skyriaus
maketuotojų didelio
užimtumo.
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7.3.

skaitytas pranešimas
„Laisvės varpas“,
Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos instituto
organizuotoje
konferencijoje „Karas ir
moterys“, skaitytas
pranešimas
„Kunigaikštienės Birutės
karininkų šeimų moterų
draugijos ir Lenkijos
moterų organizacijos
„Karinė šeima“ veikla
1925–1940 m.“
Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas LK kariniams vienetams, muziejams ir kitoms institucijoms bei lankytojams:

7.3.1.

karybos istorijos klausimais
planuojama suteikti
konsultacijas 50 interesantų;

Sausis–
gruodis

Sausis–
gruodis

KIS

Įvykdyta

7.3.2.

ginklų, amunicijos, karinių
uniformų ir kitais su rinkiniais
susijusiais klausimais – 10
interesantų.

Sausis–
gruodis

Gruodis

RSTS

Įvykdyta

2020 m. suteiktos 54
konsultacijos: Lietuvos
kariuomenės vienetams,
Jurbarko rajono
savivaldybei,
žiniasklaidai, Baltarusių
bendruomenės Lietuvoje
pirmininkui, JAV šalių
sąjungos Bostono skyriui,
Tautinių mažumų
departamentui prie
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos
ypatingajam archyvui,
muziejams, mokykloms ir
privatiems asmenims.
2020 m. suteiktos 23
konsultacijos:
iš jų – 3 KAS,
9 kitiems muziejams ar
institucijoms;
11– VDKM
darbuotojams.
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8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Siekiant į VDKM veiklą įtraukti tikslines ir kitas socialines grupes, organizuoti muziejuje renginius Valstybės gynybos ir Lietuvos
kariuomenės istorijos klausimais:
Laisvės gynėjų dienai skirtą
Sausio
RLAS
Įvykdyta
Lankytojams ir
Sausis
paminėjimą;
12 d.
KTS
darbuotojams
demonstruotas
dokumentinis filmas
„Sausio 13“
Ekskursija
„Dainuojančios širdys VS
Riaumojantys tankai“ –
65 lankytojai
pilietinę akciją, skirtą Vasario
Vasario
RLAS
Įvykdyta
Vasario 13 d. pravesta
Vasaris
16-ajai;
13 d.
akcija-edukacinis
renginys, skirtas valstybės
atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvavo 86 M. Riomerio
universiteto Viešojo
saugumo fakulteto
studentai.
Vasario 16 d.
organizuotas istorinis
pokalbis „Pirmasis karinis
paradas Lietuvoje“,
demonstruotas
dokumentinis filmas
Nepriklausomybės akto
signatarai, pristatytos
ekspozicijos.
tarptautinio projekto „Muziejų
Lapkritis
RLAS
AtsisaLRV nuo lapkričio 7
naktis“ – renginį tema „Žalgiris.
kyta
d. paskelbus
Prieš ir po“;
karantiną, renginio
atsisakyta.
renginį, skirtą tarptautinei vaikų
Birželis
Birželio
RLAS
Įvykdyta
VDKM kieme
gynimo dienai;
1 d.
organizuotas žaidimas
„Straksiuko mokyklėlė“ ir
piešimas kreidelėmis
Kauno m darželių
auklėtiniams.
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8.5.

renginį, skirtą paminėti
Valstybės dieną;

Liepa

Liepos 6
d.

RLAS

Įvykdyta

8.6.

Inos Pukelytės knygos „Panelės
iš Laisvės alėjos“ pristatymą;

Liepa

Liepos
15 d.

RLAS

Įvykdyta

8.7.

dalyvauti organizuojant ir būti
tarptautinio kariliono muzikos
festivalio partneriu bei
organizuoti edukacinę veiklą
festivalio metu;

Rugpjūtis

Rugpjūčio
29 d.

RLAS

Įvykdyta

8.8.

orientacinį žaidimą „Lietuvos
Laisvės kovų pėdsakai Kaune“;

Rugpjūtis

Rugpjūčio
22 d.

RLAS

Įvykdyta

8.9.

„Visi kaip vienas į laisvės
dieną“;

Rugpjūtis

Rugpjūčio
30 d.

