TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS
2021 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)

4 muziejaus tarybos posėdžiai

Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti
pirkimų ataskaitą už 2021 m.

Parengta ir pateikta viešųjų pirkimų tarnybai
pirkimų ataskaita už 2021 m.

D. Bačiulienė

Parengti muziejaus numatomų 2021 Parengta muziejaus numatomų 2021 m. vykdyti
m. vykdyti viešųjų pirkimų
viešųjų pirkimų suvestinė.
suvestinę.
Parengta muziejaus 2020 m. metinė ataskaita.
Parengti muziejaus 2020 m. metinę
ataskaitą.
Parengta muziejaus vadovo 2020 m ataskaita.

D. Bačiulienė

Parengti muziejaus vadovo 2020 m.
ataskaitą.

O. Lukoševičius

Parengtas muziejaus 2021 m. metinis veiklos
planas

O. Lukoševičius
O. Lukoševičius
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Parengti 13 bendradarbiavimo raštų projektų
įgyvendinimo laikotarpiams. Iš jų:

3. Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)

su kultūros įstaigomis:
1 – Kaišiadorių kultūros centras;
1 – Žaslių kultūros centras;

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

su švietimo įstaigomis:
1 – Kaišiadorių meno mokykla;
su kitomis įstaigomis:
1 – LIMIS skaitmeninimo centras;
1 – LNDM P. Gudyno restauravimo centras;
1 – Kaišiadorių vyskupija;
4 – Kaišiadorių rajono laikraščiu „Kaišiadorių
aidai“;
1 – UAB „Inverse“;
1 – Įmonė „PianoForte“;
1 – su privačiais asmenimis.
4. Projektinė veikla
(projekto pavadinimas,
kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Parengti 2 projektų paraiškas

Lietuvos kultūros rėmimo fondui pateiktos 4
projektų paraiškos:
1. „Virtualus turas kardinolo Vincento
Sladkevičiaus keliu“ (pateikta 2021 m.
balandžio mėn.). Skirtas finansavimas –
4000 Eur.
2. „K. Kavecko fortepijono restauravimas“
(pateikta 2021 m. lapkričio mėn.).
3. „Kaišiadorių muziejuje saugomų eksponatų
restauravimas“ (pateikta 2021 m. lapkričio
mėn.).
4. „Kovos dėl nepriklausomybės: Kaišiadorių
regionas 1918–1923 m. “ (pateikta 2021 m.
lapkričio mėn.).
Įgyvendinti 3 projektai:
1. „Trakų šaulių V rinktinė: pirmieji

N. Adukonienė

N. Adukonienė
N. Adukonienė
O. Lukoševičius

N. Adukonienė
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dešimtmečiai“ – 4000 Eur.(LKT).
2. „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno
bruožai“ – 4904 Eur.(LKT).
3. „Virtualus turas kardinolo Vincento
Sladkevičiaus keliu“ – 4000 Eur.(LKT).

5. Kiti darbai

A. KalvinskaitėKucharskienė
N. Adukonienė

Dalyvauta projekto „Kaišiadorys – Lietuvos
kultūros sostinė 2024. Kaišiadorys: kultūros keliai
ir kelionės“ rengimo grupėje.

O. Lukoševičius

Bendradarbiauta su Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija, kaimų bendruomene
„Viltija“ rengiant archeologijos paveldo
pristatymo video medžiagą Europos archeologijos
dienų renginiui (birželio mėn.).

N. Adukonienė

Dirbama Kaišiadorių r. savivaldybės Istorinės
atminties įamžinimo komisijoje. Dalyvauta
komisijos posėdžiuose.

O. Lukoševičius

Dirbama Kaišiadorių r. savivaldybės Kultūros
premijos skyrimo komisijoje. Dalyvauta komisijos
posėdžiuose.

O. Lukoševičius

Dirbama Etninės kultūros globos taryboje.
Dalyvauta 1 Etninės kultūros globos tarybos
posėdyje.

