TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS
2020 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 (nurodomos priežastys dėl
Atsakingas asmuo Planuoti /
neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo ir tolimesni
patikslinti /
veiksmai)
faktiniai
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)

Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti
pirkimų ataskaitą už 2019 m.

Parengta ir pateikta viešųjų pirkimų tarnybai
pirkimų ataskaita už 2019 m.

D. Bačiulienė

Parengti muziejaus numatomų 2020 Parengta muziejaus numatomų 2020 m. vykdyti
m. vykdyti viešųjų pirkimų
viešųjų pirkimų suvestinė.
suvestinę.

D. Bačiulienė

Parengti muziejaus 2019 m. metinę
ataskaitą.

Parengta muziejaus 2019 m. metinė ataskaita.

O. Lukoševičius

Parengti muziejaus vadovo 2019 m.
ataskaitą.

Parengta muziejaus vadovo 2019 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)

Parengti 22 bendradarbiavimo raštai projektų
įgyvendinimo laikotarpiams. Iš jų:
su muziejais:
1 – Lietuvos nacionalinis muziejus,
1 – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus;
1 – Lietuvos liaudies buities muziejus,
1 – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės
muziejumi;
2 – Vytauto Didžiojo karo muziejus;
su kultūros įstaigomis:
2 – Kaišiadorių kultūros centras;
su švietimo įstaigomis:
1 – Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija;
1 – Kaišiadorių V. Giržado progimnazija;
1 – Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Spindulys“;
1 – Kaišiadorių lopšeliu-darželiu „Žvaigždutė“;
1 – Kaišiadorių meno mokykla;
1 – Kaišiadorių švietimo centras;
1 – Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto centras;
su kitomis įstaigomis:
1 – LIMIS skaitmeninimo centras;
1 – Kaišiadorių miesto centro bendruomenė;
2 – Kaišiadorių rajono laikraščiu „Kaišiadorių
Aidai“;
1 – MB „Adversta“;
2 – su privačiais asmenimis.

4. Projektinė veikla
(projekto pavadinimas,
kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Lietuvos kultūros rėmimo fondui pateiktos 2
projektų paraiškos:
1. „Antano Škėmos 110-metis – pagal
N. Adukonienė
„Kaišiadorių kalendorių“ (pateikta 2020 m.
lapkričio mėn.);
2. „Kaišiadorių vaizduojamosios liaudies dailės A. Kalvinskaitėbruožai“ (pateikta 2020 m. lapkričio mėn.). Kucharskienė
Įgyvendintas 1 projektas:

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
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1. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija,
1920–1939 m. “ Lietuvos kultūros rėmimo
fondo skirtas finansavimas – 4000 Eur.

O. Lukoševičius

Projekto „Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji
N. Adukonienė
dešimtmečiai“ įgyvendinimo terminas pratęstas iki
2021 m. kovo mėn. Lietuvos kultūros rėmimo
fondo skirtas finansavimas – 4000 Eur.
Bendradarbiauta su Lietuvos liaudies buities N. Adukonienė
muziejumi įgyvendinant jų inicijuoją projektą
„Žydų paveldo sklaida Lietuvos liaudies buities
muziejaus etnografiniame miestelyje“.

5. Kiti darbai
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)

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 1113 eksponatų.

N. Adukonienė

3 išvykos eksponatų paieškai pas
rajono gyventojus.

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

O. Lukoševičius
N. Adukonienė

/50 Eur
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508 eksponatai priimti nuolatiniam saugojimui.
Priimta iš rajono gyventojų ir kt. 49 fotografijos,
fotografijų skaitmeninės kopijos (nuskenuotos,
parengti aprašai).

1.4. Kiti darbai

N. Adukonienė

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos
knygas skaičius)

Išrašyti 20 priėmimo aktų.

Išrašyti 24 eksponatų priėmimo – perdavimo aktai. N. Adukonienė

Į pirminės apskaitos knygas įrašyti
apie 200 eksponatų.

247 eksponatai įrašyti į pirminės apskaitos knygas
(KšM GEK ir KšM P).

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

Suinventorinti 360 pagrindinio
fondo (KšM GEK) ir pagalbinio
fondo (KšM P) eksponatų. Iš jų:

Suinventorinta 363 pagrindinio fondo (KšM GEK)
ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų.
Iš jų:

2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

N. Adukonienė

Suinventorinti 10 pagrindinio fondo 50 pagrindinio fondo eksponatai (KšM GEK) Jono G. Kazanavičienė
(KšM GEK) Jono Aisčio rinkinio
Aisčio rinkinio (JA) eksponatų
(JA) eksponatų.
Suinventorinti 100 pagrindinio
fondo (KšM GEK) Algirdo
Brazausko memorialinio rinkinio
(AB) eksponatų.

103 pagrindinio fondo (KšM GEK) Algirdo
Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatai;

Suinventorinti 250 pagrindinio
fondo (KšM GEK) ir pagalbinio
fondo (KšM P) eksponatų.

200 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatų;

Išrašyti apie100 pirminės apskaitos
kartotekos kortelių.

10 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatų
Išrašytos 94 pirminės apskaitos kartotekos
kortelės.

Išrašyti apie 270 inventorinių
kartotekos kortelių. Iš jų:

Išrašyta 250 inventorinės kartotekos kortelių.
Iš jų:

Eglė StaninaitėPopova
Asta
KalvinskaitėKucharskienė
V. Budvytis

A. SabonytėJankauskienė
N. Adukonienė
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Išrašyti 20 pagrindinio fondo (KšM
GEK) Jono Aisčio rinkinio (JA)
kartotekos kortelių.

50 pagrindinio fondo eksponatai (KšM GEK) Jono G. Kazanavičienė
Aisčio rinkinio (JA) kartotekos kortelių;

Išrašyti 150 pagrindinio fondo
(KšM GEK) ir pagalbinio fondo
(KšM P) kartotekos kortelių.

