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I. Vizija
2018 m. Energetikos ir technikos muziejus – didžiausias technikos muziejus Lietuvoje:


Puoselėjantis industrinio paveldo objektą – senosios elektrinės pastatą bei įrangą.



Dinamiškai ir harmoningai eksploatuojantis unikalią kultūrinę edukacinę erdvę.



Draugiškas aplinkai (ne tik gamtai).



Kuriantis unikalią edukacinę, kultūrinę, mokslinę pridėtinę vertę.

II. Misija


Energetikos ir technikos muziejus – asmenybės ir visuomenės tobulėjimui tarnaujanti
institucija, renkanti, sauganti bei populiarinanti energetikos ir technikos istoriją ir su ja
susijusius įvykius.



Kompleksinis veiklos principas: Vakar-šiandien-rytoj.



„Skėčio principu“ globojamos visos muziejinės veiklos kryptys.

III. Vertybės


Pagarba valstybei, žmogui gamtai.



Socialinė atsakomybė.



Pridėtinės vertės visuomenei kūrimas.



Šiuolaikiniai visuomenės kultūros poreikiai.


IV. SSGG analizė
1. Stiprybės:


Puiki muziejaus lokacija.



Unikalus technikos paveldas – pirmoji Vilniaus centrinė elektrinė.



Esamos ekspozicijos – puikus pagrindas muziejaus vizijai įgyvendinti.



Interaktyvumas.



Originali, reprezentacinė erdvė.



Socialinė aplinka, palanki individo tobulėjimui.



Aktyvi komunikacija.



Muziejaus dalininkai, draugai, partneriai.



Motyvuotas muziejaus kolektyvas.
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2. Silpnybės:


Ilgas muziejaus pavadinimas.



Augančios pastatų eksploatacijos išlaidos.



IT infrastruktūros senėjimas, ekspozicinės įrangos nusidėvėjimas.



Dinamiško muziejaus poreikio neatitinkati personalo struktūra.

3. Galimybės:


Saugoti ir puoselėti unikalų technikos paveldo objektą.



Vilniaus tematiką integruoti į esamas ekspozicijas.



Formuoti viešą nuomonę apie muziejaus dalininkus, partnerius.



Kurti edukacinę, kultūrinę, istorinę, pridėtinę vertę.



Orientuojantis į šiuolaikinės visuomenės kultūros poreikius, tenkinti visuomenės ir
asmenybės tobulėjimo lūkesčius.



Optimaliai įveiklinti kultūros paveldo objektą.



Įgyvendinti kiekvieno muziejaus komandos nario galimybę tobulėti ir realizuotis.



Didinti muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą.



Užtikrinti investicijų gyvybingumą.

4. Grėsmės:


Neužtikrintas minimalus muziejaus veiklos finansavimas.



Nepakankamai komfortinė muziejaus patalpų temperatūra šaltuoju metų laiku.



Neužtikrinanti visų muziejaus ekspozicijų stebėsenos vaizdo kamerų sistema.



Galimai neužtikrinta nepertraukiama muziejinė veiklas II muziejaus plėtros etapo
įgyvendinimo metu.

V. Prioritetai, tikslai, uždaviniai ir įgyvendinimo kriterijai
1. Prioritetas: Muziejinės veiklos kryptys
1.1. Muziejaus struktūrinės dalys ir jų veikla
1.1.1. Energetikos ekspozicija
Tikslas. Optimaliai išnaudoti pirmosios Vilniaus miesto centrinės elektrinės unikalią
erdvę Energetikos ekspozicijai ir patraukliai pristatyti Lietuvos energetikos praeitį,
dabartį bei perspektyvas muziejaus lankytojams.
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Uždaviniai:


Tyrinėti elektrinės ir Lietuvos energetikos istoriją ir

susijusius archyvinius

dokumentus.


Diegti ekspozicijoje kultūrines inovacijas, derinant tradiciją ir naujausias mokslo bei
technologijų žinias.



Aktualizuoti ekspozicijos infoterminalus.



Plėtoti dujų temą, kaip integralią Energetikos ekspozicijos dalį.



Kurti unikalų edukacinį-kultūrinį-istorinį produktą Vilniaus elektrinės ir Lietuvos
energetikos istorijai viešinti, pasitelkiant Lietuvos energetikų bendruomenę.



Pristatyti alternatyvios, ekologiškos energetikos mintį.



Ekspoziciją praturtinti „tinklo kartai“ patraukliais segmentais.



Rengti kontekstualų Lietuvos elektrifikavimo istorinį kalendorių.

1.1.2. Transporto ekspozicija
Tikslas. Įrengti Vilniaus miesto plėtros ekspoziciją Energetikos ir technikos muziejuje ir
ja iliustruoti Vilniaus miesto plėtrą ir vystymąsi XX-jame amžiuje. Ugdyti
miestelėniškąjį, sostinės patriotizmą, pažinti ir gilinti miesto kultūros tradicijas.
Uždaviniai:
 Transporto ekspoziciją vystyti pagal bendrą transporto istorijos raidą, siejant ją su
Lietuvos ir Vilniaus istorija.
 Ekspoziciją pildyti interaktyviais eksponatais, demonstruojančiais automobilių ir
motociklų agregatų veikimo principus ir jų tobulėjimą.
 Aktuolizuoti ekspozicijos infoterminalą ir nuolat pildyti jo turinį. Kaupti
dokumentus, kolekcijas, istorinę medžiagą apie Lietuvos ir Vilniaus transporto
istoriją.
 Skelbti spaudoje straipsnius transporto istorijos tema.
 Rengti projektus, teikti paraiškas jų finansavimui. Bendradarbiauti su kolekcininkais
ir senovinės technikos klubais.

