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zonavimas

Apžvalga. Augalų kolekcijos

Šiuolaikinių augalų kolekcijų
struktūra
1. Tradicinės augalų kolekcijos sode istoriškai susiformavę per ilgą laiką ir palaikomos iki
dabartinio laiko:
1.1. Senoji sumedėjusių augalų kolekcija Vingio skyriuje (susiformavusi 1920-1974 m.).
1.2. Uždaro grunto augalų kolekcija (susiformavusi Vingyje 1945-2004 m, perkelta ir palaikoma
Kairėnuose nuo 2005 m.).
1.3. Sistematikumas (susiformavęs ir plėtojamas Vingyje nuo 1945 m. iki dabartinio laiko).
1.4. Biogeografinės sumedėjusių augalų kolekcijos Kairėnuose (pradėtos kaupti sodo Arboretume
nuo 1976 m. iki dabartinio laiko).
1.5. Mokomoji daržo augalų kolekcija.
1.6. Prieskoninių, eterinių augalų kolekcija.
1.7. Vaistažolių kolekcija (pradėta plėtoti Vingyje).
1.8. Lietuvos natūralios floros augalų (įskaitant retuosius ir nykstančius) kolekcijos.

2. Netradicinės botanikos sodams, specializuotos/teminės augalų kolekcijos:
2.1. Maistui naudojamus vaisius vedančių kultūrų ir nedidele dalimi jų laukinių giminaičių kolekcijos
(pradėtos kaupti Kairėnuose 1975 m.).
2.2. Miežių genetinių mutantų kolekcija.
2.3. Savaiminį dirvožemio apsivalymą skatinančių augalų kolekcija.
3. Moderniosios dekoratyvinių augalų kolekcijos (tai po 1985 m. susiformavusios augalų
veislių kolekcijos):
3.1. Dekoratyvinių sumedėjusių augalų kolekcijos Kairėnuose.
3.2. Dekoratyvinių žolinių augalų kolekcijos Kairėnuose.
3.3. Dekoratyvinių augalų kolekcijos Vingyje.

Augalų kolekcijos 2014-2018 m.
VU Botanikos sodo augalų kolekcijos 2014-2018 m.
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Gyvų augalų kolekcijose sukauptų augalų pavadinimų skaičius

Gyvų augalų kolekcinių pavyzdžių skaičius
Duomenų bazėje "Index Plantarum" aprašytų sode augusių/auginamų augalų pavyzdžių skaičius

2018 m. augalų kolekcijų plėtra
Šiuolaikinės VU BS augalų kolekcijos nenutrūkstamai kaupiamos jau beveik 100
metų.

➢ Tai viena turtingiausių augalų kolekcijų Rytų Europoje ir Baltijos Jūros regione.
➢ Bendras kolekcijose sukauptų gyvų augalų rūšių ir žemesnio rango taksonų
skaičius 2018 m. pabaigoje siekė 11 000 pavadinimų, iš jų: 3960 gamtinės kilmės,
7040 veislės. Šiuos taksonus reprezentuoja 13 223 gyvų augalų pavyzdys, tarp
pastarųjų 698 pavyzdžiai – vietiniai natūralios floros atstovai.
➢ Iš viso duomenų bazėje – 18035 registruotų pavyzdžių, 11 009 fotografijų
pavyzdžių.

➢ Šie augalai priklauso 236 botaninėms šeimoms, 1224 genčiai. Iš jų: 324 rūšys –
tarptautiniu lygiu priskirtos saugotinoms (retoms, nykstančioms, įrašytoms į IUCN
sąrašus); 282 pavyzdžiai įtraukti į Lietuvos nacionalinių augalų genetinių išteklių
sąrašus.
➢ 2018 m. užregistruoti 349 nauji pavyzdžiai.

2018 m. VUBS veiklų visuomenei
kryptys
I veikla. Informacijos centras
Krypties rodikliai: BS interneto svetainės lankytojų ir socialinių medijų vartotojų įsitraukimas į
BS kuriamo turinio sklaidai stebėseną ir dalyvavimą, informacijos srauto intensyvumas.

II veikla. Edukacija
Krypties rodikliai: edukacinių veiklų ir paslaugų įvairovė, lankytojų edukacinėse veiklose
skaičius, amžiaus grupė, geografija.

III veikla. Renginiai
Krypties rodikliai: renginių įvairovė ir intensyvumas, dalyvių skaičius, populiarumas.

IV veikla. Paslaugos
Krypties rodikliai: paslaugų įvairovė ir populiarumas, pajamų iš paslaugų ir paslaugų
administravimo (teikimo) santykis.

