
PROJEKTO „XXI AMŽIAUS MUZIEJININK Ų KOMPETENCIJ Ų IR GEBĖJIM Ų UGDYMAS: II ETAPAS“ 

PROFESINIŲ MOKYM Ų PLANAS 

PAGAL MOKYMO PASLAUG Ų PIRKIMO SUTART Į Nr. 09-10/0912/06 

 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
sk. 

Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
I dalis PROFESINIAI MUZIEJ Ų VEIKLOS VYKDYMO MOKYMAI  

1.  

Rinkinių vadyba* 

LKDTC 
51 5d./40val.  3 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (1 gr.) 

Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

Kolekcijų formavimas;  
Finansiniai rinkinių sudarymo klausimai; 
Muziejų rinkinių teisės aktai (Vakarų arba Vidurio Europos 
ir Lietuvos); 
Rinkinių saugotojo pareigybė;  
Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo 
instrukcija; 
Rinkinių komplektavimas ir klasifikavimas;  
Prevencinis konservavimas, restauravimas. 

2011 m. gegužė 

 

 

 

2.  

Ekspozicijų ir parodų 
rengimas* 

LKDTC 

70 5d./40val. 4 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (2 gr.),  

Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

 

Konceptualių (teminių, atsižvelgiant į muziejinės medžiagos 
specifiką) ekspozicijų kūrimas;  
Naujausios ekspozicijų ir parodų eksponavimo tendencijos 
pasaulinėje muziejų/parodų praktikoje;  
Ekspozicijų kūrimo metodika ir principai; 
Ekspozicijų dizainas; 
Ekspozicijų turinio (temos) ir formos derinimas su 
ekspozicijos turiniu; 
Muziejinės informacijos pateikimas;  
Informacinių technologijų taikymas ekspozicijose; 
Eksponatų apsauga, skolinimas, draudimas; 
Tarptautinė muziejinių rinkinių mainų praktika; 
Ekspozicijų/parodų pristatymas visuomenei; Virtualios 
ekspozicijos. 

Vilnius: 2010 m. 
balandis  

Kaunas I gr.: 
balandis  

Kaunas II gr. 
rugsėjis 

Rumšiškės:  

Balandis, rugsėjis 

3.  

Muziejaus edukacinių 
programų rengimas* 

LKDTC 

49 5d./40val. 4 

Vilnius (2 gr.),  

Kaunas (1 gr.), 

Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

 

Muziejaus edukacinės veiklos samprata, strategija; 
Edukacinės veiklos galimybės ir pedagoginis potencialas;  
Edukacijos motyvavimas, tikslai ir metodai, principai; 
Edukacinių programų tyrimai;  
Edukacinės programos paruošimas;  
Metodikos ruošimas; 
Edukacinė veikla ir ryšiai su visuomene;  
Muziejų klubinės veiklos organizavimas 
Europos muziejų edukacinės veiklos pristatymas ir analizė. 

2010 m. spalis - 
lapkritis 



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
sk. 

Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

4.  

Muziejaus lankytojų 
poreikių tyrimai* 

LKDTC 

17 5d./40val. 1 Kaunas (1gr.) 

Lankytojų poreikiai šiuolaikiniame muziejuje, jų ypatumai;  
Anketos ruošimo metodika; 
Apklausos organizavimas; 
Efektyvaus apklausos būdo pasirinkimas;  
Apklausos duomenų apdorojimas;  
Lankytojų poreikių tyrimų panaudojimas muziejaus 
veikloje;  
IT panaudojimas lankytojų poreikių tyrimui 

2010 m. gruodis 

5.  

Viešieji ryšiai ir 
muziejaus įvaizdžio 
kūrimas * 

LKDTC 

29 5d./40val. 2 
Vilnius (1gr.) 

Kaunas (1gr.) 

Viešųjų ryšių samprata; 
Darbo organizavimo metodai;  
Viešųjų ryšių programos kūrimas, SSGG, GAP, 
PORTOFOLIO sudarymas; 
Fondoieška;  
Darbas su rėmėjais; 
Įvaizdžio formavimo mechanizmai;  
Reklama ir jos sklaida; 
Žiniasklaidos kampanija; 
Viešųjų ryšių planas;  
Ryšių su visuomene analizė; 
Viešųjų ryšių muziejuje organizavimo specifika 

2011 m. sausis 

  

 

6.  

Muziejų lankomumo 
didinimas nekeičiant 
fizinių muziejaus 
charakteristikų* 

LKDTC 

16 5d./40val. 1 Kaunas 

Muziejaus prisitaikymas prie lankytojų poreikių; 
Lankytojų srautų sociologinės/tikslinės apklausos ir tyrimai 
(išskyrus poreikių tyrimus); 
Lankytojų srautų didinimas; personalo paruošimas darbui su 
lankytojais;  
Konkurencija rinkoje. 

