
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL KULTŪROS MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2021 METŲ VEIKLOS 

PLANŲ PATVIRTINIMO 

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. ĮV-458 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 

Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 

6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 41 punktu, Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, 

22.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826 

„Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų 

ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

valdymo sričių 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2021 m.  kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-348 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u pridedamus: 

1.1. Kauno IX forto muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.2. Lietuvos aviacijos muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.3. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.4. Lietuvos liaudies buities muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.5. Lietuvos jūrų muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.6. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.7. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.8. Maironio lietuvių literatūros muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.9. Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.10. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.11. Trakų istorijos muziejaus 2021 metų veiklos planą; 

1.12. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2021 metų veiklos planą; 

1.13. Lietuvos rusų dramos teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.14. Klaipėdos dramos teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.15. Juozo Miltinio dramos teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.16. Valstybinio Šiaulių dramos teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.17. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.18. Vilniaus teatro „Lėlė“ 2021 metų veiklos planą; 

1.19. Kauno valstybinio lėlių teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.20. Kauno valstybinio muzikinio teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.21. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2021 metų veiklos planą; 

1.22. Koncertinės įstaigos Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro 2021 metų veiklos planą; 
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1.23. Koncertinės įstaigos Kauno valstybinės filharmonijos 2021 metų veiklos planą; 

1.24. Koncertinės įstaigos Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ 2021 metų veiklos 

planą; 

1.25. Koncertinės įstaigos Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ 2021 metų 

veiklos planą; 

1.26. Koncertinės įstaigos Valstybinio choro „Vilnius“ 2021 metų veiklos planą; 

1.27. Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 2021 metų veiklos 

planą; 

1.28. Lietuvos aklųjų bibliotekos 2021 metų veiklos planą; 

1.29. Kauno apskrities viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos planą; 

1.30. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 2021 metų 

veiklos planą; 

1.31. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos planą; 

1.32. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos planą; 

1.33. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos planą; 

1.34. Šiuolaikinio meno centro 2021 metų veiklos planą; 

1.35. Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2021 metų veiklos planą; 

1.36. Lietuvos kultūros instituto 2021 metų veiklos planą;  

1.37. Valstybinės kalbos inspekcijos 2021 metų veiklos planą; 

1.38. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2021 metų veiklos planą; 

1.39. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos 2021 metų veiklos planą;  

1.40. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos 2021 metų veiklos planą; 

1.41. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 metų veiklos planą; 

1.42. Kultūros infrastruktūros centro 2021 metų veiklos planą; 

1.43. Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos 2021 metų veiklos planą; 

1.44. Lietuvos kultūros tarybos 2021 metų veiklos planą. 

2. P a v e d u: 

2.1. Kultūros ministerijos Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyriui per 2 darbo dienas nuo šio 

įsakymo įsigaliojimo Kultūros ministerijos interneto svetainėje paskelbti šio įsakymo 1 punktu 

patvirtintus veiklos planus; 

2.2. Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrių supažindinti šio įsakymo 1 

punkte nurodytų įstaigų vadovus su šiuo įsakymu; 

2.3. šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų vadovams per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo 

įsigaliojimo paskelbti patvirtintus vadovaujamų įstaigų 2021 metų veiklos planus įstaigų interneto 

svetainėse; 

2.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovui per 5 darbo dienas 

patvirtinti Kultūros paveldo centro 2021 metų veiklos planą; 

3. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų vadovus užtikrinti šiuo įsakymu 

patvirtintų jų vadovaujamų įstaigų 2021 metų veiklos planų įgyvendinimą pagal numatytus vertinimo 

kriterijus, teikti Kultūros ministerijai informaciją apie šių planų veiksmų vykdymą bei iki 2022 m 

sausio 21 d. pateikti metinę veiklos plano vykdymo ataskaitą. 