1.1.3. Ekspozicija „Pagaminta Vilniuje“
Tikslas. Patraukliai pristatyti XIX–XXI a. Vilniaus gamybos, gaminių ir gyvenimo būdo
istoriją, kokybiškai nušviesti industrinį perversmą Vilniuje.
Uždaviniai:
 Puoselėti Vilniaus miesto pramonės ekspoziciją, kaip integralų Vilniaus miesto
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plėtros istorijos segmentą.
 Pildyti ekspoziciją ir rinkinį unikaliais, Vilniuje pagamintais daiktais, pasitelkiant
sostinės, Lietuvos ir užsienio gyventojus.
 Kurti

unikalų

edukacinį-kultūrinį-istorinį

produktą

Vilniaus

pramonės

modernizacijos istorijai viešinti.
 Aktualizuoti ekspozicijos terminalus.

1.1.4. Vilniaus miesto plėtros ekspozicija
Tikslas. Inovatyviai ir tarpdiscipliniškai pristatyti XX–XXI a. Vilniaus miesto
urbanistinės, architektūrinės plėtros ir mieto ūkio raidą,, ugdyti sostinės patriotizmą,
gilinti miesto kultūros pažinimo tradicijas.
Ekspozicijos siekis – įtraukti lankytoją į miesto laiko tėkmę, „sukurti jam istorijos
liudininko ir dalyvio pojūtį, pažadinti Vilniaus gyventojo ir svečio norą tapatintis su miesto
gyvenimu ir jo tradicijomis“ [L. Klimka. Technikos muziejaus senojoje Vilniaus elektrinėje
koncepcija. Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai, Vilnius, 2008]
Uždaviniai:
 Parengti ekspozicijos „Vilniaus miesto plėtra“

projektinius pasiūlymus ir

realizavimo planą, diegti ekspozicijoje kultūrines inovacijas, derinant tradiciją ir
naujausias mokslo bei technologijų žinias.
 Vilniaus miesto istorijos ekspozicijos kūrimo etapus viešinti, organizuojant
miestiečių diskusijas.
 Organizuoti XX a. Vilniaus miesto socialinės, kultūrinės, materialinės

istorijos

tyrimus, pasitelkiant akademinę visuomenę. Skelbti tyrimų medžiagą viešai.
 Kaupti XX–XXI a. miesto plėtrą iliustruojančius eksponatus ir dokumentų archyvą,
juos skaitmeninti.
 Vykdyti aktyvią finansavimo šaltinių paiešką ekspozicijai „Vilniaus miesto plėtra“
įrengti.

1.1.5. Infotaškas su edukacine erdve ir biblioteka. Infosklaida
Tikslas. Infotaško veiklos krypčių vystymas, grįstas inovatyviu ir kvalifikuotu lankytojų
aptarnavimu.

6
ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS STRATEGINIS PLANAS 2014-2018 M.

Veiklos kryptis 1. Edukacija
Uždaviniai:


Rengti naujus ekskursijų ir edukacinių programų projektus segmentuotoms
lankytojų grupėms, derinant muziejaus ekspozicijų ir veiklos tematiką su bendrojo
ugdymo programomis, suaugusiųjų švietimo ir šeimų, bendruomenių laisvalaikio
užimtumo poreikiais.



Didinti muziejaus prieinamumą ir kurti paslaugų paketus žmonėms su negalia.



Organizuoti kūrybinės-edukacinės veiklos produktų sklaidą įvairaus amžiaus
lankytojams.



Kurti išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų paslaugų paketus.



Nuolat kelti gidų ir edukatorių kvalifikaciją.



Vykdyti edukacijos paslaugas teikiančių darbuotojų vidinį sertifikavimą.

Veiklos kryptis 2. Lankytojų aptarnavimas
Uždaviniai:
 Užtikrinti dinamišką ir kokybišką lankytojų aptarnavimą.
 Diegti „tinklo kartai“ patrauklias inovacijas, didinti muziejaus prieinamumą.
 Nuolat skleisti žodinę informaciją lankytojams apie muziejaus aktualijas.
 Realizuoti lankytojų komforto poreikį, plėsti poilsio zoną.
 Aktualizuoti muziejaus suvenyrų veiklą.

Veiklos kryptis 3. Bibliotekos veikla
Uždaviniai:
 Kaupti bibliotekos rinkinį, papildantį muziejaus ekspozicijų ir veiklos tematiką.
 Integruoti bibliotekoje saugomų leidinių katalogą į LIMIS sistemą ir toliau jį vystyti.
 Įrengti ir pritaikyti bibliotekos erdvę skaitytojams.
 Sukurti skaitytojų aptarnavimo sistemą.
 Bibliotekos

rinkinio

paieškos

sistemą

organizuoti,

naudojant

naujausias

technologines priemones.