RLAS

Įvykdyta

Valstybės dieną VDKM
buvo organizuotas
nemokamas lankymas,
pravesta edukacinė
popietė, skirta
supažindinti lankytojus su
valstybingumo simboliais
ekspozicijoje.
Knygos pristatyme
dalyvavo autorė ir 123
renginio dalyviai. Buvo
demonstruojamos
nuotraukos apie
tarpukario Kauną (iš
muziejaus fondų). Jas
pristatė VDKM fondų
saugotoja S. Lukminaitė.
Tarptautinio kariliono
muzikos festivalio metu
muziejuje vykdyta
muzikinė edukacinė
programa „Eina garsas“,
eksponuota kilnojama
paroda
Orientacinio žaidimo
dalyviai sprendė užduotis,
pagal kurias reikėjo
pasirinkti maršrutą ir
surasti miesto centre
objektus, susijusius su
Lietuvos karybos istorija.
Šventė, skirta Rusijos
armijos išvedimo iš
Lietuvos 27 -osioms
metinėms, vyko karo
technikos ekspozicijoje
(VI forte). Partneriai –
KASP, LŠS, KPKT, karių
motociklininkų klubas
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8.10.

sportinį žaidimą „Karinės
pratybos“;

Rugsėjis

8.11.

karinės patriotinės dainos
konkursą, bendradarbiaujant su
Kauno miesto ir Kauno rajono
švietimo skyriais ir švietimo
įstaigomis;
protų kovas „Kartu mes –
Lietuva“, skirtą Krašto apsaugos
dienai;

Rugsėjis

Lietuvos karo lakūno ltn. Juozo
Kumpio 100-osioms žūties
metinėms paminėti skirtą
renginį;

Spalis

8.12.

8.13.

Spalis

Rugpjūčio
5 d.

Spalio
28 d.

RLAS

Įvykdyta

RLAS

Atidėta

RLAS

Įvykdyta

RLAS

Atsisakyta

„Perkūnas“. Pranešimą
skaitė buvęs SKAT vadas
V. Vilkelis, vyko
edukaciniai. žaidimai,
koncertinė programa,
ekspozicijos pristatymas.
Renginyje buvo 845
dalyviai.
VDKM sodelyje pravesta
kariška mankšta, spręstos
šifravimo užduotys, vyko
šaudymo varžybos
Dalyviai – vaikų vasaros
stovykla „Sporto iššūkis“,
partneriai – LK mokykla,
KPKT Kauno skyrius.
Dalyvavo 40 vaikų.
Renginys neįvyko
dėl pandemijos, jį
planuojama rengti
2021 m. IV ketvirtį.
VDKM vyko Lietuvos
kariuomenės Kauno
įgulos karinių vienetų
karių protų mūšis.
Dalyvavo 10 komandų po
3 narius. Nugalėtojais
tapo KOP komanda, II
vieta – šaulių sąjungos
komanda
Renginys turėjo būti
organizuojamas
kartu su KOP, tačiau
dėl COVID-19 ligos
plitimo
renginio
atsisakyta.
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8.14.

Herkaus Kunčiaus istorinio
romano „Geležinė Stalino
pirštinė“ pristatymą;

Spalis

8.15.

renginį „Kaip atpažinti
propagandą?“ bendradarbiaujant
su Rytų Europos studijų centru;
interaktyvų renginį „Kaip
atpažinti propagandą?“;
tradicinį renginį „Liūtų
gimtadienis“;

8.16.
8.17.

8.18.

renginių ciklą kartu su
partneriais – Lietuvos
kariuomenės vienetais –
susitikimus – pokalbius
„Susipažinkite – karinės
specialybės“;

RLAS

Įvykdyta

Spalis

RLAS

Atidėta

Lapkritis

RLAS

Atidėta

Gruodis

RLAS

Atsisakyta

RLAS

Įvykdyta

Sausis –
Gruodis

Spalio
22 d.

Rugsėjo
24 d.

Knygos apie Nikolajaus
Ježovo – Sovietų
Sąjungos valstybės
saugumo generalinio
komisaro, NKVD
narkomo, vadinto
kruviniausiu Stalino
budeliu – gyvenimą
„Geležinė Stalino
pirštinė“pristatyme
dalyvavo visuomenės
atstovai, muziejininkai
sudentai.
Dėl
pandemijos
renginys
atidėtas,
planuojama jį rengti
2021 m. II–III ketv.
Dėl
pandemijos
renginio atsisakyta,
kasmetinis renginys
turėtų vykti 2021 m.
gruodžio mėn.
Renginio dalyviai
(moksleiviai) buvo
supažindinti su kinologų
darbu kariuomenėje. Apie
tarnybos specifiką
pasakojo J. Vitkaus
inžinerijos bataliono
Sprogmenų
neutralizavimo kuopos
kinologai: srž. D.
Mirijauskas, srž. V.
Kazlovas ir srž. R.
Brazys. Pasakojimus
papildė ištikimiausių
tarnybos draugų Gilzės,
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8.19.

Gruodis

KIS
RLAS

Įvykdyta

Sausio
23 d.

RLAS

Įvykdyta

Kovo 11
d.

