TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS
2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

01 Tikslas – muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas.
Rezultato kriterijai: įsigytų, suinventorintų ir restauruotų muziejinių vertybių skaičius; parodų ir renginių skaičius; muziejaus lankytojų skaičius.
01.01 Uždavinys – muziejinių vertybių įsigijimas, apskaita, saugojimas ir restauravimas.
Produkto kriterijai: įsigytų muziejinių vertybių skaičius, suinventorintų eksponatų skaičius, parengtų ilgalaikiam saugojimui eksponatų skaičius,
patikrintų rinkinių skaičius, konservuotų ir restauruotų eksponatų skaičius.
01.02 Uždavinys – lankytojų aptarnavimas, konsultacijos, metodinė pagalba.
Produkto kriterijai: renginių skaičius, edukacinių programų skaičius, realių ir virtualių lankytojų skaičius.
01.03 Uždavinys – Kaišiadorių muziejaus rinkinių ir Kaišiadorių kultūros istorijos populiarinimas.
Produkto kriterijai: parodų skaičius, parengtų ir išleistų leidinių skaičius, straipsnių skaičius.
Veiklos sritis
Buvo planuota
Pasiektas rezultatas
Atsakingas asmuo
Asignavimai,
Eur
I. ADMINISTRACINĖ
VEIKLA
1. Muziejaus tarybos
darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai)
2. Muziejaus vidaus
darbo tvarką
reguliuojančių
dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada
patvirtinti nauji
dokumentai)

Parengti muziejaus numatomų 2019 Parengta muziejaus numatomų 2019 m. vykdyti
m. vykdyti viešųjų pirkimų
viešųjų pirkimų suvestinė.
suvestinę.

D. Bačiulienė

Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti
pirkimų ataskaitą už 2018 m.

Parengta ir pateikta viešųjų pirkimų tarnybai
pirkimų ataskaita už 2018 m.

D. Bačiulienė

Parengti muziejaus 2018 m. metinę
ataskaitą.

Parengta muziejaus 2018 m. metinė ataskaita.

O. Lukoševičius

Parengti muziejaus vadovo 2018 m.
ataskaitą.

Parengta muziejaus vadovo 2018 m ataskaita.

O. Lukoševičius
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3. Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)
4. Projektinė veikla
(projekto pavadinimas,
kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas
finansavimas)

5. Kiti darbai

Lietuvos kultūros rėmimo fondui pateiktos
projektų paraiškos:
1. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija,
1920–1939 m.
Skirtas finansavimas – 4000 Eur.

O. Lukoševičius

Atstovauti Kaišiadorių r.
savivaldybę Aukštaitijos regioninės
etninės kultūros globos taryboje

Dalyvauta 2 Aukštaitijos regioninės etninės
kultūros globos tarybos posėdžiuose.

N. Adukonienė

4 rinkinių komplektavimo
komisijos posėdžiai. Svarstytini
klausimai:
1. Muziejui perduotų muziejinės
reikšmės daiktų priėmimo
nuolatiniam saugojimui į
muziejaus pagrindinį, pagalbinį
fondus;
2. Muziejaus eksponatų vertės
nustatymas;
3. Kiti metų eigoje iškilę
klausimai.
Įsigyti apie 300 eksponatų.

Įvyko 4 Kaišiadorių muziejaus rinkinių komisijos N. Adukonienė
posėdžiai. Svarstyti klausimai:
1. Muziejui perduotų muziejinės reikšmės
daiktų priėmimas nuolatiniam saugojimui į
muziejaus pagrindinį (KšM GEK), pagalbinį
(KšM P) fondus ir eksponatų tikrosios vertės
nustatymas.

Iš viso įsigyta 643 eksponatų.

N. Adukonienė

3 išvykos eksponatų paieškai pas
rajono gyventojus.

Suorganizuotos 5 išvykos eksponatų paieškai pas
rajono gyventojus, prekybos ir kt. įstaigas.
Jų metu:

O. Lukoševičius,
N. Adukonienė

II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos
darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti
klausimai)

1.2. Eksponatų
įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius
įsigyta)
1.3. Ekspedicijos,
išvykos (vieta, trukmė,
dalyviai)

70,65 Eur

100 Eur
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8 eksponatai priimti nuolatiniam saugojimui.
23 piešiniai deponuoti laikinam saugojimui.
61 fotografija priimta laikinam saugojimui
(nuskenuota, parengti aprašai).
1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos
knygas skaičius)

Išrašyti 20 priėmimo aktų.

Išrašyti 23 eksponatų priėmimo – perdavimo aktai. N. Adukonienė
Išrašytas 1 eksponatų priėmimo ilgalaikiam
saugojimui aktas.

Į pirminės apskaitos knygas įrašyti
apie 300 eksponatų.

312 eksponatų įrašyti į pirminės apskaitos knygas
(KšM GEK ir KšM P).

2.2. Inventorinimas
(suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio
fondo eksponatų
skaičius)

Suinventorinti 560 pagrindinio
fondo (KšM GEK) ir pagalbinio
fondo (KšM P) eksponatų. Iš jų:

Suinventorinta 590 pagrindinio fondo (KšM GEK)
ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų.

Iš jų:
Suinventorinti 10 pagrindinio fondo 10 pagrindinio fondo (KšM GEK) Jono Aisčio
(KšM GEK) Jono Aisčio rinkinio
memorialinio rinkinio (JA) eksponatų;
(JA) eksponatų.

N. Adukonienė

G. Kazanavičienė

Suinventorinti 50 pagrindinio fondo 47 pagalbinio fondo (KšM P) medalių, plakečių
(KšM GEK) medalių plakečių
(MP) rinkinio eksponatai;
rinkinio (MP) eksponatų.

E. StaninaitėPopova

Suinventorinti 50 pagrindinio fondo 99 pagrindinio fondo (KšM GEK) Algirdo
(KšM GEK) Algirdo Brazausko
Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
memorialinio rinkinio (AB)
eksponatai;
eksponatų.

E. StaninaitėPopova

Suinventorinti 200 pagrindinio
fondo (KšM GEK) archeologijos
rinkinio (A) eksponatų.

165 pagrindinio fondo (KšM GEK) archeologijos
rinkinio (A) eksponatų;

M. Pilkauskas

Suinventorinti 250 pagrindinio
fondo (KšM GEK) ir pagalbinio

209 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatai;

V. Budvytis
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fondo (KšM P) eksponatų.

2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

60 pagrindinio fondo (KšM GEK) dailės rinkinio
(D) eksponatų.

A. KalvinskaitėKucharskienė

Išrašyti apie100 pirminės apskaitos
kartotekos kortelių.

Išrašytos 85 pirminės apskaitos kartotekos
kortelės.

