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Lankytojai dėsningumai 
• Lyginant su 2015 m. jų skaičius, padidėjo 6%. 

• Lankytojų atvykimo tikslai buvo įvairūs: daugiau kaip pusė 
nepriklauso jokiai aiškiai grupei, matyt, atvyko į botanikos 
sodą pažiūrėti augalų ar pasivaikščioti gražioje aplinkoje; 
1/5 lankytojų atvyko į muges ar nemokamus renginius, o 
dar 1/5 su konkrečiu tikslu, t.y. klausyti koncerto, dalyvauti 
ekskursijoje ar edukacinėje programoje, pajodinėti ar į ne 
VU Botanikos sodo organizuojamą renginį / šventę.  

Lankytojai 
• 79 200 Kairėnuose ir 4 300 Vingio skyriuje – viso 83 500. 

 



Atvykimo tikslas Lankytojai  
2016, tūkst. 

Lankytojai  
2016, % 

Pokytis lyginant su  
2015 

Mugės 10 12,0 - 
Nemokami renginiai, nemokamos ekskursijos, 
renginių dalyviai su kvietimais (tame skaičiuje ir 
oficialių renginių dalyviai) 

7 

8,4 ↓ 

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

2,5 

3,0 - 

Viso nemokamai 19,5 23,4 ↓ 
Koncertai 7,5 9,0 ↑↑ 
Ekskursijos ir edukacinės programos 

5 
6,0 ↑ 

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

2,7 

3,2 ↓↓ 

a)  pirktas paslaugų paketas, t.y. bilietų kaina jau 
įskaičiuota, bet patenka į nuomos buhalterinę 
kategoriją 1 

1,2 ↓↓ 

a)  pirkti bilietai 1,7 2,0 ↓↓ 

Asmenys užsisakę jojimo ar pasivažinėjimo karieta 
paslaugas 2,2 

2,6 ↓ 

Kiti su bilietais 46,6 55,8 ↑ 

Viso su bilietais 64,0 76,6 ↑ 
Viso 83,5   6%↑ 



2016 metų rugpjūčio – 
rugsėjo mėn. praktikantės I. 
Kuzmaitės atliktos įeinančių 
lankytojų stebėsenos  (imtis 
700 lankytojų) įžvalgos  



Uždirbtų lėšų struktūra buvo: bilietai – 76,5% (lyginant su  

                      Lėšų struktūra 2016 metų eigoje 

Uždirbtų lėšų struktūra buvo: bilietai – 76,5%, nuomos paslaugos – 8,7%, žirgų 

laikymas (vien uždirbtos lėšos neatmetus išlaidų) – 6,7%, žirgų paslaugos (be žirgų 

laikymo) – 6,3%, gidų paslaugos – 1,8%. 



RENGINIAI 

Viso 2016 metais VU botanikos sode darbuotojai organizavo virš 90 renginių: 

  

2 mokslinės konferencijos (abi su partneriais),  

2 mokslo festivalių renginiai (abu su partneriais);  

22 viešos edukacinės ekskursijos;  

9 paskaitos;  

6 šventės ir 5 parodos susijusios su gamta (4 parodos su partneriais);  

1 knygos pristatymas;  

12 koncertų (visi su partneriais);  

12 meno parodų; 

1 poezijos vakaras (su partneriais);  

2 augalų mugės (su partneriais);  

5 nesusijusios su gamta šventės (4 iš jų su partneriais);  

12 edukacinių-kūrybinių užsiėmimų (visi su partneriais). 



Šventės, parodos 

Užsakymai Mugės 

Ekskursijos, edukacinės programos 



2016-02-10 V. Stakelienės paskaita "Svarbiausi augalų morfologiniai požymiai" bei A. Aučinos įspūdžiai iš mikorizės 

tyrėjų kongreso JAV. 

2016-02-17 V. Pribušauskaitės paskaita „Pavasaris Karališkajame Botanikos sode Londone“. 

