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Darbai ir darbuotojai 

• Etatiniai: Darius Ryliškis, Rasa Ryliškienė, Alma Paliukėnienė, Inga Raubaitė, Jonas Naujalis ir Ingrida 
Narbutaitė; kasininkai: Ona Kuzmickaitė, Lina Bartaševičiūtė, Raminta Svidinskaite ir Natalja 
Šablinskienė. 

• Neetatiniai nuolatiniai: S. Žilinskaitė; neetatiniai pagalbininkai (ekskursijų vedimas): E.Kerbelis, K. 
Balnytė, A. Meiduvienė, St. Dapkūnienė, G. Busevičiūtė, V. Pribušauskaitė, G. Štukėnienė,  

       I. Žiemytė, R. Juodkaitė, Z. Braškienė. 
 

     

Funkcijos (darbai): informacijos sklaida, lankytojų priėmimas, renginių organizavimas 



Specifiniai darbai 

• D. Ryliškis – darbų koordinavimas, ekskursijų vedimas, 
informacijos sklaida ir analizė, renginių visuomenei 
organizavimas ar pagalba jų organizatoriams;  

• A. Paliukėnienė – paslaugų teikimo organizavimas, 
komerciniai renginiai, sąskaitos, kasų kontrolė;  

• R. Ryliškienė – švietėjiško darbo organizavimas, 
ekskursijų vedimas, edukacija, bendradarbiavimas su 
švietimo įstaigomis;  

• I. Raubaitė – dizainas, meno parodos;  

• I. Narbutaitė – darbo organizavimas savaitgaliais, 
ekskursijų vedimas;  

• J. Naujalis – paruošiamieji paslaugų vykdymo darbai ir 
paslaugų vykdymas;  

• S. Žilinskaitė – straipsnių monitoringas, suoliukų 
dovanojimo tradicijos plėtojimas. 



Lankytojai Vingio skyriuje 

• 500 lankytojų su bilietais 
• 2000 per nemokamus renginius, vaikai iki 7 m., VU darbuotojai, 

VU GMF, VIKO ATF studentai, mokyklų su kuriomis VU ar VU BS  
turi sutartis mokiniai ir pan. 

Lankytojai Kairėnuose 

• 53900 lankytojų su bilietais 
• 18200 per nemokamus renginius, vaikai iki 7 m., VU 

darbuotojai, VU GMF, VIKO ATF studentai, mokyklų su kuriomis 
VU ar VU BS  turi sutartis mokiniai ir pan. 



Lankytojai VU Botanikos sode 

• 54,4 tūkstančiai su bilietais 

• 20,2 tūkstančiai per nemokamus renginius, 
vaikai iki 7 m., VU darbuotojai, VU GMF, VIKO 
ATF studentai, mokyklų su kuriomis VU ar VU BS 
turi sutartis mokiniai ir pan. 

• Viso:  74,6 tūkstančiai 



Šventės, parodos 

Užsakymai Mugės 

Ekskursijos, edukacinės programos 



                      Pajamų struktūra 2014 metais,  procentais 

Pajamų struktūra buvo: bilietai - 66,5% (lyginant su 2013 metais, pajamos už bilietus 
išaugo 9%), nuomos paslaugos – 17,1% (išaugo 1,5 karto), žirgų laikymas (vien 
pajamos neatmetus išlaidų) – 8,4% (išaugo 2,6 karto), žirgų paslaugos (be žirgų 
laikymo) – 5,0% (-4%), gidų paslaugos – 1,7% (išaugo 1,8 karto), augalai – 1,1% 
(išaugo 3,2 karto).  
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RENGINIAI 



ŠVIETĖJIŠKI  RENGINIAI 



Vyko 2014 m. 02.03, 02.13, 02.26, 03.05, 03.12, 03.13.  
Lektoriai:  

S. Žilinskaitė, R. Juodakaitė, A. Pečiulytė, St. Dapkūnienė (3 kartus), 
I. Noreikienė, G. Štukėnienė. 

          

Paskaitos 



PAGRINDINIAI RENGINIAI: 

Balandžio 26 d. Tulpių diena 

Gegužės 24 d. Tarptautinė biologinės įvairovės diena. 