N. Adukonienė

Išrašyti apie 220 inventorinių
kartotekos kortelių. Iš jų:

Išrašyta 230 inventorinės kartotekos kortelių.
Iš jų:

Išrašyti 20 pagrindinio fondo (KšM
GEK) Jono Aisčio rinkinio (JA)
kartotekos kortelių.

10 pagrindinio fondo (KšM GEK) Jono Aisčio
memorialinio rinkinio (JA) kartotekos kortelių;

G. Kazanavičienė

47 pagalbinio fondo (KšM P) medalių, plakečių
rinkinio (MP) kartotekos kortelės;

Eglė StaninaitėPopova

173 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos
rinkinio (IN) kartotekos kortelės.

V. Budvytis

Išrašyti 50 pagrindinio fondo (KšM
GEK) medalių plakečių rinkinio
(MP) kartotekos kortelių.
Išrašyti 150 pagrindinio fondo
(KšM GEK) ir pagalbinio fondo
(KšM P) kartotekos kortelių.
2.4. Nurašymas,
perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra

Atlikti 2019 m. įsigytų eksponatų
pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų vertinimą tikrąja verte.

Atliktas 2019 m. įsigytų pagrindinio fondo (KšM N. Adukonienė
GEK) ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų
vertinimas tikrąja verte. Tikrąja verte buvo
įvertinta 643 eksponatai.

Papildyti pagrindinio fondo (KšM
GEK) ir pagalbinio fondo (KšM P)
rinkinių sąrašus Microsoft Office
Excel programoje.

Papildyti pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P) sąrašai Office Excel
programoje.

N. Adukonienė

5
3.1. Rinkinių tikrinimas
(tikrintos eksponatų
grupės, juose esančių
eksponatų skaičius,
tikrinimo rezultatai)

Patikrinti raštijos rinkinio (IR) apie
1900 pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų.

Atliktas pagrindinio fondo (KšM GEK) dailės
rinkinio (D) 35 eksponatų patikrinimas (koklių
kolekcijos komplektai) (71 koklis).

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuotų /
restauruotų eksponatų
grupes, kiekį, užpildytų
pasų skaičių),
3.3. Restauravimo
tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti
klausimai)
3.4. Eksponatų
saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti
patikrintų saugyklų,
salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros
ir tvarkymo darbus)

Konservuoti ir restauruoti
eksponatus pagal galimybes.

Nuolat valyti ir vėdinti muziejaus
rinkinių saugyklas.

Nuolat valomos ir vėdinamos muziejaus rinkinių
saugyklos.

N. Adukonienė

50 Eur

Nuolat valyti ir vėdinti Brazauskų
namų-muziejaus ekspozicijos
patalpas ir Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB)
saugyklą.

Nuolat valomos ir vėdinamos Brazauskų namųmuziejaus ekspozicijos patalpos ir Algirdo
Brazausko memorialinio rinkinio (AB) saugykla.

E. StaninaitėPopova

30 Eur

Nuolat valyti ir vėdinti Jono Aisčio
ekspozicijos patalpas ir Jono Aisčio
memorialinio rinkinio (JA)
saugyklą.

Nuolat valomos ir vėdinamos Jono Aisčio
ekspozicijos patalpos ir Jono Aisčio memorialinio
rinkinio (JA) saugykla.

G. Kazanavičienė

20 Eur

Nuolat stebėti ir fiksuoti drėgmės ir
temperatūros parodymus muziejaus
rinkinių saugyklose.

Nuolat stebimi ir fiksuojami drėgmės ir
temperatūros parodymai muziejaus rinkinių
saugyklose.

N. Adukonienė

Patikrinti dailės rinkinio (D) apie
80 pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų.

Nuolat stebėti ir fiksuoti drėgmės ir Nuolat stebimi ir fiksuojami drėgmės ir
temperatūros parodymus Brazauskų temperatūros parodymai Brazauskų namųnamų-muziejaus ekspozicijos
muziejaus ekspozicijos patalpose ir Algirdo

E. StaninaitėPopova
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patalpose ir Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB)
saugykloje.

Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
saugykloje.

Nuolat stebėti ir fiksuoti drėgmės ir
temperatūros parodymus Jono
Aisčio ekspozicijos patalpose ir
Jono Aisčio memorialinio rinkinio
(JA) saugykloje.

Nuolat stebimi ir fiksuojami drėgmės ir
temperatūros parodymai Jono Aisčio ekspozicijos
patalpose ir Jono Aisčio memorialinio rinkinio
(JA) saugykloje.

G. Kazanavičienė

Atlikti muziejaus rinkinių saugyklų
prevencinę dezinfekciją.

Atlikta muziejaus rinkinių saugyklų prevencinė
dezinfekcija. Iš jų:
Saugyklos (25,59 kv. m), kurioje saugomi
etnografijos rinkinio (E) (tekstilės) eksponatai,
saugyklų (18,45 kv. m, 25,89 kv. m), kuriose
saugomi etnografijos rinkinio (E) (medžio)
eksponatai, saugyklos (25,89 kv. m), kurioje
saugomi V. Ruokio memorialinio rinkinio (VR),
istorijos rinkinio (I) (technikos) eksponatai,
saugyklos (12,95 kv. m), kurioje saugomi dailės
rinkinio (D), fotografijos rinkinio (IF), raštijos
rinkinio (IR), fotografijos rinkinio (IF) eksponatai,
saugyklos (25,89 kv. m.), kurioje saugomi
istorijos rinkinio (I) (medžio) eksponatai
prevencinė dezinfekcija.
(2019 m. kovo mėn., rugsėjo mėn.).

N. Adukonienė

50 Eur

Atnaujinta saugyklos (18,45 kv. m) kuriose
saugomi etnografijos rinkinio (E) (medžio)
eksponatai ir saugyklos (25,89 kv. m), kurioje
saugomi etnografijos rinkinio (E), istorijos
rinkinio (I), medalių plakečių rinkinio (MP),
gamtos rinkinio (G) (metalo ir keramikos)
eksponatai langų danga, saugant eksponatus nuo
kenksmingos natūralios šviesos ir tiesioginių
saulės spindulių.

N. Adukonienė

70 Eur
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3.5. Kiti darbai

Parengti ilgalaikiam saugojimui
apie 300 pagrindinio fondo (KšM
GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų.

Parengta ilgalaikiam saugojimui 343 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatai.

N. Adukonienė

Parengti ilgalaikiam saugojimui 10
pagrindinio fondo (KšM GEK)
Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų.

Parengti ilgalaikiam saugojimui 10 pagrindinio
fondo (KšM GEK) Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų.

G. Kazanavičienė

Parengti ilgalaikiam saugojimui 50
pagrindinio fondo (KšM GEK)
Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB) eksponatų.