190 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos V. Budvytis
rinkinio (IN) kartotekos kortelių;

Išrašyti 100 pagrindinio fondo
(KšM GEK) Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų.
2.4. Nurašymas,
perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas
(tikrintos eksponatų
grupės, juose esančių
eksponatų skaičius,
tikrinimo rezultatai)
3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuotų /
restauruotų eksponatų
grupes, kiekį, užpildytų

10 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos A. Sabonytėrinkinio (IF) kartotekos kortelių.
Jankauskienė

Atlikti 2020 m. įsigytų eksponatų
pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų vertinimą tikrąja verte.

Atliktas 2020 m. įsigytų pagrindinio fondo (KšM N. Adukonienė
GEK) ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų
vertinimas tikrąja verte. Tikrąja verte buvo
įvertinta 1113 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.

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

Atidėtas 2021 m. dėl koronaviruso infekcijos N. Adukonienė
(COVID–19 ligos) pandemijos prevencijos V. Budvytis
Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną.

Konservuoti ir restauruoti
eksponatus pagal galimybes.

N. Adukonienė
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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)

Nuolat valyti ir vėdinti muziejaus
rinkinių saugyklas.

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

Atlikti muziejaus rinkinių saugyklų
prevencinę dezinfekciją.

Nuolat valomos ir vėdinamos muziejaus rinkinių
saugyklos muziejaus administracinėse patalpose.

N. Adukonienė

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

Eglė StaninaitėPopova

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

G. Kazanavičienė

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

N. Adukonienė

Nuolat stebimi ir fiksuojami drėgmės ir
temperatūros parodymai Brazauskų namųmuziejaus ekspozicijos patalpose ir Algirdo
Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
saugykloje.

Eglė StaninaitėPopova

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

G. Kazanavičienė

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

N. Adukonienė

50 Eur/50 Eur

50 Eur/50 Eur
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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.).
3.5. Kiti darbai

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

Parengta ilgalaikiam saugojimui 474 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatai.

N. Adukonienė

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

Ilgalaikiam saugojimui parengta 50 pagrindinio
fondo (KšM GEK) Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų.

G. Kazanavičienė

Parengti ilgalaikiam saugojomui
pagrindinio fondo (KšM GEK)
Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB) 1500 eksponatų
(fotografijų).

Ilgalaikiam saugojimui parengta 2000 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų

Eglė StaninaitėPopova

Ilgalaikiam saugojimui parengta 884 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatai (fotografijos) (sudėtos į vokus,
dėžutes).

A. KalvinskaitėKucharskienė

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

180 Eur/
960,72Eur
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III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)

Priimti 1800 muziejaus lankytojų
(pavieniai lankytojai, organizuoti
lankytojai, edukacinių programų
dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai):
Iš jų:
600 lankytojų Brazauskų namuosemuziejuje;

Priimta 930 muziejaus lankytojų (pavieniai
lankytojai, organizuoti lankytojai, edukacinių
programų dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai).
Iš jų:

1000lankytojų Jono Aisčio
ekspozicijoje.

452 lankytojai Jono Aisčio ekspozicijoje;

200 lankytojų Kaišiadorių
muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose

242 lankytojų muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose.

236 lankytojai Brazauskų namuose-muziejuje;

B. Budvytis
E. StaninaitėPopova
G. Kazanavičienė
O. Lukoševičius,
N. Adukonienė ir
kt.

Lankytojų sumažėjo dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos prevencijos
Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną.

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

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.
Tęsti 4 edukacinės programas (30
užsiėmimų, 300 dalyvių):
1. „Jono Aisčio kūrybos

Internetinėje „Kaišiadorių enciklopedijoje“
1 084 828 peržiūros.
Tęsiamos 2 edukacinės programos Brazauskų
namuose-muziejuje (neįvyko dėl koronaviruso
infekcijos (COVID–19 ligos) pandemijos
prevencijos Vyriausybei šalyje paskelbus
karantiną):
1. „Prezidentas ir miestas kuriame užaugo“, skirta
11–12 klasių moksleiviams. Brazauskų namaimuziejus;
2. „Laukiant Kalėdų“, skirta 1–4 klasių
moksleiviams. Brazauskų namai-muziejus.

J. Jonaitytė

Surengti mokinių socialinės-pilietinės veiklos
užsiėmimai Brazauskų namuose-muziejuje (3

N. Adukonienė

Eglė StaninaitėPopova
V. Budvytis

100 Eur/
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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.
4. „Apie Rumšiškių senovę,
miškus, burtus ir velnius“
skirta 1–4 klasių
moksleiviams Jono Aisčio
ekspozicijoje.

Parengti 2 naujas edukacines
programas.
Pateikti paraiškas Kultūros pasui.

užsiėmimai, 28 dalyviai).
Tęsiamos 4 edukacinės programas Jono Aisčio
ekspozicijoje (12 užsiėmimų, 234 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.);
4. „Apie Rumšiškių senovę, miškus, burtus ir
velnius“ skirta 1–4 klasių moksleiviams Jono
Aisčio ekspozicijoje.
Parengtos 3 edukacinės programos:
1. „Velykinių atvirukų dirbtuvės“ skirta 1–4
klasių moksleiviams.;
2. „Medžio raižinių atspaudų dirbtuvės“ skirta
vyresniųjų klasių moksleiviams ir
suaugusiems;
3. „Gyvenimo prasmės paieškos Jono Aisčio tėvų
sodybvietėje“ 11–12 klasių moksleiviams.
Užsiėmimai neįvyko dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos prevencijos
Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną.
Programos bus vykdomos 2021 m.
Parengta 1 edukacinė pamoka:
1. „Tautodailės paveldas Kaišiadorių muziejuje“
(1 užsiėmimas, 22 dalyviai (Lietuvos
moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis“ rajoninio turo dalyviai ir
pedagogai) (Kaišiadorių muziejus, Gedimino

G. Kazanavičienė

100 Eur/

200 Eur/
A. KalvinskaitėKucharskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
G. Kazanavičienė

N. Adukonienė
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g. 118, Kaišiadorys, 2020 m. vasario 24 d.).
Siekiant įvertinti veiklą, edukacines programas ir G. Kazanavičienė
išsiaiškinti naujų edukacinių programų poreikį
Jono Aisčio ekspozicijoje atliktas tyrimas,
kuriame dalyvavo Rumšiškių Antano Baranausko
gimnazijos pradinių klasių mokytojos. Tyrimas
parodė, kad Jono Aisčio ekspozicijos veikla
tyrime dalyvavusias mokytojas tenkina, gauti 2
pasiūlymai naujoms edukacinėms programoms
pradinių klasių mokiniams (2020 m. rugsėjo–
spalio mėn.)
3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir
vietą)