I veikla. Informacinis centras

BS ir apie BS socialinėse medijose,
spaudoje, TV ir radijuje 2018 m.
2018 m. VU botanikos sodo darbuotojai parašė ir paskelbė 57 (2017 m. – 88) mokslo populiarinimo
straipsnius: žurnaluose – 21 (2017 m. – 21), interneto portaluose – 36, iš kurių BS - 6 (2017 m. – 67).
17 straipsnių (10 žurnaluose (2017 m. – 14) ir 7 portaluose (2017 m. – 4)) buvo parašyti kitų autorių
interviu su sodo darbuotojais pagrindu. Kiti autoriai apie VU botanikos sodą rašė 8 kartus įvairiuose
leidiniuose (2017 m. – 14) ir 32 kartus portaluose (2017 m. – 55) bei 8 kartus socialiniuose tinkluose
(2017 m. – 15). Sodo darbuotojai atsakinėjo į skaitytojų klausimus žurnaluose 5 kartus (2017 m. – 17).
Sodo darbuotojai 71 kartą dalyvavo televizijos (2017 m. – 51) ir 11 kartų radijo laidose (2017 m. – 22).
2017 m.

BSD STRAIPSNIAI

KITŲ STRAIPSNIAI SU BSD

KITŲ STRAIPSNIAI APIE
BS

2018 m.

BSD KONSULTACIJOS

BSD IR TV

BSD IR RADIJAS

BS internete
BS serverio vidinė statistika fiksavo 349 906 apsilankymų interneto svetainėje www.botanikossodas.vu.lt (2017 m. – 382 828) ir 1,8 mln. peržiūrėtų puslapių (2017 m. – 2,6 mln.);

Google+ lankytojai dažniausiai naudojo paskyrą gauti informaciją apie sodą, jo lankymą ir jungėsi prie
BS interneto svetainės (26 500 lankytojų), naudojosi žemėlapiu ir nurodymais kaip atvykti (5 600
lankytojų), skambino (600 lankytojų), - buvo 454 964 peržiūrų per 197 546 sesijas.

TripAdvisor sodo paskyroje (Vilnius University Botanical Garden) 2018 m. gauti 3 atsiliepimai,
bendras įvertinimas yra 4,5 balo iš 5, TripAdvisor vertina sodą #48 (2017 m. – #59) iš 197 lankytinų
vietų Vilniuje. Sodui suteiktas Cerificate of excellence;

Instagram turi 163 sekėjus (2017 – 80 sekėjų), buvo paskelbti 77 skelbimai (fotografijos su žinute).
Nors Youtube turi tik 4 sekėjus, paskelbti 7 video filmai apie BS pasiekė 2.6 tūkst. vartotojų.
LUBSA svetainėje www.botanikos-sodai.lt paskelbta 100 pranešimų apie VU BS, 105 nuotraukos.

BS FB: populiariausi pranešimai,
pasiekti vartotojai
BS veidaknygė (FB) turi 15 330 sekėją (2017 m. – 12 300). Paskelbti 375 tekstiniai, mišrūs,
video (9 vnt.) pranešimai ir fotoreportažai (apie 145 vnt. su daugiau nei 1 000 nuotraukų).
Pranešimai pasiekė 773.3 tūkst. vartotojų, video buvo peržiūrėti 343 kartus, paskelbti 127
renginiai (įvykiai), kurie pasiekė 888.4 tūkst. vartotojų.
➢ 2018.11.30 „Konkurso "Dūzgiam Kalėdas sode!" blykstė“ – pasiekė 13 236 vartotojų,
įsitraukusių 1514 vartotojų;
➢ 2018.10.31 „Moliūgai moliūgėliai!“ – pasiekė 6 347 vartotojų, įsitraukusių 353 vartotojai;
➢ 1018.12.18 „Skelbiame 2018 m. mokinių floristikos konkurso „Dūzgiam Kalėdas sode!“
laureatus!“ – pasiekė 5 806 vartotojų, įsitraukusių 543 vartotojai;
➢ 2018.11.18 video „ruduo#skrydis#botanikossodas“ – pasiekė 5 334 vartotojų, įsitraukusių
279 vartotojai;
➢ 2018.04.18 „Kviečiame būti savanoriais mūsų sode!“ – pasiekė 5 262 vartotojų,
įsitraukusių 216 vartotojai;
➢ 2018.04.23 „Šiemet magnolijos pražydo anksčiau…“ – pasiekė 5 140 vartotojų,
įsitraukusių 0 vartotojų;
➢ 2018.05.07 „… konkurso tema – „Žalioji palangė Lietuvos 100-mečiui“…“ – pasiekė 5 285
vartotojų, įsitraukusių 544 vartotojų;

Populiariausi pranešimai BS veidaknygėje (FB)

Populiariausi pranešimai BS veidaknygėje (FB)

Populiariausi pranešimai BS FB:
įsitraukę vartotojai
➢ 2018.11.30 „Konkurso "Dūzgiam Kalėdas sode!" blykstė“ – įsitraukė 1 514 vartotojai;
➢ 2018.10.29 „Spalvų rykštės, žiedų margumynas, vitaminų puokštės – įsitraukė 869
vartotojai;
➢ 2018.11.23 „Botanikos sodas Kairėnuose, lapkričio 23 d.“ – įsitraukė 608 vartotojai;
➢ 2018.05.07 „… konkurso tema – „Žalioji palangė Lietuvos 100-mečiui“…“ – įsitraukė 544
vartotojai;
➢ 2018.12.18 „Skelbiame 2018 m. mokinių floristikos konkurso „Dūzgiam Kalėdas sode!“
laureatus!“ – įsitraukė 543 vartotojai;
➢ 2018.04.22 „Visadažalias.lt ir Vaidas Karpavičius šeštadienį, pražydus sakuroms ir
rododendrams, sodui padovanojo spalvotų karosų…“ – įsitraukė 512 vartotojai;
➢ 2018.05.21 „2018-05-21 žydi rododendrai, alyvos, vilkdalgiai“ – įsitraukė 423 vartotojai.