Veiklos kryptis 4. Infosklaida
Uždaviniai:
 Aktualizuoti išorinės komunikacijos planą.
 Užtikrinti infosklaidos profesionalumą, inovatyvumą.
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 Naudoti medijas, kaip kryptingos informacijos apie muziejų ir jo veiklą viešinimo
įrankį.
 Sukurti ir įdiegti patogų muziejaus veiklos ir renginių skaitmeninį kalendorių.
 Užtikrinti vidinę komunikaciją.
1.1.6. Internetinė svetainė www.emuziejus.lt
Tikslas. Pasitelkiant naujausius informacinių technologijų standartus, užtikrinti
ilgalaikę, sistemingą informacijos sklaidą apie Energetikos ir technikos muziejų ir jo
veiklą ir prieinamumą.
Uždaviniai:
 Sukurti ir palaikyti lanksčią ir funkcionalią platformą muziejaus internetinei
svetainei, įgalinančią patogiai administruoti turinį ir diegti naujas funkcijas.
 Interneto svetainės struktūrą ir dizainą nuolat tobulinti atsižvelgiant į gerąsias
užsienio muziejų patirtis, vartotojų lūkesčius ir muziejaus firminį stilių. Į internetinę
svetainę integruoti išorinės paslaugas ir socialinius tinklus.
 Užtikrinti internetinės svetainės turinį ir funkcionalumą specifiniams vartotojų
poreikiams.Nuolat atnaujinti informaciją apie muziejaus draugus, partnerius ir jų
veiklą.
 Optimizuoti internetinę svetainę paieškos sistemoms. Sinchronizuoti interneto
svetainę su Infotaško terminalu.
 Parengti ir nuolat atnaujinti internetinės svetainės valdymo dokumentaciją. Parengti
atnaujintos muziejaus internetinės svetainės administravimo dokumentaciją.
1.2. Muziejinių vertybių apsauga, apskaita ir viešinimas
Tikslas. Užtikrinti kompetetingą Energetikos ir technikos muziejaus fondų puoselėjimą,
kaip visos muziejinės jo veiklos pagrindą.
Uždaviniai:
 Apskaitant ir saugant muziejaus rinkinius, vadovautis Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 patvirtintomis „Muziejuose
esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijomis“.
 Kurti ir palaikyti palankias sąlygas muziejaus rinkinių saugojimui.
 Tęsti ir vystyti fizinę ir virtualią muziejaus fondų apskaitą ir skaitmeninimą.
 Viešinti skaitmenines muziejaus vertybes. LIMIS integravimas į muziejaus tinklapį –
skaitmeninamų vertybių viešinimo pagrindas.
 Užtiktinti kokybiškas sąlygas muziejaus fondų lankytojų aptarnavimui.
 Vykdyti nuoseklią muziejaus rinkinių kaupimo politiką.
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 Užtikrinti muziejaus fondų socializaciją, žiniõs, kad kiekvienas gali prisidėti prie
muziejaus fondų pildymo, sklaidą.
 Kelti muziejaus kolektyvo fondų tvarkymo kvalifikaciją.

1.3. Muziejaus intelektualinio produkto kūrimas ir realizavimas
Veiklos kryptis 1. Parodų rengimas ir renginių organizavimas
Uždaviniai:
 Įveiklinti muziejaus renginių ir kilnojamų ekspozicijų erdves.
 Kurti unikalų edukacinį-kultūrinį produktą, tenkinantį šiuolaikinės visuomenės
kultūrinius poreikius.
 Kurti virtualias parodas, talpinamas LIMIS sistemoje, muziejaus internetinėje
svetainėje bei kitose virtualiose erdvėse.
 Rengti kilnojamas parodas ir eksponuoti jas kituose Lietuvos muziejuose bei
užsienyje.
 Diegti inovatyvią laikinų parodų įrangą.

Veiklos kryptis 2. Projektinė ir leidybinė veikla
Uždaviniai:
 Rengti profesionalius projektus, kuriančius edukacinę-kultūrinę pridėtinę vertę.
 Rengti unikalius projektus, aktualius šiuolaikinei visuomenei, „tinklo kartai“ ir kt.
bei garantuojančius projekto kūrėjo savirealizaciją.
 Produktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos, LR ministerijų, savivaldybių, NVO
organizuojamose projektų konkursuose.
 Vykdyti potencialių projektų partnerių paiešką.
 Aktualizuoti muziejaus leidybinę veiklą bei publikuoti sukurtą intelektualinį
produktą.
 Parengti ir išleisti muziejaus 15-os metų sukakčiai skirtą reprezentacinį leidinį.
2. Prioritetas: Bendradarbiavimas
Tikslas. Realizuoti muziejaus išorinio ir vidinio komunikavimo principas – kryptingas,
abipusia pagarba grįstas bendradarbiavimas.
Veiklos kryptys ir uždaviniai:
 Palaikyti nuolatinius kontaktus su dalininkais bei jų viešųjų ryšių tarnybomis.
 Palaikyti muziejuje bendradarbiavimo atmosferą.
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 Plėtoti bendradarbiavimą su LR ministerijomis, savivaldybėmis, švietimo ir mokslo
įstaigomis, turizmo centrais, mokslinėmis bei kūrybinėmis organizacijomis,
kūrybinėmis industrijomis, aktyviais mokytojais bei jų bendruomenėmis, studentų
mokslinėmis draugijomis, ekologiją propaguojančiomis institucijomis, autoriais,
privačiais kolekcininkais.
 Nuolat bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio muziejais.
 Organizuoti technikos muziejų kelią.
 Užtikrinti muziejaus patalpų ir teritorijos įveiklinimą, ilgalaikę ir trumpalaikę nuomą.
 Išlaikyti stabilų užsakomųjų renginių atrankos standartą.
 Puoselėti ilgalaikius, draugiškus santykius su renginių organizatoriais.
 Vadovautis patrauklia ir lanksčia paslaugų kainodara.
 Užtikrinti renginių organizavimui teikiamų muziejaus paslaugų kokybę.
 Vykdyti aktyvų marketingą.
3. Prioritetas: Administracinė veikla
Tikslas 1. Muziejaus dokumentacijos tvarkymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
įstatymais.
Uždaviniai:
 Aktualizuoti įstaigos dokumentacijos tvarkymo sistemą.
 Įrengti muziejaus dokumentacijos saugojimo vietą.
 Archyvuoti 2003-2010 m. muziejaus veiklos dokumentus.

