
VU Botanikos sodo  

Ryšių su visuomene 

skyrius 

D. Ryliškis, R. Ryliškienė, A. Paliukėnienė, I. Raubaitė,     

S. Žilinskaitė 

2013 



Darbai ir darbuotojai 

 Etatiniai: Darius Ryliškis, Rasa Ryliškienė, Alma 

Paliukėnienė, Inga Raubaitė ir Ingrida Narbutaitė. 

 Neetatiniai nuolatiniai: Silva Žilinskaitė 

 Neetatiniai pagalbininkai (eskursijų vedimas): K. Balnytė,     

E. Kerbelis, A. Meiduvienė, A. Pečiulytė. 

 Kasininkai: Nida Eidukaitytė, Natalija Pelerman, Giedrė 

Leikytė, Jelizovieta Moriakova, Ona Kuzmickaitė, Ieva 

Bartaševičiūtė. 
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Specifiniai darbai 

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

 A. Paliukėnienė – komerciniai renginiai, sąskaitos, kasų 
kontrolė;  

 I. Raubaitė – dizainas, meno parodos;  

 R. Ryliškienė – ekskursijos, edukacija, 
bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis;  

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

 I. Narbutaitė – darbo organizavimas savaitgaliais. 



Lankytojai Kairėnuose 
Atvykimo tikslas Lankytojai 

2013, tūkst. 

Lankytojai 

2013, % 

Mugės 7,5 10,5 

Nemokami renginiai, nemokamos ekskursijos, renginių dalyviai su 

kvietimais (tame skaičiuje ir oficialių renginių dalyviai) 

6 8,4 

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 2,8 

Viso nemokamai: 15,5 21,8 

Koncertai 12 16,9 

Ekskursijos ir edukacinės programos 2,9 4,1 

Įmonių ir asmenų organizuotos šventės, santuokos (užsisakant 

papildomas paslaugas) 

6 8,4 

Asmenys užsisakę jojimo ar pasivažinėjimo karieta paslaugas 2 2,8 

Kiti su bilietais 33,2 46,1 

Viso su bilietais: 55,7 78,2 

Viso: 71,2 100,0 

 



Šventės, parodos 

Užsakymai Mugės 

Ekskursijos, edukacinės programos 



                      Pajamų struktūra 2013 metais 

Pajamų, gautų iš lankytojų, struktūra buvo: bilietai sudarė 77,8% (lyginant su 2012 
metais, pajamos už bilietus išaugo 8%), nuomos paslaugos – 14,1%, žirgų paslaugos 
(be žirgų laikymo) – 5,4%, gidų paslaugos – 1,1%. Perskaičiavus už ekskursijas (gidas 
+ bilietai) ir jojimą (paslauga + bilietas) gautas pajamas, bilietų dalis sumažėja iki 
71,4%, o ekskursijų dalis išauga iki 4,7%, o žirgų paslaugų - iki 8%.  
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RENGINIAI 



02.05. Poznanė. Ex situ konferencija 
02.06. Duomenų bazės 
02.26. VI Europos botanikos sodų kongresas Graikijoje. 
03.05. Anglijos parkai ir sodai. 
09.06 Dr. Michaela Jarkovska paskaita ,,Gregoras Johanas Mendelis" 
          

Paskaitos 



PAGRINDINIAI RENGINIAI: 

Gegužės 11 d. Tulpių diena 

Gegužės 18 d. Tarptautinė biologinės įvairovės diena. Augalų žavadienis 

Birželio 1 d. Subuvimas 'Gyvosios tarmės' Vingio skyriuje 

Rugsėjo 7 d. Žemės ir aplinkos meno parodos „Metamorfozės“ atidarymas 

Lapkričio 14 d. Tarptautinė konferencija „Žaliosios edukacinės erdvės ir 

ugdymo procesas: gerosios patirties sklaida“  



Tulpių diena 



Subuvimas  

'Gyvosios tarmės' Vingio 

skyriuje 
 



Biologinės įvairovės diena 



Augalų žavadienis 



Konkursas „Žalioji palangė“ 



Žemės meno paroda 
„Metamorfozės” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Erdvėlaivis žemė (09.19) „Spalvotoji genetika” – prof. Izolda Pašakinskienė  