 

 

 

Kultūros ministras                                       Simonas Kairys 



PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

1. Baigti Kalnų parko estrados tribūnos ir amfiteatro suolų bei jų konstrukcijų sutvarkymo 

darbus pagal 2020-10-28 pasirašytą projektavimo ir statybos rangos sutartį Nr. VP6-19 tarp 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos ir UAB „Rekreacinė statyba“.

Atlikti rangos darbai (proc.) 100
2-as valdymo srities veiklos prioritetas. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas.

2. Patikslinti valstybės investicijų projektą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

dalies Vilniuje, Arsenalo g. 5, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ (kodas: 

02.07.01.02.03), pakeliant vertę ir prailginant jo trukmę, siekiant Kalnų parko estradą ir jos 

prieigas sutvarkyti iki jubiliejinės Dainų šventės 2024 metais.

Patikslintas valstybės investicijų projektas (vnt.) 1
2-as valdymo srities veiklos prioritetas. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas.

3. Gavus Kultūros ministerijos patvirtinimą dėl papildomų lėšų skyrimo, parengti viešųjų 

pirkimų dokumentus ir pradėti viešųjų pirkimo procedūras, siekiant įgyvendinti ES 

investicijų projektą „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-

CPVA-V-301-01-0006“. 

Parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir pradėtos 

viešųjų pirkimų procedūros (proc.)
100

2-as valdymo srities veiklos prioritetas. Kultūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas.

4. Lietuvos Respublikos kultūros ministrui patvirtinus direkcijos nuostatų, Rezervato 

tarybos darbo reglamento pakeitimus ir Rezervato tarybos sudėtį, surengti atnaujintos 

Rezervato tarybos pirmąjį posėdį bei užtikrinti nuolatinę šios tarybos veiklą pagal aukščiau 

nurodytus priimtus teisės aktus.

Surengtas atnaujintos Rezervato tarybos posėdis 

(vnt.)
1

3-as valdymo srities veiklos prioritetas. Integralios kultūros 

paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl Rezervato planavimo schemos 

(ribų ir tvarkymo plano) rengimo pradžios ir įgaliojimo direkcijai būti planavimo 

organizatoriumi, atlikti planavimo schemos parengiamojo etapo procedūras, išskyrus 

schemos rengėjo parinkimą.

Atliktos Rezervato planavimo schemos 

parengiamojo etapo procedūros, išskyrus 

planavimo schemos rengėjo parinkimą (proc.)

100
3-as valdymo srities veiklos prioritetas. Integralios kultūros 

paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

381 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui –  220 tūkst. eurų; turtui –  0 tūkst. eurų.



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

Direkcija šiuo veiklos planu prisideda prie žemiau išvardintų Kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo:

1) Prie programos Nr. 01-08 3-ojo tikslo „Skatinti pilietinę-tautinę savimonę bei kūrybingos asmenybės ugdymą“ 2-ojo uždavinio 

„Stiprinti regionų savitumą, bendruomeniškumą, kūrybiškumą, kultūros sklaidą ir kultūrinį verslumą“ ir 3-ojo uždavinio „Stiprinti 

kultūrinės edukacijos politikos formavimą ir įgyvendinimą“ įgyvendinimo.

2) Prie programos Nr. 01-08 4-ojo tikslo „Siekti integralios kultūros paveldo apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo, skatinant 

kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei“ 2-ojo uždavinio „Užtikrinti kultūros 

paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei“ įgyvendinimo.

3) Prie programos Nr. 02-07 1-ojo tikslo „Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant 

sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui“  2-ojo uždavinio „Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą“ 

įgyvendinimo.



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Pritaikytų lankymui ir naudojimui kultūros ir 

gamtos paveldo objektų dalis (proc.)
37

Architektė Dalia Žiauberienė

Vyriausiasis specialistas Vytautas Volungevičius

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Tvarkytos teritorijos ploto dalis (proc.) 71
Vyriausiasis specialistas Vytautas Volungevičius

Architektė Dalia Žiauberienė

Vykdant viešojo administravimo funkcijas išduotų 

specialiųjų sąlygų fiziniams ir juridiniams 

asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo ir 

kitus planavimo dokumentus bei statinių 

projektus (vnt.)

