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VU Botanikos sodo  

VEIKLA VISUOMENEI 



Lankytojai dėsningumai 

• Lyginant su 2014 metais lankytojų skaičius išaugo 5,5 %. 
• Lankytojų atvykimo tikslai buvo įvairūs: ½ nepriklauso jokiai 

aiškiai grupei, matyt, atvyko į botanikos sodą, pažiūrėti augalų ar 
pasivaikščioti gražioje aplinkoje; ¼ lankytojų atvyko į muges ar 
nemokamus renginius , o dar ¼ su konkrečiu tikslu, t.y. klausyti 
koncerto, dalyvauti ekskursijoje ar edukacinėje programoje, 
pajodinėti ar į ne VU Botanikos sodo organizuojamą renginį / 
šventę. 

Lankytojai 

• 73 300 Kairėnuose ir 5400 Vingio skyriuje, iš jų 4000 per Tulpių 
žydėjimo popietę. 
 



Šventės, parodos 

Užsakymai Mugės 

Ekskursijos, edukacinės programos 



Atvykimo tikslas Lankytojai 
2015, tūkst. 

Lankytojai 
2015, %* 

Mugės 10,0 12,7 ↑ 

Nemokami renginiai, nemokamos ekskursijos, renginių dalyviai su 
kvietimais (tame skaičiuje ir oficialių renginių dalyviai) 

10,0 12,7 ↑ 

a) Vingio skyriuje 4,5 5.7 
a) Kairėnuose 5,5 7.0 

Kiti be bilietų (vaikai iki 7 m., VU darbuotojai, VU GMF, VIKO ATF 
studentai, mokyklų su kuriomis VU ar VU BS turi sutartis mokiniai ir 
pan.) 

2,5 3,2 

Viso nemokamai: 22,5 28,5 ↑ 
Koncertai 5,0 6,3 ↓↓ 
Ekskursijos ir edukacinės programos 4,1 5.2 ↓ 

Įmonių ir asmenų organizuotos šventės, seminarai, santuokos 
(užsisakant papildomas paslaugas) 

5,4 6.8 ↓ 

a)  pirktas paslaugų paketas, t.y. bilietų kaina jau įskaičiuota, bet 
patenka į nuomos buhalterinę kategoriją 

1,9 2,4 

a)  pirkti bilietai 3,5 4.4 ↓↓ 
Asmenys užsisakę jojimo ar pasivažinėjimo karieta paslaugas 3,0 3,8 ↑ 
Kiti su bilietais 38,7 49,2 ↑ 
Viso su bilietais: 56,2 71,4 ↓ 
Viso: 78,7 5,5% ↑ 



                      Pajamų struktūra 2015 metais,  procentais 

 Pajamos, susijusios su lankytojais padidėjo 12%, lyginant su 2014 m.. Pajamų 
struktūra buvo: bilietai - 68% (lyginant su 2014 metais, pajamos eurais už bilietus 
išaugo 13%), nuomos paslaugos – 15,8% (išaugo 2%), žirgų laikymas (vien pajamos 
neatmetus išlaidų) – 8% (išaugo 8,5%), žirgų paslaugos (be žirgų laikymo) – 6,7% 
(išaugo 1,5 karto), gidų paslaugos – 1% (sumažėjo 35%), augalai – 0,2% (sumažėjo 
79%).  
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Ekskursijos ir edukacinės programos 



Ekskursijos ir  

edukacija 
 
 
 

 
Sode apsilankė 563 ekskursijos. 
Maždaug pusei iš jų buvo suteiktos 
mūsų darbuotojų paslaugos. 
Ekskursijų su gidu ir edukacinių 
programų buvo pravesta daugiau nei 
2009 - 2014 metų vidurkis, bet 
nepavyko išlaikyti rekordinių 2014 
metų pasiekimų. Taigi, pravesta 265 
ekskursijos ir edukacinės programos, 
iš jų daugiausiai buvo apžvalginių 
ekskursijų (163), antroje vietoje 
edukacinės programos (75), trečioje 
vietoje specializuotos edukacinės 
ekskursijos (27).  Virš 50% ekskursijų 
ir edukacinių programų buvo 
nemokamos. 