Ilgalaikiam saugojimui parengta 24 pagalbinio
fondo (KšM P) medalių, plakečių rinkinio (MP)
eksponatai (išimta iš senų pakuočių, sudėta į tam
skirtus maišelius).

E. StaninaitėPopova

53 pagrindinio fondo (KšM GEK) Algirdo
E. StaninaitėBrazausko memorialinio rinkinio (AB) eksponatai. Popova

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)

Priimti 1500 muziejaus lankytojų
(pavieniai lankytojai, organizuoti
lankytojai, edukacinių programų
dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai):
Iš jų:
1000 lankytojų Jono Aisčio
ekspozicijoje.

Įsigytos priemonės skirtos eksponatų parengimui N. Adukonienė
ilgalaikiam saugojimui (agro danga, vokai, dėžės,
pakabos ir kt.).

80 Eur

Įsigytos priemonės skirtos muziejaus rinkinių N. Adukonienė
saugyklų įrangai gaminti (medienos ruošiniai ir
kt.).

130 Eur

Priimta 2541 muziejaus lankytojas (pavieniai
lankytojai, organizuoti lankytojai, edukacinių
programų dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai).
Iš jų:
1174 lankytojai Brazauskų namuose-muziejuje;

E. Staninaitė –
Popova
V. Budvytis
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300 lankytojų Brazauskų namuosemuziejuje;

2. Edukacinės
programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų
programų temas,
kokioms lankytojų
grupėms jos skirtos, kur
ir kada vyko)

1007 lankytojai Jono Aisčio ekspozicijoje;

G. Kazanavičienė

200 lankytojų Kaišiadorių
muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose.

360 lankytojų muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose.

O. Lukoševičius
ir kt.

Tęsti 2 edukacines programas (20
užsiėmimų, 200 dalyvių):
1. „Prezidentas ir miestas
kuriame užaugo“, 11–12
klasių moksleiviams.
Brazauskų namai-muziejus.
2. „Laukiant Kalėdų“, 1–4
klasių moksleiviams.
Brazauskų namai-muziejus.

Tęsiamos 2 edukacinės programos Brazauskų
namuose-muziejuje (14 užsiėmimų, 270 dalyvių):
1. „Prezidentas ir miestas kuriame užaugo“,
skirta 11–12 klasių moksleiviams.
Brazauskų namai-muziejus (2018 m.
sausio – rugpjūčio mėn.);
2. „Laukiant Kalėdų“, skirta 1-4 klasių
moksleiviams. Brazauskų namai-muziejus
(2019 m. lapkričio 28 d, gruodžio 05, 12 ir
19 dienomis).
Tęsiamos 3 edukacinės programas Jono Aisčio
ekspozicijoje (30 užsiėmimų, 497 dalyviai):
1. „Jono Aisčio kūrybos šaltiniai“, skirta 11–
12 klasių moksleiviams. Jono Aisčio
ekspozicija (2019 m. sausio – gruodžio
mėn.);
2. „Gera vargt čia – Lietuvoj“, skirta 11–12
klasių moksleiviams. Jono Aisčio
ekspozicija (2019 m. sausio – gruodžio
mėn.).
3. Spalvotas ir ilgesingas Jono Aisčio
pasaulis“ skirta 1–4 klasių moksleiviams
Jono Aisčio ekspozicijoje (2019 m. sausio
– gruodžio mėn.).

E. StaninaitėPopova
V. Budvytis

Tęsti 3 edukacinės programas (20
užsiėmimų, 200 dalyvių):
1. „Jono Aisčio kūrybos
šaltiniai“ skirta 11–12
klasių moksleiviams Jono
Aisčio ekspozicijoje;
2. „Gera vargt čia – Lietuvoj“
skirta 11–12 klasių
moksleiviams Jono Aisčio
ekspozicijoje.
3. „Spalvotas ir ilgesingas
Jono Aisčio pasaulis“ skirta
1–4 klasių moksleiviams
Jono Aisčio ekspozicijoje.

G. Kazanavičienė

Parengta edukacinė pamoka „Mano batai buvo...“ N. Adukonienė
(1 užsiėmimas, 25 dalyviai) (Kaišiadorių
muziejus, Gedimino g. 118, Kaišiadorys, 2019 m.
lapkričio 22 d.).

250 Eur
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3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir
vietą)

Parengti 2 naujas edukacines
programas.

Naujai parengta 1 edukacinė programa Jono
Aisčio ekspozicijoje – „Apie Rumšiškių senovę,
miškus, burtus ir velnius“, skirta pradinių klasių
mokiniams.

Organizuoti 11 renginių (460
dalyvių):
Iš jų:

Suorganizuota 15 renginių (678 dalyviai):

Organizuoti 5 renginius Kaišiadorių
muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose (300 dalyvių):
1. Knygos „Trakų
(Kaišiadorių) apskritis
1918–1940 m.: tarp valdžios
ir savivaldos“ pristatymas
(100 dalyvių);
2. Ledinio skirto
nepriklausomybės kovoms
ir savanoriams pristatymas
(50 dalyvių);
3. „Mokytojui Jonui Jakštui –
120“ (50 dalyvių);
4. „Pirmasis Lietuvos
prezidentas Antanas
Smetona ir Kaišiadorys (50
dalyvių);
5. Knygos apie Kaišiadorių
regiono kulinarinį paveldą
pristatymas(50 dalyvių).
Organizuoti 4 renginius (100
dalyvių):
1. Iš ciklo „Susitikimai“ – 3
vakarai su kūrėjais Jono
Aisčio ekspozicijoje;

G. Kazanavičienė

O. Lukoševičius,
N. Adukonienė,
V. Budvytis,
1. Meninio
skaitymo
konkursas. G. Kazanavičienė,
(Rumšiškių
Antano
Baranausko E. Staninaitėgimnazijos Vaidoto Dainio klasėje, Popova
2019 m. sausio 18 d.).
2. Lietuvių
kalbos
metams
ir
Vietovardžių metams skirtas renginys
„Apie Rumšiškių senovę, miškus...“
(Pagal Pranciškų Mikalauską-Skietelę)
(2019 m. vasario 28 d.).
3. Knygos „Trakų (Kaišiadorių) apskritis
1918–1940 m.: tarp valdžios ir
savivaldos“ pristatymas (Kaišiadorių
muziejuje,
Gedimino
g.
118,
Kaišiadorys, 2019 m. kovo 14 d.).
4. Knygos „Trakų (Kaišiadorių) apskritis
1918–1940 m.: tarp valdžios ir
savivaldos“ pristatymas (Jono Aisčio
ekspozicijoje, 2019 m. kovo 21 d.).
5. Muziejų nakties renginys. Susitikimas
su profesoriumi Vytautu Landsbergiu
(Brazauskų namuose-muziejuje, 2019
m. gegužės 17 d.).
6. Poezijos pavasaris 2019, Kaišiadorių
rajono savivaldybės Jono Aisčio
premijos įteikimas (bendras su
Rumšiškių kultūros centru) (2019 m.
gegužės 22 d.).