Tikslas 2. Kompleksinis žmogiškųjų išteklių valdymas.
Uždaviniai:
 Užtikrinti palankias darbo ir kūrybos sąlygas.
 Organizuoti ir skatinti muziejaus darbuotojų kvalifikacijos ir įgūdžių tobulinimą.
 Sudaryti sąlygas darbuotojams tęsti akademines studijas.
 Kelti muziejaus darbuotojų motyvaciją ir savimotyvaciją.
 Taikyti lanksčią darbuotojų skatinimo sistemą

2011-2013 metais išaugo muziejaus veiklos, atsirado būtinybė didinti etatų skaičių ir keisti
pareigybių pavadinimą*
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Orientacinis muziejaus žmogiškųjų išteklių poreikis
Pareigybės
Etatų skaičius
Orientacinis
Pastaba
pavadinimas
2011-2013 m.
etatų poreikis
2014-2018 m.
Direktorius
1,0
1,0
Vyr. fondų saugotojas
1,0
1,0
Vyr. finansininkas
0,5
1,0
Pastato ūkio
0,5
0,5
vadybininkas
Dailininkas
0,5
0,5
Kasininkas-budėtojas
1,0
1,0
Pakeistas pavadinimas klientų administratorius
Energetikos
1,0
1,0
ekspozicijos
kuratorius
Transporto
1,0
1,0
ekspozicijos
kuratorius
Vilniaus miesto
1,0
1,0
plėtros ekspozicijos
kuratorius
Vilniaus miesto
1,0
1,0
pramonės kuratorius
Infotaško kuratorius
1,0
1,0
Gidas-edukatorius
2,0
2,0
Gidas
0,5
0,5
Projektų vadovas
0,5
0,5
Fondų tvarkytojas
0,5
0,5
Valytoja
1,0
1,0
Viso: 14
14,5
* Įsigalioja, projektą patvirtinus dalininkų susirinkimui

Tikslas 3. Efektyvus materialinių ir finansinių išteklių planavimas.
Uždaviniai:
 Optimizuoti muziejaus pajamas.
 Racionaliai naudoti muziejaus materialinius išteklius.
 Ekonomiškai naudoti muziejaus finansinius išteklius.
VšĮ Lietuvos energetikos muziejus pajamų iš ūkinės veiklos analizė:
Eil.
Nr.

1

2

Pajamų šaltinis
Muziejinė veikla (bilietų
pardavimas, edukavimo
paslaugos)
Ilgalaikė nuoma (vietos
parkavimui, stogo nuoma
mobiliojo ryšio antenai)

110 170

140 939

30 769

Planuojamos
vidutinės
pajamos 20142018 m.
160 000

5 798

33 109

27 311

35 000

Pajamos,
Lt
2010 m.

Pajamos,
Lt
2013 m.

Pajamų
padidėjimas, Lt
nuo 2010- 2013 m.
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3

4

5
6

Trumpalaikė patalpų
nuoma (renginiams,
parodoms,
konferencijoms)
Pajamos už renginių
organizavimą ir viešinimą,
leidinių ir suvenyrų
pardavimą, eksponatų,
dokumentų, ir patalpų
fotofiksacijos paslaugas
Bendradarbiavimo sutartys
Finansuojamos programos
ir projektai
Iš viso:

12 408

63 219

50 811

70 000

3 338

35 367

30 029

45 000

20 000
8 613

20 000
98 073

89 460

25 000
100 000

160 327

390 707

238 380

435 000

VšĮ Lietuvos energetikos muziejus kasmetinių dalininkų įnašų analizė:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Įnašas 2010 m.

Dalininkas
Lietuvos elektros energetikos
asociacija
Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacija
Vilniaus miesto savivaldybė
Nacionalinė Lietuvos elektros
asociacija (buvusi Lietuvos
energija, AB)
AB Vilniaus šilumos tinklai
Iš viso:

82 000
-

Įnašas 2013 m.

Orientacinis poreikis
2014-2018 m.

15 000

15 000

56 000 (darbais ir

56 000

paslaugomis)

86 000
56 000

80 000
40 000

100 000
40 000

56 000
280 000

56 000
247 000

56 000
267 000

Efektyviai vykdomos muziejaus senosios ir naujos veiklos, kurios pildo muziejaus biudžetą.
Muziejaus veiklos optimizavimui būtina patikslinti veiklos įkainius.
Muziejaus paslaugų įkainiai*
Bilietai:
Pilna bilieto kaina
Bilietas su 50 proc. nuolaida
Bilietas su 80 proc. nuolaida
Edukacinės paslaugos:
Ekskursija lietuvių kalba
Ekskursija užsienio kalba
Edukacinis užsiėmimas lietuvių
kalba
Edukacinis užsiėmimas užsienio
kalba
Mobilus edukacinis užsiėmimas
Teminė ekskursija
Kitos paslaugos:

Kainos, Lt
10
5
2

Pastabos
Suaugusiems
Moksleiviams, studentams,
senjorams, kariams
Neįgaliesiems, vaikams iš socialiai
remtinų šeimų