Daugiausia VU botanikos sode su gidu lankėsi 
Vilniaus miesto gyventojai – tai sudarė 78% 
visų apsilankymų. Taip pat ekskursijose su gidu 
buvo grupių iš  Kauno ir Kauno raj. ( 9 grupės), 
Ukmergės  (po 3 vnt.), Elektrėnų, Rokiškio, 
Panevėžio, Kaišiadorių  (2 gr.) miestų , po vieną 
grupę iš Utenos, Šalčininkų, Pabradės, 
Gargždų, Kėdainių, Širvintų, Palangos. 
Mažiausiai sode ekskursijose su gidu - Lietuvos 
rajonų gyventojų. Šiemet ekskursijų pageidavo  
Vilniaus,  Kauno  rajonų gyventojai. Prasiplėtė 
lankytojų su gidu iš užsienio šalių geografija: 
JAV, Japonija, Airija, Rusija (Maskva), Ukraina 
(Simferopolis), Baltarusija, Latvija, Lenkija - po 
vieną grupę. 

Ekskursijos ir edukacija 



RENGINIAI 

Sode buvo organizuota 3 mokslinės 

konferencijos (2 iš jų su partneriais), 2 

mokslo festivalių renginiai, 20 viešų 

edukacinių ekskursijų penktadieniais, 3 

šventės ir 5 parodos susijusios su gamta 

(visos su partneriais), 13 koncertų (visi su 

partneriais), 10 meno parodų, 6 

nesusijusios su gamta šventės. 



2015-01-02 botsodas.lt atidarymas visuomenei. 

2015-01-19 paviešintas filmas apie VU botanikos sodą. 

2015-04-10 - 2015-10-04 „Penktadienis kolekcijose“ . 

2015-05-09 – 2015-12-21 Parodos Gamtos muziejuje (8). 

2015-05-09 „Tulpių žydėjimo popietė“. 

2015-05-10 „Flora Jazz“. 

2015-05-15 Augalų žavadienis. 

2015-05-23 Tarptautinei biologinės įvairovės dienai skirta šventė. 

2015-05-24 Poezijos pavasaris Vingio skyriuje. 

2015-05-29 – 2015-05-31 Mugė „Lietuvos žiedai“. 

2015-05-31 – 2015-09-06 Kairėnų vasaros festivalis (8 koncertai). 

2015-06-13 Mezgimo viešumoje diena. 

2015-06-16 – 2015-08-18 Paroda liepų alėjoje. 

2015-06-18 Vidurvasario šventė. 

2015-07-04 Gėlių paroda muziejuje. 

2015-07-19 – 2015-08-30 Kristupo vasaros festivalis (4 koncertai). 

2015-08-26 LUBSA 10 – mečio minėjimas 

2015-08-29 Žvalumo diena. 

2015-08-29 Dandrelių popietė (Vingio skyriuje). 

2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda.  

2015-09-18-20 Mugė „Lietuvos žiedai“. 

2015-09-19 Lauko puokščių seminaras. 

2015-09-11 ir 2015-09-14 Erdvėlaivis žemė. 

2015-09-25 Tyrėjų naktis. 

2015-09-26 Vynuogių paroda. 

2015-10-08 Konferencija „Įtraukianti, kūrybiška gamtamokslinė edukacija: skirtingos patirtys įvairovės link“. 

2015-10-23 Konferencija „Botanikos sodų kolekcijų kaupimo tendencijos ir jų įtaka Lietuvos ūkininkų sodybų  ir 

priemiesčių želdinių formavimui“. 

2015-12-18 GMF ir VU Botanikos sodo metų užbaigimo renginys 

 

 

 

Renginiai ir įvykiai: 



2015-01-02 botsodas.lt atidarymas visuomenei 



2015-01-19 paviešintas filmas apie VU botanikos sodą 



2015-04-10 - 2015-10-04 „Penktadienis kolekcijose“ (20 kartų)  



Parodos Gamtos muziejuje (8): 

 2015-05-09 – 2015-12-21  



2015-05-09 – 05-17  Vaikų žemėlapių paroda “Mano vieta šiandieniniame pasaulyje”  



2015-05-09 – 05-31  Gamtos fotografų klubo „Žaliasis skėtis“ foto paroda 



2015-06-06 – 06-28  Kęstučio Žuko pastelės darbų ir piešinių paroda  



2015-07-02 – 07-30  Eurikos Urbonavičiūtės tapybos darbų paroda “Pradžia“ 



2015-08-01 – 08-23 Reginos Pečiulytės tapybos darbų paroda „(Ne) jaukus gyvenimas“  



2015-08-29 – 09-27. Daivos Kairevičiūtės grafikos darbų ir piešinių paroda „Ten-Čia“  



2015-10-03 - 10-31 Mariaus Strolios piešinių paroda “Peržiūra”  



2015-12-21 Jūros-Audronės Vaškevičiūtės paroda “Beždžionės metai” 

 



2015-05-09 „Tulpių žydėjimo popietė“ 



2015-05-10 „Flora Jazz“ 



2015-05-15 Augalų žavadienis. 