50 Eur
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2. Jono Aisčio 115-osioms
gimimo metinėms skirtas
renginys.
Organizuoti 2 renginius (60
dalyvių):
1. „Muziejaus naktis“,
Brazauskų namai-muziejus.
2. Prezidento Algirdo Mykolo
Brazausko gimimo metinės,
Brazauskų namai-muziejus.

7. Renginys skirtas pirmojo Lietuvos
Prezidento
išrinkimo
100-mečiui
„Pezidentas Antanas Smetona ir
Kaišiadorys“ (Kaišiadorių muziejuje,
Gedimino g. 118, Kaišiadorys, 2019 m.
birželio 13 d.).
8. Lietuvos muziejų kelio „Vandenų
atmintis“ renginys – „Kauno marioms
– 60“ (bendras Rumšiškių kultūros
centro, Lietuvos liaudies buities
muziejaus, Kaišiadorių muziejaus ir
Kauno marių
regioninio parko
renginys) (2019 m. birželio 28 d.).
9. Muzikinė-literatūrinė popietė, skirta
Jono Aisčio 115-osioms gimimo
metinėms Lietuvos liaudies buities
muziejaus
Aristavėlės
dvaro
akademijoje
(bendras
Rumšiškių
kultūros centro, Lietuvos liaudies
buities
muziejaus,
Kaišiadorių
muziejaus ir Kauno marių regioninio
parko renginys) (2019 m. liepos 13 d.).
10. Konferencija LLBM „Man ir šiandien
tie vandenys spindi...“ (Jonas Aistis) ir
vokalinių ansamblių šventė „Grįžtu
atgal į gelsvą rudenį...“ (Jonas Aistis)
LLBM klojimo teatre (bendras
Rumšiškių kultūros centro, Lietuvos
liaudies buities muziejaus, Kauno
marių regioninio parko direkcijos ir
Kaišiadorių muziejaus renginys) (2019
m. rugsėjo 15 d.).
11. Ekskursija į Juozo Tumo-Vaižganto
muziejų Kaune (2019 m. spalio 2 d.).
12. 87-osios A. M. Brazausko gimimo
metinės. Susitikimas su signataru
Česlovu Juršėnu ir lenktynininku

1320 Eur
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4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir
kaip buvo atnaujinta)

Parengti 2 informacinius
straipsnius muziejaus internetinėje
svetainėje.
Parengti 7 straipsnius archeologine
tematika internetinėje Kaišiadorių
enciklopedijoje.
Parengti 3 straipsnius Kaišiadorių
enciklopedijai, ją pildyti tekstu,
iliustracijomis, nuotraukomis,
nuorodomis.

Stasiu
Brundza
bei
Brazauskų
bibliotekos pristatymas. Renginio
organizavimas (Brazauskų namuosemuziejuje, 2019 m. spalio 3 d.)
13. Susitikimas-diskusija su Jono Aisčio
klubo „Katarsis“ nariais (Jono Aisčio
ekspozicijoje, 2019 m. spalio 25 d.).
14. Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečio
minėjimas.
Knygos
„Dvasios
aristokratai: Lietuvos šaulių sąjungos
siekiai ir realybė 1919–1940 m.“
(Vilnius: „Versus“, 2019) pristatymas.
(Kaišiadorių muziejuje, Gedimino g.
118, Kaišiadorys, 2019 m. lapkričio
28 d.).
15. Knygos „Kaišiadorietiška virtuvė“
pristatymas. (Žaslių kultūros centre,
Vytauto g. 38, Žasliai, 2019 gruodžio
3 d.).
Parengta 16 informacinių straipsnių muziejaus
internetinėje svetainėje, socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje. Tame tarpe:
1. Apie projektą „Trakų šaulių V rinktinė:
pirmieji dešimtmečiai“. (2018 m. sausio 21
d.);
2. Apie eksponatus perduotus Kaišiadorių
muziejui (2019 m. balandžio 2 d.);
3. Apie Kaišiadorių rajono kulinarinį paveldą
(2019 m. balandžio 19 d.);
4. Apie Muziejų nakties renginį ir susitikimą
su profesoriumi Vytautu Landsbergiu
Brazauskų namuose-muziejuje (2019 m.
birželio 3 d.);
5. Apie renginį skirtą pirmojo Lietuvos
Prezidento išrinkimo 100-mečiui
Kaišiadorių muziejuje (2019 m. liepos 9
d.);

38,42 Eur

1065 Eur

J. Jonaitytė,
N. Adukonienė,
V. Budvytis,
E. StaninaitėPopova,
G. Kazanavičienė
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6. Apie renginį skirtą 87-osioms A. M.
Brazausko gimimo metinėms. Brazauskų
namuose-muziejuje (2019 m. lapkričio 6
d.);
7. Apie Kaišiadorių rajono kulinarinį paveldą
(2019 m. spalio 25 d.);
8. Apie šventinius renginius sovietmečiu
(2019 m. gruodžio 31 d.) ir kt.
Parengtas 1 straipsnis „Archeologijos istorija“
Kaišiadorių enciklopedijai.
www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija.

M. Pilkauskas

Parengti 3 straipsniai Kaišiadorių enciklopedijai, ji V. Budvytis
papildyta tekstu, iliustracijomis, nuotraukomis,
nuorodomis.
www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija.

5. Fondų lankytojų
aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

6. Kita veikla

Aptarnauti 50 muziejaus fondų
lankytojų (kultūros įstaigų
darbuotojai, archeologai, istorikai ir
kt.).

Sukurta Jono Aisčio „Facebook“ paskyra.

G. Kazanavičienė

Aptarnauta 90 muziejaus fondų lankytojų (rajono
administracinių, kultūros įstaigų darbuotojai,
muziejininkai, archeologai, istorikai, mokytojai,
moksleiviai ir kt.)

N. Adukonienė

Priimti 2 muziejaus mokslinio archyvo lankytojai: V. Budvytis
1. Mindaugas
Pačešiūnas
–
archyvo
medžiaga
apie
Kaišiadorių
krašto
partizanus (2019 m. kovo 4 d.);
2. Vytautas Juras – archyvo medžiaga apie
Kaišiadorių rajono inžinierius (2019 m.
gruodžio 20 d.).
Bendradarbiauta su Jono Aisčio kūrybos gerbėjų
klubu „Katarsis“ – ruošiantis renginiams ir
renginiuose.