RLAS

Įvykdyta

sukurti video reportažą iš
spaustuvės „ab“ spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dienai (Neplanuota);

Gegužės
7 d.

RLAS
ES

Įvykdyta

paminėti partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės
vienybės dieną (Neplanuota);

Gegužės
15-20 d.

RLAS

Įvykdyta

dalyvauti Lietuvos muziejų
asociacijos virtualiame projekte

Gegužė

RLAS
ES

Įvykdyta

rekonstruoti/ sukurti LDK
XVII – XVIII a. artilerijos
karių ir pabūklų reprezentacinį
pasirodymą VDKM renginių
metu;
Joana Viga Čipelytės
monografijos „Dr. Doc. Vladas
(Ladas) Natkevičius (1893–
1945)“pristatymas.(Neplanuotas)
Nepriklausomybės atkūrimo 30ųjų metinių minėjimo renginį
(Neplanuota)

Sausis –
Gruodis

Borno ir Kairos
pasirodymai.
Parengtos istorinio
artilerijos pabūklo
naudojimo taisyklės,
rekonstruotos dvi
uniformos. Rengti grupės
mokymai .
Knygos pristatymas vyko
VDKM, monografiją
pristatė autorė J. V.
Čiplytė
VDKM vyko VDU
studentų choro koncertas,
dokumentinio filmo „Mes
nugalėjom“ peržiūra,
ekspozicijų pristatymas,
nemokamas muziejaus
lankymas.
Sukurtas video reportažas
iš spaustuvės „ab,“ skirtąs
spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienai.
Publikuotas VDKM
interneto svetainėje,
socialiniuose tinkluose,
žiniasklaidoje.
VDKM Antinacinio ir
antisovietinio
pasipriešinimo
ekspozicijoje
demonstruotas
dokumentinis filmas
„Partizaninis karas
Lietuvoje (1944 – 1953)“
skambėjo gražiausių
partizaninių dainų įrašai.
VDKM parengė pristatė
video medžiagą su

26
„ Lietuvos muziejų fenomenai“
(Neplanuota);

KIS

dalyvauti Kauno miesto 612
gimtadienio renginiuose ir
pristatyti VDKM veiklą
(Neplanuota);

Gegužės
23 d.

RLAS

Įvykdyta

dalyvauti Tautos gedulo ir vilties
dienai paminėti skirta akcijose
(Neplanuota);

Birželio
14–15 d.

RLAS

Įvykdyta

organizuoti renginį, skirtą brg.
gen. Vlado Nagevičiaus 140osioms
gimimo
metinėms
paminėti (Neplanuota).

Birželio
17 d.

RLAS,
KIS

Įvykdyta

organizuoti
susitikimą
su
stilizuoto
lietuviško
Vyčio

Rugsėjo
22 d.

RLAS

Įvykdyta

įdomiausiu muziejaus
eksponatu – XVIII a.
istoriniu pabūklu.
VDKM organizavo
teatralizuotą pasirodymą
„Istorinis podiumas“,
kuris vyko Kauno m.
Dainavos mikrorajone
Birželio 23-iosios g.
kiemuose.
VDKM lankytojams buvo
demonstruojamas
Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos
tyrimo centro
dokumentinis filmas
„1941-ieji: tremtis vaikų
akimis“
9 VDKM darbuotojai
virtualiai prisijungė prie
akcijos „Ištark, išgirsk,
išsaugok“ ir dalyvavo
tremtinių bei politinių
kalinių vardų, pavardžių ir
likimų skaitymuose.
Renginys, skirtas
paminėti VDKM įkūrėjo
brg. gen. Vlado
Nagevičiaus 140-osioms
gimimo metines,
organizuotas VDKM
sodelyje, jame dalyvavo
Birutiečių draugijos,
šaulių sąjungos, Studentų
org. „Fraternitas“ atstovai,
kariai, muziejininkai.
Susitikimas buvo skirtas
supažindinti visuomenę su
G. Karoso, kuris didžiąją
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gyvenimo dalį praleido
JAV, veikla. G. Karosas
pristatė savo kurtus
tautinius simbolius ir
lietuvišką atributiką bei
supažindino su jos
sklaida Amerikoje.
Organizuoti muziejaus paslaugų sklaidą ir viešinimą bei rinkodaros kampanijas. Gerinti muziejaus įvaizdį.
pradininku
Gintaru
(Neplanuota).

9.

Karosu

9.1.

organizuoti akciją „Su 100 –
mečiu, VDKM!“;

Sausis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

9.2.

atlikti viešosios nuomonės
apklausas užsienyje
gyvenantiems lietuviams, pagal
galimybes įgyvendinti jų
pasiūlytus projektus, inicijuoti
aktyvesnį bendradarbiavimą;

Rugsėjis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

9.3.

reprezentuoti VDKM leidinius ir
veiklą Vilniaus knygų mugėje;

Vasaris

Vasario
21 d.