40
60
40

Trukmė – 2 akademinės valandos

60
80
20

Trukmė – 1 akademinė valanda
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Audio gidas išmaniesiems
telefonams
Audio gidas su muziejaus įranga
Video gidas gestų kalba
planšetiniuose kompiuteriuose
kurtiesiems
Video gidas planšetiniuose
kompiuteriuose
Skaitmeninės muziejuje saugomos
vertybės kopija
Muziejaus saugomos vertybės
kopija
Patalpų fotofiksacija
Patalpų nuoma:
Patalpų nuoma šeimos šventėms
(iki 2 val.)
Katilų salė
Turbinų salė
Rūsio patalpa
Konferencijų salė
Viso muziejaus nuoma
Patalpų nuoma vakariniams
renginiams
Parkavimo vietų nuoma
Ilgalaikė patalpų ir stogo ploto
nuoma

Nemokamai
5
Nemokamai
12
15

Laikmena įskaičiuota į kainą

5

A4 formatas

50 Lt/3 val.
Edukacinė erdvė/Konferencijų salė

70 Lt/val.
250 Lt/val.
200 Lt/val.
150 Lt/val.
150 Lt/val.
5000 Lt/
dieną
Kaina
sutartinė
Kaina
sutartinė
Kaina
sutartinė

Seminarams, konferencijoms ir pan.
Muziejaus darbo valandomis

* Įsigalioja projektą patvirtinus dalininkų susirinkimui

4.2. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus numatomas lėšų poreikis 2014-2018 m.
Orientacinis
Išlaidų
vidutinis
Eil.
2010 m.,
2013 m.,
augimas
Išlaidų paskirtis
poreikis
Nr.
Lt
Lt
2010-2013 m.,
2014-2018 m.,
Lt
Lt
264
251
19
451
343
526
1 Mokos fondas
244 800
81 797
5 987
106 424
2 Socialinis draudimas
75 810
10 259
1 459
15 000
3 Ūkinės išlaidos
8 800
5 201
- 1 599
6 000
4 Ryšiai
6 800
4 262
172
4 500
5 Kanceliarinės išlaidos
4 090
2 896
196
3 000
6 Transportas
2 700
32 700
69 910
37 210
90 000
7 Šildymas
8
9
10
11

Elektra
Vanduo
Apsaugos ir gaisrinės
sign. priež. paslaugos
Lietuvos energetikų
senjorų klubo rėmimas

18 400
900

30 708
1 292

12 308
392

13 100

11 722

- 1 378

3 000

1 000

- 2 000

40 000
1 500
12 000
1 000
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12
13
14

Leidyba
Eksponatų įsigijimas
Nenumatytos išlaidos
Viso:

10 000
31 400
452 500

4512
5 000
101 967
594 879

5 488
5 000
70 567
153 253

6 000
6 000
45 000*
679 950

* Į nenumatytas išlaidas neįskaičiuotos finansuojamų projektų įgyvendinimo išlaidos

Tikslas 4. Muziejaus patalpų ir teritorijos optimizavimas.
Uždaviniai:
 vykdyti statinių techninę priežiūrą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.12.07:2004.
 Organizuoti kvalifikuotą muziejaus statinių kasmetinę techninę apžiūrą.
 Užtikrinti pagrindinių muziejaus inžinerinių sistemų ir įrenginių (elektros, šilumos,
priešgaisrinės saugos, vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos, paviršių ir kt.)
tvarką, švarą ir nenutrūkstamą darbą.

Tikslas 4. Muziejaus II plėtros etapo įgyvendinimas, architektūrinė plėtra.
Uždaviniai:
 Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe teikti paraiškas 2014-2020 m. struktūrinei
Europos Sąjungos paramai gauti.
 Aktyviai dalyvauti planavimo procese, teikti pasiūlymus muziejaus plėtros
projektinių pasiūlymų, techninio projekto ir ekspozicijos įrengimo projekto
rengėjams (Priedas Nr. 1).
 Konstruktyviai bendradarbiauti su sklypo Rinktinės g. 2 investitoriais UAB „RVM
investments“.
Pastaba: Muziejaus II plėtros etapo įgyvendinimo veiklos, finasavimas, įgyvendinimo kriterijai ir poprojektinė veikla
Energetikos ir technikos muziejaus 2014-2018 m. strateguniame plane neįtraukto

VI. Numatomi veiklų veiksmai, terminai, vykdytojai, vertinimo kriterijai ir finansavimas

Veikla

1

2
3

Ekskursijų ir edukacinių
programų paketų kūrimas
įvairaus amžiaus lankytojams
Paslaugų kūrimas žmonėms su
negalia
Išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų paslaugų paketų
kūrimas

Papildomas
finansavimas

Reikalingas

Reikalingas
Reikalingas

Finansavimo šaltinis
Kultūros tarybos,
ministerijų, savivaldybių,
NVO programų
finansavimas
Kultūros tarybos,
ministerijų, savivaldybių,
Kultūros tarybos,
ministerijų, NVO
programų finansavimas

Orientacinis
lėšų poreikis
(Lt)
15 000

30 000
7 000
14
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4
5
6
7

Gidų ir edukatorių
kvalifikacijos kėlimas
Bibliotekos rinkinio
formavimas
Bibliotekos erdvės įrengimas ir
pritaikymas skaitytojams
Informacinio terminalo
lankytojams įrengimas
Infotaške