2015-05-23 Tarptautinei biologinės įvairovės dienai skirta šventė 



2015-05-23 Konkursas “Žalioji palangė” 



2015-05-24 Poezijos pavasaris Vingio skyriuje 



2015-05-29 – 2015-05-31 Mugė „Lietuvos žiedai“ 

 



2015-05-31 – 2015-09-06 Kairėnų vasaros festivalis (8 koncertai) 



2015-06-13 Mezgimo viešumoje diena 



2015-06-16 – 2015-08-18 Vaikų mozaikų paroda liepų alėjoje 

 



2015-06-18 Vidurvasario šventė 



2015-07-04 Gėlių paroda muziejuje 



2015-07-19 – 2015-08-30 Kristupo vasaros festivalis (4 koncertai) 

 



2015-08-26 LUBSA 10 – mečio minėjimas 



2015-08-29 Žvalumo diena 



2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda “Kelionė”  



2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda “Kelionė”  



2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda “Kelionė”  



2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda “Kelionė”  



2015-09-12 -  2015-10-31 Žemės meno paroda “Kelionė”  



2015-09-18-20 Mugė „Lietuvos žiedai“ 



2015-09-19 N. Degutienės lauko puokščių seminaras 



2015-09-11 ir 2015-09-14 Erdvėlaivis žemė 



2015-09-25 Tyrėjų naktis 



2015-09-26 Vynuogių paroda 



2015-10-08 Konferencija „Įtraukianti, kūrybiška gamtamokslinė edukacija: 

skirtingos patirtys įvairovės link“. 



2015-10-23 Konferencija „Botanikos sodų kolekcijų kaupimo tendencijos ir jų 

įtaka Lietuvos ūkininkų sodybų  ir priemiesčių želdinių formavimui““. 



2015-12-18 GMF ir VU Botanikos sodo metų užbaigimo renginys 



Privatūs renginiai. Rekreacija ir 
šventės. Nemokami renginiai ir 

šventės.  

 
Sodo infrastruktūra, t. y. patalpos, pavėsinės, pievelės, iškylų aikštė, 
kėdės, stalai, demonstracinė įranga, intensyviai naudota Vilniaus 
universiteto, įskaitant ir VU Botanikos sodo, (34 proc.) ir 
užsakomiesiems renginiams (66 proc.) – užfiksuota virš 500 
panaudojimo atveju. Įvairi sodo infrastruktūra privačių ir VU renginių 
metu buvo naudota apie 1800 val.. 

 



SVETAINĖS 



Svetainė ir foto galerija 
Oficialioje sodo svetainėje apsilankė 182 000 unikalių lankytojų (padidėjo 

9%), peržiūrėjusių virš 0,74 mln. puslapių ar fotografijų. Svetainėje 

paskelbta 42 naujienos, beveik kiekvieną savaitę – naujos fotografijos 

(viso apie 180 „mažųjų“ fotografijų) bei komentaras pirmajame 

puslapyje. Oficialioje sodo svetainėje populiariausios buvo temos 

susijusios su sodo lankymu ir teikiamomis paslaugomis, taip pat 

lankytojai ieškojo informacijos apie augalus, iš kurių populiariausi buvo 
sausmedžiai ir šilauogės. Populiariausių svetainės puslapių šimtukas: 
vienetai pagal turinį (kairėje) ir unikalūs parodymai (dešinėje) 

  

Žalieji 
puslapiai; 62 

Lankymas; 17 

Kita 
informacija; 

21 

Žalieji 
puslapiai; 
140190 

Lankymas; 
154186 

Kita 
informacija; 

118959 

Populiariausių svetainės puslapių šimtukas: vienetai pagal turinį (kairėje) ir 
unikalūs parodymai (dešinėje) 

  



Foto galerijoje 2015 metais 

daugiausiai kartų 

žiūrėta fotografija 



2015 m. žiūrimiausios nuotraukos 



 

Google+ informacija 

per 2015 metus 

buvo parodyta 310 

tūkst. kartų, iš jų 

91,5 tūkst. kartų 

peržiūrėtos 

fotografijos, 1,5 

tūkst. kartų atvertas 

sodo profilis bei 1,1 

tūkst. kartų 

peržiūrėti 

pranešimai ir 216 

tūkst. kartų rodyta 

paieškos 

rezultatuose.  