2011 m. vasaris 

7.  

Lankytojų įspūdžio 
kūrimas *  

OVC mokymai 

14 3d./24val. 1 Klaipėda  

Lankytojų įspūdžio (potyrio) svarba muziejaus strategijoje 
Lankytojų įspūdžio struktūriniai elementai. 
Lankytojų įspūdžio analizės priemonės Lietuvoje ir 
Europoje 
Lankytojų įspūdžio kūrimo prielaidos ir pagrindiniai 
veiksniai 
Lankytojų įtraukimo matrica,  procesas ir svarbiausi 
veiksniai 
Atvejų analizė ir praktinės užduotys. 

2011 m. vasaris-
kovas 

 

8.  

Muziejų eksponatų 
skaitmeninė apskaita ir 
duomenų valdymas 

67 5d./40val. 5 

Vilnius  
(2 gr.),  
Molėtai (1 gr.) 
Kaunas (2 gr.), 

Eksponatų skaitmeninimo tikslai ir perspektyvos; 
Suskaitmenintų eksponatų bylų tipai ir jų ypatybės; 
Darbas su eksponatų skaitmeninimo programomis; 
Eksponatų duomenų, įtrauktų į skaitmeninę apyvartą, 
valdymas; 

Vilnius, 2010 m. 
vasario-kovas 

Kaunas, Molėtai: 



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
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Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
BKA Klaipėda (1 gr.) Eksponatų duomenų apskaita ir sąsajos su vartotoju; 

Elektroninių duomenų archyvavimas; 
Elektroninių duomenų saugumas ir apsauga; Praktiniai 
užsiėmimai. 

2010 m. vasaris -  
kovas 

Klaipėda: 2010 m. 
lapkričio mėn.  

9.  

IT galimybės muziejų 
veiklos efektyvumui 
didinti 

BKA 

42 5d./40val. 3 
Molėtai (1 gr.),  

Kaunas (2 gr.) 

 
Muziejų kompiuterizavimo perspektyva Lietuvoje; 
IT taikymas marketingo veikloje ir lankytojų aptarnavime;  
IT pritaikymas ruošiant lankytojų analizę, muziejaus veiklos 
analizę;  
IT pritaikymas projektų valdymui;  
IT pritaikymas muziejaus vidaus komunikacijoje;  
IT pritaikymas muziejaus rinkinių kolekcijoms; 
IT taikymas plečiant muziejaus ekspoziciją. 
 

Molėtai: 2010 m. 
gegužės mėn.  

Kaunas (1 gr.) : 2010 
m. gegužės – birželio 
mėn.  

Kaunas (2 gr.): 2010 
m. birželio mėn.  

10.  

Muziejų leidybinės 
veiklos įgyvendinimo 
priemonės 

BKA 

48 5d./40val. 4 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (2 gr.), 

Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

Darbas su vaizdo ir garso apdorojimo programomis: Corel 
Drow, PhotoShop,  
AutoContent Wizard; 
Galimybės ir praktiniai užsiėmimai; 
Teksto maketavimas su MS Word; 
Skaitmeninė fotografija.  
Galimybės ir praktiniai užsiėmimai; 
Elektroninės sklaidos įgyvendinimo priemonės. Atvejų 
analizė ir užduotys. 
 
 
 
 
 

2010 m. spalis - 
lapkritis 

11. 

Lankytojų aptarnavimo 
kultūra 

LKDTC 

49 5d./40val. 4 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (1 gr.),  

Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

Panevėžys (1gr) 

Tarnybinis protokolas, etiketas;  
Muziejaus darbuotojo įvaizdis;  
Savęs pateikimo menas;  
Profesinio bendravimo įgūdžių tobulinimas;  
Profesinės kalbos kultūra,  
Praktinių situacijų analizė. 

2011 m. kovas-
balandis 

  



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
sk. 

Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
II dalis PROFESINIAI VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO MOKYMAI 

 12. 

Muziejaus strateginis 
valdymas 

OVC mokymai 

18 2d./16val. 1 Kaunas 

Strategijos sąvoka; strateginis valdymas ir jo esmė;  
Strateginio valdymo stadijos; strategijos elementai; 
Įstaigos strateginio plano kūrimas, strateginės analizės 
metodai (vizija, misija, tikslai, prioritetai, SSGG, PEST 
analizės);  
Rinkos sąlygų analizė, produktų portfelio analizė, 
programos ir priemonių planai, jų įgyvendinimas; 
Strateginių sprendimų priėmimas. 
 

2010 kovo mėn. 

 13. 

Projektų valdymas 

OVC mokymai 
53 5d./40val. 4 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (1 gr.), 
Rumšiškės 
(Kaišiadorių r.) (1 gr.) 