Populiariausi pranešimai BS veidaknygėje (FB)

Pranešimai BS veidaknygėje (FB), į kuriuos įsitraukė daugiausiai vartotojų:

BS viešinimas
Duomenų bazės
2018 m. buvo toliau plėtojama duomenų bazė: Vardynai. G. Jurkevičienė. Žolinių augalų, auginamų VU
botanikos sode, vardynas (A-P vardai) // http://www.botanikos-sodas.vu.lt/nuorodos/vardynai
Bendradarbiavimas su žiniasklaida
INFO: „Kas vyksta Vilniuje“; „Aš myliu Vilnių“; „Events Vilnius“; „15min.“; „Lrytas“; „Delfi“; „Valstiečių
laikraštis“; „Rasos“; „Sodo spalvos“; „Savaitė“, www.geltonaskarutis.lt; televizijoms: LRT („Labas rytas“ ir
„Sodai“), LNK, TV3.
Bendradarbiavimas su turizmo informacijos centrais
Bendradarbiavimas su Vilniaus ir Vilniaus rajono turizmo ir informacijos centrais, agentūra „Go Vilnius“
(išdalinta 2 000 skrajučių). Taip pat bendradarbiauta su „Go Vilnius“ Vilniaus miesto kortelės projekte.
Vaizdinė medžiaga, maketavimas ir dizainas
Spaudai paruošta: 3 vnt. reklaminiai informaciniai stendai, 1 foto albumas. Vizualizacija ir maketai: 64
vnt. parodų ir renginių skelbimų, 5 (178 vnt.) popieriniai kvietimai ir atvirukai, 9 bilietų, renginių dalyvių
kortelių maketai, 10 lankstukų ir žemėlapių maketų, 10 kvietimų sklaidai internetu, 41 banerį (BS, FB,
www), 19 padėkų, diplomų, etikečių ir info lentelių ekspozicijoms.

II veikla. Edukacija

Specializuotos ir apžvalginės ekskursijos,
pamokos pagal edukacines programas
2018 m. edukacinių veiklų ir teikiamų paslaugų skaičius, lyginant su
2017 m., padidėjo net 1,4 karto.
Išaugo suteiktų mokamų (88%) edukacinių paslaugų skaičius: 179 vnt.
edukacinių užsiėmimų, 163 vnt. ekskursijų
(132 vnt. ekskursijų, 31 vnt. augalų kolekcijų kuratorių paruoštų specializuotų
edukacinių ekskursijų, kurios priskirtos prie renginių).
Edukacinėse veiklose dalyvavo ir paslaugomis pasinaudojo 5,8 tūkst.
lankytojų. 85% edukacinių paslaugų buvo suteikta RSV skyriaus darbuotojų.

2018 m. BS organizuota 320 edukacinių veiklų (iš kurių 22 vyko BS Vingio
skyriuje), suteiktos 342 edukatorių (gidų) ir specialistų paslaugos 5 814
lankytojų (iš kurių 614 lankytojų lankėse Vingio skyriuje).

Edukatoriai, turinys ir edukacinių paslaugų
įvairovė
Gidas / specialistas

BS skyrius

Mokamų
ekskursijų sk.

Nemokamų
ekskursijų sk.

Bendra suma

K. Balnytė

Vingio sk.

7

3

10

Z. Braškienė

Vingio sk.

3

1

4

G. Busevičiūtė

AK sk.

2

E. Jakubauskaitė

RSV sk.

2

3

5

G. Jurkevičienė

RSV sk.

55

7

62

R. Juodkaitė

Vingio sk.

3

4

7

V. Guseva

AK sk.

1

E. Meidus

AK sk.

1

3

4

A. Meiduvienė

AK sk.

2

8

10

I. Noreikienė

ADMIN

1

1

J. Puočiauskienė

AK sk.

1

1

I. Raubaitė

RSV sk.

3

D. Ryliškis

RSV sk.

10

R. Ryliškienė

RSV sk.

109

R. Šimėnaitė

AK sk.

2

2

R. Turla

AK sk.

1

1

V. Vaitkūnienė

AK sk.

1

1

2

N. L. Zakrys

RSV sk.

59

7

68

R. Žemgulytė

AK sk.

4

6

10

I. Žiemytė

AK sk.

1

S. Žilinskaitė

RSV sk.

