
PATVIRTINTA 

                                   LTMK muziejaus direktoriaus 

                  2021 m. gegužės 31 d. 

                  Įsakymu Nr. A1-8 

 

 

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS  

EDUKACINĖS VEIKLOS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ 2021 – 2023 METAMS  

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 
 
1 tikslas. Kurti įvairių visuomenės grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas. 

 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijai Skaitinė 

reikšmė 

Finansavimo šaltiniai Atsakingas ir 

prisidedantys skyriai. 

Partneriai 

1.1. Kurti inovatyvias, 

lankytojų poreikius 

atitinkančias edukacines 

parodas ir ekspozicijas. 

 

1.1.1. Interaktyvi Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino nuolatinė 

ekspozicija.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2023 m. IV ketv.  

 

 

Įrengtų ir atnaujintų 

muziejaus ekspozicijų, 

kuriose pritaikyti 

inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius 

(vnt). 

1 Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba, 

VIP. 

   

 

 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius.  

 

Partneriai: 

Lietuvos radijas ir 

televizija, 

Lietuvos kino centras, 

Lietuvos 

kinematografininkų 

sąjunga, Lietuvos teatro 

sąjunga, Lietuvos muzikų 

sąjunga, Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

Moksleivių sąjunga. 

 1.1.2. Inovatyvios laikinos parodos.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais.  

Surengtų parodų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius per 

metus (vnt).  

6 Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius.  
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ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

programa.  

 

 

Partneriai: 

Lietuvos radijas ir 

televizija, 

Lietuvos kino centras, 

Lietuvos 

kinematografininkų 

sąjunga, Lietuvos teatro 

sąjunga, Lietuvos muzikų 

sąjunga, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra,  

Moksleivių sąjunga. 

1.2. Rengiant ekspozicijas 

ir parodas, skatinti 

muziejaus tarpusavio 

bendradarbiavimą su 

švietimo įstaigomis, 

mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, verslo 

organizacijomis. 

1.2.1. Tikslinių grupių dalyvavimas  

ekspozicijos ir parodų rengime. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienas metais. 

Muziejaus kartu su 

švietimo įstaigomis, 

mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar 

verslo organizacijomis 

parengtų parodų skaičius 

per metus (vnt). 

4  Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius.  

 

1.3. Parengti ir 

įgyvendinti ilgalaikes 

edukacines programas 

tikslinėms grupėms: 

moksleiviams, šeimoms, 

mokytojams, 

suaugusiesiems, negalią 

turintiems žmonėms, 

atsižvelgiant į tikslinių 

grupių poreikius ir 

skirtingas galimybes.  

1.3.1. Ilgalaikė edukacinė programa 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikams.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. IV ketv. 

Parengtų ir įgyvendintų 

programų skaičius per 

metus (vnt). 

1 Lietuvos kultūros 

taryba, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Vilniaus miesto švietimo 

skyrius, Nacionalinė 

švietimo agentūra.  

 1.3.2. Ilgalaikė edukacinė programa 

moksleiviams. 

Prioritetinė grupė – vyresniųjų 

klasių moksleiviai.  

Parengtų programų 

skaičius per metus (vnt). 

 

 

1 

 

 

 

Lietuvos kultūros 

taryba, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 
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Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. I ketv.  

 

 

 

 

 Partneriai:  

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Vilniaus miesto švietimo 

skyrius, Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

Moksleivių sąjunga.  

 1.3.3. Ilgalaikė edukacinė programa 

mokytojams.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. II ketv. 

Parengtų programų 

skaičius per metus (vnt). 

1 Lietuvos kultūros 

taryba, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Vilniaus miesto švietimo 

skyrius, Nacionalinė 

švietimo agentūra. 

 1.3.4. Ilgalaikė edukacinė programa 

šeimoms.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. I ketv. 

 

Parengtų programų 

skaičius per metus (vnt). 

2 Lietuvos kultūros 

taryba, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Nacionalinė šeimų ir tėvų 

asociacija, 

VšĮ Šeimos institutas, 

Asociacija nacionalinis 

aktyvių mamų sambūris. 