RLAS

Įvykdyta

9.4.

organizuoti nemokamą
muziejaus lankymą Vasario 16,
Kovo 11, Liepos 6, Lapkričio 23
d., paskutinį mėnesio sekmadienį
ir informuoti visuomenę;

Sausis–
gruodis

Vasario
16 d.,
kovo 11
d.

RLAS

Įvykdyta
iš dalies

9.5.

rengti Atvirų durų dieną,
šviečiant visuomenę apie
vertybių restauravimo ir teisingo
saugojimo svarbą;

Rugsėjis

RS

Atsisakyta

Sukurtas edukacinis
vaizdo klipas ir pristatytas
Lietuvos mokykloms ir
užsienio lietuvių
bendruomenėms.
Parengtos apklausų
anketos. Pradėtas aktyvus
bendradarbiavimas su
Pasauline lietuvių
bendruomene. Su ja vis
įgyvendintas projektas
„Pasklidę po pasaulį“.
Pristatyti karybos istorijos
ir reklaminiai leidiniai,
muziejaus veikla,
žaidimas su virtualios
realybės akiniais.
2020 m. organizuotas
Vasario 16-osios ir Kovo
11-osios nemokamas
muziejaus lankymas.
Informacija visuomenei
pateikta VDKM interneto
svetainėje, socialiniuose
tinkluose, žiniasklaidoje.
Renginys neįvyko dėl
nebaigtų remontuoti
restauravimo
dirbtuvių.
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Planuojama
rengti
2021 m. III ketv.
9.6.

pristatyti interneto žiniasklaidoje
ir supažindinti visuomenę su
padovanotomis muziejinėmis
vertybėmis;

Sausis–
gruodis

9.7.

Sausis–
gruodis

9.8.

organizuoti reklamines akcijas,
propaguojančias karybos istoriją
(Istoriniai personažai kalbina
praeivius, kviečia į muziejų);
parengti ir pateikti tvirtinti
direktoriui:
2020 metų komunikacijos planą;
ilgalaikį (2021–2023 metų)
komunikacijos planą;

9.9.

tęsti išvažiuojamąjį edukacinį
projektą „100 kariuomenės

Sausis–
gruodis

2 kartus
per metus

Sausisgruodis

BRS

RLAS

Sausis,
vasaris

Įvykdyta

Apie unikalias fizinių ir
juridinių (policijos,
Lietuvos kariuomenės)
asmenų dovanotas
muziejines vertybes
visuomenė supažindinta
VDKM interneto
svetainėje ir socialiniuose
tinkluose. Asmenims,
laikantis asmens duomenų
apsaugos taisyklių,
pareikštos asmeninės
padėkos. viešos padėkos
socialiniuose tinkluose.
Reklaminės akcijos
atsisakyta dėl
paskelbto
karantino.

Atsisakyta

BRS

Įvykdyta

ES

Atidėta

Parengti ir patvirtinti
planai: VDKM
direktoriaus 2020 m.
sausio 31 įsakymas Nr. V13 „Dėl Vytauto Didžiojo
karo muziejaus 2020 m.
komunikacijos plano
patvirtinimo“, VDKM
direktoriaus 2020 m.
vasario 25 d. įsakymas
Nr. V-27 „Dėl Vytauto
Didžiojo karo muziejaus
2021–2023 m. strateginio
komunikacijos plano
patvirtinimo“
Dėl Covid-19 ligos ir
Lietuvoje paskelbto
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pėdsakų“ įvairiuose šalies
rajonuose;

9.10.

pristatyti muziejų ir edukacines
paslaugas kasmetiniuose
renginiuose: Lietuvos
kariuomenės kariniuose
daliniuose, KTU Tyrėjų naktyje,
Technoramoje, švietimo
įstaigose, įvairiose edukacinio
pobūdžio mugėse, atvirų durų
dienose ir kt.;

Karantino metu VDKM
lankytojams organizuoti virtualią
veiklą ir ją pristatyti interneto
svetainėje ir socialiniuose
tinkluose (Neplanuota).

karantino 2020 m. šio
projekto
įgyvendinti
nepavyko.
Tęsti projekto
įgyvendinimą
planuojama, kai
baigsis pandemija
Sausis–
gruodis