2

1

8

11
10

18

127

1
3

3

88% pravestų edukacinių veiklų buvo
mokamos (pagal išankstinį
apmokėjimą).
Edukacinių veiklų turinys:
➢ 12 teminių pamokų pagal edk.
programas;
➢ 2 edk. apžvalginių ekskursijų
temų;
➢ 25 augalų kuratorių parengtas
specializuotų ekskursijų temų;
➢ 4 maršrutai edk. pamokoms ir
apžvalginėms ekskursijoms
atsižvelgiant į sezoniškumą.
Naujienos: „Prieskoniniai augalai“;
rudens maršrutas „Augalai: žiedai ir
vaisiai“; „Žemės ir aplinkos meno“
parodos lankytojams.

Specializuotos ekskursijos
2018 m. buvo pravesta 31 edukacinė specializuota ekskursija. (2015 m. – 27, 2016 m. –
34, 2017m. – 57), jose apsilankė 600 lankytojų. Šios ekskursijos yra priskiriamos prie
švietėjiškų BS renginių.
Ekskursijas paruošė ir pravedė: G. Jurkevičienė – 2 (ekskursija „Pavasario žiedai“ renginyje
„Augalų žavadienis“, „Mėgstantiems judėti: naujos kolekcijų ekspozicijos ir pasivaikščiojimų
trasos“), R. Žemgulytė – 4 („Viržiai ir hortenzijos“, „Japoniškas sodas“), A. Meiduvienė – 4
(„Serbentai“, 3 edukacinės ekskursijos renginyje „Erdvėlaivis Žemė“), K. Balnytė – 2
(„Šiltnamio augalai“), R. Šimėnaitė – 2 („Magnolijos“, „Dekoratyvinės obelys“), G. Busevičiūtė
– 2 („Vilkdalgiai“, „Jurginai“), V. Stakelienė 2 („Augalai ir Joninės“), I Raubaitė – 1,(„Ryšiai“
parodoje „Žemės ir aplinkos menas“), po vieną ekskursiją: I. Žiemytė („Alyvos“), R. Turla
(„Viendienės“), I. Noreikienė („Rožės“), S. Žilinskaitė („Valgomieji sausmedžiai“), V.
Vaitkūnienė („Pažintis su miežių mutantų kolekcija“), S. Gataveckienė („Bijūnai“), J.
Puočiauskienė („Lelijos“), E. Meidus („Agrastai“), V. Guseva („Alpiniai augalai“), G.
Štukėnienė („Kardeliai“). Vingio skyriuje: K. Balnytė – („Žolynų diena“), bei Z. Braškienė –
(„Rožės“).

BS edukacinių veiklų populiarumas
2018 m. edukacinių paslaugų lankytojams buvo pravesta daugiausia nuo 2011 m.
Todėl manytina, kad edukacinių paslaugų turinį reiktų plėsti, o sklaidą apie šias
paslaugas intensyvinti.
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Pagal populiarumą 2018 m. išsiskyrė edukacinės veiklos „Gražiausi sodo žiedai ir
jų paslaptys“ (32%) ir „Kaip pasigaminti klonų“ (21%).

Edukacinių veiklų tikslinės grupės,
geografija
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Lankytojų, užsakiusių edukacines veiklas, pasiskirstymas
pagal amžių 2018 m. buvo toks: 1 – ikimokyklinio amžiaus
vaikai (63), 2 – pradinių m-klų mokiniai (74), 3 – vidurinių
m-klų mokiniai (47), 4 – progimnazių ir gimnazijų mokiniai
(56), 5 – aukštųjų m-klų studentai ir specialistai (19), 6 –
senjorai (11), 7 – kiti (72).

7
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81% lankytojų, užsisakiusių edukacines veiklas, buvo
vilniečiai. Kiti atvyko iš Kauno, Biržų, Panevėžio, Pabradės,
Kėdainių, Širvintų, Anykščių, Alytaus, Veisiejų, Švenčionių,
Trakų, Jurbarko, Ukmergės, Radviliškio, Alytaus, Molėtų,
Utenos, Kaišiadorių, Rokiškio.

Paslaugos buvo teikiamos lietuvių kalba (84,5%). Tautinių
mažumų lankytojų grupėms ir svečiams iš kitų šalių:
Čekijos, Lenkijos, Slovakijos, Latvijos, Kamerūno, Izraelio ir
kt., BS edukatoriai pravedė edukacinius užsiėmimus lenkų
(4,9%), anglų (1,5%) kalbomis.