 1.3.5. Ilgalaikė edukacinė programa 

suaugusiesiems.  

Prioritetinė grupė – vyresnio 

amžiaus žmonės (55+). 

 

Įkurti muziejuje Atvirąją teatro, 

muzikos ir kino mokyklą 

suaugusiesiems #Pajausk ir panirk. 

Teatras, muzika ir kinas“. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

Parengtų programų 

skaičius per metus (vnt). 

2 Lietuvos kultūros 

taryba, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Suaugusiųjų švietimo 

asociacija, Trečiojo 

amžiaus universitetas, 

Vilniaus universitetas, 

Pagyvenusių žmonių 

nevyriausybinės 
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2022 m. I –IV ketv. organizacijos. 

 1.3.6. Ilgalaikė edukacinė programa 

negalią turintiems žmonėms.  

Bendradarbiaujant su tiksline grupe, 

parengti ilgalaikę edukacinę 

programą, skirtą regos negalią 

turintiems žmonėms. 

 

Bendradarbiaujant su tiksline grupe, 

parengti ilgalaikę edukacinę 

programą, skirtą klausos negalią 

turintiems žmonėms. 

 

Bendradarbiaujant su tiksline grupe, 

parengti ilgalaikę edukacinę 

programą, skirtą protinę negalią 

turintiems žmonėms. 

 

Bendradarbiaujant su tiksline grupe, 

parengti ilgalaikę edukacinę 

programą, skirtą psichikos negalią 

turintiems žmonėms. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

2022 m. I – IV ketv. 

Parengtų programų 

skaičius per metus (vnt). 

5 Lietuvos kultūros 

taryba.  

 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai: 

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjunga,  

Lietuvos kurčiųjų 

draugija, 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras, 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“, 

Lietuvos neįgaliųjų 

draugija. 

 

 

 1.3.7. Įkurti muziejuje Menų 

terapijos centrą, skirtą žmonėms su 

negalia.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2023 m. II ketv. 

Įkurtų centrų skaičius 

(vnt). 

1 Valstybės investicijų 

programa,  

Lietuvos kultūros 

taryba.  

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai: 

Lietuvos neįgaliųjų 

draugija, 

Lietuvos menų terapijos 

asociacija. 

 1.3.8. Trumpalaikės edukacinės 

programos tikslinėms grupėms.  

Įgyvendintų programų 

skaičius (vnt). 

12 Lietuvos kultūros 

taryba. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 



5 
 

Partneriai: 

Vilniaus miesto švietimo 

skyrius, Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjunga.  

Lietuvos kurčiųjų 

draugija, 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras,  

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“, 

Lietuvos neįgaliųjų 

draugija, 

Trečiojo amžiaus 

universitetas, Vilniaus 

universitetas, 

Pagyvenusių žmonių 

nevyriausybinės 

organizacijos. 

1.4. Moksleiviams skirtas 

edukacines programas 

suderinti su formaliojo 

ugdymo programomis. 

1.4.1. Parengtos suderintos su 

formaliojo ugdymo programomis 

edukacinės programos. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. I–IV ketv.  

Muziejaus edukacinių 

programų, suderintų su 

formaliojo ugdymo 

programomis, skaičius 

(vnt). 

1 Lietuvos kultūros 

taryba,  

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneris: 

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

1.5. Kurti ir įgyvendinti  

neformaliojo ugdymo 

programas. 

 

1.5.1. Įkurti muziejuje neformalaus 

ugdymo teatro, muzikos ir kino 

būrelius vaikams ir suaugusiesiems. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. III ketv.   

Įkurtų būrelių skaičius 

(vnt). 

3 Lietuvos kultūros 

taryba. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai: 

Nacionalinė švietimo 

agentūra, 

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 
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1.6. Atnaujinti muziejuje 

visoms amžiaus grupėms 

tinkamą mokymosi 

aplinką.  