Panevėžys (1gr) 

Projekto valdymo samprata, paskirtis, projektų klasifikacija;  
Projekto rengimo loginė matrica;  
Projekto valdymo turinys, metodai, funkcijos, sudėtinės 
dalys, etapai;  
Projekto atskirų komponentų valdymas;  
Projekto finansinis ir laiko planavimas;  
Projekto rizikos faktoriai;  
Projekto kokybės valdymas; 
Projekto įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė; 
Projekto rezultatų analizė ir įvertinimas.  
Projektų viešinimas 
 
 
 
 
 
 
 

Kaunas: 2010 
balandžio - gegužės 
mėn. 

Vilnius: 2010 
rugsėjo - spalio mėn. 

Rumšiškės: 2010 
spalio - lapkričio 
mėn. 

Panevėžys:2010 
lapkričio - gruodžio 
mėn. 

 14. 

Kokybinių tyrimų 
metodika ir duomenų 
apdorojimas 

OVC mokymai 

1 3d./24val. 
atvirieji 
mokymai 

netaikoma  

Kokybinių tyrimų samprata; 
Kokybinių tyrimų taikymo galimybės; 
Pagrindinės kokybinių tyrimų metodikos, jų taikymo 
galimybės bei apribojimai 
Kokybinių duomenų analizės ypatumai.  
Praktiniai užsiėmimai. 

2010 m. gegužė 

 15. 

Renginių vadyba 

LKDTC 
4 3d./24val. 

atvirieji 
mokymai  

netaikoma  

Scenarijaus kūrimas: idėja, medžiagos atranka, raiškos 
priemonių pasirinkimas, teksto kūrimas, stilistika 
Šventinių renginių ypatumai, rūšys, temos, turinys, raiškos 
priemonės 
Pramogų organizavimas: tradicinės vs originalios, pagal 

2011 m. gegužė 

  



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
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Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
amžiaus grupes, pramogų organizatoriaus ir vedėjo 
vaidmuo. 
 Renginio biudžeto planavimas ir lėšų valdymas 
Renginio viešinimas 

 

 16. 

Marketingo komplekso 
elementų efektyvus 
panaudojimas muziejų 
veikloje 

OVC mokymai 

13 5d./40val. 1 
Kaunas  

(1 gr.) 

Marketingo samprata; marketingo planavimas; 
Marketingo komplekso elementai, jų sudėtinės dalys;  
Konkuravimo strategijos; galimybių analizė, įstaigos 
situacijos analizė;  
Kultūros paslaugų rinka; marketingo priemonių rinkinys 
atsižvelgiant į prekės/paslaugos specifiką; rėmimas;  
Reklama. 

2010 rugsėjo 

mėn.  

 17. 

Viešas kalbėjimas 

OVC mokymai 
42 5d./40val. 3 

Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (1 gr.) 

Panevėžys (1 gr.) 

Viešas kalbėjimas, jo raida; 
Kalbos (pranešimo) rengimas;  
Proginės, dalykinės, oficialios kalbos;  
Kalbėjimo technika ir jos ugdymas;  
Oratorinio menas. Interviu;  
Auditorijos valdymo gebėjimų ugdymas; 
Praktiniai užsiėmimai. 

Vilnius: 2010 kovo - 
balandžio mėn. 
Panevėžys: 2010 
balandžio - gegužės 
mėn. 
Kaunas: 2010 
gegužės - birželio 
mėn.  

 18. 

Viešojo sektoriaus 
apskaitos standartų 
taikymas biudžetinėse 
įstaigose. Biudžetinių 
įstaigų finansų 
valdymas.  

OVC mokymai 

24 5d./40val. 2 
Vilnius (1 gr.),  

Kaunas (1 gr.) 

I.Perėjimas prie apskaitos pagal Viešojo sektoriaus 
apskaitos standartus tvarkymo: 
sąskaitų plano struktūra ir taikymas; 
likučių perkėlimas;  
Teorinis ir praktiniai įgūdžiai. 
Rezultatas: 
per kursą klausytojai apmokyti  pereiti prie naujos apskaitos 
pagal VSAS, padarytas praktinis darbas - likučių perkėlimas 
iš „Išlaidų sąmatų vykdymo balanso“ 2009-12- 31 į 
„Finansinės būklės ataskaitą“ pagal FSAS 2010-01-01.  
II. Apskaitos standartų taikymas: 
Nuo 1-VSAS iki 26-VSAS. 
Teorinis bei praktinis kursas su konkrečiais pagal muziejų 
specifiką pavyzdžiais. 
III. Norminių aktų, reglamentuojančių biudžetinių įstaigų 
finansų valdymą, apžvalga. (III dalis turi būti trumpa, 2-3 
val.). 

Vilnius:  

2010 vasario mėn. 

 

Kaunas: 2010 kovo 
mėn. 