G. Kazanavičienė
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Bendradarbiauta su Rumšiškių Antano
G. Kazanavičienė
Baranausko gimnazija, Lietuvos liaudies buities
muziejumi, Kauno marių regioninio parko
direkcija organizuojant renginius, skirtus Lietuvos
nepriklausomybės kovų (2019–2020 m.) atminimo
ir vietovardžių metams paminėti.

IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei
koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)
2. Atnaujintos
ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)
3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

Parengti 2 kilnojamąsias parodas:
1. Kilnojamoji paroda „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“;
2. Kaišiadorių rajono
savivaldybės Jono Aisčio
premijos laureatai.
Eksponuoti 1 kilnojamąją parodą:
1. Tapybos paroda. Brazauskų

Atliktas tyrimas rajono mokyklose, siekiant
išsiaiškinti:
- siūlomų edukacinių programų kokybę;
- naujų edukacinių programų poreikį (2019 m.
gruodžio mėnesį).

G. Kazanavičienė

Įsigyti mobilūs baldai edukaciniams užsiėmimams
ir renginiams (sulankstomos plastikinis stalas ir
sulankstomas plastikinis suolas)

D. Bačiulienė

Parengtos 4 kilnojamosios parodos:
1. „Šventės Kaišiadoryse 1918–1940 m.“
(2019 m. birželio 8 d.);
2. „Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas
Smetona ir Kaišiadorys“ (2019 m. birželio
13 d.);
3. „Trakų (Kaišiadorių) šaulių V rinktinė“
(2019 m. lapkričio 28 d.);
4. „Kaišiadorietiška virtuvė“ knygos
iliustracijų paroda“ (2019 m. gruodžio

N. Adukonienė

109,96 Eur
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namai-muziejus.

6 d.).
Eksponuotos 2 kilnojamosios parodos:
1. Paroda „Gyvename viltimi: Prezidentas
Antanas Smetona egzilyje“. Kaišiadorių
muziejuje, Gedimino g. 118, Kaišiadorys
(2019 m. birželio 13 d.);
2. Aušros Kajauskienės tapybos paroda
„Norai“. Brazauskų namai-muziejus (2019
m. liepos 1d. – rugpjūčio 31 d.).

4. Parodos kituose
muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Kilnojamųjų muziejaus parodų
eksponavimas (10 eksponavimų)
kultūros centruose ir kt. įstaigose:
1. „Kaišiadorys: XX a.
pradžios skonis“;
2. „Laisvės kova laimėta:
Kaišiadorių krašto partizanų
istorija“;
3. „Paparčių apylinkių
kultūros paveldas“;
4. „Atrandant paskandas:
senovės lietuvių kapai po
vandeniu“;
5. „Kaišiadorių bažnytinis
paveldas“.
6. „Tarpukario mokyklos
Kaišiadorių apylinkėse
(1918–1940)“;
7. „Piliakalniai: Kaišiadorių
rajonas“ ir kt.

Įvyko 14 kilnojamųjų muziejaus parodų
eksponavimai:
1. „Atrandant paskandas: senovės lietuvių
kapai po vandeniu“ (1 eksponavimas);
2. „Kaišiadorys: XX a. pradžios skonis“ (2
eksponavimai);
3. „Laisvės kova laimėta: Kaišiadorių krašto
partizanų istorija“ (1 eksponavimas);
4. „Žydai Kaišiadorių regione“ (1
eksponavimas);
5. „Žasliai senosiose fotografijose“ (1
eksponavimas);
6. „Kaišiadorių šimtmetis: 1918–2018 m.“ (2
eksponavimas);
7. „Šventės Kaišiadoryse 1918–1940 m.“ (2
eksponavimai.);
8. „Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas
Smetona ir Kaišiadorys“ (1
eksponavimas);
9. „Trakų (Kaišiadorių) šaulių V rinktinė“ (1
eksponavimas);
10. „Kaišiadorietiška virtuvė“ knygos
iliustracijų paroda“ (2 eksponavimai).

O. Lukoševičius

E. StaninaitėPopova

N. Adukonienė
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5. Virtualios parodos
(pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Parengti 1 virtualią parodą
Kaišiadorių muziejaus internetinėje
svetainėje.

Parengta 1 virtuali paroda:
1. Fotografijų paroda „Prie eglės su Seniu Šalčiu“
(2019 m. gruodžio 31 d.).

N. Adukonienė

6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais
(kokioms parodoms,
kokių ir kiek eksponatų
paskolinta)

2 bendri renginiai su Lietuvos
liaudies buities muziejumi

Paskolintas 51 eksponatas. Iš jų:
1 – dailės rinkinio (D) pagrindinio fondo (KšM
GEK) eksponatas – Lietuvos liaudies buities
muziejus;
2 – depozito fondo (DEP) eksponatai – Birštono
sakralinis muziejus;
1 – etnografijos rinkinio (E) pagrindinio fondo
(KšM GEK), eksponatas – Žaslių kultūros centas;
47 – fotografijos rinkinio (IF) eksponatai –
įstaigos, organizacijos, pagal individualius
prašymus.

N. Adukonienė

Pasiskolinti 27 eksponatai, kultūros vertybės. Iš
jų:
3 – fotografijos leidiniui „Kaišiadorietiška
virtuvė“. Lietuvos nacionalinis muziejus;
14 – fotografijų leidiniui „Kaišiadorietiška
virtuvė“. Nacionalinis Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio dailės muziejus;
10 – fotografijų leidiniui „Kaišiadorietiška
virtuvė“. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

N. Adukonienė

Bendradarbiauta su Lietuvos radiju ir televizija
pateikiant medžiagą apie Rumšiškių istoriją laidai
apie Kauno marių užliejimą ir būsimą Jono
Aisčiui atminti renginį (2019 m. liepos 13 d.).
Eksponuoti 116 pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P) Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB), etnografijos rinkinio
(E), fotografijos rinkinio (IF), istorijos rinkinio (I)

G. Kazanavičienė

7. Kiti darbai

Pasiskolinti 50 eksponatų, kultūros
vertybių, (dokumentų, fotografijų)
parodoms, leidiniams.

Eksponuoti 100 eksponatų
laikinose ekspozicijose,
renginiuose.

N. Adukonienė
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eksponatų.

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir
kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas
ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis
2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas
ir leidyba (kokiomis
kalbomis)

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Nuolatinėje ekspozicijoje
eksponuoti 170 eksponatų.
Brazauskų namai-muziejus.

Eksponuoti 1017 eksponatų Brazauskų namuosemuziejuje.

Eglė StaninaitėPopova

Nuolatinėje ekspozicijoje
eksponuoti 206 eksponatus. Jono
Aisčio ekspozicija.

Eksponuoti 206 eksponatai Jono Aisčio
ekspozicijoje

G. Kazanavičienė

Parengti ir išleisti leidinį apie
Kaišiadorių rajono kulinarinį
paveldą.