 

1.6.1. Investicinio projekto 

„Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejaus pastatų komplekso adresu 

Vilniaus g. 41, rekonstravimas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams, 

kuriant naujas veiklas ir paslaugas“ 

įgyvendinimas. Edukacinių erdvių 

įkūrimas rekonstruotose 

Mažuosiuose Radvilų rūmuose:   

 

inovatyvi renginių salė, atviros, 

visuomenei prieinamos saugyklos, 

šeimoms skirtos edukacinės erdvės, 

teatro, dailės, muzikos laboratorijos.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2022 m. IV ketv. 

Įkurtų erdvių skaičius 

(vnt).  

7 VIP Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

Partneriai:  

Nacionalinė švietimo 

agentūra, Moksleivių 

sąjunga, Trečiojo amžiaus 

universitetas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo 

asociacija, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių 

sąjunga.  

Lietuvos kurčiųjų 

draugija, 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras,  

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“, 

Lietuvos neįgaliųjų 

draugija, 

Nacionalinė šeimų ir tėvų 

asociacija, 

VšĮ Šeimos institutas. 

 1.6.2. Investicinio projekto 

„Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, 

administracinių pastatų 

4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja 

statyba, rekonstravimas“ 

įgyvendinimas. Kultūrinėms, 

edukacinėms  ir laisvalaikio 

veikloms pritaikytų erdvių įkūrimas.  

 

Įkurti inovatyvią renginių salę, 

konferencijų centrą, skaityklą, 

kavinę, parduotuvę, atviras, 

visuomenei prieinamas saugyklas. 

Įkurtų erdvių skaičius 

(vnt). 

8 VIP Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Nacionalinė švietimo 

agentūra, Moksleivių 

sąjunga, Trečiojo amžiaus 

universitetas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo 

asociacija, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių 

sąjunga,  

Lietuvos kurčiųjų 
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Įgyvendinimo terminas: 

2023 m. IV ketv. 

draugija, 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras,  

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“, 

Lietuvos neįgaliųjų 

draugija, 

Nacionalinė šeimų ir tėvų 

asociacija, VšĮ 

Šeimos institutas.  

 1.6.3. Rekonstruotame ūkiniame 

pastate įkurti Menų terapijos centrą.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2023 m. IV ketv. 

Įkurtų centrų skaičius 

(vnt).  

1 VIP Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneris: 

Lietuvos menų terapijos 

asociacija. 

 1.6.4. Pritaikyti muziejaus kiemą 

tikslinių grupių poreikiams.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

2022 m. IV ketv. 

Pritaikytų erdvių 

skaičius (vnt).  

1 VIP Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneris: 

VšĮ Architektūros fondas. 

1.7. Plėsti inovatyvių, 

skaitmeninių paslaugų ir 

produktų kūrimą 

muziejuje. 

 

1.7.1. Kurti virtualias edukacines 

parodas, suderintas su bendrojo 

ugdymo programomis.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais..  

Sukurtų virtualių parodų 

skaičius per metus (vnt.). 

 

5 

 

Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius. 

 

Partneris: 

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 
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programa. 

 1.7.2. Kurti virtualius edukacinius 

užsiėmimus šeimoms.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Sukurtų virtualių 

edukacinių užsiėmimų 

šeimoms skaičius per 

metus (vnt.). 

 

6 

 

Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

programa. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius. 

 

Partneriai:  

Vilniaus mokytojų namai,  

Nacionalinė šeimų ir tėvų 

asociacija, 

VšĮ Šeimos institutas, 

Nacionalinis aktyvių 

mamų sambūris, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

 1.7.3. Kurti virtualias edukacines 

programas suaugusiesiems.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Sukurtų virtualių 

edukacinių programų 

suaugusiesiems skaičius 

per metus (vnt.). 

 

3 

 

Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

programa. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius. 

 

Partneris: 

Trečiojo amžiaus 

universitetas. 

 1.7.4. Kurti virtualius edukacinius 

žaidimus įvairaus amžiaus vaikams. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Sukurtų virtualių 

edukacinių žaidimų 

skaičius per metus (vnt.).  

 

2 Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius. 