5 Patarėjas Andrius Skorupskas

Atliktų saugomos teritorijos vertybių tyrimų 

skaičius (vnt.)
1

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Išleistų leidinių skaičius (vnt.) 0

Pastaba. Direkcija neplanuoja 2021 metais išleisti leidinio. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 metų pabaigoje, net po 10 

metų pertraukos, buvo išleistas direkcijos mokslinių publikacijų 

periodinis leidinys „Lietuvos pilys 7“. Per 2021-2022 metus 

planuojama šio leidinio naujam numeriui surinkti mokslines 

publikacijas, o patį leidinį (spausdinta ar el. forma) išleisti 2023 

metais, minint Vilniaus miesto 700-ųjų metų jubiliejų.

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)
250

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 
650

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

II. Mokslinė, švietėjiška ir leidybinė veikla:

1. Atlikti Vilniaus Žemutinės pilies gynybinės sienos pietrytinio gynybinio bokšto 

neinvazinius tyrimus ir šių tyrimų rezultatų sklaidą.

2. Surengti lauko parodą, pristatant Vilniaus pilių Didžiosios Griovos ir jos prieigų gamtines 

vertybes.

3. Parengti Rezervato kultūrinės ar gamtines vertybes populiarinančias publikacijas 

(tokiuose leidiniuose kaip „Miškai“, „Paukščiai“ ir pan.).

4. Perskaityti pranešimus apie Rezervato kultūrines ar gamtines vertybes mokslo sklaidos 

renginiuose, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis bei Rezervto teritorijoje 

veikiančiais muziejais.

5. Sudaryti mokslinio leidinio „Lietuvos pilys“ redakcinę kolegiją, suformuoti naujojo 

numerio koncepciją bei pradėti rinkti mokslines publikacijas naujajam numeriui 

(planuojama išleisti 2023 metais, minint Vilniaus miesto 700-ųjų metų jubiliejų).

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Pravesti kontaktinius ir nuotolinius edukacinius užsiėmimus bei ekskursijas, skirtas 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

2. Bendradarbiaujant su organizacijomis / įstaigomis, veikiančiomis socialinės apsaugos 

srityje, pravesti kontaktinius ir nuotolinius edukacinių užsiėmums bei ekskursijas negalią 

turintiems ar socialiai pažeidžiamiems asmenims, taip pat senjorams.

3. Parengti ne mažiau kaip tris naujas  edukacinių užsiėmimų temas, jas adaptuoti tiek 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tiek asmenims, turintiems negalią.

I. Teritorijos ir kultūros ir gamtos paveldo objektų tvarkyba:

1.  Taikant laikinąsias priemones (kol bus įsigytos rangos paslaugos dėl tolimesnių Kalnų 

parko sutvarkymo darbų), atlikti pavojingiausiose lankymo infrastruktūros vietose 

paprastojo remonto darbus, taip pat galutinai suformuoti daugiamečius gėlynus, kaip 

estetinius lankymui skirtus objektus, Pilių skvere, ties buv. Rotondos kavine.

2. Nuolat vykdyti Rezervato teritorijos tvarkymo darbus,  t.y. laikinomis priemonėmis 

neutralizuoti pavojingiausius erozijos židinius, šalinti pavojingus medžius ir kitus želdinius 

bei  atlikti nuolatinės priežiūros darbus (šiušklių rinkimas, sniego valymas nuo takų, 

šienavimas, lapų grėbimas, informacinių stendų, suolų ir kitų lauko įrenginių paprastasis 

remontas ir kt.). 

3. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, norinčius atlikti veiksmus Rezervato teritorijoje, 

susijusius su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, teritorijų planavimo, 

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Ekskursijose lauko sąlygomis po saugomą 

teritoriją dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
250

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Virtualiose ekskursijose (turuose) po saugomą 

teritoriją dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)
325

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Lankytojų skaičius (žm.) 700

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 975

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 2

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)
4

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)
2 Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Atnaujintų/naujai įrengtų direkcijos 

eksploatuojamų statinių ir/ar infrastuktūros 

objektų skaičius (vnt.)

2

Architektė Dalia Žiauberienė

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1. Pravesti kontaktinius ir nuotolinius edukacinius užsiėmimus bei ekskursijas, skirtas 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.

2. Bendradarbiaujant su organizacijomis / įstaigomis, veikiančiomis socialinės apsaugos 

srityje, pravesti kontaktinius ir nuotolinius edukacinių užsiėmums bei ekskursijas negalią 

turintiems ar socialiai pažeidžiamiems asmenims, taip pat senjorams.

3. Parengti ne mažiau kaip tris naujas  edukacinių užsiėmimų temas, jas adaptuoti tiek 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, tiek asmenims, turintiems negalią.

VI. Apsilankymai:

1. Nuo 2021-08-01 (jei leis sąlygos, susijusios su COVID-19 ligos protrūkiu) atidaryti 

bandomąjį sezoninį Vilniaus pilių lankytojų centrą Pilių skvere (kupolo formos paviljonas, 

apie 20 kv. m dydžio), kuriame atlikti ne tik Rezervato lankytojų informavimą kontaktiniu 

būdu, bet ir jame suorganizuoti nedideles, „vienos istorijos“ parodas, sezoninio centro 

prieigose įgyvendinti Rezervato vertybes aktualizuojančius renginius, taip pat čia pravesti 

kontaktinius edukacinius užsiėmimus bei ekskursijas pavieniams (ad hoc) lankytojams.

2. Siekiant pritraukti lankytojus ir virtualiai, direkcijos valdomų socialinių tinklų paskyrose 

išplėtoti skaitmeninį turinį ne tik kaip aktualios informacijos perdavimo kanalą, bet ir - kaip 

edukacinę priemonę, taip pat šiose paskyrose sudaryti galimybę peržiūrėti / dalyvauti 

direkcijos organizuojamose renginiuose ir nuotoliniu būdu, taip pat direkcijos internetinėje 

svetainėje įdiegti nedidelės apimties, iš anksto paruoštas virtualias parodas.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Paslaugos:

1. Atsižvelgus į tai, kad Kalnų parkas pamėgta sportuojančių vilniečių vieta, užbaigti 

formuoti ir natūroje pažymėti bėgimui, ėjimui su lazdomis ar tiesiog pasivaikščiojimui skirtą 

pažintinį taką (darbinis pavadinimas „KardioTakas“).

2. Aprašyti ir iliustruoti Kalnų parke esančias archeologinio paveldo vertybes, su kuriomis 

galėtų susipažinti virtualiai pavieniai lankytojai, naudojantis lauke įrengtais QR kodais.

3. Direkcijos keturi edukaciniai užsiėmimai yra įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį. 

2021 metais baigiasi dviejų tokių užsiėmimų galiojimo laikas, todėl būtina parengti ne 

mažiau kaip dvi edukacinių užsiėmimų temas ir jas pateikti Kultūros ministerijai, jog būtų 

įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.

4. Pritaikyti  trijų edukacinių užsiėmimų temas asmenims, turintiems negalią (išskyrus 

asmenims, turintiems judumo iššūkių).

5. Atnaujinti du Rezervato vertikaliuosius (ne įžambiuosius) informacinius stendus, 

pateikiant atnaujintą turinį apie greta esančias Rezervato vertybes.