Organizuoti 4 renginius Kaišiadorių Suorganizuoti 8 renginiai (182 dalyviai, 3545
muziejaus administracinėse ir kt.
vaizdo įrašų peržiūros):
patalpose (300 dalyvių):
1. „Sausio 13-osios akcija“. (Jono Aisčio G. Kazanavičienė
1. Konferencija skirta
ekspozicijoje, 2020 m. sausio 13 d.).
Kaišiadorių 430 metų
2. Baranausko „Anykščių šilelio“ skaitymai G. Kazanavičienė
sukakčiai paminėti (100
įvairiomis kalbomis. Bendradarbiauta su
dalyvių);
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
2. Ledinio skirto
(2020 m. sausio 22 d);
nepriklausomybės kovoms
3. Nijolės Adukonienės knygos „Kaišiadorietiška G. Kazanavičienė
ir savanoriams pristatymas
virtuvė“
pristatymas
(Jono
Aisčio
(50 dalyvių);
ekspozicijoje, (2020 m. sausio 30 d.);
3. Konferencija „Geležinė
4. Olijardo
Lukoševičiaus
knygos
„Kaip G. Kazanavičienė
uždanga“: Lietuva–Lenkija,
žiežmariečiai savivaldos norėjo“ pristatymas
1920–1939 m. (100
(Jono Aisčio ekspozicijoje, 2020 m. vasario 25
dalyvių);
d.);
4. Parodos ir ledinio „Trakų
5. Konferencija, skirta Kaišiadorių 430-mečiui O. Lukoševičius
šaulių V rinktinė: pirmieji
„Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo: 1918–
dešimtmečiai“ pristatymas
1940 m.“ (Kaišiadorių kultūros centre, 2020 m.
(50 dalyvių).
rugsėjo 5 d.) (2 600 vaizdo įrašo peržiūrų);
6. Kelionė iš Jono Aisčio ekspozicijos į Žaslius G. Kazanavičienė
Organizuoti 2 renginius (60
susipažinti
su
kultūros
paveldu.
dalyvių):
Bendradarbiauta su Rumšiškių Antano
1. „Muziejaus naktis“,
Baranausko gimnazija (2020 m. rugsėjo 11 d.);
Brazauskų namai-muziejus.
7. „Gyvenimo prasmės paieškos Jono Aisčio G. Kazanavičienė

3050Eur/
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Prezidento Algirdo Mykolo
Brazausko gimimo metinės,
Brazauskų namai-muziejus.
Organizuoti 5 renginius (100
dalyvių):
1. Iš ciklo „Susitikimai“ – 5
vakarai su kūrėjais Jono
Aisčio ekspozicijoje.

tėviškės sodybvietėje“ (2020 m. rugsėjo 18 d.);
8. Nuotolinė konferencija „Geležinė uždanga“: O. Lukoševičius
Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.” (Kaišiadorių
rajono savivaldybėje, 2020 m. lapkričio 25 d.)
(945 vaizdo įrašo peržiūros).
Dalis renginių neįvyko dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos prevencijos
Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną.
Bendradarbiauta su Rumšiškių kultūros centru G. Kazanavičienė
organizuojant Kaišiadorių rajono savivaldybės
Jono Aisčio literatūros premijos įteikimą
„Poezijos pavasaris 2020“ metu (2020 m. liepos
30 d.).
Bendradarbiauta su Lietuvos liaudies buities G. Kazanavičienė
muziejumi vyko pasiruošimas renginių ciklui
„Lietuvos muziejų kelias“ apie kalnus ir kalvas.
Neįvyko dėl koronaviruso infekcijos (COVID–19
ligos) pandemijos prevencijos Vyriausybei šalyje
paskelbus karantiną.

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

Parengti 5 informacinius
pranešimus, straipsnius muziejaus
internetinėje svetainėje.

Parengti 3 straipsnius Kaišiadorių
enciklopedijai, ją pildyti tekstu,
iliustracijomis, nuotraukomis,
nuorodomis.

Parengtas 21 informacinis pranešimas, straipsnis
muziejaus internetinėje svetainėje (2020 m.
sausio–gruodžio mėn.)

J. Jonaitytė
N. Adukonienė
V. Budvytis
Eglė StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
G. Kazanavičienė
Parengti 3 straipsniai Kaišiadorių enciklopedijai, ji V. Budvytis
papildyta tekstu, iliustracijomis, nuotraukomis,
nuorodomis.

/2500 Eur
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5. Fondų lankytojų
aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

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

6. Kita veikla

Aptarnautas 61 muziejaus fondų lankytojas
(rajono administracinių, kultūros įstaigų
darbuotojai, muziejininkai, archeologai, istorikai,
mokytojai, moksleiviai ir kt.).
4
Priimti 6 muziejaus mokslinio archyvo lankytojai:
Milda Šemeklytė – archyvo medžiaga apie Kauno
marių pakarančių gyvenvietes Kaišiadorių rajono
teritorijoje (2020 m. kovo 9 d.) ir kt.

N. Adukonienė
G. Kazanavičienė

Įsigyta prezentacijų įranga. Įsigytas projektorius,
ekranas, staliukas.

D. Bačiulienė

J. Jonaitytė
N. Adukonienė
V. Budvytis

/805 Eur

Atlikta Jono Aisčio ekspozicijos lankymo pokyčių G. Kazanavičienė
per paskutinius trejus metus analizė. Analizės
metu nustatyta, kad ekspozicijos lankymo laikas
yra patogus ekspozicijos lankytojams.