Išleista knyga „Kaišiadorietiška virtuvė“. Autorė N. Adukonienė
Nijolė Adukonienė. Knygos apimtis 372 puslapiai.
Tiražas – 1000 egzempliorių.

Plakatų ir kvietimų renginiams
rengimas

Parengta 18 skelbimų, lankstinukų lietuvių kalba
(277 plakatai, 250 lankstinukų):

Parengti 4 straipsniai:
1. Straipsnis „Profesoriaus Viktoro Ruokio
smuiko stygas virpino restauratorių pirštai“
Kaišiadorių aidai Nr. 2 (8795) (2019 m.
sausio 8 d.);
2. Straipsnis „2019 metų atmintinos datos
Kaišiadorių rajone“ Kaišiadorių aidai Nr. 3
(8796) (2019 m. sausio 11 d.) ir Nr. 5
(8798) (2019 m. sausio 18 d.);
3. Straipsnis „Brazauskų namuose-muziejuje
– susitikimas su profesoriumi Vytautu
Landsbergiu“ Kaišiadorių aidai Nr. 43
(8836) (2019 m. birželio 11 d.) ir Nr. 44
(8837) (2019 m. birželio 14 d.);
4. Straipsnis „Prof. Vytautas Landsbergis –

5156 Eur

N. Adukonienė,
446,76
J. Jonaitytė,
G. Kazanavičienė,
E. StaninaitėPopova
N. Adukonienė

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis
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4. Moksliniai tyrimai
(temos)

Brazauskų
namuose-muziejuje
Kaišiadoryse“ Voruta Nr. 6 (860) (2019 m.
birželio 29 d.);
5. Straipsnis „Muziejuje – apie „Prezidentą
Antaną
Smetoną
ir
Kaišiadoris“
Atspindžiai Nr. 53 (2255) (2019 m. liepos
23 d.) ir Nr. 55 (2257) (2019 m. liepos
30 d.);
6. Straipsnis „Apie Prezidentą Antaną
Smetoną ir Kaišiadoris“ Voruta Nr. 9 (863)
(2019 m. rugsėjo 28 d.);
7. Straipsnis „Prezidentas Antanas Smetona
ir Kaišiadorys“ Kaišiadorių aidai Nr. 78
(8871) (2019 m. spalio 22 d.) ir Nr. 79
(8872) (2019 m. spalio 25 d.);
8. Straipsnis „Paminėtos 87-osios Prezidento
Algirdo Brazausko gimimo metinės. „Jis
visuomet liks mūsų Algirdu“ Kaišiadorių
aidai Nr. 83 (8875) (2019 m. lapkričio
12 d.);
9. Straipsnis „87-osios Prezidento Algirdo
Brazausko metinės“ Atspindžiai Nr. 85
(2287) (2019 m. lapkričio 19 d.).
Moksliniai tyrimai tema
Dalyvauta 3 ekspedicijose, išvykose Kaišiadorių
„Kaišiadorių rajono kulinarinis
rajone, kurių metu:
paveldas“.
užfiksuoti 4 pateikėjų atsiminimai apie maisto
gaminimui ir pateikimui naudotus indus bei
Moksliniai tyrimai tema „Savanorių įrankius, maisto pateikimo ir valgymo tradicijas,
kovos Kaišiadorių apylinkėse“.
patiekalų receptai, jų gaminimo būdai.
Moksliniai tyrimai tema „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“ .
5 ekspedicijos, išvykos Kaišiadorių
rajone, Vilniuje, kurių metu:
užfiksuoti 5 pateikėjų atsiminimus

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis

E. StaninaitėPopova
(V. Budvytis)
E. StaninaitėPopova
(V. Budvytis)
N. Adukonienė

56 išvykos į atminties institucijų fondus ir/ar
O. Lukoševičius
archyvus, renkant medžiagą leidiniui apie
savanorių kovas Kaišiadorių apylinkėse, parodai ir
parodos katalogui „Trakų šaulių V rinktinė:
pirmieji dešimtmečiai“.
Surinktos 57 publikacijos apie jaunųjų ūkininkų

N. Adukonienė

50 Eur
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apie maisto gaminimui ir
pateikimui naudotus indus bei
įrankius, maisto pateikimo ir
valgymo tradicijas, patiekalų
receptus, jų gaminimo būdus.

veiklą Trakų (Kaišiadorių) apskrityje XX a.
pirmosios pusės spaudoje.

5 Išvykos į atminties institucijų
fondus ir/ar archyvus.
Nemuno virsmas Kauno mariomis: istorinė V. Budvytis
apžvalga // Laikinoj atminty. 1 dalis: Nemuno
virsmas mariomis. [elektroninis leidinys] Lietuvos
liaudies buities muziejus, 2019. P. 3–26.

5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Dalyvauta istorinėje konferencijoje „Lietuvos O. Lukoševičius,
valstybės institucijai 100“. Ukmergės kraštotyros N. Adukonienė
muziejus (2019 m. balandžio 11 d.).

7. Dalyvavimas
mokslinėse ir kitose
konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

8. Pranešimai
mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Parengti pranešimą „Jonas Aistis
šiandien“ konferencijai „Ryškiausi
lietuvių neoromantikai – J. Aistis,
S. Nėris, A. Miškinis – epochų
sumaištyje“.

Parengtas pranešimas „Jonas Aistis šiandien“.
Konferencija „Ryškiausi lietuvių neoromantikai –
J. Aistis, S. Nėris, A. Miškinis – epochų
sumaištyje“. Ukmergės A. ir M. Miškinių
biblioteka (2019 m. balandžio 25 d.).

G. Kazanavičienė

Parengtas pranešimas „Nemuno virsmas Kauno
mariomis: istorinė apžvalga“. Konferencija
Nemuno virsmas mariomis (Kauno marioms – 60
metų) [„Lietuvos muziejų kelias 2019“ tema –
„Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė
atmintis“]. Lietuvos liaudies buities muziejus,
Rumšiškės (2019 m. birželio 28 d.).

V. Budvytis
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Skaitytas pranešimas konferencijoje „Gimbutienės
skaitymai“ (2019 m. kovo 27 d.).
9. Kiti darbai

Pagal galimybes dalyvavimas
archeologiniuose tyrinėjimuose
Kaišiadorių rajone. Tokių tyrimų
organizavimas. Kaišiadorių rajono
archeologinių vietovių lankymas.
Paimti 3 gyventojų interviu apie
Kaišiadorių r. istoriją.

VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIM
AS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita
(nurodyti įvestų į
muziejaus duomenų
bazę įrašų apie
eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų
skaičių)

Lietuvos integralioje muziejų
informacinėje sistemoje (LIMIS)
suskaitmeninti 160 eksponatų.