MOKSLO FESTIVALIAI: 

Erdvėlaivis žemė 

 



Tyrėjų naktis 



Tarptautinė konferencija  

„Žaliosios edukacinės erdvės ir 

ugdymo procesas: gerosios patirties 

sklaida“  

 



Muzikiniai renginiai (Kristupo vasaros festivalis, Bardų vasaros festivalis, 
Tarptautinis jaunimo džiazo festivlais) 

Parodos Gamtos muziejuje ir Informciniame centre 
Mugės ‘Lietuvos žiedai’ (kartu su LGS) 

Vidurvasario šventė (kartu su 4 ambasadomis) 
ES pirmininkavimo renginiai 

 

 

KITI RENGINIAI: 



Tarptautinis jaunimo 

bigbendų festivalis  

"Flora Jazz“ 2013 
 



Kristupo vasaros 

festivalis  

Kristupo vasaros festivalio koncertai: 
„Baltas Paukštis“ V. Kernagiui atminti;  
„Monmartro gatvelėmis“ su Evelina Sašenko;  
Kristupo vasaros festivalio atidarymo koncertas;  
Ievos Narkutės autorinis;  
Vintažinės dainos;  
Aktorių trio;  
Karibų pakrantės šokių fiesta;  
Martynas Levickis – Misija tęsiasi;  
Paskutinį sekmadienį. 
 



Bardų vasaros festivalis  
Koncertavo:  
Kostas Smoriginas;  
Andrius Kaniava ir grupė;  
„Liūdni slibinai;  
Šeimyniniai duetai; Ditkovskis ir Neda;  
Grupė „Adios“;  
D. Razauskas.    
 



Parodos  

Gamtos muziejuje: 
6 parodos (1 pakartota ES pirminninkavimo proga): gegužė – spalis 2013  



Vaikų žemėlapių paroda “Mano vieta šiandieniniame pasaulyje”  

2013.05.04 - 06.02 

 



 

Dušan Swalens foto paroda “BIO – ELEMENTAI”  

 2013.06.03-07.07 

 



Jolita Antanavičienė KARPINIŲ PARODA.  

2013.07.13 - 08.04 

 



 

Irina Kostina tapybos paroda "NEIŠSAKYTA"  

2013.08.10-09.01 

 



Lietuvos veltinio amatininkų gildijos veltinio paroda "VANDUO"   

2013.10.05-10.27 

 



 

Parodos  
Informaciniame centre 



Paroda: Gregoras Johanas Mendelis  



Ūlos Babenskaitės bakalaurinio darbo paroda 



 

Paroda liepų alėjoje 2013.06.17 – 07.31 
J.Vienožinskio dailės mokyklos N.Vilnios filialo mokinių mozaikų paroda (mokyt. A.Liatukas). 



Mugės “Lietuvos žiedai” 

 



Nordic Midsummer 2013 

Vidurvasario šventė 



ES pirmininkavimo renginiai 

sode 



 Privatūs renginiai. Pavėsinės išnuomotos 159 kartus; patalpos 

išnuomotos 36 kartų. sudarytos 43 trumpalaikės nuomos sutartys, 

išrašyti 15 garantiniai raštai santuokų rūmams.  

 Rekreacija ir šventės: vyko tiek įmonių organizuoti (3 mokymai 84 

žmonių, 2 konferencijos 170 žmonių, 4 įmonės renginiai  390 

žmonių, 2 filmavimai, 1 šventės renginys iki 50 žmonių), tiek 

vilniečių (1 paketas šventei iki 50 dalyvių, 13 privačių renginių - 440 

žmonių), privačios šventės bei 14 santuokų ceremonija (dar 1 dėl 

įvairių priežasčių atsisakė).  2 ES pirmininkavimo renginiai. 

 Nemokami renginiai ir šventės. Tai (išskyrus Botanikos sodo 

organizuojamus renginius) Vilniaus universiteto renginiai (vasaros 

vaikų stovyklėlės, fakultetų ar centrinių rūmų organizuojami 

renginiai), ambasadų darbuotojų apsilankymai ir pan. vyko 

pavėsinėse (24 kartų) bei patalpose (39 kartų). 