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 3 kilnojamąsias parodas:
1. Kilnojamoji paroda „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“;
2. Kilnojamoji paroda „Geležinė
uždanga“: Lietuva–Lenkija,
1920–1939 m.
3. Kilnojamoji paroda skirta
Kaišiadorių 430 metų sukakčiai

Parengtos 3 parodos:
1. „Tautodailės paveldas Kaišiadorių muziejuje“
(2020 m. vasario 24 d.);
2. „Kaip Kaišiadoryse šventės švęsdavo: 1918–
1940 m.“ (2020 m. rugsėjo 5 d.);
3. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija, 1920–
1939 m.“ (2019 m. lapkričio 19 d.).
Įsigyta 1 kilnojamoji paroda:

4500 Eur/...
N. Adukonienė
N. Adukonienė

.../69,88 Eur

O. Lukoševičius

.../1500 Eur

O. Lukoševičius

/1400 Eur
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paminėti.

1. Fotografijų paroda „Atmintis Sibiro smėlyje“.
Fotografas Ričardas Grigas.

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

Kilnojamųjų muziejaus parodų
eksponavimas 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“.
8. Knygos „Kaišiadorietiška
virtuvė“ iliustracijų paroda ir kt.

Įvyko 13 kilnojamųjų muziejaus parodų
N. Adukonienė
eksponavimų:
1. „Kaišiadorys: XX a. pradžios skonis“ (1
eksponavimas);
2. „Laisvės kova laimėta: Kaišiadorių krašto
partizanų istorija“ (1 eksponavimas);
3. „Žydai Kaišiadorių regione“ (1 eksponavimas);
4. „Trakų (Kaišiadorių) šaulių V rinktinė“ (1
eksponavimas) (1 eksponavimas);
5. Kaišiadorių šimtmetis: 1918–2018 m.“ (2
eksponavimas);
6. „Kaišiadorietiška virtuvė“ knygos iliustracijų
paroda“ (3 eksponavimai);
7. „Kaip Kaišiadoryse šventės švęsdavo: 1918–
1940 m.“ (2 eksponavimai);
8. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija, 1920–
1939 m.“ (1 eksponavimas);
9. „Atmintis Sibiro smėlyje“. (1 eksponavimas).

5. Virtualios parodos
(pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Parengti 2 virtualias parodas
Kaišiadorių muziejaus internetinėje
svetainėje.

Parengtos 4 virtualios parodos:
1. „Senieji Velykų margučiai“. (2020 m. balandžio 8
d.);
1. „Algirdo Brazausko laisvalaikio akimirkos“
(2020 m. rugsėjo 22 d.);
2. Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio
literatūros laurėtų knygos ir lauretų
dedikacijos“ (2020 m. gruodžio 29 d.);
3. „Žiemos švenčių puošmenos, dovanos ir vieši
pasilinksminimai Kaišiadorių apylinkėse

N. Adukonienė
E. StaninaitėPopova
G. Kazanavičienė
N. Adukonienė
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tarpukariu“ (2020 m. gruodžio 31 d.).

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

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

2 bendri renginiai su Lietuvos
liaudies buities muziejumi

Parengtos ir muziejaus internetinės svetainės
virtualių parodų skiltyje patalpintos 2 kilnojamųjų
parodų elektroninės versijos:
1. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija, 1920–
1939 m.“ (2020 m. lapkričio 29 d.);
2. „Kaišiadorių šimtmetis: 1918–2018 m.“

A. SabonytėJankauskienė

Paskolinti 324 eksponatai arba jų kopijos.
Iš jų:
1 – dailės rinkinio (D) pagrindinio fondo (KšM
GEK) eksponatas – Lietuvos liaudies buities
muziejus;
2 – depozito fondo (DEP) eksponatai – Birštono
sakralinis muziejus;
1 – Istorijos rinkinio (I) pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatas – Nacionalinis dailės muziejus;
3 – fotografijos rinkinio (IF) pagrindinio fondo
(KšM GEK) eksponatai – Kernavės muziejus;
317 – fotografijos rinkinio (IF) eksponatai,
Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatai – įstaigos, organizacijos, pagal
individualius prašymus.

N. Adukonienė

Pasiskolinti 370 eksponatai, kultūros vertybės
(arba jų kopijos).
Iš jų:
1 – fotografija konferencijai „Kaip Kaišiadoryse
šventės švęsdavo: 1918–1940 m.“ – Nacionalinis
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės
muziejus;
128– fotografijos parodai „Senieji Velykų
margučiai“,parodai, parodos katalogui „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai“, leidiniui

O. Lukoševičius
N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
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apie apie savanorių kovas Kaišiadorių apylinkėse
– Vytauto Didžiojo karo muziejus;
1 – fotografijos parodai, parodos katalogui „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai“ –
Lietuvos aviacijos muziejus;
1 – fotografija – Švietimo istorijos muziejus;
3 – fotografijos konferencijai „Kaip Kaišiadoryse
šventės švęsdavo: 1918–1940 m.“ – Šiaulių
„Aušros“ muziejus;
161 – fotografijos, dokumentai parodai, parodos
katalogui „Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“ – Lietuvos centrinis valstybės
archyvas;
3 – fotografijos, dokumentai parodai, parodos
katalogui „Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“ – Lietuvos ypatigasis archyvas.
72 – leidiniai parodai, parodos katalogui „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai“Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
7. Kiti darbai

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir
kitų leidinių, įskaitant

Eksponuoti 376 pagrindinio fondo
(KšM GEK) ir pagalbinio fondo
(KšM P) eksponatus.
Iš Jų:
100 eksponatų laikinose
ekspozicijose, renginiuose.
206 Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatus nuolatinėje
ekspozicijoje Jono Aisčio
ekspozicijoje.
170 Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų nuolatinėje ekspozicijoje
Brazauskų namuose-muziejuje.

Eksponuoti 1353 pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P) eksponatai.
Iš jų:
130 dailės rinkinio (D) etnografijos rinkinio (E),
N. Adukonienė
fotografijos rinkinio (IF) eksponatų laikinose
ekspozicijose, renginiuose;
206 Jono Aisčio rinkinio (JA) eksponatai Jono
G. Kazanavičienė
Aisčio ekspozicijoje;
1017 Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio
E. Staninaitė(AB) eksponatų Brazauskų namuose-muziejuje.
Popova
A. SabonytėJankauskienė

Parengti ir išleisti leidinį apie

Parengtas ir išleistas straipsnių rinkinys „Geležinė

O. Lukoševičius

2500 Eur/2500
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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)

savanorių kovas Kaišiadorių
apylinkėse.

uždanga“: Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.“ (sud.
O. Lukoševičius. Kaišiadorys, 2020, p. 152).