M. Pilkauskas

Parengti 2 straipsniai internetiniams portalams:
V. Budvytis
1. „Profesorius
Vytautas
Landsbergis
Brazauskų
namuose-muziejuje
Kaišiadoryse“ (www.voruta.lt);
2. „Apie Prezidentą Antaną Smetoną ir
Kaišiadoris“ (www.voruta.lt).
Įrašyti 4 atsiminimų garso įrašai:
1. Liudvikas Markuntavičius (g. 1939 m.) – V. Budvytis
apie Žiežmarius;
2. Valerija Jakštienė (g. 1938 m.) – apie
Žaslius ir Žaslių traukinių avariją (1975
m.);
3. Stasys Plepas (g. 1946 m.) – apie savo
tėviškę Šilonis;
4. Adolfas Vozgirdas (g. 1944 m.) – apie
Pravieniškių lagerio žudynes (1941 m.).
Nupiešta 14 iliustracijų knygai „Kaišiadorietiška
virtuvė“ etnografinių siužetų tema.

A. KalvinskaitėKucharskienė

Lietuvos integralioje muziejų informacinėje
sistemoje (LIMIS) suskaitmeninti 445 eksponatai.
Iš jų:
50 pagrindinio fondo (KšM GEK) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatai;
395 pagrindinio fondo (KšM GEK) medalių,
plakečių rinkinio (MP) eksponatų.

V. Budvytis
E. StaninaitėPopova
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2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)
3. Eksponatų
skaitmeniniams
3. Suskaitmenintų
eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir
vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų
eksponatų skaičius

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo
projektuose
(pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir
darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse,
mokymuose)
5. Kiti darbai

Prioritetas teikiamas pagrindinio
fondo (KšM GEK) eksponatams.

Dalyvavimas LIMIS mokymuose.

Nuskenuota 40 pagrindinio fondo (KšM
GEK)fotografijos rinkinio (IF) eksponatų
(albumų) (Iš viso: 1843 skaitmeniniai vaizdai, iš
jų 829 fotografijos).

A. KalvinskaitėKucharskienė

Nuskanuota 121 rajono gyventojų fotografija.
Iš jų:
100 – Kazimiero Brazausko fotografijų;
21 – Dalytės Bagdzevičienės fotografija.

E. StaninaitėPopova

Dalyvauta LIMIS mokymuose (2019 vasario 25,
26 dienomis).

M. Pilkauskas

3 išvykos į regioninį muziejų skaitmeninimo
centrą – Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės
muziejų. Nuskenuoti 149 piešiniai.

A. KalvinskaitėKucharskienė

40 Eur
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VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacija
žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir
renginius (nurodyti
parengtų informacinių
pranešimų spaudai,
radijo ir televizijos laidų,
kuriose dalyvauta,
skaičių)

2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Parengti 6 informacinius
pranešimus, apie muziejaus
rinkinius, apie muziejaus
planuojamus ir įvykusius renginius
ir kt. vietiniams laikraščiams.
Rengti renginių fotoreportažus,
pagal poreikius ir galimybes.

Skaityti paskaitų ciklą „Nauji
Kaišiadorių istorijos kontūrai“
Kaišiadorių trečiojo amžiaus
universitete (Kaišiadorių švietimo
ir sporto paslaugų centro
Neformaliojo švietimo skyriuje).
Atlikti tyrimai rajono mokyklose,
siekiant išsiaiškinti siūlomų
edukacinių paslaugų kokybę ir
naujų edukacinių programų poreikį.

Parengta 15 informacinių pranešimi žiniasklaidai.

N. Adukonienė,
G. Kazanavičienė,
E. StaninaitėPopova

Parengtos 278 fotografijos (8 fotoreportažai),
kurios naudotos iliustruojant, muziejaus
internetinės svetainės ir muziejaus „Facebook“
socialinio tinklo naujienas.

N. Adukonienė

Parengtos 166 fotografijos (3 fotoreportažai),
kurios naudotos iliustruojant, muziejaus
internetinės svetainės ir muziejaus „Facebook“
socialinio tinklo naujienas.

V. Budvytis

Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio V. Budvytis
paroda ,,Adventur 2019“. Darbas Kaišiadorių
stende su Kaišiadorių TVIC direktore Giedre
Streikauskaite ir turizmo vadybininku Aurelijumi
Balčiūnu bei tautodailininke Jurgita Treinyte
(,,Litexpo“ parodų ir konferencijų centras, Vilnius,
2019 m. sausio 27 d.);
Ekskursija. Žydų skautų žiemos žygis „Žasliai– V. Budvytis
Žiežmariai“. Moksleiviai ir keletas suaugusių iš
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, bei vietiniai
moksleiviai iš Žaslių, Rumšiškių ir kt., viso apie
30 žmonių. Ekskursijos pravedimas po Žiežmarių
centrinę dalį (Žiežmariai, 2019 m. vasario 17 d.);
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LRT radijo laida „Ryto garsai“ (ved. Saulius V. Budvytis
Liauksminas). Telefonu tiesioginiame eteryje
pristatytas Žaslių kautynių 1919 m. balandžio 2–8
d. istorinis kontekstas, eiga ir rezultatai. Pristatyta
ir Žaslių kautynių 100-mečio žygio ir minėjimokoncerto Žasliuose (Kaišiadorių r.) programa
(2019 m. balandžio 6 d.);
Žygis ir minėjimas-koncertas. Žaslių kautynėms – O. Lukoševičius
100. Apie 15 km žygis Žasliai–Paltininkai– V. Budvytis
Dalinonys–Guronys–Žasliai,
kurio
metu
pristatytas Lietuvos istorinis kontekstas 1917– )
1920 m., Žaslių kautynių 1919 m. balandžio 2–8
d. eiga, perskaityti gen. S. Raštikio (1896–1985)
atsiminimai. Po žygio Žaslių kultūros centre –
minėjimas-koncertas,
kur
direktoriaus
O.
Lukoševičiaus istorinis pranešimas (Žasliai, 2019
m. balandžio 6 d.);
Žaslių kautynių / Gegužės 1-osios ekskursija- V. Budvytis
žygis. Ekskursijos vadovai: Aurelijus Balčiūnas,
Vytautas Budvytis, Ernestas Kuckailis. Maršrutas
Kaišiadorys–Žaslių geležinkelio stotis (traukiniu),
apie 7,5 km žygis Žaslių geležinkelio stotis–
Pajautiškės (savanorių ąžuolynas ir „150-oji
aukštuma“)–Guronys–Žaslių geležinkelio stotis
(2019 m. gegužės 1 d.);
Kalba apie Zaleskius. Šv. arkangelo Mykolo V. Budvytis
atlaidai ir 195-osios A. Zaleskio bei 210-osios
pirmosios Palomenėje pastatytos koplyčios
metinės (Palomenės bažnyčia, 2019 m. rugsėjo 29
d.);
Lietuvos Respublikos kultūros ministro Mindaugo N. Adukonienė
Kvietkausko vizitas Kaišiadorių muziejuje. Priimti V. Budvytis
Ministras Mindaugas Kvietkauskas, Kultūros J. Jonaitytė,
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ministerijos
Investicijų
valdymo
skyriaus J. Bačiulis,
specialistas Rimvydas Dilba, ministro patarėja A. KalvinskaitėKarolina Narkevič, Seimo narė Laimutė Kucharskienė,
Matkevičienė su dviem padėjėjom, Kaišiadorių r. G. Bičkauskienė
sav. meras V. Tomkus, adm. dir. M. Nasevičius,
adm. dir. pav. Voldemaras Maziliauskas, Kaiš. r.
sav. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja Ramutė Taparauskienė, kultūros sk.
specialistė
L. Medzevičienė.
Delegacijai
aprodytos muziejaus saugyklos, supažindinta su
turimais eksponatais, muziejine, moksline,
leidybine veikla, aptartas poreikis muziejui turėti
patalpas (pastatą) ekspozicijai (Kaišiadorių
muziejus, Gedimino g. 118, Kaišiadorys, 2019 m.
spalio 18 d.).
Skaitytos 3 paskaitų ciklo ,,Nauji Kaišiadorių
istorijos kontūrai“ paskaitos Kaišiadorių trečiojo
amžiaus universitete:
1. „Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių V. Budvytis
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Rumšiškės, 2019 m. balandžio 2 d.);
2. „Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių V. Budvytis
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Žasliai, 2019 m. balandžio 11 d.);
3. „Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių V. Budvytis
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Kaišiadorys, 2019 m. balandžio 26 d.).
VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos,
metodinė pagalba
įvairiais muziejaus
veiklos kausimais (kam,
kokiais klausimais buvo
teikta)