Surengtų tarptautinių renginių Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)
0

Pastaba. Direkcija šiuo metu savo veiklą koncentruoja į 

investicijų projektų, skirtų teritorijos sutvarkymui ir 

pritaikymui, įgyvendinimą, todėl tarptautiškumo sritis nėra 

laikytina prioritetine direkcijos veiklos kryptimi (prie jos 

siūloma pereiti 2024 metais, užbaigus pagrindinius investicijų 

projektus). Be to, tarptautiškumui įgyvendinti reikia turėti 

ekspozicines patalpas / lankytojų centrą, jog mainų pagrindais 

galėtų būti organizuojamos tarptautinės parodos, renginiai ir 

pan.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant direkcija, skaičius 

(vnt.)

1
Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra direkcija, skaičius (vnt.)
0

Pastaba. Direkcija savo veiklą koncentruoja į investicijų 

projektų, skirtų teritorijos sutvarkymui ir pritaikymui, 

įgyvendinimą, todėl tarptautiškumo sritis nėra laikytina 

prioritetine direkcijos veiklos kryptimi (prie jos siūloma pereiti 

2024 metais, užbaigus pagrindinius investicijų projektus).

II. Tarptautiškumas:

1. Apsikeisti su Šiaurės šalių kolegomis patirtimi saugant, prižiūrint ir pritaikant 

lankytojams kultūrinės paskirties saugomas teritorijas (Šiaurės ministrų tarybos 

finansuojama Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa).



III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Palaikyti nuolatinį bendradarbiavimą su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino 

fakultetu (ieškant galimų kūrybinių sprendimų dėl Rezervato lankymo infrastruktūros ir 

direkcijos taikomų rinkodaros priemonių) bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademija (dėl renginių Rezervato teritorijoje organizavimo, pagalbos atliekant jos 

tvarkymo darbus). 

2. Įgyvendinant tarpinstitucinį veiklos planą „Kultūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014-03-19 nutarimu Nr. 269, tęsti bendradarbiavimą su Valstybine saugomų 

teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, siekiant, pasinaudojus ES investicijomis, 

lankymui pritaikyti Didžiąją Griovą kaip unikalią gamtinę Rezervato dalį Vilniaus miesto 

centre.

3. Nuolat bendradarbiauti su kultūros, švietimo, sporto,  rekreacines ir pramogų paslaugas 

teikiančiais tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus subjektais, siekiant labiau įveiklinti 

Rezervato teritoriją, ypač rytinę jos dalį - Kalnų parko teritoriją.

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

4

Patarėjas Andrius Skorupskas

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

IV. Rinkodara:

1. Vadovaujantis Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo 

metodika, atlikti Rezervato lankytojų pasitenkinimo apklausą bei jos duomenų analizę.

2. Pagal atliktų duomenų analizę, parengti veiksmų planą dėl teikiamų direkcijos paslaugų 

kokybės pagerinimo 2022-2023 metams.
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1

Patarėjas Andrius Skorupskas

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Parengti ir direkcijos direktoriaus įsakymu patvirtinti savanoriško darbo direkcijos 

veiklose tvarkos aprašą.

2. Viešinti galimybę savanoriauti direkcijos veiklose, suformuoti tam palankias sąlygas ir 

per ataskaitinius metus sudaryti ne mažiau kaip 4 savanoriško darbo sutartis dėl direkcijos 

organizuojamų edukacinių užsiėmimų, ekskursijų, parodų, tyrimų ir teritorijos priežiūros 

darbų.

Direkcijoje ir/ar jos renginiuose bent kartą 

dirbusių savanorių skaičius (žm.)
4

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Edukacinių programų koordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Vyriausiasis specialistas Vytautas Volungevičius

Tyrėjas (mokslinių tyrimų koordinatorius) Stanislovas 

Patkauskas

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 90
Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,29
Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)
9

Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 60 Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Parengti direkcijos darbuotojų motyvavimo planą ir tvarką.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Parengti ir patvirtinti direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo  planą 2021 metams. 

2. Pagal aukščiau nurodytą planą organizuoti darbuotojų bendrųjų, specialiųjų ir profesinių 

kompetencijų tobulinimo mokymus, siekiant užtikrinti jų atliekamų funkcijų kokybę.



Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)
120

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 30000

Patarėjas Andrius Skorupskas

Edukacinių programų kooordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 4675

Patarėjas Andrius Skorupskas

Edukacinių programų kooordinatorė Nerilė Urbonaitė

Edukatorė Angelė Danutė Čepėnaitė

Finansininkė Kristina Kerulytė

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Iki 2021-03-31 atlaisvinti A. Goštauto g. 12, Vilniuje, esančias sandėliavimo patalpas 

(rūsį), reikalingą kilnojamąį turtą pervežti į administracinės paskirties patalpas, esančias T. 

Kosciuškos g. 30,  ir sandėliavimo patalpas grąžinti VĮ "Turto bankas" dispozicijai. 

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)
60

Direktorius Renaldas Augustinavičius

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Parengti ir patvirtinti direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo  planą 2021 metams. 

2. Pagal aukščiau nurodytą planą organizuoti darbuotojų bendrųjų, specialiųjų ir profesinių 

kompetencijų tobulinimo mokymus, siekiant užtikrinti jų atliekamų funkcijų kokybę.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1. Sudaryti sąlygas Rezervato lankytojams įsigyti savanorišką lankytojo bilietą per bilietų 

platinimo sistemas bei SMS pagalba, pasinaudojant QR kodais, įrengtais Rezervato 

teritorijoje.

2. Pritraukti tiek finansinę, tiek kita forma paramą, įrengiant daugiamečius gėlynus Pilių 

skvere bei kitiems Rezervato sutvarkymo darbams.

3. Parengti ir pateikti paraiškas (projektus), siekiant gauti finansavimą iš Kultūros rėmimo 

fondo, Šiaurės šalių tarybos bei Vilniaus miesto savivaldybės administruojamų programų.

Turtas



Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)
0 Pastaba. Direkcija neturi tarnybinių transporto priemonių.

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0 Pastaba. Direkcija neturi tarnybinių transporto priemonių.

Investicijų projekto „Vilniaus pilių valstybinio 

kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, 

tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ (Kalnų 

parko III teritorija; valstybės kapitalo investicijų 

projektas)  įgyvendinimo pažanga (proc.)

100

Direktorius Renaldas Augustinavičius

Patarėjas Andrius Skorupskas

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Investicijų projekto „Kultūros paveldo objekto 

Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-CPVA-

V-301-01-0006“ (Kalnų parko I teritorija, ES 

investicijų projektas)  įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

100

Direktorius Renaldas Augustinavičius

Patarėjas Andrius Skorupskas

Administracinės veiklos koordinatorė Ilona Šlepikienė

Finansininkė Kristina Kerulytė

Direktorius Renaldas Augustinavičius

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Atlikti direkcijos naudojamų IRT priemonių ir biuro įrangos patikrinimą  bei nereikalingas 

IRT priemones ir biuro įrangą perduoti kitiems subjektams ar utilizuoti teisės aktų nustatyta 

tvarka.

Investicijų projektai
I. Projektų valdymas:

1. Užbaigti valstybės investicijų projektą „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato 

dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui“ ta apimtimi, kurio 

pagrindu būtų atlikti Kalnų parko estrados tribūnos ir amfiteatro suolų bei jų laikančių 

konstrukcijų sutvarkymo darbai. Projektą numatyta tikslinti, pakeliant jo vertę ir prailginant 

trukmę, taip sudarant galimybę tęstiniam veiklų finansavimui 2022-2024 m., jog būtų 

tinkamai pasiruošta 2024 metais planuojamai jubiliejinei Dainų šventei.         

2. Gavus Kultūros ministerijos patvirtinimą dėl papildomų lėšų skyrimo, parengti viešųjų 

pirkimų dokumentus ir pradėti viešųjų pirkimo procedūras, siekant laiku įgyvendinti ES 

investicijų projektą "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-

CPVA-V-301-01-0006".
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