Parengti ir išleisti parodos „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“ leidinį

Parengtos ir muziejaus internetinės svetainės
skaitykloje patalpintos 2 muziejaus leidinių
elektroninės versijos:
1. Knyga „Kaišiadorietiška virtuvė“ (aut.
N. Adukonienė. Kaišiadorys, 2019, p. 372) ;
2. Straipsnių rinkinys „Geležinė uždanga“:
Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.” (sud. O.
Lukoševičius. Kaišiadorys, 2020, p. 152).

A. SabonytėJankauskienė

Kraštotyrininkui Stanislovui Abromavičiui
perduota V. Budvyčio 2014 m. daryta Kauno
marių fotografija, kuri panaudota
S. Abromavičiaus knygoje apie senųjų Rumšiškių
istoriją „Šventų giesmių giedojimas“ (Kaunas,
2020);
Parengta 10 skelbimų, lietuvių kalba (60
skelbimų):

V. Budvytis

Plakatų ir kvietimų renginiams
rengimas

Eur

J. Jonaitytė
N. Adukonienė
G. Kazanavičienė

Parengtas 4 straipsniai:
1. Straipsnis „2020 metų atmintinos datos V. Budvytis
Kaišiadorių rajone“ Atspindžiai Nr. 14
(2312) (2020 m. vasario 21 d.) ir Nr. 15
(2313) (2020 m. vasario 25 d.);
2. Straipsnis „Svarbiausios 2020 metų
Kaišiadorių rajone atmintinos datos“ V. Budvytis
Kaišiadorių aidai Nr. 16 (8902) (2020 m.
vasario 25 d.); Nr. 19 (8905) (2020 m.
kovo 6 d.); Nr. 20 (8906) (2020 m. kovo
10 d.);
3. Straipsnis „In Memoriam. Gerardas V. Budvytis
Brazauskas (1935–2020)“ Atspindžiai Nr.

/68,97 Eur
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47 (2345) (2020 m. birželio 30 d.);
4. Straipsnis „Gerardas Brazauskas (1935– V. Budvytis
2020)“ Kaišiadorių aidai Nr. 54 (8940)
(2020 m. liepos 21 d.);
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

Trakų (Kaišiadorių) šaulių V
rinktinė;
Pasienio apsauga Trakų
(Kaišiadorių) apskrityje (projektui
„Geležinė uždanga“: Lietuva–
Lenkija, 1920–1939 m.”)
Kovos dėl nepriklausomybės r
savanoriai Kaišiadorių regione
1918–1923 m.
1918–1940 m. Trakų (Kaišiadorių)
apskrities fotografai.

Surengtos 2 išvykos Kaišiadorių rajone, Vilniuje,
N. Adukonienė
kurių metu užfiksuoti 2 pateikėjų (Aleksandros
Žitkutės-Kristapavičienės (gim. 1929 m.), Gerardo
Brazausko (gim. 1935 m.) atsiminimai garso
įrašuose apie 1918–1940 m. Trakų (Kaišiadorių)
apskrityje dirbusius fotografus.
Surengtos 22 išvykos į archyvus, bibliotekas,
renkant medžiagą parodai, parodos katalogui
„Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji dešimtmečiai“,
projektui „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija,
1920–1939 m.”

O. Lukoševičius
N. Adukonienė

Surikta apie 700 publikacijų apie Trakų šaulių V
rinktinės veiklą Trakų (Kaišiadorių) apskrityje
XX a. pirmosios pusės spaudoje.

N. Adukonienė

2 ekspedicijos, išvykos Kaišiadorių
rajone, Vilniuje, kurių metu
užfiksuoti 2 pateikėjų atsiminimus
apie 1918–1940 m. Trakų
(Kaišiadorių) apskrityje dirbusius
fotografus.
20 išvykų į atminties institucijų
fondus ir/ar archyvus.
Rinkti publikacijas apie Trakų
šaulių V rinktinės veiklą Trakų
(Kaišiadorių) apskrityje XX a.
pirmosios pusės spaudoje.
5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Parengti 2 straipsniai:
1. Straipsnis
O.
Lukoševičius.
„Lietuvos O. Lukoševičius
kariuomenės vadovybės 1933 m. pabaigoje–
1934 m. pradžioje inicijuotas lenkiškai
kalbančių Trakų (Kaišiadorių) apskrities

/100 Eur
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gyventojų tyrimas“. „Karo archyvas“, 2020 m.
rugsėjo mėn. Nr. 35.
2. Straipsnis O. Lukoševičius. „Pasienio policijos O. Lukoševičius
Trakų baras“. „Geležinė uždanga“: Lietuva–
Lenkija, 1920–1939 m.“, 2020 m
6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

7. Dalyvavimas
mokslinėse ir kitose
konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
8. Pranešimai
mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Surengtos 2 konferencijos:
1. Konferencija, skirta Kaišiadorių 430-mečiui O. Lukoševičius
„Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo: 1918–
1940 m.“ Kaišiadorių kultūros centras,
Kaišiadorys, (2020 m. rugsėjo 5 d.);
2. Nuotolinė konferencija „Geležinė uždanga“:
O. Lukoševičius
Lietuva–Lenkija, 1920–1939 m.” Kaišiadorių
rajono savivaldybė, Kaišiadorys (2020 m.
lapkričio 25 d.).

Parengti pranešimą konferencijai,
skirtai Kaišiadorių 430 metų
sukakčiai paminėti.
Parengti pranešimą konferencijai
„Geležinė uždanga“: Lietuva–
Lenkija, 1920–1939 m.