Gruodis

ES

Įvykdyta

Kovas–
gegužė

BRS

Įvykdyta

2020 m. muziejaus veikla
ir edukacinės paslaugos
teiktos bei pristatytos
KASP Prisikėlimo
apygardos 6- osios
rinktinės renginyje, KASP
vadams Nemenčinėje,
LŠS renginiuose ir
vasaros stovyklose,
konkurse „Naujasis
knygnešys“, festivalyje
„Technoramoje“
(virtualiai), J. Vitkaus
inžinerijos bataliono
atvirų durų dienose ir
įvairiose švietimo
įstaigose.
Taip pat pasauliniame
konkurse „World Summit
Awards“ (WSA 2020),
kuriame su skaitmeniniu
edukaciniu žaidimu
„Skrydis per Atlantą“
VDKM ir KTU tapo
nugalėtojais.
VDKM virtualiems
lankytojams buvo
parengta speciali skiltis
„Veik namie“. Joje buvo
skelbiami protmūšiai,
edukaciniai žaidimai,
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10.

pristatomos parodos,
virtualūs turai, įdomesnės
muziejinės vertybės,
leidiniai. Taip pat
lankytojai buvo
supažindinti su neįprastu
muziejininkų darbu
namuose.
Didinti muziejaus ekspozicijų ir paslaugų prieinamumą įvairioms lankytojų grupėms. Pasiekti, kad 2020 m. apsilankytų lankytojų:

10.1.

Iš viso muziejuje lankytojų (su
edukacinių programų
dalyviais) –40000;
iš jų:
VDKM ekspozicijose (K.
Donelaičio g. 64) –37000;
Karo technikos skyriuje (K.
Baršausko g.101) – 2200;
Pogrindžio spaustuvėje „ab“
(Salių km., Kauno raj.) – 800.

Sausis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

10.2.

lankytojų skaičius pagal
organizuotumą:
edukacinėse programose –7000;
iš jų – išvažiuojamosiose
edukacinėse programose –1500;
ekskursijose – 5000 (jų tarpe
1000 KTS);
renginiuose –9000 ( jų tarpe 500
KTS);
pavienių lankytojų – 19000.

Sausis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

2020 m. lankytojų
skaičius (su edukacinių
programų dalyviais) –
49603.
iš jų:
VDKM ekspozicijose
(K. Donelaičio g. 64) –
37939;
Karo technikos skyriuje
(K. Baršausko g.101) –
10581;
Pogrindžio spaustuvėje
„ab“
(Salių km., Kauno raj.) –
898;
Kituose padaliniuose
(fondai, KIS) –– 185.
2020 m. lankytojų
skaičius pagal
organizuotumą:
edukacinėse programose –
6403;
iš jų – išvažiuojamosiose
edukacinėse programose –
1578;
ekskursijose – 13686.
(Karo technikos
ekspozicijoje– 9736,
spaustuvėje „ab“ – 898);

Edukacinėse
programose mažesnis
lankytojų skaičius,
nei planuota dėl
paskelbto karantino
IV ketvirtį.
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10.3.

11.

renginiuose – 10251;
pavienių lankytojų –
19263.
2020 m. lankytojų pagal
tikslines grupes
(edukacinių programų,
ekskursijų ir pavienių
lankytojų):
karių – 4657;
moksleivių – 7532;
ikimokyklinio a. vaikų –
3342;
senjorų ( virš 70 m.) –
1234;
šeimų –12210;
neįgaliųjų – 484;
kitų tikslinių grupių
lankytojų – 17606;

Gruodis
BRS
Įvykdyta
lankytojų pagal tikslines
Sausis–
grupes (edukacinių programų,
gruodis
ekskursijų ir pavienių
lankytojų):
karių – 4000 (jų tarpe 300
KTS);
moksleivių – 10000 (jų tarpe
500 KTS);
ikimokyklinio a. vaikų –1500;
senjorų (virš 70 m.) –1500 (jų
tarpe 50 KTS);
šeimų –5500 (jų tarpe 100 KTS)
neįgaliųjų – 250 (jų tarpe 50
KTS);
kitų tikslinių grupių lankytojų –
17250 (jų tarpe 500 KTS)
Užsieniečių – 700 (jų tarpe 100
Užsieniečių – 5269 (KTS
KTS)
– 90);
Ugdyti muziejaus darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas, organizuoti muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą:

11.1.

tarptautinių organizacijų ir
Baltijos šalių
organizuojamuose
muziejininkystės mokymuose
(3–5 darbuotojai);

11.2.

muziejininkystės seminaruose ir
įv. mokymuose Lietuvoje (15-20
darbuotojų);

Sausis–
gruodis

Sausis–
gruodis

Balandis,
spalis

Gruodis

BRS

BRS

Įvykdyta

Įvykdyta

2 darbuotojai „Mes esame
muziejai“ rengtuose
virtualiuose mokymuose
„Audience Engagement“
ir 1 darbuotojas dalyvavo
virtualiuose mokymuose:
Europos muziejinių
organizacijų tinklo
(NEMO) webinare „The
museum of the future:
Digital transformation and
immersive technologies”
2020 m. 37 darbuotojai
dalyvavo įvairiuose
muziejininkystės
mokymuose ir kituose
renginiuose, kuriuose
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11.3.

karybos pagrindų kursuose (ne
mažiau kaip 1 darbuotojas);

Sausis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

11.4.

kitose profesinių kompetencijų:
biudžetinių įstaigų apskaitos,
darbo teisės, viešųjų pirkimų
mokymuose ir seminaruose (1015 darbuotojų).