O. Lukoševičius

Dirbama Kauno apskrities regioninės kultūros
tarybos projektų vertinimo komisijoje.

O. Lukoševičius

Dirbama Aukštaitijos regioninės etninės kultūros
globos taryboje.
Dalyvauta 5 Etninės kultūros globos tarybos ir
Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos
tarybos posėdžiuose (vasario 5 d., gegužės 25 d.,
spalio 1, 25 d., gruodžio 23 d.).

N. Adukonienė
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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.
2. Kiti metų eigoje iškilę klausimai.

Iš viso įsigyta 1460 pagrindinio fondo (KšM
GEK) ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatai.

N. Adukonienė

/1600 Eur

3 išvykos eksponatų paieškai pas
rajono gyventojus.

Suorganizuotos 5 išvykos eksponatų paieškai pas
rajono gyventojus, prekybos ir kt. įstaigas.
Jų metu:
106 eksponatai priimti nuolatiniam saugojimui.
53 fotografijos priimtos laikinam saugojimui
(nuskenuotos).

N. Adukonienė

/80 Eur

Iš rajono gyventojų ir kt. gauta 118 fotografijų,
fotografijų skaitmeninių kopijų. Fotografijos
priimtos laikinam saugojimui, nuskenuotos ir
grąžintos savininkams. Muziejuje kaupiamas
skaitmeninis rajono gyventojų ir kt. fotografijų,
fotografijų skaitmeninių kopijų rinkinys.

N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

Išrašyti 23 eksponatų priėmimo – perdavimo aktų.
Išrašyti 2 eksponatų pirkimo aktai.

N. Adukonienė

658 eksponatai įrašyti į pirminės apskaitos knygas

N. Adukonienė

1.4. Kiti darbai

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

Išrašyti 10 priėmimo aktų.
Į pirminės apskaitos knygas įrašyti
apie 200 eksponatų.
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(KšM GEK ir KšM P).

knygas skaičius)

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

2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

2.4. Nurašymas,
perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

Suinventorinti 410 pagrindinio
fondo (KšM GEK) ir pagalbinio
fondo (KšM P) eksponatų.

Suinventorinta 401 pagrindinio fondo (KšM GEK)
ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų.
Iš jų:
101 pagrindinio fondo (KšM GEK) Algirdo
Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatai;
200 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatų;
100 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatų.

Išrašyti apie100 pirminės apskaitos
kartotekos kortelių.

Išrašytos 184 pirminės apskaitos kartotekos
kortelės.

Išrašyti apie 370 inventorinių
kartotekos kortelių.

Išrašyta 267 inventorinės kartotekos kortelės.
Iš jų:
101 pagrindinio fondo (KšM GEK) A. Brazausko
memorialinio rinkinio (AB) kartotekos kortelė;
66 pagalbinio fondo (KšM P) numizmatikos
rinkinio (IN) kartotekos kortelės;
100 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) kartotekos kortelių.

Eglė StaninaitėPopova
V. Budvytis
A. SabonytėJankauskienė
N. Adukonienė

Eglė StaninaitėPopova
V. Budvytis
A. SabonytėJankauskienė

Atlikti 2021 m. įsigytų eksponatų
pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų vertinimą tikrąja verte.

Atliktas 2021 m. įsigytų pagrindinio fondo (KšM
GEK) ir pagalbinio fondo (KšM P) eksponatų
vertinimas tikrąja verte. Tikrąja verte buvo
įvertinta 1460 eksponatų.

N. Adukonienė

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

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

N. Adukonienė
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Excel programoje.
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
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)

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

Atidėtas 2021 m. dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos.

N. Adukonienė
V. Budvytis

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
A. SabonytėJankauskienė
G. Kazanavičienė

Konservuoti ir restauruoti
eksponatus pagal galimybes.

Nuolat valyti ir vėdinti muziejaus
rinkinių saugyklas.