Parengti 7 pranešimai konferencijoms.
Iš jų:
1. Pranešimas „Barbora Radvilaitė ir jos laikas“.
Konferencija „Moteris, apie kurią kalbėjo:
Barbora Radvilaitė Lietuvos istorijoje“ (Žaslių
kultūros centras, Žasliai, 2020 m. kovo 11 d.);
2. Pranešimas „Vasario 16-oji ir kitos valstybinės
šventės“. Konferencija, skirta Kaišiadorių 430mečiui „Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo:
1918–1940 m.“ (Kaišiadorių kultūros centras,
Kaišiadorys, 2020 m. rugsėjo 5 d.);
3. Pranešimas „Prezidento A. Smetonos sutikimai
ir tautos diena 1934 m.“ Konferencija, skirta
Kaišiadorių 430-mečiui „Kaip Kaišiadoryse
šventes švęsdavo: 1918–1940 m.“ (Kaišiadorių
kultūros centras, Kaišiadorys, 2020 m. rugsėjo
5 d.);

V. Budvytis
O. Lukoševičius

O. Lukoševičius
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9. Kiti darbai

Paimti 3 gyventojų interviu apie
Kaišiadorių r. istoriją.

4. Pranešimas „Šaulių šventės“. Konferencija,
skirta Kaišiadorių 430-mečiui „Kaip
Kaišiadoryse šventes švęsdavo: 1918–1940
m.“ (Kaišiadorių kultūros centras, Kaišiadorys,
2020 m. rugsėjo 5 d.);
5. Pranešimas „Mokyklų šventės“. Konferencija,
skirta Kaišiadorių 430-mečiui „Kaip
Kaišiadoryse šventes švęsdavo: 1918–1940
m.“ (Kaišiadorių kultūros centras, Kaišiadorys,
2020 m. rugsėjo 5 d.);
6. Pranešimas „Vytauto Didžiojo metai, 1930
m.“. Konferencija, skirta Kaišiadorių 430mečiui „Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo:
1918–1940 m.“ (Kaišiadorių kultūros centras,
Kaišiadorys, 2020 m. rugsėjo 5 d.);
7. Pranešimas „Prano Žižmaro sutikimas, 1938
m.“. Konferencija, skirta Kaišiadorių 430mečiui „Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo:
1918–1940 m.“ (Kaišiadorių kultūros centras,
Kaišiadorys, 2020 m. rugsėjo 5 d.).
Įrašyti 7 atsiminimų garso įrašai.
Iš jų:
1. Gerardas Brazauskas (g. 1935 m.) – apie
D. Kalvelio laidotuves (1944 m.),
Kaišiadorių kapines (senelių kapą), uošvį
Baboną, a.a. žmoną Dalią Babonaitę
(2020-01-10);
2. Jonas Meilutis (g. 1943 m.) – apie tėvą
„liaudies gynėją“ Viktorą Meilutį, žuvusį
1946 m. Uogintuose (2020-08-06);
3. Ona Paškevičiūtė-Mardosienė (g. 1933 m.)
– apie darbą Veterinarijos mokslinių
tyrimų institute Kaišiadoryse, Brazauskų
šeimą (2020-08-25);
4. Vingaudas Baltrušaitis (g. 1949 m.) – apie
1991 m. sausio įvykius (2020-10-26);
5. Ričardas Grigas (g. 1965 m.) – apie 1991

N. Adukonienė

N. Adukonienė

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis
V. Budvytis
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m. sausio įvykius (2020-10-30 ir 2020-1104);
6. Audrius Baniūnas (g. 1972 m.) – apie 1991 V. Budvytis
m. sausio įvykius (2020-11-06);
7. Gerardas Brazauskas (g. 1935 m.) – apie
Asta
Brazauskų šeimos gyvenimą.
KalvinskaitėKucharskienė

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

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

Lietuvos integralioje muziejų
informacinėje sistemoje (LIMIS)
suskaitmeninti 160 eksponatų.
Iš jų :
50 numizmatikos rinkinio (IN)
eksponatų ;
10 Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų;
100 medalių, plakečių rinkinio
(MP) eksponatų

Lietuvos integralioje muziejų informacinėje
sistemoje (LIMIS) suskaitmeninti 265 eksponatai.
Iš jų:
51 pagrindinio fondo (KšM GEK) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatas;
196 medalių, plakečių (MP) pagrindinio fondo
KŠM GEK eksponatų;
18 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatų.

Prioritetas teikiamas pagrindinio
fondo (KšM GEK) eksponatams.

Nuskenuoti 1000 pagrindinio fondo
(KšM GEK) Algirdo Brazausko

Nuskenuoti 2135 pagrindinio fondo (KšM GEK),
pagalbinio fondo (KšM P) eksponatai.

V. Budvytis
E. StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
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memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų (fotografijų).

Nuskenuoti 330 etnografinius
piešinius LIMIS centre.
3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo
projektuose
(pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir
darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse,
mokymuose)

Iš jų:
1050 pagrindinio fondo (KšM GEK), pagalbinio
fondo (KšM P) Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB) eksponatų (fotografijų) (iš viso
2100 skaitmeniniai vaizdai).
35 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatai (vyskupijos albumas).

A. KalvinskaitėKucharskienė
A. SabonytėJankauskienė

Atidėtas 2021 m. dėl koronaviruso infekcijos A. Kalvinskaitė(COVID–19 ligos) pandemijos prevencijos Kucharskienė
Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną.

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM
ISC LIMIS) seminaras muziejų darbuotojams
„Autorių teisės muziejų veikloje“. Nuotolinis
seminaras (2020 m. lapkričio 20 d.)

A. SabonytėJankauskienė

5. Kiti darbai
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)

Parengti 1 informacinį pranešimą,
apie muziejaus rinkinius ir kt.
vietiniams laikraščiams.
Parengti 2 informacinius
pranešimus, apie Jono Aisčio
ekspozicijos planuojamus ir
įvykusius renginius ir kt.
rajoniniuose laikraščiuose.

Parengti 4 fotoreportažai Kaišiadorių muziejaus N. Adukonienė
paskyroje socialiniame tinkle „Facebook.
V. Budvytis
Parengti 102 istoriniai, informaciniai pranešimai
Kaišiadorių muziejaus paskyroje socialiniame
tinkle „Facebook“.
Dalyvauta ruošiant LRT laidą „Literatūros
pėdsekys“ apie Joną Aistį. Laida parodyta per
LRT televiziją (2020 m. spalio 25 d.).