 

 19. 
Muziejų veiklos 
teisiniai aspektai 

16 5d./40val. 1 Kaunas Civilinės (juridinių asmenų klausimais) ir Darbo teisės 
kodeksai, Autorinių ir gretutinių teisių įstatymas; 
Biudžetinės sandaros įstatymas, Turto valdymo įstatymas, 

2010 m. spalio mėn. 



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 

Grupių 
sk. 

Vieta – miestas* Reikalavimai mokymo temų turiniui Data 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
LKDTC Viešųjų pirkimų įstatymas;  

Muziejų įstatymas; 
Kiti muziejų veiklą reglamentuojantys teisės aktai;  
ES teisės aktai, reglamentuojantys muziejų veiklą;  
Įstaigos vadovo teisinė atsakomybė;  
Įstaigos darbo vidaus taisyklės 

 

 

 20. 

Struktūros ir darbo 
organizavimo auditas 

OVC mokymai 

15 5d./40val. 2 
Molėtai (1gr.) 

Panevėžys (1gr.) 

Organizacijos struktūros ir darbo organizavimo ypatybės ir 
keitimas, atsižvelgiant į ilgalaikius organizacijos tikslus;  
Darbo organizavimo būdai leidžiantys dirbti kokybiškiau, 
greičiau, efektyviau;  
Informacijos apie realų organizacijos funkcionavimą 
rinkimas bei analizė struktūros ir darbo organizavimo 
aspektu; 
Darbo organizavimo tobulinimo  iniciatyvos organizacijos 
vadovams ir darbuotojams;  
Darbuotojų vaidmens organizacijoje suvokimas.  

Molėtai: 2010 
birželio mėn. 

 

Panevėžys: 2010 
lapkričio mėn. 

 21. 

Vadovas-lyderis 

OVC mokymai 
1 2d./16val. 

atvirieji 
mokymai  

netaikoma   

 Vadovo vaidmuo, stiliai,  
tikslų nustatymas ir pridėtinė vertė; 
Veiklos priežiūra – kritika ir įvertinimas; 
Komunikavimas, susirinkimai, 
emocinės kompetencijos ugdymas, įtaka; 
Darbuotojų motyvavimo principai, vidinių motyvacinių 
veiksnių supratimas;  
Valdymo ugdymas organizacinių permainų metu;  
Sprendimų priėmimo įgūdžiai: kaip pagerinti savo 
sugebėjimus tvarkytis krizės ir sunkumų atveju. 

2010 lapkričio mėn. 

 

 22. 

Planavimas: metodika, 
planavimo sistemos 
diegimas 

OVC mokymai 

14 3d./24val. 1 Klaipėda  

Planavimas: procesas, reikšmė organizacijos valdyme, 
įtakojantys veiksniai; 
Planavimo būdai ir priemonės; 
Planavimo sistemos diegimo organizacijoje ypatumai;  
Praktiniai užsiėmimai. 

2010 lapkričio mėn. 

 23. 

Kontrolės sistema ir jos 
diegimas 

OVC mokymai 

14 3d./24val. 1 Klaipėda  

Darbuotojų kontrolė ir veiklos valdymas: ideologija, 
reikšmė organizacijos valdyme. 
Darbuotojų kontrolės ir veiklos valdymo būdai ir priemonės, 
veiklos valdymo sistemos elementai. 
Veiklos valdymo ir kontrolės sistemos diegimo 
organizacijoje ypatumai. Praktiniai užsiėmimai. 

2010 gruodžio mėn. 

 24. Derybų strategija ir 3 2d./16val. 
atvirieji 
mokymai  

netaikoma   Derybų taktikos ir technikos; 
Derybų eiga, etapai; 
Pasiruošimas ir nuostatų įtaka deryboms; 

2010 gegužės mėn. 



 
Eil. Nr. 

Mokymo pavadinimas 
Asm. 
sk. 

Trukmė 1 
asm. 

(d.d./val.) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 
įgūdžiai 

OVC mokymai 

Derybų strategijos pasirinkimas, aplinkybių įvertinimas 
Oponentų poveikio būdai; 
Tikrųjų oponentų poreikių nustatymas, nekonstruktyvių 
veiksmų atpažinimas. 

 

 25. 

Viešųjų pirkimų 
organizavimas ir 
vykdymas 

OVC mokymai 

6 2d./16val. 
atvirieji 
mokymai  

 netaikoma  

Viešojo pirkimo samprata; 
Viešojo pirkimo įstatymas, naujausi pakeitimai; 
Pirkimo dokumentų paketo rengimas. 
Pirkimo vertės nustatymas; 
Pirkimų dokumentų rengimas; 
Sutarties sudarymas. 
Dažniausiai pasitaikančių pirkimų klaidų analizė. 

2010 birželio mėn. 

 

• Mokymai su užsienio ir Lietuvos ekspertais 