Nuolat valomos ir vėdinamos Jono Aisčio
ekspozicijos patalpos ir Jono Aisčio memorialinio
rinkinio (JA) saugykla.
Nuolat stebėti ir fiksuoti drėgmės ir
temperatūros parodymus muziejaus
rinkinių saugyklose.

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
A. SabonytėJankauskienė

50 Eur/50 Eur
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Atlikti muziejaus rinkinių saugyklų
prevencinę dezinfekciją.

3.5. Kiti darbai

Parengti ilgalaikiam saugojimui
apie 300 pagrindinio fondo (KšM
GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatų.
Parengti ilgalaikiam saugojimui 10
pagrindinio fondo (KšM GEK)
Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų.

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
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. (2021 m. kovo mėn.,
rugsėjo mėn.).

N. Adukonienė

Atnaujinta muziejaus rinkinių saugyklų įranga.
Įsigyta spinta eksponatų saugojimui (sauganti
eksponatus nuo kenksmingos natūralios šviesos ir
dulkių).

N. Adukonienė

Parengta ilgalaikiam saugojimui 598 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
eksponatai.

N. Adukonienė

Ilgalaikiam saugojimui parengta 10 pagrindinio
fondo (KšM GEK) Jono Aisčio rinkinio (JA)
eksponatų.

G. Kazanavičienė

Ilgalaikiam saugojimui parengta 1500 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)

Eglė StaninaitėPopova

50 Eur/30 Eur

/588,06 Eur
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Parengti ilgalaikiam saugojomui
pagrindinio fondo (KšM GEK)
Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB) 1700 eksponatų
(fotografijų).

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

Priimti 900 muziejaus lankytojų
(pavieniai lankytojai, organizuoti
lankytojai, edukacinių programų
dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai):
Iš jų:
500 lankytojų Jono Aisčio
ekspozicijoje.
200 lankytojų Brazauskų namuosemuziejuje;
200 lankytojų Kaišiadorių
muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose

Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų
Ilgalaikiam saugojimui parengta 316 pagrindinio
fondo (KšM GEK), pagalbinio fondo (KšM P)
Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų (Julijos Styraitės-Brazauskienės
fotografijų rinkinys).

A. SabonytėJankauskienė

Įsigytos priemonės skirtos eksponatų parengimui
ilgalaikiam saugojimui (vokai).

N. Adukonienė

Priimta 1015 muziejaus lankytojų (pavieniai
lankytojai, organizuoti lankytojai, edukacinių
programų dalyviai, renginių dalyviai, fondų
lankytojai, moksleiviai).
Iš jų:
424 lankytojai Jono Aisčio ekspozicijoje;
264 lankytojai Brazauskų namuose-muziejuje;

327 lankytojų muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose.

200 Eur/100
Eur

G. Kazanavičienė
A. SabonytėJankauskienė
E. StaninaitėPopova ir kt.
O. Lukoševičius,
N. Adukonienė ir
kt.

Lankytojų sumažėjo dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos.

2. Edukacinės
programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų
programų temas,

1 200 000 peržiūros internetinėje
„Kaišiadorių enciklopedijoje“.

1 283 586 peržiūros internetinėje „Kaišiadorių
enciklopedijoje“.

Tęsti 2 edukacines programas (20
užsiėmimų, 200 dalyvių):
1. „Prezidentas ir miestas

Tęsiamos 2 edukacinės programos Brazauskų
namuose-muziejuje (neįvyko dėl koronaviruso
infekcijos (COVID–19 ligos) pandemijos ):

J. Jonaitytė

A. Sabonytė-

300 Eur/
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kokioms lankytojų
grupėms jos skirtos, kur
ir kada vyko)

kuriame užaugo“, 11–12
klasių moksleiviams.
Brazauskų namai-muziejus.
2. „Laukiant Kalėdų“, 1–4
klasių moksleiviams.
Brazauskų namai-muziejus.
Tęsti 5 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.
4. „Apie Rumšiškių senovę,
miškus, burtus ir velnius“
skirta 1–4 klasių
moksleiviams Jono Aisčio
ekspozicijoje.
5. „Gyvenimo prasmės
paieškos Jono Aisčio tėvų
sodybvietėje“
Tęsti edukacinę programą (5
užsiėmimų, 50 dalyvių):
„Velykinių atvirukų dirbtuvės“
skirta 1–4 klasių moksleiviams.;
Parengti 3 naujas edukacines
programas.