8

Lankytojų poilsio zonos
plėtimas

9

Suvenyrų asortimento plėtimas

10

Laikinų parodų ir renginių
organizavimas

11

Kilnojamų parodų rengimas

12

Laikinų parodų įrangos
papildymas

13

Projektų rengimas

14

Projektų įgyvendinimas

15

Leidybinė veikla

16
17
18
19
20
21

22
23

Infotaško darbuotojų vidinis
sertifikavimas
Kūrybinių dirbtuvių įvairaus
amžiaus lankytojams
organizavimas
Virtualių parodų kūrimas
Technikos muziejų Lietuvoje
jungimasis į bendrą muziejų
kelią
Naujų segmentų įrengimas
Energetikos ekspozicijoje
Muziejaus infoterminalų
sujungimas į vieną sistemą
Infoterminalo, pristatančio
alternatyvios energetikos
idėjas, įrengimas
Papildytos realybės, 3D

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Reikalingas

Kultūros tarybos
finansavimas

10 000

Reikalingas

Kultūros tarybos,
ministerijų finansavimas

15 000

Kultūros tarybos,
Reikalingas savivaldybių, NVO
programų finansavimas
Partnerių lėšos, iš
Reikalingas
muziejaus biudžeto
Kultūros tarybos,
Reikalingas Ministerijų, savivaldybių
finansavimas
Kultūros tarybos,
Reikalingas ministerijų, savivaldybių,
finansavimas
Kultūros tarybos,
Reikalingas ministerijų, savivaldybių,
finansavimas
Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto
Kultūros tarybos,
ministerijų, savivaldybių,
Reikalingas
NVO programų
finansavimas
Kultūros tarybos,
ministerijų, savivaldybių,
Reikalingas
NVO programų
finansavimas

15 000
3 000-15 000
15 000
kasmet
15 000
kasmet
8000

Iki 100 000
kasmet

8 000

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

Iki 1000
kasmet

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto
Iš muziejaus biudžeto
Nereikalingas Kultūros tarybos
finansavimas
Kultūros tarybos,
Reikalingas
partnerių finansavimas
Kultūros tarybos,
Reikalingas savivaldybių,
finansavimas
Kultūros tarybos,
Ministerijų, savivaldybių,
Reikalingas
NVO programų
finansavimas
Reikalingas Kultūros tarybos,

Iki 10 000
40 000
10 000

15 000
150 000
15
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24
25

26
27
28

29

30

31

32

33
35
34

36

37
38

39
40

spausdinimo bei kitų modernių
technologijų panaudojimas
Energetikos ekspozicijoje
Vaikų kūrybinio kampelio
įrengimas
Parodos „Vilniaus elektrinė
nuotraukose“ eksponavimas
kituose muziejuose
Atmintinų datų, susijusių su
Lietuvos energetika,
aktualizavimas
Lietuvos elektrinių istorinio
kalendoriaus sudarymas.
Pirmosios Vilniaus miesto
elektrinės archyvų tyrinėjimas
Straipsnių rengimas pirmosios
Vilniaus miesto elektrinės bei
energetikos istorijos tematika
akademinei bei plačiajai
visuomenei
Informacijos rinkimas iš
Lietuvos energetikų senjorų
klubo, naudojant muziejinį
metodą „My story“
Ryšių su nevyriausybinėmis
organizacijomis užmezgimas ir
palaikymas
Žinių gilinimas apie dujų
panaudojimą Lietuvoje bei
pirmojoje Vilniaus elektrinėje.
Dujų temos, kaip integralios
Energetikos ekspozicijos
dalies, plėtojimas
Muziejaus pastatų techninė
priežiūra
Transporto ekspozicijos
pildymas naujais eksponatais
Naujos internetinės svetainės
platformos sukūrimas ir
palaikymas
Internetinės svetainės dizaino ir
struktūros tobulinimas
Internetinės svetainės
optimizavimas paieškos
sistemoms
Internetinės svetainės ir
Infotaško terminalo
sinchronizavimas
2003-2010 m. muziejaus
veiklos dokumentų

Ministerijų, savivaldybių,
finansavimas
Reikalingas

Iš muziejaus biudžeto

500

Reikalingas

Iš muziejaus biudžeto

10 000

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Reikalingas

Iš muziejaus biudžeto

Reikalingas

Partnerių finansavimas

Reikalingas

Reikalingas

Kultūros tarybos,
Ministerijų, savivaldybių,
NVO programų
finansavimas
Projektinis ir muziejaus
finansavimas

Iki 2000
kasmet
50 000

17000

4000

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto
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41
42

43

archyvavimas
Muziejaus darbuotojų
kvalifikacijos ir įgūdžių
tobulinimas
Muziejaus dokumentacijos
saugojimo vietos įrengimas
Projekto ekspozicijos „Vilniaus
miesto plėtra“ įgyvendinimo
planas ir projektavimas

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto

-

Reikalingas

Kultūros tarybos,
Ministerijų, Vilniaus
savivaldybės, NVO
programų finansavimas

Teminių straipsnių Vilniaus
socialinės istorijos temomis
Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto
rengimas ir publikavimas
Archyvavimo stelažų ir dėžių
45
Reikalingas Iš muziejaus biudžeto
įsigyjimas
Tiriamųjų ekspedicijų Vilniaus
46 mieste ir jo apylinkėse
Nereikalingas Iš muziejaus biudžeto
vykdymas
1 lentelė. Numatomas veiklų finansavimas, šaltiniai, lėšų poreikis.