Partneriai:  

Vilniaus mokytojų namai,  

Nacionalinė šeimų ir tėvų 
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įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

programa. 

asociacija, 

VšĮ Šeimos institutas, 

Nacionalinis aktyvių 

mamų sambūris, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

 1.7.5. Kurti virtualias pamokas, 

suderintas su bendrojo lavinimo 

mokyklų ugdymo programomis. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Sukurtų virtualių 

pamokų bendrojo 

lavinimo mokyklų 

moksleiviams skaičius 

per metus (vnt.). 

 

12 Lietuvos kultūros 

ministerija, 

Lietuvos kultūros 

taryba,  

Lietuvos kultūros 

ministerijos Istorinės 

atminties išsaugojimo 

iniciatyvas 

įgyvendinančių 

projektų programa, 

LRS Lituanistikos 

tradicijų ir paveldo 

įprasminimo 

programa. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės skyrius. 

Partneris: 

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

 

1.8. Rengti 

išvažiuojamąsias 

edukacines programas į 

regioninius ikimokyklinio 

ir bendrojo ugdymo 

darželius ir mokyklas, 

socialinės globos įstaigas. 

 

1.8.1. Išvažiuojamųjų edukacinių 

programų įgyvendinimas 

regioniniuose ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo darželiuose ir 

mokyklose, socialinės globos 

įstaigose. 

Surengtų išvažiuojamųjų 

programų skaičius (vnt.). 

12 Lietuvos kultūros 

taryba.  

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai: 

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija, 

Nacionalinė švietimo 

agentūra.  

2 tikslas. Užtikrinti tikslingą ir sistemingą informacijos apie muziejaus vykdomą edukacinę veiklą sklaidą bei jos kokybės vertinimą.  

 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijai Rodikliai Finansavimas Atsakingas ir 

prisidedantys skyriai 

2.1. Gerinti muziejaus 

edukacinių paslaugų 

pristatymą žiniasklaidoje 

ir internete.  

 

2.1.1. Parengti ir įgyvendinti 

edukacinių programų reklamos 

žiniasklaidoje programą.  

 

Muziejaus edukacinės veiklos 

Parengtų programų 

skaičius (vnt.).   

1 Muziejaus lėšos. Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 
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pristatymo tikslinėms grupėms, 

pasitelkiant žiniasklaidą, 

organizavimas. 

 

Muziejaus edukacinės veiklos 

pristatymas žiniasklaidai.  

 

Kaupti ir analizuoti publikacijas 

apie muziejų.  

 

Inicijuoti straipsnius apie muziejų.  

Nuolat rengti pranešimus spaudai. 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 2.1.2. Nuolat atnaujinti interneto 

svetainės www.ltmkm.lt 

informaciją, adresuotą skirtingoms 

tikslinėms grupėms pagal 

suformuluotas komunikuojamas 

žinias. 

Paskelbtų edukacinių 

programų ir veiklų 

skaičius (%). 

100 Muziejaus lėšos. Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 2.1.3 Tikslingai išnaudoti muziejaus 

socialinius tinklus ir google 

produktus mokymosi ir mokymo 

tikslais (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+, YouTube, 

Instagram, Pinterest, Tumblr, 

Snapchat, Reddit,  Gmail“, 

„Google“ nuotraukos, „YouTube“).  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Sukurtų edukacinių 

produktų skaičius per 

metus (vnt.). 

 

50  Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

2.2. Vykdyti sistemingą 

informacijos apie 

programas sklaidą 

tikslinėms grupėms: 

moksleiviams, 

mokytojams, šeimoms, 

suaugusiesiems, negalią 

2.2.1. Rengti susitikimus ir 

programų pristatymus bendrojo 

lavinimo mokyklose.  

 

Sistemingai, kartą per mėnesį, 

išplatinti informaciją bendrojo 

ugdymo mokyklose.  

Surengtų pristatymų 

skaičius per metus (vnt). 

 

Išplatintos informacijos 

kiekis per metus (vnt).  

 

Atliktų tyrimų skaičius 

2 

 

 

 

 

11 

 

Muziejaus lėšos. 

 

 

 

 

 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Vilniaus miesto 

savivaldybė, 

http://www.ltmkm.lt/
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turintiems žmonėms. 

 

 

Atlikti informacijos sklaidos  

tyrimus.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

per metus (vnt).  