Liepos 12 d. Žvalumo diena  

Rugsėjo 13 d. Žemės ir aplinkos meno parodos „Déjà vu“ atidarymas 

Spalio 17 d. Tarptautinė konferencija „Žaliosios edukacinės erdvės ir 

ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“  



Mokslinė konferencija   
“Žolinių ir sumedėjusių augalų apsauga, 

priežiūra, pritaikymas ir įvairovė”  



„Europos žiedas“ 



Tulpių diena 
Vingio skyrius 



 

Pavasario mugė  

„Lietuvos žiedai“ 

 



Tarptautinis poezijos pavasario festivalis 
BS Vingio skyriuje poezijos popietė „Mėgstamiausių eilėraščių 

gėlynas“ 
 



Augalų žavadienis 



Biologinės įvairovės diena 



Konkursas „Žalioji palangė“ 



Renginys, skirtas Vilniaus universiteto Botanikos 
sodo Kairėnuose įkūrimo 40-mečiui paminėti 



Vidurvasario šventė 2014 



„Žvalumo diena“ 



Rudens mugė  
„Lietuvos žiedai“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Erdvėlaivis žemė (09.16) „Pušūnai (spygliuočiai) pradedantiems“ D. Ryliškis 

Mokslo festivaliai: 

Erdvėlaivis žemė 

 



Tyrėjų naktis 



Tarptautinė konferencija  

„Žaliosios edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: 

gerosios patirties sklaida“  
 



Baltijos botanikos sodų asociacijos 

seminaras 



KULTŪRINIAI 

 RENGINIAI 



Tarptautinis jaunimo bigbendų 

festivalis  

"Flora Jazz“ 2014 
 



Kristupo vasaros festivalis  



Bardų vasaros festivalis  



Žemės ir aplinkos meno paroda 
 "Deja vu“ atidarymas 2014.09.13 



 

Žemės ir aplinkos meno paroda 

 "Deja vu“ ruduo 



 

Žemės ir aplinkos meno paroda 

"Deja vu“ žiema 



Parodos Gamtos muziejuje: 
8 parodos: gegužė – spalis 2014  



 

Lietuvos veltinio amatininkų gildijos paroda “PRABUDIMAI” 2014.05.03 - 05.25  



 

Stanislovas Sinkevičius nuotraukų paroda „DEBESŲ PEIZAŽAI“ 2014.05.31 - 06.15  



 

VU Botanikos sodo Kairėnuose įkūrimo 40 metų proga nuotraukų paroda 

"Kontrastai" nuo 2014.06.11  



 

Taurimos Bunkutės fotografijų, tapybos ir piešinių paroda ”ĮKVĖPIMAI”  

2014.06.21 - 07.27  



 

Gintauto Grigo nuotraukų paroda „Kristalų pasaulio tikrovė ir fantazijos“  

2014-08-02 - 08-31  

 



 

Laimutės Tamoševičienės akvarelės paroda "ĮSPŪŽIAI" 2014.09.13 - 09.28  

 



 

Giedrės Putnikaitės fotografijos paroda "PAČIŪŽA VOGUE" 2014.09.13 - 09.28  



 

Mariaus Strolios tapybos paroda "IŠ OBELS...". 2014.10.04 - 10.26 

 



 

Paroda liepų alėjoje  
J.Vienožinskio dailės mokyklos N.Vilnios filialo mokinių mozaikų paroda  

(mokyt. A. Liatukas). 2013.06.14 – 08.18 
 



• Rekreacija ir šventės: vyko tiek įmonių organizuoti (1 mokymas 15 
žmonių; dar 1 dėl įvairių priežasčių atsisakė) 3 konferencijos (425 
žmonių), 2 įmonės renginiai (110 žmonių), 3 filmavimai, 3 šventės 
renginiai iki 50 žmonių; 1 šventė iki 100 žmonių; 1 šventė iki 400 
žmonių), tiek vilniečių (2 paketai šventei iki 50 dalyvių, 7 privatūs 
renginiai - 179 žmonių) privačios šventės bei 25 santuokų ceremonija 
(1 ceremonija – tai 2 val. atviroje erdvėje ir 2 val. patalpose, dar 3 dėl 
įvairių priežasčių atsisakė). 