Sausis–
gruodis

Gruodis

BRS

Įvykdyta

11.5.

organizuoti išvykas į LK
2 kartus
vienetus, siekiant darbuotojus
per metus
supažindinti su karinių dalinių
veikla, karinėmis pratybomis,
kariniais-istoriniais objektais.
Administruoti muziejaus veiklą:

12.
12.1.

parengti VDKM 2019 m. veiklos
ataskaitą ir pateikti KAM GPD;

12.2

parengti 2020 m. VDKM I
pusmečio veiklos ataskaitą ir
informaciją apie I ir III ketvirčio
vertinimo kriterijų įvykdymą ir
pateikti KAM GPD

Per 10
d. d.
pasibaigus
biudžetiniams
metams
Per 10 d.
d. nuo I
pusmečio
pabaigos

buvo nagrinėjamos
karybos istorijos, kultūros
paveldo išsaugojimo,
skaitmeninimo,
restauravimo,
komunikacijos ir kt.
temos
2 darbuotojai dalyvavo
Karybos pagrindų
kursuose.
2020 m. 19 darbuotojų
tobulino kvalifikaciją
viešųjų pirkimų,
personalo, komunikacijos
mokymuose, 5
darbuotojai išklausė
antikorupcinio
sąmoningumo tema bei
asmens duomenų
apsaugos video paskaitas.
Dėl pandemijos
atsisakyta pažintinių
išvykų į LK vienetus.

Atsisakyta

Sausio
31 d.

BRS

Įvykdyta

2019 m. VDKM veiklos
ataskaita parengta,
suderinta nustatyta tvarka
ir pateikta GPD. (202001-31 Nr. VL-1)

Balandis,
spalis,
liepa

BRS

Įvykdyta

Informacija apie I ir III
ketv. kriterijų įvykdymą
(2020-04-09 Nr. VL-186,
2020-10-12 Nr. VL-411)
ir I pusmečio ataskaita
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12.3.

12.4.

vadovaujantis patvirtintu KAS
planavimo vadovu 2021-2030 m.
ir atsižvelgiant į LRV programos
KAS prioritetinius darbus
parengti VDKM 2021-2023 m.
esminių veiksmų sąrašą,
vertinimo kriterijus ir pateikti
juos KAM GPD;
parengti VDKM 2021 m. veiklos
plano projektą, nustatyta tvarka
jį suderinti ir pateikti KAM
GPD.

bei I ir III
ketvirčių
pabaigos
Balandis

Per 10 d.
d. nuo
2021–
2023 SVP
projekto,
patikslint
o pagal
FM
pateiktus
asignavimų
limitus
gavimo
dienos

Kovo
30 d.

BRS

Įvykdyta

Spalio
2 d.

BRS

Įvykdyta

Ataskaitoje vartojamos santrumpos:
BRS – Bendrųjų reikalų skyrius
ES – Edukacijos skyrius
KIS – Karybos istorijos skyrius
KTS – Karo technikos skyrius
RASS – Rinkinių apskaitos ir skaitmeninimo skyrius
RLAS – Renginių ir lankytojų aptarnavimo skyrius
RS – Restauravimo skyrius
RSTS – Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyrius

II DALIS

(2020-07-15 Nr. VL-317),
nustatyta tvarka pateikta
GPD.
2021–2023 m. VDKM
esminių veiksmų sąrašas
ir vertinimo kriterijai
pateikti KAM GPD.