2016-02-24 R. Šimėnaitės paskaita „Kelionė po Lenkijos botanikos sodus, arboretumus ir oranžerijas – Rogovas, 

Lodzė, Poznanė“. 

 

2016-03-02 S.Žilinskaitės paskaita „Niujorko, Čikagos ir Sent Luiso Botanikos sodai“. 

2016-03-09 R. Ryliškienės paskaita „Įspūdžiai iš 9-ojo tarptautinio kongreso, skirto edukacijai Botanikos soduose“. 

2016-03-16 G. Štukėnienės paskaita „Iš 25-ojo tarptautinio EUCARPIA simpoziumo Belgijoje sugrįžus“. 

2016-03-23 A. Skridailos paskaita „Niujorko, Čikagos ir Sent Luiso miestų želdynai“. 

2016-03-30 Paskaita-protmūšis „Augalai piniguose“. 

2016-03-30 Atvirų durų diena šiltnamyje. 

 

2016-04-05 Vilniaus universiteto gimtadienio renginys 

2016-04-13 I. Pašakinskienės paskaita „Botanikos sodai ir mokslas: Edinburgas ir Kembridžas“. 

2016.04.22 Sakurų ir hiacintų žydėjimo šventė Vingio skyriuje. 

2016-04-29 Renginys „Susitikime japoniškame sode“. 

2016-04-30 Šilko tapybos asociacijos audinių paroda „Kur dingo varlytė ?“. 

2016-04-30 Atvirų durų diena šiltnamyje. 

 

2016-05-06 Edukacinė ekskursija „Magnolijos“. 

2016-05-13 Edukacinė ekskursija „Dekoratyvinės obelys“. 

2016-05-14 Odė pavasariui ir tulpėms Vingio skyriuje. 

2016-05-14 J. A. Vaškevičiūtės keramikos ir gėlių paroda Vingio skyriuje. 

2016-05-14 Lauko gėlių puokščių seminaras su Nijole Degutiene. 

2016-05-15 Šilko tapybos asociacijos drabužių kolekcijos pristatymas „Kur dingo varlytė ?“. 

2016-05-16 K. Ptakausko knygos „Ryto Rasos sodas“ pristatymas. 

2016-05-20 Edukacinė ekskursija „Alyvos“. 

2016-05-21 Biologinės įvairovės diena. 

 

 

Renginiai ir įvykiai: 



Renginiai ir įvykiai: 

2016-05-21 „Mano žalioji palangė“ laureatų apdovanojimo renginys kartu su LMNŠC. 

2016-05-21 Gamtos fotografijų klubo „Žaliasis skėtis“ parodos atidarymas. 

2016-05-22 Poezijos pavasaris'2016. Muzikinių skaitymų popietė visai šeimai Vingio skyriuje. 

2016-05-27 Pavasarinės mugės „Lietuvos žiedai“ atidarymas. 

2016-05-27 Edukacinė ekskursija „Rododendrai“. 

 

2016-06-03 Edukacinė ekskursija „Vilkdalgiai“. 

2016-06-09 Edukacinė ekskursija „Valgomieji sausmedžiai“. 

2016-06-11 Vilniaus universiteto Alumnų festivalis. 

2016-06-11 Akvarelės tarptautinis kūrybinis pleneras. 

2016-06-12 Kairėnų vasaros festivalis. „Garbanotas bosistas“. 

2016-06-14 Mozaikų paroda liepų alėjoje (Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokykla) 

2016-06-14 Edukacinė ekskursija „Rožės“. 

2016-06-15 Lauko gėlių puokščių seminaras su Nijole Degutiene. 

2016-06-15 Edukacinė ekskursija „Bijūnai“. 

2016-06-16 Vidurvasario šventė. 

2016-06-17 Edukacinė ekskursija „Vaistinės ir nuodingosios augalų savybės bei mitologija“. 