77650

44

Veikla

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Ekskursijų ir edukacinių
programų paketų kūrimas
įvairaus amžiaus
lankytojams
Paslaugų kūrimas
žmonėms su negalia
Išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų paslaugų
paketų kūrimas
Darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
Bibliotekos rinkinio
formavimas
Bibliotekos erdvės
įrengimas ir pritaikymas
skaitytojams
Informacinio terminalo
lankytojams įrengimas
Infotaške
Lankytojų poilsio zonos
įrengimas
Suvenyrų asortimento
plėtimas
Laikinų parodų ir renginių
organizavimas
Kilnojamų parodų proje

1000
-

Terminai
(m.)

Vertinimo kriterijai

Infotaško kuratorius,
gidai-edukatoriai

2014-2018

Ekskursijų ir
edukacinių programų
skaičius

Infotaško kuratorius

2014-2018

Paslaugų skaičius

Gidai-edukatoriai

2014-2018

Edukacinių
užriėmimų skaičius

Direktorius

2014-2018

Dalyvių mokymuose
skaičius,

Vyr. fondų saugotojas

2014-2018

Bibliotekos rinkinio
vienetų skaičius

Dailininkas, pastato ūkio
vadybininkas

2014-2015

Bibliotekos
lankytojų skaičius

2015

Sukurta paslauga

2014

Įrengta lankytojų
poilsio zona

Vykdytojai

Infotaško kuratorius,
dailininkas, pastato ūkio
vadybininkas
Infotaško kuratorius,
dailininkas, pastato ūkio
vadybininkas
Muziejaus kolektyvas
Ekspozicijų ir Infotaško
kuratoriai, dailininkas
Ekspozicijų ir Infotaško

2014-2018

Lėšos, gautos už
parduotus suvenyrus

2014-2018

Renginių skaičius

2014-2018

Parodų skaičius
17
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12

Laikinų parodų įrangos
papildymas

13

Projektų rašymas

14

Projektų įgyvendinimas

15

Leidybinė veikla

16
17
18

Infotaško darbuotojų
vidinis sertifikavimas
Kūrybinių dirbtuvių
įvairaus amžiaus
Gidai-edukatoriai
lankytojams organizavimas
Vyr. fondų saugotojas,
Virtualių parodų kūrimas
ekspozicijų kuratoriai

19

Technikos muziejų
Lietuvoje jungimasis į
bendrą muziejų kelią

20

Energetikos ekspozicijos
atnaujinimas

21

Muziejaus infoterminalų
sujungimas į vieną sistemą

22

23

27

28
33
35
36
37
39

kuratoriai, dailininkas
Dailininkas, pastato ūkio
vadybininkas
Ekspozicijų ir Infotaško
kuratoriai
Ekspozicijų ir Infotaško
kuratoriai, vyr.
finansininkė
Ekspozicijų ir Infotaško
kuratoriai
Direktorius, Infotaško
kuratorius

Infoterminalo, pristatančio
alternatyvios energetikos
idėjas įrengimas
Papildytos realybės, 3D
spausdinimo bei kitų
modernių technologijų
panaudojimas Energetikos
ekspozicijoje
Lietuvos energetikos
įvykių kalendoriaus
sudarymas
Pirmosios Vilniaus miesto
elektrinės archyvų
tyrinėjimas
Bendradarbiavimas su
Lietuvos dujų asociacija
Internetinės svetainės
platformos sukūrimas
Internetinės svetainės
platformos palaikymas
Internetinės svetainės
dizaino ir struktūros
sukūrimas
Internetinės svetainės
optimizavimas

Infotaško kuratorius,
gidai-edukatoriai
Energetikos ekspozicijos
kuratorius
Energetikos ekspozicijos
kuratorius, pastato ūkio
vadybininkas

2014-2018

Parodų skaičius

2014-2018

Finansuotų projektų
skaičius

2014-2018

Projektų skaičius

2014-2018

Leidinių skaičius

2014-2018

Skaičius

2014-2018

Dalyvių skaičius

2014-2018

Parodų skaičius

2014-2015

2014-2016

Technikos muziejų
kelias įtrauktas į
šalies kultūros kelių
programą
Naujų segmentų
skaičius

2014-2018

Veikianti sistema

Energetikos ekspozicijos
kuratorius, dailininkas

2014-2016

Savarankiška
paslauga

Energetikos ekspozicijos
kuratorius

2014-2018

Interaktyvių
paslaugų skaičius

Energetikos ekspozicijos
kuratorius

2014-2018

Kontekstualus
kalendorius

2014-2018

Parengtų straipsnių,
publikacijų, leidinių
skaičius

2014-2018

Aktyvi veikla

2014-2015

Atnaujinta svetainė

2014-2018

Aktyvi paslauga

Dailininkas, Infotaško
kuratorius

2014-2015

Atnaujinta svetainė

Dailininkas, Infotaško
kuratorius

2014-2018

atnaujinta paieškos
sistema

Energetikos ekspozicijos
kuratorius, Vyr. fondų
saugotojas
Energetikos ekspozicijos
kuratorius
Dailininkas, Infotaško
kuratorius
Dailininkas, Infotaško
kuratorius
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40