Ekskursijos 

ir 

edukacinės 

programos 



Ekskursijos ir  

edukacija 
 

 

 

 

Ekskursijos ir edukacinės 
programos buvo pravestos buvo 
173 kartus. 
 
Paruoštos ir vykdytos 7 
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. 
Edukacinės programos sudarė 
25% šio tipo paslaugų. 



Grupių iš Lietuvos, užsisakiusių 
ekskursijas ar edukacines 
programas, geografija: 2013 metais 
82,5 % visų ekskursijų buvo iš 
Vilniaus miesto ir rajono,  16 % iš 
kitų Lietuvos miestų, 1,5 % iš 
užsienio. 
Gido ar edukacinės programos 
vedėjo paslaugų reikia labai įvairių 
grupių žmonėms. 2013 metais gidas 
ar edukacinė programa buvo 
užsakytas lopšeliams – darželiams 
(18 kartų), pradinėms mokykloms 
(15), vidurinėms ir pagrindinėms 
mokykloms (21), gimnazijoms (14), 
aukštosioms mokykloms (5 – VIKO, 
Vilniaus dailės akademijai, KMAIK 
studentams; Riomerio universiteto 
darbuotojams), įstaigoms ir 
šeimoms, įvairiems VU padaliniams 
(EF, FF, ITTC) ar jų atstovams (71). 
Iš 144 užsakytų šio tipo paslaugų 
edukacinės programos sudarė 36, 
tai yra 25 %. 
 

Ekskursijos ir edukacija 
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Svetainė ir foto galerija 
 Oficialioje sodo svetainėje apsilankė 232 000 

lankytojų (165 000 unikalių), peržiūrėjusių 

virš 0,77 mln. puslapių ar fotografijų. 

Svetainėje paskelbta 26 naujienos, kiekvieną 

savaitę – naujos fotografijos (viso apie 100) ir 

komentaras pirmajame puslapyje. 

  



Svetainė 



Foto galerija 



Foto galerijoje 

2013 metais 

daugiausiai 

kartų – 1044 

kartus -   

žiūrėta 

fotografija 



2013 m. žiūrimiausios nuotraukos 





VU botanikos sodo svetainė 

Facebook socialiniame 

tinkle      

Per 2013 metus:  

226 000 kartus pasiekti unikalūs lankytojai 
(lyginant su 2012 x2); 

415 administratorių veiksmų (iš jų  įkelta 244 
fotografijų ar video); 

Gerbėjų skaičius išaugo 1277-iais – iki 4155; 

29 000 lankytojų aktyvių veiksmų (lyginant su 
2012 x6); 

Veikė ir dar 2 sodui skirtos svetainės Facebook‘e: 
LandArt ir Parodos Gamtos muziejuje 

 

 



 

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



Facebook socialiniame tinkle puslapis apie Žemės meną: 
LandArt.Lt 



Leidiniai, dizainas ir 

informacijos sklaida 

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



„Gruntą valančių augalų ekspozicija VU 

Botanikos sode Kairėnuose“ dizainas ir 

paruošimas spaudai (bukletas spalvotas, dydis 

10x21cm, 20 psl. ir viršelis) 

„Index seminum 2013“  

(spalvotas 17 psl. 

elekroninė versija)  

BUKLETAI: 



 

Festivalis „Flora Jazz 2013“  
 
- Spalvoto bukleto dizainas ir paruošimas 
spaudai: 
Bukleto dydis 10x21 cm,16 psl.ir viršelis. 
- Plakatas, kvietimai: 
Spalvoto plakato paruošimas spaudai. 
Kvietimų (popierinė ir elektroninė versija) dizainas. 



 

SKELBIMAI: 

- Parodai Gamtos muziejuje:  

J. Antanavičienės Karpinių parodai, 

I.Kostinos Tapybos parodai; 

- Tarptautinei biologinės įvairovės 

dienai skirtai šventei; 

- Žemės ir aplinkos meno parodai 

„Metamorfozės“; 

- Tarptautinei konferencijai „Žaliosios 

edukacinės erdvės ir ugdymo 

procesas: gerosios patirties sklaida“. 