2021 m. plano projektas
parengtas, suderintas ir
pasirašytas nustatyta
tvarka. (2020-10-02 Nr.
Vl-404)
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VEIKLOS VYKDYMUI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Dėl pasaulinės pandemijos paskelbtas karantinas labiausiai turėjo įtakos VDKM veiklos sritims, susijusioms su lankytojų aptarnavimu: nutrūko fizinis ryšys su
muziejaus lankytojais, nebuvo organizuojamos ekskursijos, edukacinės programos, labai sumažėjo užsienio turistų. Buvo atšaukti planuoti muziejaus renginiai, neįvyko
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rengiama akcija Muziejų naktis, kuri pritraukdavo kelis tūkstančius lankytojų, nutraukti pamėgti šeimų savaitgalio renginiai.
Ši situacija paskatino VDKM darbuotojų kūrybiškumą ir praplėtė muziejaus veiklą internete, pakeitė jos turinį. Iki pandemijos socialiniai tinklai buvo naudojami
daugiau reklamos komunikacijos tikslais, uždraudus muziejų lankymą – VDKM naudojamos socialinių tinklų platformos pradėjo siūlyti daugiau veiklos. Kaip jau buvo
minėta, buvo sukurtos specialios skiltys, kuriose įvairiomis formomis ir priemonėmis buvo pristatyti muziejaus eksponatai, parodos, leidiniai, virtualūs turai, edukacinė
veikla, pritaikyta visoms VDKM tikslinėms grupėms.
VDKM veikla nenutrūko, ji buvo vykdoma sudėtingesnėmis sąlygomis, žvelgiant į ateitį, kai vėl grįš lankytojai: rengiamos naujos edukacinės programos,
sėkmingai parengti kultūros ir investiciniai projektai, buvo tobulinama ir plečiama infrastruktūra, 2020 m. VDKM veiklai planuotos lėšos panaudotos efektyviai,
valstybės biudžeto lėšų programos sąmatų asignavimai įvykdyti 98,5 %.

III DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ IV KETVIRČIO SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Produkto vertinimo kriterijai:
1. Bendras Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankytojų skaičius
2. Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinių programų valstybės gynybos ir LK istorijos
klausimais lankytojų skaičius
Indėlio vertinimo kriterijai:
1. Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengtų edukacinių programų valstybės gynybos ir LK
istorijos klausimais skaičius
2. Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengtų ekspozicijų ir parodų valstybės gynybos ir LK
istorijos klausimais skaičius*
3. Vytauto Didžiojo karo muziejaus įsigytų muziejinių vertybių skaičius
4. Vytauto Didžiojo karo muziejaus suskaitmenintų muziejinių vertybių
5. Vytauto Didžiojo karo muziejaus išleistų leidinių skaičius
6. Vytauto Didžiojo karo muziejaus restauruotų muziejinių vertybių skaičius
7. Vytauto Didžiojo karo muziejaus konservuotų muziejinių vertybių skaičius
9. Vytauto Didžiojo karo muziejaus pajamos už mokamas paslaugas, tūkst. Eur

IV
ketvirčio planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

9000
2500

4996
1267

55,5
50,7

100

55

55

5

4

75

1400
1400
2
8
95
3,0

771
2199
2
17
191
6,4

55
157
100
212,5
201
213,3
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*Virtualios parodos į šį skaičių neįeina
IV DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ 2020-ŲJŲ METŲ SUVESTINĖ
Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Produkto vertinimo kriterijus:
1. Bendras Vytauto Didžiojo karo muziejaus lankytojų skaičius
2. Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinių programų valstybės gynybos ir LK
istorijos klausimais lankytojų skaičius
Indėlio vertinimo kriterijai:
1. Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengtų edukacinių programų valstybės gynybos ir LK
istorijos klausimais skaičius
2. Vytauto Didžiojo karo muziejuje rengtų ekspozicijų ir parodų valstybės gynybos ir LK
istorijos klausimais skaičius*
3. Vytauto Didžiojo karo muziejaus įsigytų muziejinių vertybių skaičius
4. Vytauto Didžiojo karo muziejaus suskaitmenintų muziejinių vertybių skaičius
5. Vytauto Didžiojo karo muziejaus išleistų leidinių skaičius
6. Vytauto Didžiojo karo muziejaus restauruotų muziejinių vertybių skaičius
7. Vytauto Didžiojo karo muziejaus konservuotų muziejinių vertybių skaičius
8. Vytauto Didžiojo karo muziejaus pajamos už mokamas paslaugas, tūkst. Eur
*Virtualios parodos į šį skaičių neįeina