1. „Prezidentas ir miestas kuriame užaugo“, skirta Jankauskienė
11–12 klasių moksleiviams. Brazauskų namaimuziejus;
2. „Laukiant Kalėdų“, skirta 1-4 klasių
G. Kazanavičienė
moksleiviams. Brazauskų namai-muziejus.
Tęsiamos 5 edukacinės programas Jono Aisčio
ekspozicijoje (6 užsiėmimų, 118 dalyvių):
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.
5. Gyvenimo prasmės paieškos Jono Aisčio tėvų
sodybvietėje“ 11–12 klasių moksleiviams.
Tęsiamos 2 edukacinės programos(neįvyko dėl
koronaviruso infekcijos (COVID–19 ligos)
pandemijos):
1. „Velykinių atvirukų dirbtuvės“ skirta 1–4
klasių moksleiviams.;
2. „Medžio raižinių atspaudų dirbtuvės“ skirta
vyresniųjų klasių moksleiviams ir
suaugusiems.
Parengtos 4 edukacinės programos:
1. „Gyvenimas su bitėmis“, skirta
supažindinti su bitininkystės amatu ir
Brazauskų šeimos bendryste su bitėmis,

100 Eur/

A. KalvinskaitėKucharskienė

A. SabonytėJankauskienė

300 Eur/
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Pateikti paraiškas Kultūros pasui.

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

Organizuoti 4 renginius Kaišiadorių
muziejaus administracinėse ir kt.
patalpose (200 dalyvių):
1. Parodos ir leidinio „Trakų
šaulių V rinktinė: pirmieji
dešimtmečiai“ pristatymas.
2. Konferencija „Svečiuose
pas kardinolą Vincentą
Sladkevičių“.
3. „Hlušonokai, kurie
Uogintuose Oginskiais
tapo“.
4. Ekskursija „Antano Škėmos
romano „Balta drobulė “
pėdomis“.
5. Parodos „Kaišiadorių
vaizduojamosios liaudies
dailės bruožai“ pristatymas.
Organizuoti 4 renginius (80
dalyvių):
1. Iš ciklo „Susitikimai“ – 4
vakarai su kūrėjais Jono
Aisčio ekspozicijoje;

skirta 1–4 kl. moksleiviams. Brazauskų
namai-muziejus.
2. „Jau laikas“, skirta pradinių klasių
moksleiviams Jono Aisčio ekspozicija.
3. „Kūčiukų kepimas“ skirta ikimokyklinio
amžiaus vaikams, moksleiviams ir
suaugusiems. Programa vykdoma Žaslių
kultūros ir tradicinių amatų centre (6
užsiėmimai, 120 dalyvių);
4. „Giros degustacija“ skirta suaugusiems.
Programos vykdomos Žaslių kultūros ir
tradicinių amatų centre.

G. Kazanavičienė
N. Adukonienė

N. Adukonienė

Suorganizuoti 9 renginiai (307 dalyviai):

5200 Eur /

1. „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono
šaulių istorija 1919–1940 m.“ (Brazauskų
namuose-muziejuje, J. Biliūno g. 26,
Kaišiadorys, 2021 m. rugsėjo 9 d.);
2. Virtualaus turo „Kardinolo Vincento
Sladkevičiaus keliu“ pristatymas (Žaslių
kultūros centre, 2021 gruodžio 9 d.);
3. Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno
bruožai (Kaišiadorių verslo ir turizmo
informacijos centre, 2021 m. gruodžio 29 d.);
4. 6 renginiai Jono Aisčio ekspozicijoje (2021 m.
sausio–gruodžio mėn.)