 

2 

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija. 

 2.2.2. Talpinti informaciją švietimo 

sistemos internetiniuose portaluose 

ir svetainėse.  

 

Kaupti ir analizuoti publikacijas 

apie muziejaus edukacines 

programas. 

 

Inicijuoti straipsnius apie muziejų.   

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

Paskelbtos informacijos 

skaičius per metus (vnt). 

12  Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Vilniaus miesto 

savivaldybė, 

LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija,  

Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

 

 2.2.3. Rengti programų pristatymus 

šeimoms muziejuje. 

Dalyvauti nevyriausybinių 

organizacijų susirinkimuose 

pristatant programas.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

 

Surengtų pristatymų 

skaičius per metus (vnt). 

 

3 Muziejaus lėšos. Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Nacionalinė šeimų ir 

tėvų asociacija; 

Katalikų tėvų asociacija, 

Lietuvos tėvų forumas, 

Vakarų Lietuvos tėvų 

forumas, 

VšĮ „Laisvos 

visuomenės institutas“, 

VšĮ „Šeimos institutas“. 

 2.2.4. Kaupti ir analizuoti 

publikacijas apie muziejaus 

edukacines programas šeimoms. 

Talpinti informaciją internetiniuose 

portaluose ir svetainėse.  

 

Paskelbtos informacijos 

skaičius per metus (vnt.). 

12 Muziejaus lėšos. Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

Partneriai:  

Nacionalinė šeimų ir 

tėvų asociacija, 
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Inicijuoti straipsnius.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Katalikų tėvų asociacija, 

Lietuvos tėvų forumas, 

Vakarų Lietuvos tėvų 

forumas, 

VšĮ „Laisvos 

visuomenės institutas“, 

VšĮ „Šeimos institutas“. 

 2.2.5. Rengti programų pristatymus 

suaugusiesiems muziejuje. 

 

Dalyvauti nevyriausybinių 

organizacijų susirinkimuose 

pristatant programas.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Surengtų pristatymų 

skaičius per metus (vnt). 

 

3 Muziejaus lėšos. Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Trečiojo amžiaus 

universitetas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo 

asociacija, 

Nacionalinė aukštesniųjų 

liaudies mokyklų 

asociacija, 

Suaugusiųjų švietimo 

centrai, 

Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centrai, 

Lietuvos suaugusiųjų 

mokymo centrų vadovų 

asociacija. 

 2.2.6. Kaupti ir analizuoti 

publikacijas apie muziejaus 

edukacines programas 

suaugusiesiems. Talpinti 

informaciją internetiniuose 

portaluose ir svetainėse.  

 

Inicijuoti straipsnius.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Paskelbtos informacijos 

skaičius per metus (vnt). 

6  Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Trečiojo amžiaus 

universitetas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo 

asociacija, 

Nacionalinė aukštesniųjų 

liaudies mokyklų 

asociacija, 
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Suaugusiųjų švietimo 

centrai, 

Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centrai, 

Lietuvos suaugusiųjų 

mokymo centrų vadovų 

asociacija. 

 2.2.7. Muziejuje rengti programų 

pristatymus negalią turintiems 

žmonėms. 

 

Dalyvauti nevyriausybinių 

organizacijų susirinkimuose, 

renginiuose, pristatant programas.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Surengtų pristatymų 

skaičius per metus (vnt). 

 

2 Muziejaus lėšos Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių asociacija, 

Lietuvos kurčiųjų 

draugija, Lietuvos 

sutrikusios psichikos 

žmonių globos bendrija, 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija "Viltis". 

 2.2.8. Kaupti ir analizuoti 

publikacijas apie muziejaus 

edukacines programas negalią 

turintiems žmonėms. 

Talpinti informaciją internetiniuose 

portaluose ir svetainėse.  

 

Inicijuoti straipsnius.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Paskelbtos informacijos 

skaičius per metus (vnt). 

6 Muziejaus lėšos Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

Partneriai:  

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių asociacija, 

Lietuvos kurčiųjų 

draugija, Lietuvos 

sutrikusios psichikos 

žmonių globos bendrija, 

Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“. 