• Privatūs renginiai. Pavėsinės išnuomotos 180 kartų (viso 478 val. , o tai 
1,7 karto daugiau nei 2013 m.), kitos atviros sodo erdvės (pievelės, 
piknikų aikštė) išnuomotos 75 kartus (viso 284 val.); patalpos 
išnuomotos 46 kartų (viso 187 val., lyginant su 2013 metais išnuomota 
1,3 karto daugiau, bet laikas, už kurį buvo sumokėta, liko toks pat). 
Išrašyta 165 sąskaitos faktūros už 96480,21 Lt (tame skaičiuje 16744,54 
PVM mokestis); sudarytos 63 trumpalaikės nuomos sutartys (1,5 karto 
daugiau nei 2013 m.), išrašyti 30 garantiniai raštai santuokų rūmams (2 
kartus daugiau nei 2013 m.). Suvesta ir sutikrinta 525 pavedimai. 

• Nemokami renginiai ir šventės. Tai (išskyrus Botanikos sodo 
organizuojamus renginius ir mokymus) Vilniaus universiteto ir 
partnerių renginiai (vasaros vaikų stovyklėlės, fakultetų ar centrinių 
rūmų organizuojami renginiai, paskaitos ir pan.) vyko pievelėse ir 
pavėsinėse (44 kartų - 106 val., t.y. 2 kartus daugiau nei 2013 m.) bei 
patalpose (43 kartų - 277 val. – trukmė 1,6 karto ilgesnė, nei 2013 m.).  



Ekskursijos ir edukacinės 

programos 



Ekskursijos ir  

edukacija 
 
 
 

 

Didžioji dalis ekskursijų ir edukacinių 
programų buvo užsakoma ir 
registruojama Ryšių su visuomene 
skyriuje ir vykdoma Kairėnuose – 282 
kartus, dar 30 ekskursijas sodo 
darbuotojai pravedė Vingio skyriuje 
(statistikoje šios ekskursijos 
nenagrinėjamos). 



Daugiausia VU botanikos sode  su gidu lankėsi 
Vilniaus miesto gyventojai – tai sudarė 73% 
visų apsilankymų. Taip pat ekskursijose su gidu 
buvo grupių iš Šiaulių (4 gr.),  Alytaus ir 
Panevėžio  ( po 3 vnt.), Elektrėnų  (2 gr.) miestų 
, po vieną grupę iš Marijampolės, Trakų, Kauno, 
Vievio, Kėdainių, Pasvalio. Mažiausiai sode 
ekskursijose su gidu - Lietuvos rajonų 
gyventojų. Šiemet ekskursijų pageidavo  
Vilniaus, Jonavos, Molėtų, Šalčininkų 
(Dieveniškės, Turgeliai), Kupiškio  rajonų 
gyventojai. 
Gido ar edukacinės programos vedėjo paslaugų 
reikia labai įvairių grupių žmonėms. 2014 
metais gidas ar edukacinė programa buvo 
užsakytas lopšeliams – darželiams (24 kartus), 
pradinėms mokykloms (42), vidurinėms ir 
pagrindinėms mokykloms (42), gimnazijoms ir 
progimnazijoms (43), kitiems lankytojams (kitų 
aukštųjų mokyklų studentams, VU 
darbuotojams, VU Vaikų universitetui, šeimoms, 
Lietuvos banko darbuotojams, ambasadų 
darbuotojams, mergvakariams ir kt.) – 142 
kartus. 
 