2016-06-17 K.Žuko pastelės darbų parodos atidarymas. 

2016-06-18 Pasaulinė mezgimo dienos šventė. 

2016-06-18 Kairėnų vasaros festivalis. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. 

2016-06-21 Ikebanos demonstracija ir kūrybinės dirbtuvės. 

2016-06-26 Kairėnų vasaros festivalis. Erika Jennings. 

 

2016-07-01 Edukacinė ekskursija „Rožės – darželio gėlės“ Vingio skyriuje. 

2016-07-01 Princesių ir riterių šventė. 

2016-07-03 Kristupo festivalis. „Simfoninis rokas“. 

2016-07-04 Damien Rice koncertas. 

2016-07-05 Vasaros gėlių parodos, skirtos Valstybės dienai atidarymas. 

2016-07-08 Edukacinė ekskursija „Lelijos“. 



2016-07-10 Kairėnų vasaros festivalis. „Giedrė. Emocijos“. 

2016-07-12 Tapybos studijos „Alegria“ parodos atidarymas. 

2016-07-14 Edukacinė ekskursija-degustacija „Serbentai“. 

2016-07-17 Kristupo festivalis. „Vizijos iš Brazilijos“. 

2016-07-19 Edukacinė ekskursija-degustacija „Agrastai“. 

2016-07-24 Kairėnų vasaros festivalis. Jurgos Šeduikytės akustinis koncertas. 

2016-07-29 Edukacinė ekskursija „Pažintis su miežių mutantų kolekcija“. 

2016-07-31 Kristupo festivalis. „Džiaze ne tik merginos“. 

 

2016-08-04 Kairėnų vasaros festivalis. E.Sašenko koncertas „Su meile – Barbra Streisand“. 

2016-08-07 Kristupo festivalis. T. Pires koncertas „Fado bučinys“. 

2016-08-09 Edukacinė ekskursija-degustacija „Šilauogės“. 

2016-08-11 D. ir E. Jazgevičių parodos atidarymas. 

2016-08-11 Edukacinė ekskursija „Kardeliai“ 

2016-08-11 Skulptūros „Inukshuk“ atidarymas. 

2016-08-12 Žolynų diena Vingio skyriuje. 

2016-08-17 Edukacinė ekskursija „Jurginai“. 

2016-08-21 Kristupo festivalis. „Antikvarinai Kašpirovskio dantys“ koncertas. 

2016-08-23 Lauko gėlių puokščių seminaras su Nijole Degutiene. 

2016-08-27 Žvalumo diena. 

2016-08-28 Kristupo festivalis. Monika Liu koncertas „I am“. 

 

2016-09-02 I. Betužos-Bertužos parodos „Nerimo nerimas“ atidarymas. 

2016-09-10 Žemės ir aplinkos meno parodos „Laikas“ atidarymas. 

2016-09-14 Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginys. 

2016-09-16 Rudeninės mugės „Lietuvos žiedai“ atidarymas. 

2016-09-17 Vynuogių paroda. 

2016-09-17 Rudeninių gėlių puokščių seminaras su Nijole Degutiene. 

2016-09-25 Mandalų pynimo dirbtuvės su dailininke I. Betuža-Bertuža. 

 

Renginiai ir įvykiai: 



2016-09-29 Edukacinė ekskursija „Viržiai ir hortenzijos“. 

2016-09-30 Renginys „Tyrėjų naktis“. 

 

2016-10-03 Žaliojo pastato atidarymas akademinei bendruomenei. 

2016-10-06 R. Gudaitienės parodos „Gimtinės spalvos ir giesmės“ atidarymas. 

2016.10.10-2016.11.28 Viktorina „Pasitikrink žinias“. 

2016-10-29 Šiaudinių sodų varstymo kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R. Gudaitiene. 

 

2016-11-09 Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. 

2016-11-19 Šiaudinių sodų puošybos elementų kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R. Gudaitiene. 