2.3. Vykdyti sistemingą 

edukacinių programų ir 

paslaugų kokybės 

2.3.1. Tikslinių grupių edukacinių 

programų vertinimo tyrimai. 

 

Atliktų vertinimo tyrimų 

skaičius per metus (vnt). 

5 Muziejaus lėšos Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 
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monitoringą.  Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Partneriai:  

Vilniaus miesto švietimo 

skyrius, Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

Moksleivių sąjunga, 

Trečiojo amžiaus 

universitetas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo 

asociacija, Lietuvos 

aklųjų ir silpnaregių 

sąjunga, Lietuvos 

kurčiųjų draugija, 

Kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo 

centras. Lietuvos 

sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

„Viltis“, Lietuvos 

neįgaliųjų draugija, 

Nacionalinė šeimų ir 

tėvų asociacija,  

VšĮ Šeimos institutas. 

3 tikslas. Praturtinti muziejaus edukacinę veiklą nauja kokybe bei turiniu įtraukiant į jų kūrimą muziejaus darbuotojus bei išorės specialistus. 
 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo kriterijai Rodikliai Finansavimas Atsakingas ir 

prisidedantys skyriai 

3.1. Sukurti sistemą, 

įgalinančią rinkinių 

saugotojus, 

muziejininkus, 

menininkus, kultūros 

edukatorius muziejuje 

kurti ir įgyvendinti 

edukacines programas, 

skirtas įvairioms 

tikslinėms grupėms. 

3.1.1. Finansinės ir organizacinės 

priemonės, įgalinančios rinkinių 

saugotojus, muziejininkus, 

menininkus, kultūros edukatorius 

muziejuje kurti ir įgyvendinti 

edukacines programas. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

2021 m. I ketv. 

Rinkinių saugotojų, 

muziejininkų, 

menininkų, kultūros 

edukatorių surengtų 

edukacinių užsiėmimų 

dalis nuo bendro 

edukacinių užsiėmimų 

skaičiaus per metus (%). 

 

30 Lietuvos kultūros 

taryba,  

Vilniaus miesto 

savivaldybė. 

 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius. 

 

 

3.2. Tikslingai ir 3.2.1. Parengti muziejaus Muziejaus darbuotojų, 34 Muziejaus lėšos, Komunikacijos ir 
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sistemingai ugdyti 

darbuotojų bendrąsias, 

vadybines, profesines bei 

socialines kompetencijas, 

organizuojant muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos planas.  

 

Rengti seminarus, konferencijas 

muziejuje. 

Dalyvauti kitų organizacijų 

organizuojamose seminaruose, 

konferencijose.  

Organizuoti tarptautinius seminarus 

ir konferencijas. 

Dalyvauti tarptautiniuose 

seminaruose ir konferencijose. 

Rengti išvažiuojamuosius 

seminarus Lietuvos ir užsienio 

valstybių muziejuose. 

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose 

(projektuose), skaičius 

(asmenys). 

Lietuvos kultūros 

taryba. 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės 

skyrius. 

 

Partneriai:  

VU Komunikacijos 

fakultetas, 

Lietuvos muziejų 

asociacija, 

VšĮ Kūrybinės jungtys. 

3.3. Stiprinti muziejaus 

bendradarbiavimą su 

aukštosiomis 

mokyklomis, 

rengiančiomis 

komunikacijos, vadybos, 

kultūros paveldo, istorijos 

ir meno specialistus. 

 

3.3.1. Kasmet parengti 

kvalifikacijos tobulinimosi 

projektus kartu su aukštosiomis 

mokyklomis.  

 

Įgyvendinimo terminas: 

kiekvienais metais. 

 

Muziejaus 

bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose 

dalyvavo muziejaus 

darbuotojai, skaičius 

(vnt.). 

4 Muziejaus lėšos, 

Lietuvos kultūros 

taryba. 

Komunikacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyrius, 

Teatro ir kino skyrius, 

Muzikos ir dailės 

skyrius. 

 

Partneriai:  

VU Komunikacijos 

fakultetas, 

Lietuvos muziejų 

asociacija.  

 

 