Ekskursijos ir edukacija 



Paruošta 1 nauja ir vykdytos 7 

anksčiau sukurtos edukacinės 

programos:  

Kelionė į praeitį: VU Botanikos sodo 

istorija, plėtra, Kairėnų dvaro ir 

dvariškių istorijos; Gražiausi sodo 

žiedai  ir jų paslaptys; Kaip klonuoti 

augalus; Mokomės pažinti augalus: 

lapai, žiedai, vaisiai; Kokie augalai 

vabzdžius ėda...; Gamtos žinutė 

mums; Ekologiškos daržovės ir kaip 

jas užauginti; Tekančios saulės 

šalies sodo paslaptys (nauja).  

 

Iš 293 užsakytų šio tipo paslaugų 

edukacinės programos sudarė 44 %, 

t. y. buvo užsakytos 128 kartus. 

2014 daugiausiai ekskursijų ir 

edukacinių programų buvo užsakyta, 

gegužės, birželio ir rugsėjo 

mėnesiais  



SVETAINĖS 



Svetainė ir foto galerija 

 Oficialioje sodo svetainėje apsilankė 232 000 

lankytojų (167 000 unikalių), peržiūrėjusių virš 

0,72 mln. puslapių ar fotografijų. Svetainėje 
paskelbta 28 naujienos. 



Foto galerijoje 2014 metais 

daugiausiai kartų 

žiūrėta fotografija 



2014 m. žiūrimiausios nuotraukos 



 



 

Facebook socialiniame tinkle puslapis apie meno 
parodas gamtos muziejuje: Paroda Gamtos muziejuje 



Facebook socialiniame tinkle puslapis apie Žemės meną: 
LandArt.Lt 



Facebook socialiniame tinkle puslapis apie Ikebana: 
Ikebana Lietuvoje 



Leidiniai, dizainas ir informacijos 

sklaida 

SKRAJUTĖS: 
4 rūšių skrajučių (LT, RU, EN, PL kalbomis) su Botanikos sodo vaizdais dizainas 
ir paruošimas spaudai (dydis 10x21 cm, viršus spalvotas, kita pusė juodai balta). 



 

BUKLETAI: 

„Index seminum 2014“ 

(spalvotas 13 psl. 

elekroninė versija)  

- Gido „VU Botanikos sodas 

Kairėnuose“ LT ir ENG kalbomis  

atnaujinimas/papildymas, 

paruošimas spaudai (spalvotas, 

dydis 10x21cm, 20psl. ir viršelis)  

- Festivalio „Flora Jazz 2013“ 

bukleto dizainas ir paruošimas 

spaudai (spalvotas, dydis 10x21 

cm,16psl. ir viršelis) 

 



SKELBIMAI: 

- Festivaliui „Flora Jazz 2013; 

-Tarptautinei biologinės įvairovės 

dienai skirtai šventei; 

- Parodoms Gamtos muziejuje; 

- Žemės ir aplinkos meno parodai 

„Deja vu“; 

- Tarptautinei konferencijai „Žaliosios 

edukacinės erdvės ir ugdymo 

procesas: gerosios patirties sklaida“. 



 

Dovanų čekiai 
Dovanų čekio 2014 metams (vokelis ir kortelė) dizainas ir gamyba. 
Vokelis - rankų darbo. 

Bilietai 
Botanikos sodo lankymo bilietų 2015 metams 
(mėnesiui, metams) dizainas ir maketas.  

Suvenyrinio ženkliuko 

dizainas Botanikos sodo 

40 metų jubiliejaus proga 



 

- BS spalvoto ir nespalvoto piešto plano 

papildymas, naujų vietų, takų situacijos 

įpiešimas. 

- BS Europos sąjungos žiedo skrajutė 

- Logotipo skirto „Žvalumo dienai“ sukūrimas  

 



Įvairių lankstukų, skrajučių, skelbimo  
ant tento, pažymėjimų, etikečių, 
sveikinimų, kvietimų ir pan. (popierinė ir 
elektroninė versija) dizainas ir paruošimas 
spaudai. 



Informacijos sklaida 

• Su Vilniaus TIC : lankstinukų platinimas (apie 10000 vnt.) 4 
Vilniaus TIC‘uose), taip pat ir su regioniniais TIC (Birštonas, 
Trakai, Druskininkai, Zarasai, Utena) – juose irgi platinti sodo 
lankstinukai (1600 vnt.). Taip pat spalvoti lankstinukai išsiusti į 
150 mokyklų. Organizuotas sodo nespalvotų lankstinukų 
dauginimas – jų išplatinta apie 20 000 vnt.  