O. Lukoševičius
N. Adukonienė
V. Budvytis
A. SabonytėJankauskienė
G. Kazanavičienė
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2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Skaityti paskaitą „Kaišiadorietiška
virtuvė“ Kaišiadorių trečiojo
amžiaus universitete
(Kaišiadorių švietimo ir
sporto paslaugų centro
Neformaliojo švietimo skyriuje).
Skaityti paskaitų ciklą „Nauji
Kaišiadorių istorijos kontūrai“
Kaišiadorių trečiojo amžiaus
universitete (Kaišiadorių švietimo
ir sporto paslaugų centro
Neformaliojo švietimo skyriuje).
.

Skaitytos 2 paskaitos Kaišiadorių trečiojo amžiaus N. Adukonienė
universitete (Kaišiadorių švietimo ir sporto
paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius):
1. „Kaišiadorietiška
virtuvė“
(Kaišiadorių
kultūros centras, Kaišiadorys, 2020 m. vasario
28 d.);
2. „Kaip Kaišiadoryse šventes švęsdavo: 1918–
1940 m.“ (Rumšiškių kultūros centras,
Rumšiškės, 2020 m. spalio 6 d.).
Paskaitų ciklo „Nauji Kaišiadorių istorijos V. Budvytis
kontūrai“ paskaitos Kaišiadorių trečiojo amžiaus
universitete (Kaišiadorių švietimo ir sporto
paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius):
1. „Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Kaišiadorys, 2020 m. balandžio 17 d.);
2. „Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Kaišiadorys, 2020 m. lapkričio 13 d.);
Pasiruošta, bet paskaita neskaityta, nes dėl
koronaviruso infekcijos (COVID–19 ligos)
pandemijos prevencijos Vyriausybei šalyje
paskelbus karantiną, Kaišiadorių trečiojo
amžiaus universiteto veikla buvo sustabdyta.
Knygos „Kaip žiežmariečiai savivaldos norėjo ir O. Lukoševičius
kiti istoriški nutikimai“ pristatymas (Žiežmarių
kultūros centras, 2020 m. sausio 9 d.).
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Knygos „Kaišiadorietiška virtuvė“ pristatymas
N. Adukonienė
(Ringailių salė, Varkalių k., 2020 m. rugpjūčio 20
d.).
Knygos „Kaišiadorietiška virtuvė“ pristatymas N. Adukonienė
(Kruonio kultūros centras, Kruonis, 2020 m.
liepos 23 d.).
Dalyvauta virtualiame projekte „Lietuvos muziejų O. Lukoševičius
fenomenai“. Sukurtas video siužetas „2500 m.
senumo stiklo emalio karolis“ (2020 m. gegužės
mėn.).
Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios V. Budvytis
bibliotekos projekto „Laiko iššūkiai“ kūrybinės
dirbtuvės, kurių metų bendradarbiauta sukuriant
dokumentiniu filmus „Mano miestui – 430!“ bei
„Mano miestas Kaišiadorys, 1590–2020“, skirtus
Kaišiadorių miesto 430-ąjam gimtadieniui (2020
m. rugsėjo–spalio mėn.).
Sukurta Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio G. Kazanavičienė
ekspozicijos
paskyra
socialiniame
tinkle
„Facebook“, kurioje prieš Kūčias patalpintas Jono
Aisčio eil. „Kūčios“.
Sukurta
Kaišiadorių
muziejaus
paskyra N. Adukonienė
socialiniame tinkle „Instagram“.
Parengti 27 istoriniai, informaciniai pranešimai
Kaišiadorių muziejaus paskyroje socialiniame
tinkle „Instagram“.
N. Adukonienė
Sukurta Kaišiadorių muziejaus akcijos „Iš tavo
atminties“ paskyra socialiniame tinkle
„Facebook“.
Parengti 5 istoriniai pranešimai apie Kaišiadorių

N. Adukonienė
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rajono gyventojų išgyvenimus 1991 m. sausio 13ąją Kaišiadorių muziejaus akcijos „Iš tavo
atminties“ paskyroje socialiniame tinkle
„Facebook“.
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.

Esant galimybei dalyvauti
seminaruose, atitinkančiuose
veiklos pobūdį.

Dalyvauta 19 seminarų, konferencijų ir kt.:

O. Lukoševičius,
N. Adukonienė,
V. Budvytis,
G. Kazanavičienė
E. StaninaitėPopova

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)

1.
2.

3.

4.

Seminaras „Dokumentų valdymo aktualijos ir
pokyčiai“ (2020 m. sausio 3 d.);
XVIII-as prigimtinės kultūros mokslinis
seminaras „Bijoti ir drįsti: baimės prigimtis,
raiška, įveika“ (Užutrakis, Trakų r., 2020 m.
kovo 1 d.);
Nuotolinis seminaras „Skaitmeninės kultūros
iššūkiai paveldo komunikacijai: pranešimai
medijos auditorijos“. Organizavo Lietuvos
muziejų asociacija (2020 m. balandžio 23 d.);
Nuotolinis
seminaras
„Daugiakultūrė
Lietuvos gastronomija“. Organizavo Kauno

J. Jonaitytė
V. Budvytis

N. Adukonienė
G. Kazanavičienė
N. Adukonienė
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5.

6.

7.

8.

apskrities viešoji biblioteka (2020 m. gegužės
21 d.);
Tarptautinis forumas“ Muziejus pokyčio
jėga“.
Organizavo
Lietuvos
muziejų
asociacija. BLC verslo centras, Kaunas (2020
m. rugsėjo 17–18 d.);
Kvalifikacijos
tobulinimo
programos
„Modernus specialistas – moderni kultūra.
Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymas“
seminarai. Organizavo Kaišiadorių švietimo
ir sporto paslaugų centras. Rumšiškių
kultūros centras, Rumšiškės, Kaišiadorių r.
(2020 m. rugsėjo 22– 24 d.);
Nuotolinis etninės kultūros seminaras
„Žodinė tradicija ir pasakojimo menas“
Organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros
centras 2020 m. spalio 14–16 d.);
Nuotolinis seminaras „Vidaus kontrolės
sistemos kūrimas ir užtikrinimas viešajam
sektoriui“. Organizavo Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija. (2020 m.
lapkričio 16 d.);
Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos
nuotolinė konferencija. Pristatyti Lietuvos
kultūros tarybos 2021 m. finansavimo
akcentai ir apskrities kultūros finansavimo
aktualijos. (2020 m. lapkričio 18 d.);