O. Lukoševičius

Kaišiadorių r. savivaldybės Istorinės atminties
įamžinimo komisijos iniciatyva organizuota
diskusija „1941 Birželis: Tarp laisvės iliuzijos ir
naujos okupacijos“ (Kaišiadorių miesto parke,
2021 m. birželio 22 d.) (30 dalyvių).

O. Lukoševičius

4 bendri renginiai su Rumšiškių A. Baranausko
gimnazija, Lietuvos liaudies buities muziejumi,
Rumšiškių kultūros centru, Kaišiadorių turizmo ir

G. Kazanavičienė

O. Lukoševičius
O. Lukoševičius
G. Kazanavičienė
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verslo paslaugų centru (127 dalyviai).
Organizuoti 2 renginius (60
dalyvių):
1. „Muziejaus naktis“,
Brazauskų namai-muziejus.
2. Prezidento Algirdo Mykolo
Brazausko 89-osios gimimo
metinės, Brazauskų namaimuziejus.
2 bendri renginiai su Lietuvos
liaudies buities muziejumi.
4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir
kaip buvo atnaujinta)

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

6. Kita veikla

Parengti 6 informacinius
straipsnius, pranešimus muziejaus
internetinėje svetainėje.

Parengta 13 informacinių straipsnių, pranešimų
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.

Parengti 3 straipsnius Kaišiadorių
enciklopedijai, ją pildyti tekstu,
iliustracijomis, nuotraukomis,
nuorodomis.
Aptarnauti 50 muziejaus fondų
lankytojų (kultūros įstaigų
darbuotojai, archeologai, istorikai ir
kt.).

Aptarnauti 67 muziejaus fondų lankytojai (rajono
administracinių, kultūros įstaigų darbuotojai,
muziejininkai, archeologai, istorikai, mokytojai,
moksleiviai ir kt.).

N. Adukonienė
G. Kazanavičienė

Priimta 12 muziejaus mokslinio archyvo
lankytojų:
Juozas Tarailė – archyvo medžiaga apie Bajorų
kapinyno archeologinius tyrimus (2021 m. kovo 9
d.) ir kt.

J. Jonaitytė
N. Adukonienė
V. Budvytis

Vykdytos 37 bendros veiklos su kitomis

O. Lukoševičius
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įstaigomis (1374 dalyviai).
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)

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

Dalyvauti muziejaus pastato,
patalpų projektinių pasiūlymų
svarstymų posėdžiuose,
susirinkimuose.

Dalyvauta muziejaus pastato, patalpų projektinių
pasiūlymų svarstymų posėdžiuose,
susirinkimuose.

Parengti 3 kilnojamąsias parodas:
Parengtos 4 parodos:
1. „Sausio 13-osios istorija: IŠ 1. „Sausio 13-osios istorija: IŠ TAVO
TAVO ATMINTIES“.
ATMINTIES“ (2021 m. sausio 13 d.);
2. Trakų penktoji rinktinė:
2. „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono
Kaišiadorių regiono šaulių
šaulių istorija 1919–1940 m.“ (2021 m. kovo 5
istorija 1919–1940 m.“.
d.);
3. „Kaišiadorių
3. „Algirdas Brazauskas ir dvasininkai “, skirta
vaizduojamosios liaudies
Algirdo Mykolo Brazausko 89-osioms gimimo
dailės bruožai“.
metinėms paminėti. Brazauskų namai-muziejus
(2021 rugsėjo 22 – spalio 30 d.).
4. „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno
bruožai“ (2021 m. gruodžio 29 d.).
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

Įvyko 12 kilnojamųjų muziejaus parodų
eksponavimų:
1. „Atrandant paskandas: senovės lietuvių
kapai po vandeniu“ (1 eksponavimas);
2. „Geležinė uždanga“: Lietuva–Lenkija,
1920–1939 m.“ (4 eksponavimai);
3. „Atmintis Sibiro smelyje“ (1
eksponavimas);
4. „Sausio 13-osios istorija: IŠ TAVO
ATMINTIES“ (1 eksponavimas);
5. „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ (4