2015 metų galo 

gauti 22 

atsiliepimai, 

bendras 

įvertinimas yra 

4,5 balo iš 5, 

Tripadvisor 

vertina sodą #47 

iš 169 Vilniaus 

lankytinų vietų. 

Tripadvisor 

integruotas į 

Facebook sodo 

paskyrą. 



 

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 



Facebook socialiniame tinkle puslapis apie japonišką 
sodą ir rododendryną: Japoniškas sodas - 

Rododendrynas 



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). 



"Baltic botanic gardens"  

108 psl. + viršelis. 

Dydis: 148mm x 210mm. 

 

“Index seminum”(elektroninė versija) 

16 psl. 

 

LEIDINIAI: 



-Festivaliui „Flora Jazz 2015; 

-Tulpių žydėjimo popietei; 

-Vasaros gėlių parodai; 

-Tarptautinei biologinės įvairovės dienai 

skirtai šventei; 

- Parodoms Gamtos muziejuje; 

- Žemės ir aplinkos meno parodai 

„Kelionė“; 

- Tarptautinei konferencijai „Žaliosios 

edukacinės erdvės ir ugdymo procesas: 

gerosios patirties sklaida“ ir t.t. 

SKELBIMAI: 



Dovanų čekiai 
Dovanų čekio 2015 metams (vokelis ir kortelė) dizainas 
ir gamyba. Vokelis - rankų darbo. 

Bilietai 

Botanikos sodo lankymo bilietų 2016 metams (mėnesiui, metams) dizainas ir maketas. 

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 3700 vnt.) 4 
Vilniaus TIC‘uose), taip pat ir su regioniniais TIC (Birštonas, 
Trakai, Druskininkai, Zarasai, Utena) – juose irgi platinti sodo 
lankstinukai (1350 vnt.). Taip pat spalvoti lankstinukai išsiusti į 
400 mokyklų. Organizuotas sodo nespalvotų lankstinukų 
dauginimas – jų išplatinta apie 25 500 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. 2013 2014 

  

2015 

1 BS darbuotojų mokslo populiarinimo straipsniai: 

žurnaluose + portaluose 

4+9 4+10 3+13 

2 Dalyvavimas televizijos laidose 17 12 21 

3 Dalyvavimas radijo laidose 10 16 29 

4 Kitų autorių straipsniai interviu su BS darbuotojais 

pagrindu: žurnaluose + portaluose  

12+10 8+5 9+8 

5 Žurnalas „Rasos“:  Klausk specialisto: BS darbuotojų 

komentarai ir atsakymai į skaitytojų klausimus 

  nauja - 21 21 

6 Kitų autorių straipsniai apie BS: žurnaluose + unikalūs 

straipsniai portaluose + facebook 

10 + 18 12+18 4+13+3 

7 BS  darbuotojų nuotraukos www.panaramio.com + 

socialiniuose tinkluose, išskyrus oficialias VU Botanikos 

sodo paskyras  

  viso 600 350+450 

8 Video filmas apie VU Botanikos sodą Kairėnuose + trumpi 

reportažai apie sodo įvykius ar darbus 

  0+5 2+ 8 

http://www.panaramio.com/
http://www.panaramio.com/
http://www.panaramio.com/
http://www.panaramio.com/
http://www.panaramio.com/


Trumpai apie viską 
• 2015 m. sode apsilankė 78,7 tūkstančiai lankytojų (iš jų 5,4 tūkstančio Vingio 

skyriuje), lyginant su 2014 metais lankytojų skaičius išaugo 5,5 %. Lankytojų 
atvykimo tikslai buvo įvairūs: ½ nepriklauso jokiai aiškiai grupei, matyt, atvyko į 
botanikos sodą, pažiūrėti augalų ar pasivaikščioti gražioje aplinkoje; ¼ lankytojų 
atvyko į muges ar nemokamus renginius , o dar ¼ su konkrečiu tikslu, t.y. 
klausyti koncerto, dalyvauti ekskursijoje ar edukacinėje programoje, pajodinėti ar 
į ne VU Botanikos sodo organizuojamą renginį / šventę. 