2020 m. planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

40000
7000

49603
6403

124
91,5

300

296

98,7

12

10

83,3

5000
5500
4
20
310
18,5

5045
7266
4
33
766
36,2

100,9
132,1
100
165
247
195,7

V DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ PLANINIŲ REIKŠMIŲ NEPASIEKIMO AR VIRŠIJIMO PRIEŽASTYS
Produkto vertinimo kriterijų nepasiekimo ir viršijimo priežastys:
1. 2019 m. VDKM lankytojų skaičius išaugo ir pasiekė daugiau nei 70 tūkstančių. 2020 m. buvo planuota išlaikyti 2019 m. pasiektą lankytojų skaičių,
tačiau 2020 m. pradžioje Lietuvos Vyriausybei dėl pasaulinės pandemijos sustabdžius muziejaus fizinį lankytojų aptarnavimą, II ketvirčio pabaigoje buvo
patikslintas veiklos planas. Lankytojų skaičius buvo suplanuotas mažesnis – 40 tūkst., tačiau 2020 m. planuotasis rodiklis viršytas ir siekė 49603 lankytojų, nes
III ketvirtį naujai atidarytą Karo technikos ekspoziciją aplankė neplanuotai daug lankytojų (10581).
2. Edukacinių programų lankytojų skaičius 2019 m. buvo rekordinis, palyginti su praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais, ir siekė 16890. 2020 m. planuota
šio rodiklio reikšmė 16000, tačiau kaip ir bendro lankytojų skaičiaus, taip ir edukacinių programų lankytojų skaičiaus planuojamo rodiklio reikšmė metų viduryje
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buvo patikslinta – sumažinta iki 7000. Šis rodiklis nepasiektas, yra mažesnis (6403), nei planuotas, nes nebuvo galima numatyti, kad vėl bus uždraustas lankytojų
aptarnavimas (nuo lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei vėl paskelbė karantiną).
Indėlio vertinimo kriterijų nepasiekimo ir viršijimo priežastys:
1. Rengtų edukacinių programų skaičius – 296, jis nežymiai mažesnis ir beveik atitinka planuotąjį 300.
Nuo 2017 m. VDKM organizuojamoms edukacinėms programoms buvo keliami didesni reikalavimai, labiau atsižvelgiama į tikslinių grupių poreikius,
taikoma daugiau interaktyvių priemonių. Edukacinių programų skaičius nuo 2017 m. palaipsniui augo, 2019 m. buvo organizuotos 696 edukacinės programos.
2020 m. buvo suplanuota jų organizuoti 700, patikslinus veiklos planą šis skaičius sumažintas iki 300.
2. Ekspozicijų ir parodų skaičius (10) yra mažesnis, nei planuotas (12). Dėl karantino atsisakyta tarptautinės parodos, kuri turėjo būti surengta
bendradarbiaujant su Ukrainos Dnipro nacionalinio Dimitrijaus Javornickio vardo istorijos muziejumi, neparengta viena vienos vitrinos paroda, šių parodų
eksponavimo laikas yra trumpas, tad nebuvo tikslinga jos rengti, kai nėra lankytojų. Ši paroda parengta kaip virtuali.
Vidutiniškai per pastaruosius 3 ataskaitinius laikotarpius parengiama po 12 parodų, įskaitant ir ekspozicijas.
3. Įsigytų muziejinių vertybių skaičius (5045) nežymiai viršijo planuotąjį (5000).
VDKM kasmet planuoja įsigyti po 5000 muziejinių vertybių. Pagrindinę dalį sudaro fizinių ir juridinių asmenų, iš jų – ir Lietuvos kariuomenės dovanotos
muziejinės vertybės. 2020 m. buvo įsigyta 147 vnt. muziejinių vertybių iš VDKM skirtų asignavimų ir Lietuvos kultūros tarybos skirto finansavimo laimėtiems
projektams įgyvendinti.
2019 m. įsigytų muziejinių vertybių skaičius – 5783, 2018 m. – 8286.
4. Suskaitmenintų muziejinių vertybių daugiau (7266), nei planuota (5500), nes skaitmeninimo funkcija buvo pavesta vykdyti daliai darbuotojų, dirbančių
nuotoliniu būdu.
2019 m. ir 2018 m. šio rodiklio reikšmės buvo atitinkamai: 5387 ir 8286.
5–6. Restauruota ir konservuota muziejinių vertybių daugiau (33 ir 766), nei planuota (20 ir 310). Planinės reikšmės viršytos, nes muziejinių vertybių
defektai ir suirimo laipsnis buvo nežymūs, o prevenciškai konservuotos vertybės buvo mažiau sudėtingos.
2019 m. ir 2018 m. restauruotų muziejinių vertybių skaičius – 11 ir 21.
2019 m. ir 2018 m. konservuotų muziejinių vertybių skaičius – 175 ir 203.
7. Gautos pajamos už mokamas paslaugas (36,2 tūkst. Eur) yra didesnės už planuotąsias (18,5 tūkst. Eur), nes 2020 m. patikslintame veiklos plane buvo
sumažinta šio vertinimo kriterijaus reikšmė atsižvelgus į I pusmečio rezultatus, tačiau liepos mėnesį, kai buvo lankomas muziejus ir atidaryta Karo technikos
ekspozicija, gauta neplanuotai daugiau pajamų už bilietus.
2019 m. VDKM pajamos už mokamas paslaugas siekė 55,4 tūkst. Eur, 2018 m. – 41,3 tūkst. Eur.

Direktorė

Rita Malinauskienė