Edukacinių veiklų sezoniškumas ir
intensyvumas
2%
1%

Edukacinių veikų užsakymo intensyvumas
priklauso nuo sezono, oro sąlygų ir augalų
kolekcijų žydėjimo. Edukacinių veiklų
užsakymas pagal mėnesius 2018 m. buvo
toks: sausis – 2 vnt., vasaris – 0 vnt.,
kovas –6 vnt., balandis – 33 vnt., gegužė
– 91 vnt., liepa – 24 vnt, rugpjūtis – 17
vnt., rugsėjis – 51 vnt., spalis – 34 vnt.,
lapkritis ir gruodis – 4 vnt.
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III veikla. Renginiai

Renginių įvairovė ir turinys
2018 m. BS įvyko 156 renginiai (2017 m. – 129):
11 – kultūros ir sporto renginių, iš kurių 7 organizavo BS darbuotojai ir 4 organizavo
BS darbuotojai kartu su BS partneriais;
76 švietėjiškų renginių (2 mokslo konferencijos), iš kurių 27 organizavo BS
darbuotojai;
49 organizavo BS darbuotojai kartu su BS partneriais;
21 komercinis renginys (koncertai);
17 parodų, iš kurių 2 gamtinių objektų, BS muziejuje ir pačiame sode, 2 meno plenerai;
31 specializuota edukacinė ekskursija.

Suolelių, suoliukų tradicija
2018 m. atsakinga S. Žilinskaitė tęsė naujų suolelių BS užsakymu, vietos parinkimu ir jų
registru. Per metus 15 suolelių įsikūrė BS Kairėnuose ir 1 suolelis – Vingio skyriuje. Taigi, VU
Botanikos sodui jau padovanoti 138 suoleliai, Kairėnuose stovi 132, Vingyje – 6.

KSR/BS

BS organizuojamas kultūros ir sporto renginys: 7 renginiai, 1 075 dalyviai.
2018.05.19 Gamtos fotografų klubo „Žaliasis skėtis“ parodos atidarymas
2018.06.09 Mezgimo dienos viešumoje šventė
2018.07.05 Megztos vėliavos su Vyčiu atidengimas
2018.09.08 Žemės ir aplinkos meno parodos „Ryšiai“ atidarymas
2018.12.16 Mokinių floristikos konkurso „Dūzgiam Kalėdas sode!”
apdovanojimų šventė ir koncertas
2018.12.16 VU botanikos sodo draugų klubo gimimo dienos šventė

KSR/P

BS ir partnerių organizuojamas kultūros ir sporto renginys: 4 renginiai, 920
dalyvių.
2018.05.17 Lietuvos mokinių orientavimosi varžybos
2018.05.20 Poezijos pavasario renginys Vingio skyriuje
2018.08.30 „Nepatogus kinas“ po atviru dangumi Vingio skyriuje
2018.11.25 Sveikos gyvensenos akcija / sporto varžybos „Ūsai bėga”

ŠR/BS
BS organizuojamas švietėjiškas renginys: 27 renginiai, 2 779 dalyviai.
2018.01.17 Paskaita apie Šveicarijos sodus ir parkus
2018.01.24 Įspūdžiai iš Rytų ir Centrinės Europos šalių botanikos sodų konferencijos Budapešte, Vengrijoje
2018.01.27 Ekskursija į šiltnamį
2018.01.31 Paskaita apie augalų sistematikos naujoves APG-IV
2018.02.07 Paskaita apie vasaržalių sumedėjusių augalų identifikavimą žiemos metu, I dalis
2018.02.14 Paskaita apie vasaržalių sumedėjusių augalų identifikavimą žiemos metu, II dalis
2018.02.21 Paskaita apie vasaržalių sumedėjusių augalų identifikavimą žiemos metu, III dalis
2018.02.28 Paskaita apie vasaržalių sumedėjusių augalų identifikavimą žiemos metu, IV dalis
2018.03.14 Paskaita apie Norvegijos botanikos sodus ir parkus
2018.03.14 Lietuviško kadagio sodinimas
2018.03.21 Paskaita apie Tarptautinę botanikos sodų parodą IGA Berlyne, Vokietijoje
2018.03.28 Paskaita „Sodų paskirtis, dizainas ir funkcijos XXI a. pradžioje“
2018.04.21 Fotografijos konkurso nugalėtojų darbų parodos atidarymas
2018.04.27 Edukacinė ekskursija „Magnolijos“
2018.05.12 Pavasario žiedų šventė Vingyje
2018.05.12 Viktorinos „Kur yra ši vieta VU botanikos sode?“ nugalėtojų apdovanojimai
2018.05.19 Tarptautinė biologinės įvairovės dienos šventė
2018.05.19 Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė Lietuvos 100-mečiui“
2018.05.25-27 Pavasarinė mugė „Lietuvos žiedai“
2018.06.12 Vidurvasario šventė
2018.08.10 Žolynų diena Vingio skyriuje
2018. 09.14-16 Rudeninė mugė „Lietuvos žiedai“
2018.09.14, 18, 20 Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“, renginio ekskursija „Pažink ir paragauk pomologinių vaisių“
2018.09.28 Festivalis „Tyrėjų naktis"
2018.10.10 Evos Lauma piešinių parodos „Rojaus sodai“ pristatymas
2018.11.30 Mokinių floristikos darbų konkursas „Dūzgiam Kalėdas sode!”