2016-11-25 Dendrologų konferencija „Naujovės ir tendencijos želdynuose“. 

2016-11-25 B. Ambrozo fotoparodos „Mažas Didelis miško pasaulis“ atidarymas. 

2016-11-26 Šiaudinių sodų varstymo kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R.Gudaitiene. 

 

2016-12-03 Kalėdinio žaisliuko varstymo kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R.Gudaitiene. 

2016-12-10 Žolinukų kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke Gintvile Giedraitiene-Giedražole. 

2016-12-17 Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kalėdinio-floristinio atviruko kūrimas“ su tautodailininke R. Gudaitiene. 

2016-12-17 Kalėdinių angelų kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R. Gudaitiene. 

 

 

 

Renginiai ir įvykiai: 



Ekskursijos ir edukacinės programos 



Ekskursijos ir edukacija 

• Sode apsilankė beveik 600 ekskursijų.  
• Maždaug pusei iš jų buvo suteiktos mūsų darbuotojų gidų ar edukatorių 

paslaugos.  
• Pravesta 250 ekskursijų ir edukacinių programų, iš jų: 

122 buvo edukacinės pamokos,  
94 apžvalginės ekskursijos,  
34 specializuotos edukacinės ekskursijos.  

• Virš 2/3 visų pravestų ekskursijų buvo mokamos.  
• Edukacinėmis ir gido paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 5000 lankytojų. 
• 2016 metais įvyko kokybinis pokytis – didžioji dalis (85%) ekskursijų ir 

edukacinių programų buvo pravesta skyriaus darbuotojų (177) ar kolekcijų 
kuratorių (34 specializuotos – edukacinės programos) organizuotai. 



• Daugiausia VU botanikos sode su gidu lankėsi Vilniaus miesto gyventojai – tai 
sudarė 79% visų apsilankymų.  

• Taip pat ekskursijose su gidu buvo grupių iš Kauno ir Kauno rajono (9 grupės), 
Ukmergės (3 grupės), Elektrėnų, Rokiškio, Panevėžio, Kaišiadorių  (2 grupės) 
miestų, po vieną grupę iš Biržų, Utenos, Šalčininkų, Pabradės, Gargždų, Kėdainių, 
Širvintų, Palangos, Kretingos, Pakruojo. Mažiausiai sode ekskursijose su gidu - 
Lietuvos rajonų gyventojų.  

• Šiemet ekskursijų pageidavo Vilniaus, Kauno rajonų gyventojai. Prasiplėtė 
lankytojų su gidu iš užsienio šalių geografija: JAV, Argentina, Japonija, Airija, 
Prancūzija, Rusija (Maskva), Ukraina (Kijevas), Baltarusija, Latvija, Lenkija - po 
vieną grupę. 

Ekskursijos ir edukacija 



 

 
18 edukacinių ekskursijų  

ne renginių metu  

  

 

2 atvirų durų dienos šiltnamyje 



2016-03-30 Atvirų durų dienos šiltnamyje 
 



2016-04-30 Atvirų durų dienos šiltnamyje 
 



2016-05-06 Edukacinė ekskursija „Magnolijos“ 



2016-05-13 Edukacinė ekskursija „Dekoratyvinės obelys“ 



2016-05-20 Edukacinė ekskursija „Alyvos“ 



2016-05-27 Edukacinė ekskursija „Rododendrai“ 

 



2016-06-03 Edukacinė ekskursija „Vilkdalgiai“ 

 



2016-06-09 Edukacinė ekskursija „Valgomieji sausmedžiai“ 

 



2016-06-14 Edukacinė ekskursija „Rožės“ 

 



2016-06-15 Edukacinė ekskursija „Bijūnai“ 

 



2016-06-17 Edukacinė ekskursija „Vaistinės ir nuodingosios augalų savybės bei mitologija“ 

 

 



2016-07-01 Edukacinė ekskursija „Rožės – darželio gėlės“ Vingio skyriuje 

 



2016-07-08 Edukacinė ekskursija „Lelijos“. 