41

42

43

44

45

Internetinės svetainės ir
Dailininkas, Infotaško
Infotaško terminalo
kuratorius
sinchronizavimas
Ankstesnės administracijos
2003-2010 m. muziejaus
Vyr. finansininkė
veiklos dokumentus
archyvavimas
Vyr. finansininkė,
Muziejaus dokumentacijos
Pastato ūkio
archyvavimas
vadybininkas
Projekto ekspozicijos
„Vilniaus miesto plėtra“
Vyr. fondų saugotojas
įgyvendinimo planas ir
projektavimas
Teminių straipsnių
Vilniaus socialinės istorijos
Vyr. fondų saugotojas
temomis rengimas ir
publikavimas
Įrangos archyvavimui
įsigyjimas

Vyr. fondų saugotojas

2014-2018

2014

Archyvo bylų
skaičius

2014-2015

Archyvo bylų
skaičius

2014-2018

Savarankiška
ekspozicija

2014-2018

Parengtų straipsnių
skaičius

2014-2018

Rinkinio vienetų
skaičius

Tiriamųjų ekspedicijų
Vyr. fondų saugotojas,
Vilniaus mieste ir jo
Transporto ekspozicijos
2014-2018
apylinkėse vykdymas
kuratorius
2 lentelė. Veiklos, vykdytojų ir vertinimo kriterijų aprašymas

46

Atnaujinta svetainė

Ekspedicijų skaičius

VII. Priedai
1. PRIEDAS Nr. 1. Muziejaus plėtros II ojo etapo projektavimo užduotis, projektiniai
pasiūlymai ir vizualizacijos.
Muziejaus plėtros II ojo etapo projektavimo užduotis:
Projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis Sklypo Rinktinės g. 2, Vilniuje detaliojo
plano (reg. nr. 3517) sprendiniais, bei UAB „RVM investments“ ir VšĮ Lietuvos
energetikos muziejus objektų projektiniais pasiūlymais „Visuomeninis komercinis
centras, muziejaus patalpų II etapo išplėtimas Rinktinės g. 2 Vilnius“, (Pritarta KPD
Vilniaus teritorinio padalinio vedėjo V. Karčiausko 2011 m. raštas Nr. 836)
Suprojektuoti muziejaus transporto ekspozicijos salės rekonstrukciją. Minimalus patalpos
plotas – 700 kv. m, minimalus patalpos aukštis – 7 m.
Suprojektuoti muziejaus administracines patalpas 17 darbo vietų: 1 kabinetas direktoriui,
1 kabinetas vyr. fondų saugotojui 1 kabinetas vyr. finansininkui, kabinetai 14 specialistų
bei 25 kv. m posėdžių salė su virtuvėle.
Suprojektuoti muziejaus IV korpusą (iki 800 kv. m) su vestibiuliu ir muziejaus meno
saugyklomis (vadovaujantis LR Kultūros ministro į sakymu Dėl muziejuose esančių
rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo 2005 m. gruodžio 16
19
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d. Nr. ĮV-716).
Suprojektuoti liftą ir laiptinę muziejui (vertikalią jungtį), užtikrinančią žmonių su negalia
patekimą į visas ekspozicijas.
Esamos šiluminės trasos rekonstrukciją projektuoti pagal detaliojo plano (p. 8.1.)
sprendinius ir inžinerinius tinklų savininkų ar naudotojų išduotas sąlygas.
Suprojektuoti įvažiavimą į gretimą projektuojamo viešbučio sklypą požeminiame lygyje.
Muziejui suprojektuoti ne mažiau kaip 18 vietų automobilių stovėjimo aikštelę.
Projektuojant įvertinti Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus.
Parengti projektinių pasiūlymų vaizdinę medžiagą pristatymams.
Parengti projektinių pasiūlymų įgyvendinimo sąmatą.
Parengti statybų organizavimo projektą, užtikrinant nenutrūkstamą muziejaus veiklą
rekonstrukcijos metu.
Projektinius pasiūlymus suderinti su pastato savininku ir VšĮ „Lietuvos energetikos
muziejus“.
Projektinius pasiūlymus pateikti svarstyti Architektūros-urbanistikos ekspertų taryboje.

II plėtros etapo projektiniai pasiūlymai:
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Cokolinio aukšto plano schema

Pirmo aukšto plano schema
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Antro aukšto plano schema
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2. PRIEDAS Nr. 2. Naudoti šaltiniai
1. Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-997 „ Dėl Lietuvos
kultūros politikos keitimo gairių patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl muziejų modernizavimo 2007–2015
metų programos patvirtinimo 2007 m. kovo 14 d. Nr. 275
3. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. Nr. ĮV-716 įsakymas
„Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos
patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-384 „Dėl
skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo“.
5. Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas.
6. 2012 m.viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas (UAB
„BGI Consulting”VšĮ „KULTUR“)
7. Tarptautinės muziejų tarybos profesinės etikos kodeksas
8. L. Klimka. Technikos muziejaus senojoje Vilniaus elektrinėje koncepcija. Muziejiniai
Vilniaus istorijos kontekstai, Vilnius, 2008.
9. Energetikos ir terchnikos muziejaus strateginis planas 2011-2013 m.
10. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programa – patvirtinta LR
Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301

11. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas
– patvirtintas LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480

12. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginis planas – patvirtintas LR
Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 984
13. Metodinės rekomendacijos dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių
atitikimo bendriesiems reikalavimams – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos

3. PRIEDAS Nr. 3 Muziejaus strateginio plano rengėjai.
Energetikos ir technikos muziejaus Darbo grupės nariai:
1. Emilija Armakauskaitė
2. Rasa Augutytė
3. Darius Bujokas
4. Edita Jusčiūtė
5. Karolis Kučiauskas
6. Ričardas Žičkus
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