ŠR/P
BS ir partnerių organizuojamas švietėjiškas renginys: 49 renginiai, 15 482 dalyviai.
2018.02.10 Gamtinės žemdirbystės seminaras su L. Žmuida
2018.02.17 Orientavimosi šventė „Bėk aplink Lietuvą
2018.02.18 Skiepijimo seminaras su G. Cijūnaičiu
2018.03.10; 09.22; 10.6,20,27; 11.10; 12.08 Šiaudinių sodų edukacija su R. Gudaitiene
2018.03.11 Genėjimo seminaras su G. Cijūnaičiu
2018.03.17, 24 Velykinė šiaudinių sodų edukacija su R. Gudaitiene
2018.03.18 Žemės diena – inkilų valymas su miškininku R. Ereminu
2018.03.18 Velykinių puošmenų edukacija su R. Gudaitiene
2018.03.24 Velykinė floristikos edukacija su J. Jakubauskiene
2018.04.05 Sveikatos diena Vilniaus universitete
2018.04.14 Bonsai edukacija su www.bonsaisodas.lt specialistais
2018.04.15, 29 Augalinio dažymo seminaras su G. Vitkuviene
2018.04.21 Naktinė sakurų žydėjimo šventė „Yozakura“ Vingio skyriuje
2018.04.22 Seminaras „Kaip paįvairinti mitybą augaliniu maistu“ su V. Vedlūgiene
2018.04.28-29 Open House Vilnius renginys „Žaliasis pastatas“
2018.05.04 Wabi Sabi“ - renginys vaikams kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru bei Japonijos ambasada
2018.05.13 Edukacinė ekskursija „Pažink VU Botanikos sodo paukščius“ su miškininku R. Ereminu
2018.06.09 MEIS konferencija
2018.06.09 Edukacinė ekskursija „Pažink Lietuvoje augančius medžius ir krūmus“ su miškininku R. Ereminu
2018.06.16 VU folkloro ansamblio „Ratilio“ 50- ečio šventė
2018.07.21 Praktinis užsiėmimas „Kaip elgtis su ugnimi gamtoje" su miškininku R. Ereminu
2018.08.04,18 Praktinis užsiėmimas „Išgyvenimo gamtoje taisyklės" su miškininku R. Ereminu
2018.08.25 Žvalumo diena
2018.09.29 Praktinis užsiėmimas „Pažink Lietuvos grybus" su mikologu dr. J.Kasparavičiumi
2018.10.18 Konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas"
2018.10.20-21 N. Učvatovos seminaras profesionaliems floristams
2018.10.13,20,27; 11.3,10,17,24; 12.01,08 „Sodo meno avilio“ seminaras apie sodo meną
2018.12.02,09 „Žolynų namų“ Kalėdinės dirbtuvės iš gamtos gėrybių

KR
Komercinis renginys: 21 renginys (koncertas), 15 619 dalyvių.
2018.05.18 Grupės SEN SVAJA koncertas Vingio sode
2018.06.14 I.Komarenko koncertas „Mój wielki koncert" Vingio skyriuje
2018.06.17 MONIQE. Kairėnų vasaros festivalis
2018.07.03 Lauros Pergolizzi koncertas
2018.07.04 Lauros Pergolizzi koncertas
2018.07.10 Grupės „BadBadNotGood" koncertas
2018.07.11 Grupės „BaBa Zula" koncertas Vingio skyriuje
2018.07.15 Jurgos Šeduikytės koncertas
2018.07.17 Grupės „Pašėlę saksofonai“ koncertas Vingio skyriuje
2018.07.19 Tove Lo koncertas
2018.07.23 Jassie Ware koncertas
2018.07.25 Carlos Johnson ir Chris Cain koncertas Vingio skyriuje
2018.07.26 Grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys" koncertas
2018.08.01 Grupės „Okata" koncertas Vingio skyriuje
2018.08.05 R. Karpio ir F. Zakrevskio koncertas
2018.08.12 Humoro klubo 10-asis gimtadienis
2018.08.14 Grupės „Unknown Mortal Orchestra" koncertas
2018.08.21 Grupės 'Rhye" koncertas
2018.08.26 Koncertas „Garden: Jazzu su orkestru„