 



2016-07-14 Edukacinė ekskursija-degustacija „Serbentai“ 

 



2016-07-19 Edukacinė ekskursija-degustacija „Agrastai“ 

 



2016-07-29 Edukacinė ekskursija „Pažintis su miežių mutantų kolekcija“ 

 

 



2016-08-09 Edukacinė ekskursija-degustacija „Šilauogės“ 

 



2016-08-11 Edukacinė ekskursija „Kardeliai“ 

 



2016-08-17 Edukacinė ekskursija „Jurginai“ 

 

 



2016-09-29 Edukacinė ekskursija „Viržiai ir hortenzijos“ 

 



Paskaitos Informaciniame centre 



• 2016-02-10. V. Stakelienės paskaita "Svarbiausi augalų morfologiniai požymiai" bei  

• A. Aučinos įspūdžiai iš mikorizės tyrėjų kongreso JAV. 

• 2016-02-17. V. Pribušauskaitės paskaita „Pavasaris Karališkajame Botanikos sode 

Londone“. 

• 2016-02-24. R. Šimėnaitės paskaita „Kelionė po Lenkijos botanikos sodus, arboretumus ir 

oranžerijas – Rogovas, Lodzė, Poznanė“. 

• 2016-03-02. S. Žilinskaitės paskaita „Niujorko, Čikagos ir Sent Luiso Botanikos sodai“. 

• 2016-03-09.  R. Ryliškienės paskaita „Įspūdžiai iš 9-ojo Tarptautinio Kongreso skirto 

edukacijai botanikos soduose. Vaikų sodai Niujorke, Čikagoje, Sent Luise“. 

• 2016-03-16. G. Štukėnienės paskaita „Iš 25-ojo tarptautinio EUCARPIA simpoziumo 

Belgijoje sugrįžus“. 

• 2016-03-23. A. Skridailos paskaita „Niujorko, Čikagos ir Sent Luiso miestų želdynai“. 

• 2016-03-30. D. Ryliškio, R. Ryliškienės, I. Raubaitės paskaita  - edukacinės pamokos 

pristatymas visuomenei „Aplink pasaulį: augalai piniguose“.  

• 2016-04-13. I. Pašakinskienės paskaita „Botanikos sodai ir mokslas: Edinburgas ir 

Kembridžas“. 

• 2016-04-29. V. Pribušauskaitės paskaita apie japonišką sodą.  

Paskaitos Informaciniame centre: 



Šventės ir renginiai 



 

2016-04-05 Vilniaus universiteto gimtadienio renginys 



2016.04.22 Sakurų ir hiacintų žydėjimo šventė Vingio skyriuje 



2016-04-29 Renginys „Susitikime japoniškame sode“ 



2016-05-14 Odė pavasariui ir tulpėms Vingio skyriuje 



2016-05-21 Biologinės įvairovės diena 



2016-05-21„ Mano žalioji palangė“ laureatų apdovanojimo renginys kartu su LMNŠC 



 

2016-05-22 Poezijos pavasaris'2016. Muzikinių skaitymų popietė visai šeimai Vingio 

skyriuje 



2016-06-16  Vidurvasario šventė 



2016-06-18 Pasaulinė mezgimo dienos šventė 



2016-06-21 Ikebanos demonstracija ir kūrybinės dirbtuvės. 