Konsultacijos ir metodinė pagalba
Lietuvos mokyklų mokytojams ir
mokiniams, studentams,
renkantiems medžiagą apie
Kaišiadorių rajono kultūros istoriją.

Konsultuoti Kaišiadorių rajono administracijos,
Lietuvos švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai,
muziejininkai, studentai ir kt.

O. Lukoševičius,
N. Adukonienė,
V. Budvytis,
G. Kazanavičienė,
E. StaninaitėPopova
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2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais
ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti
priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas
–studijavimas
aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

Esant galimybei dalyvauti
seminaruose, atitinkančiuose
veiklos pobūdį.

Dalyvauta seminaruose, konferencijose ir kt.:
1. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros
globos tarybos posėdis. Molėtų rajono
savivaldybė, Molėtai (2019 m. balandžio
26 d.);
2. Seminarai darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais, „Darbo saugos konsultacijos“
(2019 m. gegužės 2–3 d., gegužės 29–30
d., birželio 3–5 d.);
3. Stažuotė „Lenkijos muziejų inovacijos ir jų
pritaikymas Lietuvos muziejų
modernizavime“. Lenkija (2019 m. liepos
8–12 d.);
4. XVII-as prigimtinės kultūros mokslinis
seminaras „Keliai, kelionės ir keliautojai“.
Pervazninkai, Šakių r. (2019 m. birželio
29–30 d.);
5. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamentas prie Krašto apsaugos
ministerijos. Kaišiadorių rajono
savivaldybėje, Kaišiadorys (2019 m.
rugsėjo 24 d.);

N. Adukonienė

G. Kazanavičienė

O. Lukoševičius

V. Budvytis

N. Adukonienė,
A. KalvinskaitėKucharskienė,
J. Bačiulis,
E. StaninaitėPopova
6. Seminaras „Kultūros pasas“. Mažvydo
E. Staninaitėbiblioteka, Vilnius (2019 m. rugsėjo 25 d.); Popova,
G. Kazanavičienė
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7. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros
globos tarybos posėdis. Paliesiaus dvaras,
Ignalinos r. (2019 m. lapkričio 26 d.) ir kt.

3. Kita svarbi
informacija apie
darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

Numatoma:
10 suformuotų istorinės-kultūrinės
medžiagos bylų įtraukti į muziejaus
mokslinį archyvą.

N. Adukonienė

Tęsiamos komunikacijos mokslų magistrantūros
studijos Vilniaus universitete.

N. Adukonienė

Doktorantūros studijos Lietuvos istorijos instituto
ir Vilniaus universiteto kuruojamoje programoje.

M. Pilkauskas

Dalyvauta doktorantų seminare, skaitytas
pranešimas tema „Vidinė erdvinė analizė. Kokios
naujos įžvalgos įmanomos skaitmeninant
ankstesnių tyrimų medžiagą“ (Klaipėda, 2018 m.
balandžio 26 d.);

M. Pilkauskas

Dalyvauta seminare „Darbo teisė ir duomenų
apsauga“ VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo
informacijos centre (Kaišiadorys, 2019 m.
gruodžio 6 d.).
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovė
Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos
taryboje.

J. Jonaitytė

N. Adukonienė

J. Jonaitytė
12 suformuotų istorinės-kultūrinės medžiagos
bylų įtraukti į muziejaus mokslinį archyvą.

20 knygų įtraukti į muziejaus
biblioteką.

26 knygos įtrauktos į muziejaus biblioteką.

Išrašyti 20 bibliotekos knygų
abėcėlinės kartotekos kortelių.

Išrašytos 26 bibliotekos knygų abėcėlinės
kartotekos kortelės.
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2. Ūkinė veikla (statybos
ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)

Išrašyti 20 bibliotekos knygų
tematinės kartotekos kortelių.

Išrašytos 26 bibliotekos knygų tematinės
kartotekos kortelės.

Vidaus patalpų ir lauko aplinkos
priežiūra Brazauskų namuosemuziejuje ir Jono Aisčio
ekspozicijose.

Visus metus atliekama vidaus ir aplinkos
tvarkymo darbai Brazauskų namuose-muziejuje ir
Jono Aisčio ekspozicijoje.

E. StaninaitėPopova,
G. Kazanavičienė
J. Bačiulis

Dujų, elektros ir vandens skaitiklių
duomenų deklaravimas.

Deklaruojami dujų, elektros ir vandens skaitiklių
duomenys.

E. Staninaitė Popova,
G. Kazanavičienė,
J. Bačiulis
D. Bačiulienė

Atliktas Brazauskų namų-muziejaus lauko laiptų
remontas.
3. Kitų padalinių darbas

Direktorius

2020-01-15
Užpildymo data

_________

Olijardas Lukoševičius

100 Eur

1600 Eur