2018.08.27 Koncertas „Garden: Andrius Mamontovas„
2018.08.28 Grupės „Basi" koncertas „Kitaip"

PARODOS
PM – meno parodos: 15 parodų, 3100 dalyvių;
2018.04. 21-29 Foto paroda „Mano akimirkos VU botanikos sode". Parodos pristatymas balandžio 21 d. 12.00
val.
2018.05.04-06 Vaikų kurtų japoniškų vėduoklių bei fotografijų paroda.
2018.05.12-20 Gamtos fotografų „Žalias skėtis“ foto paroda. Parodos pristatymas gegužės 19 d. 15.15 val.
2018.05.26-06.17 Mariaus Strolios kūrinių paroda „II“. Parodos pristatymas gegužės 24 d. 12 val.
2018.06.22-07.15 Emilijos Petrauskienės fotografijų paroda „Sidabrinis sodas“. Parodos pristatymas birželios
22 d. 15 val.
2018.06.22-07.15 Dovydo Bou paroda „Botanikos iliustracijos“. Parodos pristatymas birželios 22 d. 15 val.
2018.06.25-08.28 Mozaikų paroda liepų alėjoje.
2018.07.18-08.12 Vasaros tapybos plenero paroda „Augalas“. Parodos pristatymas liepos 18 d. 16 val.
2018.08.18-26 Rūtos Dzindziliauskaitės tapybos darbų paroda „Paskui saulę"
2018.08.18-26 Monikos Jasnauskaitės iliustracijų paroda „Lietuvos sfinksai".
2018.09.08-10.31 Žemės ir aplinkos meno paroda „Ryšiai“. Parodos pristatymas rugsėjo 8 d. 15 val.
2018.09.08-23 Sandos Zeme ir Jānis Gutāns-Grasis (Latvija) nuotraukų paroda „Menas gamtoje“
2018.09.08-23 Žiemos žemės meno festivalio „Mythogenesis“ (Ukraina) darbų nuotraukų paroda
2018.09.29-10.28 Evos Lauma piešinių paroda „Rojaus sodai“
2018.12.01-15 Mokinių floristikos darbų paroda „Dūzgiam Kalėdas sode!”

PARODOS
PG – gamtinių objektų paroda: 2 parodos, 800 dalyvių.
2018.07.05-08 Gėlių parodos atidarymas ir paroda
2018.09.08-09 Vynuogių paroda

Parodos ir BS sklaida
Meno parodos BS parke:
2018.06.25-08.28 Mozaikų paroda liepų alėjoje.
2018.09.08-10.31 Tarptautinė Žemės ir aplinkos meno paroda „Ryšiai“
https://www.facebook.com/pg/LandArt.Lt/photos/?tab=album&album_id=10157652622669762
BS žemės meno darbų nuotraukų parodos kitur:
2018.03.22-30 „Laikas" («Час») КЦ „Галерея ХХІ“, Вінниця ул. Арх. Артынова, 12-а, Украина. /
Žemės meno parodos „Laikas" darbų nuotraukų paroda Vinycos meno galerijoje "Galerija XXI"
(Ukraina). Galerijos kuratorė Оксана Колесниченко, nuotraukų parodos kuratorius Alexsandr Nikituk,
parodos eksponavimas Vladimir Hodak. Galerijos puslapis: http://galleryvin.com/artgalereya/vystavki/reviziya/
Darbai dalyvauja parodose:
2018.01.10-02.03 „Ketvirtainis” Greta Kardišiūtė, parodoje „Lietuviška tapatybė tekstilėje” Vilniaus
Rotušė. (Nuotrauka, sukurto darbo žemės meno parodoje BS 2014 metais. Nuotraukos autorė
I. Raubaitė, parodoje paminėtas BS).
2018.06.27-07.26 „Reliktas" Greta Kardišiūtė, VIII-oji Lietuvos tekstilės bianalė „ (At)kurti". LDS galerija
„Arka“, Aušros Vartų g. 7, Vilnius. (Parodoje dvi darbo nuotraukos, darbas sukurtas BS žemės meno
parodoje 2016 metais, nuotraukos autorė I. Raubaitė, parodoje paminėtas BS ).

IV veikla. Paslaugos

BS lankymas
2018 m. BS aplankė apie 89,9 tūkst. lankytojų, lyginant su 2017 m. lankytojų skaičius
paaugo
4 % (2017 m. – 86,4 tūkst. lankytojų).
2018 m. lankytojai:
42 100 – lankėsi sode, kultūros ir sporto renginiuose, švietėjiškuose renginiuose, parodose;
15 619 – atvyko į koncertuos;
5 800 – užsakė edukacinės veiklas;
1 846 – pirko žirgyno paslaugas;
1911 – pirko nuomos, fotosesijų ir kt. paslaugas;
22 700 – dalyvavo nemokamuose renginiuose ir mugėse.
Lankymo tikslai:
➢ aplankyti BS ir čia praleisti laiką;
➢ dalyvauti mugėse ar kituose nemokamuose renginiuose;
➢ dalyvauti konkrečiame renginyje (koncerte) arba užsakytoje edukacinėje veikoje
(ekskursijoje, pamokoje, užsiėmime žirgyne ir kt.).

BS lankymas
% dalies
% dalies
pokytis Lankytojai
pokytis
lyginant su
2017, Lankytojai lyginant su
2017
tūkst.
2017, %
2016

Lankytojai
2018, tūkst.

Lankytojai
2018, %

Mugės

10,0

11,1

(↑)

10,0

11,6

↑↓

Nemokami renginiai,
ekskursijos ir kt.