 



2016-07-01 Princesių ir riterių šventė 

 



2016-07-05 Gėlių paroda muziejuje 



2016-08-11 Skulptūros „Inukshuk“ atidarymas 



2016-08-27  Žvalumo diena 



2016-05-27 – 2016-09-16 Mugė „Lietuvos žiedai“ 
 



2016-09-14 Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginys 



2016-09-17 Vynuogių paroda 

 



2016-09-30 Renginys „Tyrėjų naktis“ 



2016-11-09 Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ 



2016-11-25 Dendrologų konferencija „Naujovės ir tendencijos želdynuose“ 



 

Meno parodos 



Parodos Gamtos muziejuje 
  



2016-04-30 Šilko tapybos asociacijos audinių paroda „Kur dingo varlytė ?“ 



2016-05-15 Šilko tapybos asociacijos drabužių kolekcijos pristatymas „Kur dingo varlytė ?“ 



 

2016-05-15 Šilko tapybos asociacijos drabužių kolekcijos pristatymas „Kur dingo varlytė ?“ 



 

2016-05-15 Šilko tapybos asociacijos drabužių kolekcijos pristatymas „Kur dingo varlytė ?“ 



2016-05-21 Gamtos fotografijų klubo „Žaliasis skėtis“ parodos atidarymas. 

 



2016-06-17 Kęstučio Žuko pastelės darbų parodos atidarymas 

 



2016-07-12 Tapybos studijos „Alegria“ parodos atidarymas 

 



2016-08-11 Danutės ir Edvardo Jazgevičių parodos atidarymas 

 



2016-09-02 Ingos Betužos-Bertužos parodos „Nerimo nerimas“ atidarymas. 

 



2016-10-06 Romos Gudaitienės parodos „Gimtinės spalvos ir giesmės“ atidarymas 

 



 

2016-11-25 B. Ambrozo fotoparodos „Mažas Didelis miško pasaulis“ atidarymas 



Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikas“  



2016-09-10 Žemės ir aplinkos meno parodos „Laikas“ atidarymas 



 

Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikas“ ruduo  



Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikas“ naktyje  



Žemės ir aplinkos meno paroda „Laikas“ žiemą   



Kitos parodos, plenerai 

 



 

Foto: Augenis Kasputis 

2016.06.11 Tarptautinis edukacinis akvarelės sklaidos projekto pleneras 



 

2016.07.02-15 Tapybos studijos "Alegria" vasaros pleneras "Šviesa ir šešėlis" 

Foto: Aldona Bagdanavičienė 



 

2016-06-14 Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos mokinių mozaikų paroda 



 

2016-08-11 Kanados ambasados biuro organizuota žurnalo „National Geografic“ ir 

fotografo mėgėjo Franciso Whyte‘o fotografijų paroda Arkties tema 



Partnerių vedamos kūrybinės dirbtuvės 



Lauko gėlių puokščių seminarai su Nijole Degutiene 

 



 

Mandalų pynimo dirbtuvės su dailininke Inga Betuža-Bertuža 



       Šiaudinių sodų varstymo kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke R. Gudaitiene 

 



 

Žolinukų kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke Gintvile Giedraitiene-Giedražole 

 



 

Koncertai 



2016-06-12 – 2015-08-04 Kairėnų vasaros festivalis (6 koncertai) 



2016-07-03 – 2016-08-28 Kristupo vasaros festivalis (6 koncertai) 

 



2016-07-04 Damien Rice koncertas 



 

Nuoma 



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, (42 proc.) ir užsakomiesiems renginiams 
(58 proc.) – užfiksuota virš 560 panaudojimo atveju viso 1749 val.. 

 



SVETAINĖS 



Svetainė ir foto galerija 

• Oficialioje sodo svetainėje apsilankė 151 000 unikalių lankytojų, 

peržiūrėjusių apie 0,55 mln. puslapių ar fotografijų.  

• 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, 

hortenzijos, serbentai ir šilauogės (1,6%, 1,1%, 1,0% ir 0,8% visų 

peržiūrėtų puslapių atitinkamai). 

• „Žalieji puslapiai“ 2016 metais pasipildė 21 straipsniu. 

  



Oficiali Facebook paskyra 

• 2016 metais Facebook‘e paskelbtos 425 žinutės, 3 video, 93 
renginiai, naujienų ar skelbimų (tekstiniai ar fotografijų). 