N. Adukonienė

O. Lukoševičius
N. Adukonienė
J. Jonaitytė
G. Kazanavičienė

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
N. Adukonienė

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
E. StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
10. Nuotolinė konferencija „Geležinė uždanga“: V. Budvytis
Lietuva–Lenkija,
1920–1939
m.“.
Organizavo Kaišiadorių muziejus (2020 m.
lapkričio 25 d.);
11. Nuotolinis seminaras „Senosios ir tradicinės N. Adukonienė
amatininkystės
populiarinimas
ir A. Kalvinskaitėintegravimas į kultūros paveldo švietimo Kucharskienė
sritį“. Organizavo Vilniaus dailiųjų amatų A. Sabonytė9.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

asociacija (2020 m. lapkričio 25–26 d.);
Nuotolinis mokomasis seminaras kultūros
organizacijoms
„Socialinių
tinklų
komunikacija: įtraukus turinys ir efektyvus
administravimas“. Organizavo Kūrybiškos
Europos biuras (2020 m. lapkričio 26 d.);
Nuotolinis įgūdžius gilinantis seminaras
kultūros organizacijoms „Auditorijų plėtros
meistriškumas su J. Goodacre“. Organizavo
Kūrybiškos Europos biuro (2020 m. gruodžio
1 d.);
Kultūros infocentro virtuali pristatymų sesija
ir diskusija „Kultūros stebėsena: iššūkiai ir
galimybės“. Organizavo Kauno menininkų
namai (2020 m. gruodžio 2 d.);
Nuotolinė informacinė sesija „Įvadas į
„Kūrybiška Europa 2021-2027“ finansavimą.
Organizavo Kūrybiškos Europos biuras (2020
m. gruodžio 10 d.);
Nuotolinis tarptautinis seminaras „Kultūros
keliai: bendradarbiavimo projektas
kūrybingam kultūros paveldo
interpretavimui“. Organizavo Kultūros
paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos (2020 m. gruodžio 11 d.);
Nuotolinis etninės kultūros specialistų,
ansamblių vadovų, amatų centrų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo seminaras.
Organizavo. Lietuvos nacionalinis kultūros
centras. (2020 m. gruodžio 14–18 d.);
Nuotolinė mokslinė konferencija „Kalba –
tautos stiprybė ir savastis“, VšĮ „Bendrauk,
ugdyk save, keiskis“ organizuotoje (2020 m.
gruodžio 17 d.);
Nuotolinis seminaras „Lietuviškų Kūčių ir
Kalėdų gastronomija“. Organizavo Kauno
apskrities viešoji biblioteka (2020 m.

Jankauskienė
A. SabonytėJankauskienė

A. SabonytėJankauskienė

A. SabonytėJankauskienė
A. SabonytėJankauskienė
A. SabonytėJankauskienė

A. KalvinskaitėKucharskienė

G. Kazanavičienė

N. Adukonienė
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gruodžio 21 d.).

3. Kita svarbi
informacija apie
darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)

Atstovauti Kaišiadorių r.
savivaldybę Aukštaitijos regioninės
etninės kultūros globos taryboje

Baigta magistrantūros studijų programa
Komunikacijos mokslai Vilniaus universitete.
Įgytas socialinių mokslų magistro laipsnis.

N. Adukonienė

Tęsiamos doktorantūros studijos Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute
Dalyvauta 2 Aukštaitijos regioninės etninės
kultūros globos tarybos posėdžiuose.

V. Budvytis

Dirbta Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos
konkurso vertinimo komisijoje (2020 m. spalio 7
10 d.).

N. Adukonienė

Dirbta Lietuvos mokinių etninės kultūros
olimpiados Kaišiadorių rajone pirmojo etapo
vertinimo komisijoje (2020 m. gruodžio 10 d.).

N. Adukonienė

Dirbama Kauno apskrities regioninės kultūros
tarybos projektų vertinimo komisijoje.

O. Lukoševičius

N. Adukonienė

Dirbama Kaišiadorių rajono savivaldybės istorinės O. Lukoševičius
atminties įamžinimo komisijoje.

X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

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

13 suformuotų istorinės-kultūrinės medžiagos
bylų įtrauktos į muziejaus mokslinį archyvą.

20 knygų įtraukti į muziejaus
biblioteką.

Išrašytos 35 bibliotekos knygų abėcėlinės
kartotekos kortelės.

35 knygos įtrauktos į muziejaus biblioteką.

J. Jonaitytė
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Išrašyti 20 bibliotekos knygų
abėcėlinės kartotekos kortelių.

Išrašytos 35 bibliotekos knygų tematinės
kartotekos kortelės.

Išrašyti 20 bibliotekos knygų
tematinės kartotekos kortelių.
2. Ūkinė veikla (statybos
ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)

Vidaus patalpų ir lauko aplinkos
priežiūra Brazauskų namų ir J.
Aisčio ekspozicijose.

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

E. Staninaitė100 Eur/100
Popova
Eur
V.Vaicekauskienė
G. Kazanavičienė
J. Bačiulis

Deklaruojami dujų, elektros ir vandens skaitiklių
duomenys.

E. StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
D. Bačiulienė

Atliktas modemo-maršrutizatoriaus pakeitimas
Brazauskų namuose-muziejuje.

A. SabonytėJankauskienė

Atliktas elektros instaliacijos remontas
administracinėse patalpose

/15 Eur

/5367,85 Eur

Atnaujinta patalpų priežiūros įranga.
Įsigytas dulkių siurblys, grindų plovimo įrenginys.

/405 Eur

Atnaujinta lauko aplinkos priežiūros įranga.
Įsigyta žoliapjovė, kopėčios, grėbliai.

/660 Eur

Įsigyta apsaugos priemonių (vienkartinės veido
kaukės, dezinfekcinis skystis, vienkartinės
pirštinės), siekiant apsisaugoti nuo koronoviruso
infekcijos (Covid -19)

/ 290 Eur
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3. Kitų padalinių darbas

______________________________
(Vadovo pareigos)
_________2021-01-__________
(Užpildymo data)

___________________________
(parašas)

________
(vardas, pavardė)