9,3

10.4

(↓)

9,5

11,0

↑

3,4

3,8

(↑)

3,0

3,5

↑

22,7

25,3

(↑)

22,5

26,1

↑

15, 6

17,5

(↑)

8,5

9,8

↑

5,8

6,5

(↑)

5,0

5,8

↑↓

1.9

2,1

(↓)

4,0

4,6

↑

1.8

2,0

(↓)

2,4

2.8

↑↓

42,1

46,9

(↓)

43,0

49,8

↓

67,2

75,0

(↑)

63,9

73,9

↓

4 % (↑)

86,4

Atvykimo tikslas

Kiti lankytojai be bilietų
Viso nemokamai
Koncertai
Ekskursijos ir
edukacinės programos
Įmonių ir asmenų
organizuotos šventės,
seminarai,
santuokos…
Žirgyno lankytojai
Lankytojai, įsigiję
bilietus į renginius ar
aplankyti BS
Viso su bilietais

Viso

89,9

3 %↑

2018 m. BS lankymo
tendencijos išlieka
panašios kaip ir 2017 m.:
padaugėjo atvykstančių į
nemokamus renginius,

aktyviai dalyvavo
komerciniuose
renginiuose
(koncertuose),
populiarėjo edukacinių
veiklų paslaugos.

2012-2018 metais parduoti bilietai
pagal mėnesius
Parduota bilietų Parduota bilietų Parduota bilietų
2018, %
2017, %
2016, %

Parduota bilietų
2015, %

Parduota
Parduota bilietų Parduota bilietų
bilietų 2012,
2014, %
2013, %
%

Sausis

0,6 (↑)

0,5 (↑)

0,3

0,1

0

0,2

0

Vasaris

0,5 (↓)

0,7 (↑)

0

0,1

0,1

0,1

0,1

Kovas

0,4 (↓)

0,7 (↓)

0,4

0,2

0,4

0,1

0,2

Balandis

6,0 (↑)

4,0 (↑)

1,5

3,8 (↑)

2,6 (↑)

0,2 (↓)

0,8

Gegužė

27,0 (↑)

24,2 (↓)

31,1 (↑)

27,3 (↓)

26,3 (↑)

22,8

18,2

Birželis

13,6 (↓)

17,9 (↓)

21,3 (↑)

13,3 (↓)

14,2 (↓)

24,4

26,1

Liepa

11,3 (↓)

18,1 (↑)

11,6 (↓)

16,9 (↑)

14,3 (↓)

15,1

19,5

Rugpjūtis

14,5 (↓)

17,6 (↑)

16,0 (↓)

20,1 (↑)

18,4 (↓)

22,8

19

Rugsėjis

14,4 (↑)

12,0

12,1

11,3

16,0 (↑)

8,5

12,7

Spalis

9 (↑)

2,8 (↓)

4,6

6,0 (↑)

7,4 (↑)

2,9

3,3

Lapkritis

2,3 (↑)

0,6 (↑)

0,3

0,3

0,2 (↓)

2,6

0

Gruodis

0,4 (↓)

0,8 (↑)

0,7

0,6

0,2 (↑)

0,1

0

2018 m. nuolatiniai
BS lankytojai įsigijo
69 vnt. metinių
bilietų, 190 vnt.
mėnesinių bilietų.
Išvedus bilieto
kainos vidurkį (2,31
Eur), galima teigti,
kad lankytojo bilietą
pirko apie 67 210
BS svečių.

BS teikiamos paslaugos
2018 m. suteiktų paslaugų
(pinigine išraiška) struktūra buvo:
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Žirgų laikymas
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Edukacinės
paslaugos
Nuoma

10000

0

Lankymo
bilietai

bilietai – 76,55% (lyginant su
2017 m. pinigine išraiška 20 %
daugiau),
nuomos paslaugos – 11,88 %
(išaugo 6,2%),
žirgų laikymas (vien uždirbtos
lėšos neatmetus išlaidų) – 2,53%
(sumažėjo beveik 37%),
žirgų paslaugos (be žirgų
laikymo) – 6,61% (padidėjo
16%),
gidų
paslaugos
(padidėjo 5,5%).

–

1,98%

Informacinių leidinių parduota už
31 Eur.

BS teikiamų paslaugų sezoniškumas
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Paslaugų populiarumas
tradiciškai skyrėsi pagal sezoną:
šaltuoju metu lėšos už žirgų
laikymą ir nuomą, o kitais metų
laikais už lankymo bilietus.

Pajamos iš teikiamų paslaugų
2018 m. suteikta paslaugų, susijusių su lankytojais,
ir parduota bilietų už apie 202, 5 tūkst. Eur (2017 m. – 165,7 tūkst. Eur)
(padidėjo 22,5%).
Skolos likutis už suteiktas paslaugas – 6 241 Eur.

Paslaugų administravimo buhalterinė veikla
Sutikrinta ir suvesta 520 pavedimo nurodymų; išrašyta ir sutikrinta 203 sąskaitos-faktūros ir
7 delspinigių sąskaitos; 89 paslaugų teikimo ir 22 koncertų sutartys (1 koncertas neįvyko);
23 garantiniai raštai.

VU Botanikos sodo lankomumas, komercinės
paslaugos ir generuotos pajamos 2016-2018 m.
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Darbuotojai

Žmogiškieji ištekliai 2014–2018 m.
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Savanorių

Vilniaus universiteto botanikos sodas
Kairėnų g. 43, LT-10239 Vilnius
+370 5 219 3139
hbu@bs.vu.lt.