• 10 iš jų pasiekė po daugiau kaip 5 tūkst. lankytojų, iš jų 
daugiausiai: prašymas padovanoti japoniškų žuvų (virš 12 
tūkst.); apie pelėdžiukus Vingio skyriuje; apie Atvirų durų 
dieną šiltnamyje; fotoalbumas ir skelbimai iš Biologinės 
įvairovės dienos; apie Basakojų taką; skelbimas apie 
pasikeitusį darbo laiką arklių paslaugose; skelbimas apie 
greitai atsidarysiantį Žaliąjį pastatą; Giedražolės kūrybinės 
dirbtuvės; fotoalbumas su nuotraukomis iš visų metų renginių.  

• Pasekėjų (mėgstančių) skaičius išaugo iki 9992 žmonių. 

 



 

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 



STENDAI 

Paruošta 17 informacinių VU Botanikos sodo stendų. 



Stendų su pasaulio pinigais, skirtų edukacinei programai “Kelionė aplink pasaulį” 

maketas 



47 SKELBIMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

LEIDINIAI: 

“Index seminum 2016” 

(elektroninė versija) 20 psl. 

 



Informacijos sklaida 
• Bendradarbiavimas su turizmo informacijos centrais. Bendradarbiauta su 

Vilniaus ir 9 kitų miestų TIC ar TIKC. Jiems teikta informaciją ar reklaminė 
sodo medžiaga. Išdalinta apie 2000 skrajučių Vilniaus TIKC ir virš 1100 
kituose miestuose. Taip pat spalvoti lankstinukai išsiųsti į 400 mokyklų, 
vaikų darželių. Organizuotas sodo nespalvotų lankstinukų dauginimas – jų 
išplatinta apie 35 000 vnt.. 

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

• Bendradarbiavimas su žiniasklaida: „Kas vyksta Vilniuje“ 
(http://renginiai.kasvyksta.lt/vilnius); „Aš myliu Vilnių“ 
(www.madeinvilnius.lt), „Events Vilnius“ (www.vilnius-events.lt); 
žiniasklaidos priemonėmis „15min“, „Delfi“, „Grynas“, „Lrytas“,  „Valstietis“, 
„Sodo spalvos“, „Rasos“,  LRT,  LNK, TV3, „Lietuvos ryto TV“, „Balticum“, 
„INIT“. Jiems buvo siunčiami visų mūsų renginių anonsai, kvietimai atvykti į 
renginius arba straipsniai. 



Informacijos sklaida: populiarinimas 
Eil.

Nr. 

Publikacija, interviu ir kt. 2013 2014 2015 2016 

1 BS darbuotojų mokslo populiarinimo straipsniai: žurnaluose + 

portaluose 

4+9 4+10 3+13 18+53 

2 Dalyvavimas televizijos laidose 17 12 21 40 

3 Dalyvavimas radijo laidose 10 16 29 29 

4 Kitų autorių straipsniai interviu su BS darbuotojais pagrindu: 

žurnaluose + portaluose  

12+10 8+5 9+8 23+7 

5 Žurnalas „Rasos“ +kiti žurnalai:  Klausk specialisto: BS 

darbuotojų komentarai ir atsakymai į skaitytojų klausimus 

  nauja - 21 21 16+2 

6 Kitų autorių straipsniai apie BS: žurnaluose + unikalūs 

straipsniai portaluose + Facebook /YouTube // Instagram 

10 + 18 12+18 4+13+3 7+52+16 /4 

//1 

7 BS  darbuotojų nuotraukos www.panaramio.com +kitur    306 357+4 329+273 

8 Video filmas apie VU Botanikos sodą Kairėnuose+ BS 

darbuotojų video siužetai YouTube 

  2   +5 

9 Informaciniai leidiniai, 

 pildoma nuo 2016 m. 

      3 

10 VU BS paskyros Facebook 

pildoma nuo 2016 m. 