• Taip pat bendradarbiauta su Vilniaus Turizmo informacijos 
centru Vilniaus miesto kortelės projekte ir Pasaulinės turizmo 
dienos minėjimo renginių programoje, teikta informacija 2 
Vilniaus TIC leidžiamiems leidiniams. 



Informacijos sklaida: populiarinimas 

Eil. Nr. Publikacija, interviu ir kt. 2014 

  

1 BS darbuotojų mokslo populiarinimo straipsniai: žurnaluose + portaluose 4+10 

2 Dalyvavimas televizijos laidose 12 

3 Dalyvavimas radijo laidose 16 

4 Kitų autorių straipsniai interviu su BS darbuotojais pagrindu: žurnaluose + portaluose  8+5 

5 Žurnalas „Rasos“:  Klausk specialisto: BS darbuotojų komentarai ir atsakymai į skaitytojų klausimus 21 

6 Kitų autorių straipsniai apie BS: žurnaluose + unikalūs straipsniai portaluose 12+18 

7 BS  darbuotojų nuotraukos socialiniuose tinkluose 

Panoramio.com, Facebook, Google+, Istagram  

586 

8 Video filmai ar reportažai apie VU Botanikos sodą Kairėnuose socialiniuose tinkluose 5 



Trumpai apie viską 
• Lankytojų skaičius lyginant su 2013 metais augo minimaliai, daugiausiai nemokamų 

renginių sąskaita.  
• Pajamos lyginant su 2013 metais tiek gaunamos iš lankytojų, tiek iš kitų veiklų augo 

(11% ir 18% atitinkamai).  
• Pravestų ekskursijų ir edukacinių programų skaičius lyginant su 2013 metais išaugo 2 

kartus, o pajamos už juos - 1,8 karto.  
• Kartu su partneriais ar sodo darbuotojų pastangomis organizuota 30 kultūrinių 

renginių, iš jų 18 koncertų ir 10 parodų.  
• Kartu su partneriais ar sodo darbuotojų pastangomis organizuota 20 švietėjiškų 

renginių: seminarų, konferencijų, paskaitų, parodų, konkursų ar dalyvauta mokslo 
festivaliuose. 

• Daugiau nei 400 kartų sodo infrastruktūra buvo panaudota komerciniams, 
kultūriniams ar švietėjiškiems renginiams. Pajamos už komercinį infrastruktūros 
panaudojimą (pajamų kategorija „nuoma“) išaugo 1,5 karto, lyginant su 2013 metais. 

• Didėjo internetinės auditorijos apimtis. Oficialios svetainės nežymiai (167 000 
unikalūs lankytojai), socialiniuose tinkluose – kartais (googl‘e+  250 tūkstančiai 
parodymų paieškos rezultatuose, Facebook‘e pasekėjų skaičius išaugo iki 5456). 

• 2014 metais visuomenė spaudoje ir internetinėje erdvėje apie sodą buvo informuota 
57 kartus unikaliais straipsniais ar interviu. Išplatinti 4 BNS spaudos pranešimai 
cituoti pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. Sodo darbuotojai 28 kartus davė 
interviu ar dalyvavo televizijos ir radijo laidose. Socialiniuose tinkluose sodo 
darbuotojai publikavo virš 600 fotografijų ir videofilmų (nurodant VU botanikos sodą). 

• Į sodą stažuotėms iki 1 mėn. buvo atvykę 2 studentų grupės (iš Vokietijos ir 
Prancūzijos), 1 studentė ilgalaikei  (3 mėn.) stažuotei atvyko iš Slovakijos. Paskaitas 
skaitė dėstymo vizito atvykusi kolegė iš Čekijos. 

• Bendradarbiauta su 8 užsienio šalių ambasadomis, kartu organizuota 1 šventė ir 1 
mokymai. 