Bilietai 
Botanikos sodo lankymo bilietų 2014 metams (mėnesiui, metams) dizainas ir 
maketas. Emerito bilietas 

 www.botanikos-sodas.vu.lt VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO 

LANKYTOJO BILIETAS   METAMS 

 

A.V. 

(Parašas) 

(Vardas, pavardė) 

         Bilieto Nr:  

              Išdavimo data: 

Kasos čekio Nr: 

Galioja 1 metus 

  kartu pateikus asmens dokumentą 

(Vardas, pavardė) 

A.V. 

 Kortelės savininkas gali nemokamai lankytis VU Botanikos sode ir atsivesti svečių. 

Kortelės Nr.: 

Išdavimo data: 

VU bot. sodo direktorius 

Galioja neterminuotai EMERITAS 

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO 
  

Laimutė Balčiūnienė 

Dovanų čekiai 
Dovanų čekio 2013 metams (vokelis ir kortelė) dizainas ir gamyba. 
Vokelis - rankų darbo. 



 

Įvairių lankstinukų, pakvietimų, 
reklaminių skelbimų, švenčių 
dalyvio kortelių, diplomų, atvirukų 
dizainai ir maketai. 



Informacijos sklaida 

 Bendradarbiauta su Vilniaus TIC : lankstinukų platinimas 
(apie 7000 vnt.) 4 Vilniaus TIC‘uose), taip pat ir su 
regioniniais TIC (Birštonas, Trakai, Druskininkai, Zarasai, 
Utena) – juose irgi platinti sodo lankstinukai (apie 2500 vnt.). 
Taip pat spalvoti lankstinukai išsiusti į  250 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 programose, teikta informacija 2 
Vilniaus TIC leidžiamiems leidiniams. 



Informacijos sklaida: 

populiarinimas 

Eil. Nr. Publikacija, interviu ir kt. 2013 

1 BS darbuotojų mokslo populiarinimo straipsniai: žurnaluose + 

portaluose 

4+9 

2 Dalyvavimas televizijos laidose 18 

3 Dalyvavimas radijo laidose 10 

4 Kitų autorių straipsniai interviu su BS darbuotojais pagrindu: 

žurnaluose + portaluose  

10+10 

5 Kitų autorių straipsniai apie BS: žurnaluose + unikalūs straipsniai 

portaluose 

10 + 18 

 



Informacijos sklaida: mokslas 
Eil. 

Nr. 

Publikacijos pobūdis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Knygos, informaciniai leidiniai 

+ tarptautiniu mastu pripažintų mokslo 

leidyklų išleistų knygų skyriai 

0 1 4 3 1 2 2 5+1 

2 Daktaro disertacijos santrauka           1     

3 Straipsniai, cituojami ISI Web 

of Science duomenų bazėje: su 

citavimo indeksu+be citavimo indekso 

1 1 3 3 4 2 3 2+3 

3 Straipsniai, cituojami kitoje ISI 

duomenų bazėje 

          1     

4 Straipsniai, cituojami kitose 

duomenų bazėse 

4 7 6 2 0 0 1 1 

5 Straipsniai recenzuojamuose 

užsienio ir Lietuvos leidiniuose 

+ konferencijų medžiagoje 

8 7 9 8 11 2 14 7+5 

7 Konferencijų pranešimų tezės: 
kitos+ ISI Master Journal list 

5 12 6 14 5 16 15 1+6 



2013 m. problemų 

sprendimas  
 Informacinės sistemos atnaujinimas prie naujo įėjimo 

– dalinai įvykdyta. 

 Naujos kasos darbo organizavimas – įvykdyta. 



2014 m. iššūkiai  

 Ekskursijų gegužės ir birželio mėn. racionalus 

organizavimas. 

 Svetainės lankomumo padidinimas. 

 Informacinės sistemos atnaujinimas prie įėjimo. 

 Naujo informacinio leidinio paruošimas ir išleidimas. 

 Išmaniųjų technologijų taikymas. 

 Pavėsinių ir piknikų aikštelės,  informacinių stendų 

tvarkymo ir/ar atnaujinimo darbai. 

 Vaikų aikštelės įrengimas. 

 



Ačiū už dėmesį  