      5 

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


Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

 
• Kartu su 6 Šiaurės ir Baltijos šalių ambasadomis bei LR Prezidentūra 

organizuota „Vidurvasario šventė 2016“.  

• Kartu su Kanados ir Japonijos ambasadomis paminėti renginiais sode 

diplomatinių santykių atkūrimo tarp mūsų šalių 25-mečiai. 

 



Trumpai apie viską 
• 12 darbuotojų šiltuoju metu laiku ir 9 šaltuoju. 
• 2016 m. sode apsilankė 83,5 tūkstančiai lankytojų. Lyginant su 2015 m. padidėjo 

tiek jų skaičius, tiek lėšos, gautos pardavus bilietus (6% ir 35% atitinkamai).  
• Uždirbtų lėšų struktūra buvo: bilietai – 76,5%, nuomos paslaugos – 8,7%, žirgų 

laikymas (vien uždirbtos lėšos neatmetus išlaidų) – 6,7% žirgų paslaugos (be 
žirgų laikymo) – 6,3%, gidų paslaugos – 1,8%. 

• Pravesta 250 ekskursijų ir edukacinių programų, iš jų 122 buvo edukacinės 
pamokos, 94 apžvalginės ekskursijos ir 34 specializuotos edukacinės 
ekskursijos. Virš 2/3 visų pravestų ekskursijų buvo mokamos. Edukacinėmis ir 
gido paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 5000 lankytojų. 

• Sodo darbuotojai organizavo (dalį renginių su partneriais): 2 mokslines 
konferencijas, 2 mokslo festivalių renginius, 31 viešas edukacines ekskursijas ar 
paskaitas, 11 švenčių, 17 parodų, 12 koncertų, 2 augalų muges, knygos 
pristatymą ir poezijos vakarą. 

• Informacija apie sodą skelbta oficialioje sodo svetainėje (apsilankė 151 000 
unikalių lankytojų peržiūrėjusių apie 0,55 mln. puslapių ar fotografijų.), augalų 
duomenų bazėje, Facebook (10 000 nuolatinių gerbėjų oficialioje paskyroje bei 
dar 4 sodui skirtos, darbuotojų administruojamos paskyros), Google+, 
TripAdvisor (17 atsiliepimų), Instagram, Youtube, Twiter. Per 2016 metus 
paskelbta virš 400 žinučių (tekstinių, foto, video, mišrių), daugiausiai Facebook. 
Viso publikuota virš 700 fotografijų, virš 90 renginių kvietimų/aprašymų, 
informacinių pranešimų apie sode žydinčius augalus ar renginius, 5 skirtingi 
video įrašai. 



Trumpai apie viską 

• VU Botanikos sodo darbuotojai paruošė 3 informacinius leidinius, paskelbė 71 

mokslo populiarinimo straipsnius: žurnaluose - 18, interneto portaluose - 53, dar 

30 straipsnių (27 žurnaluose ir 7 portaluose) buvo parašyti kitų autorių, bet 

interviu su sodo darbuotojais pagrindu. Vien tik kiti autoriai apie VU botanikos 

sodą rašė 7 kartus įvairiuose leidiniuose ir 52 kartus portaluose. „Rasos“ žurnalo 

„Klausk specialisto“ rubrikoje sodo darbuotojai 22 kartus atsakinėjo į skaitytojų 

klausimus, kituose žurnaluose – dar 2 kartus. Sodo darbuotojai 40 kartų 

dalyvavo televizijos ir 29 kartus radijo laidose. Socialiniuose tinkluose (išskyrus 

sodo oficialias paskyras) sodo darbuotojai publikavo virš 500 fotografijų. 

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

stalai, demonstracinė įranga, intensyviai naudota Vilniaus universiteto, įskaitant 

ir VU Botanikos sodo, (42 proc.) ir užsakomiesiems renginiams (58 proc.) – 

užfiksuota virš 560 panaudojimo atveju viso 1749 val.. 



Ačiū už dėmesį  