• Pajamos, susijusios su lankytojais, padidėjo 12%, lyginant su 2014 m.. Pajamų 
struktūra buvo: bilietai - 68% (lyginant su 2014 metais, pajamos eurais už bilietus 
išaugo 13%), nuomos paslaugos – 15,8% (išaugo 2%), žirgų laikymas (vien 
pajamos neatmetus išlaidų) – 8% (išaugo 8,5%), žirgų paslaugos (be žirgų 
laikymo) – 6,7% (išaugo 1,5 karto), gidų paslaugos – 1% (sumažėjo 35%), 
augalai – 0,2% (sumažėjo 79%). Pajamų struktūra nevienoda metų eigoje – 
žiemos mėnesiais dominavo pajamos už žirgų laikymą ir nuomą, o kitais metų 
laikais už lankymo bilietus. 

• Ekskursijų su gidu ir edukacinių programų buvo pravesta daugiau nei 2009 - 
2014 metų vidurkis, bet nepavyko išlaikyti rekordinių 2014 metų pasiekimų. Taigi, 
pravesta 265 ekskursijos ir edukacinės programos, iš jų daugiausiai buvo 
apžvalginių ekskursijų (163), antroje vietoje edukacinės programos (75), trečioje 
vietoje specializuotos edukacinės ekskursijos (27).  Virš 50% ekskursijų ir 
edukacinių programų buvo nemokamos. 

• Sode buvo organizuota 3 mokslinės konferencijos (2 iš jų su partneriais), 2 
mokslo festivalių renginiai, 20 viešų edukacinių ekskursijų, 3 šventės ir 5 
parodos susijusios su gamta (visos su partneriais), 13 koncertų (visi su 
partneriais), 10 meno parodų, 6 nesusijusios su gamta šventės. 



Trumpai apie viską 
• Sodo infrastruktūra, t.y. patalpos, pavėsinės, pievelės, iškylų aikštė, kėdės, 

stalai, demonstracinė įranga, intensyviai naudota Vilniaus universiteto, įskaitant 
ir VU Botanikos sodo, (34 proc.) ir užsakomiesiems renginiams (66 proc.) – 
užfiksuota virš 500 panaudojimo atveju (apie 1800 val.). 

• Informacija apie sodą skelbta oficialioje sodo svetainėje (182 tūkst. unikalių 
lankytojų), augalų duomenų bazėje (3,5 tūkst. unikalių lankytojų), Facebook 
(7300 nuolatinių gerbėjų oficialioje paskyroje), Google+ (310 tūkst. parodymų), 
TripAdvisor (22 atsiliepimai), Instagram, Youtube, Twiter. Per 2015 metus 
paskelbta virš 250 unikalių žinučių (tekstinių, foto, video, mišrių), daugiausiai 
Facebook ir Google+ kanaluose. Viso publikuota virš 700 skirtingų fotografijų, 
virš 50 renginių kvietimų/aprašymų, virš 40 informacinių pranešimų apie sode 
žydinčius augalus ar vykusius renginius, 10 skirtingų video įrašų. 

• VU Botanikos sodo darbuotojai paskelbė 15 mokslo populiarinimo straipsnių (3 
žurnaluose ir 13 interneto portalų), dar 17 straipsnių (9 žurnaluose ir 8 
portaluose) buvo parašyti kitų autorių, bet interviu su sodo darbuotojais pagrindu. 
Vien tik kiti autoriai apie VU botanikos sodą rašė 4 kartus įvairiuose leidiniuose ir 
16 kartų portaluose. „Rasos“ žurnalo „Klausk specialisto“ rubrikoje sodo 
darbuotojai 21 kartą atsakinėjo į skaitytojų klausimus. Sodo darbuotojai 21 kartą 
dalyvavo televizijos ir 29 kartus radijo laidose (beveik dvigubai daugiau nei 2014. 
Tai gražaus bendradarbiavimo su LRT pavyzdys). Socialiniuose tinkluose 
(išskyrus sodo oficialias paskyras) sodo darbuotojai publikavo apie 800 
fotografijų. Sukurtas ir viešai (LRT) demonstruotas videofilmas apie VU 
Botanikos sodą. 



Ačiū už dėmesį  