O. Lukoševičius

N Adukonienė

500/500 Eur

O. Lukoševičius
N. Adukonienė

1500 Eur
/750 Eur

A. SabonytėJankauskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
N. Adukonienė
N. Adukonienė

5000 Eur /
7010 Eur
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5. Virtualios parodos
(pavadinimas,
tinklalapio adresas)

vandeniu“;
5. „Kaišiadorių bažnytinis
paveldas“.
6. „Tarpukario mokyklos
Kaišiadorių apylinkėse
(1918–1940)“;
7. „Piliakalniai: Kaišiadorių
rajonas“.
8. Knygos „Kaišiadorietiška
virtuvė“ iliustracijų paroda;
9. Kilnojamoji paroda
„Geležinė uždanga“:
Lietuva–Lenkija, 1920–
1939 m.“;
10. Fotografijų paroda
„Atmintis Sibiro smėlyje“.
Fotografas Ričardas Grigas;
11. Kilnojamoji paroda „Trakų
penktoji rinktinė:
Kaišiadorių regiono šaulių
istorija 1919–1940 m.“.

eksponavimai);
6. „Kaišiadorių vaizduojamojo liaudies meno
bruožai“ (1 eksponavimas).

Parengti 4 virtualias parodas
Kaišiadorių muziejaus internetinėje
svetainėje.

Parengtos 2 virtualios parodos:
1. Gyvenimas su bitėmis“, skirta supažindinti
su bitininkystės amatu ir Brazauskų šeimos
bendryste su bitėmis. (2021 m. gegužės 31
d.);
2. „Algirdas Brazauskas ir dvasinkai “, skirta
Algirdo Mykolo Brazausko 89-osioms
gimimo metinėms paminėti (2021 m.
rugsėjo 22 d.).

Muziejaus internetinės svetainės
Parengtos ir muziejaus internetinės svetainės
virtualių parodų skiltyje patalpinti 2 virtualių parodų skiltyje patalpintos 2 kilnojamųjų
kilnojamųjų parodų elektroninės
parodų elektroninės versijos:
versijas.
1. „Sausio 13-osios istorija: IŠ TAVO

A. SabonytėJankauskienė
A. SabonytėJankauskienė

A. Sabonytė-
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ATMINTIES“, skirta Laisvės gynėjų
dienos 30-mečio paminėjimui (2021 m.
sausio 12 d.);
2. „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940 m. “
(2021 m. kovo 15 d.).
6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais
(kokioms parodoms,
kokių ir kiek eksponatų
paskolinta)

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

Jankauskienė
A. SabonytėJankauskienė

Paskolinti 125 eksponatai, kultūros vertybės (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;
122 – fotografijos rinkinio (IF) eksponatai –
įstaigos, organizacijos, pagal individualius
prašymus.

O. Lukoševičius
N. Adukonienė

Pasiskolintas 221 eksponatai, kultūros vertybės
(arba jų kopijos). Iš jų:

O. Lukoševičius
N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

6 – fotografijos parodoms, leidiniui „Trakų
penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių
istorija 1919–1940 m. “, „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Lietuvos
nacionalinis muziejus;
36 – fotografijos parodai „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Lietuvos
nacionalinis dailės muziejus;
131 – fotografijų parodoms, leidiniui „Trakų
penktoji rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių
istorija 1919–1940 m. “, „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“.
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus;
20 – fotografijų, brėžinių parodai „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Vytauto
Didžiojo karo muziejus;
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4 – programos parodai, leidiniui „Trakų penktoji
rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–
1940 m. “Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus.
1 – fotografija parodai „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Maironio
lietuvių literatūros muziejus;
16 – fotografijų parodai „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Žemaičių
muziejus „Alka“.
2 – fotografijos parodai „ Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“. Rietavo
Oginskių kultūros istorijos muziejus;
1 – fotografija parodai, leidiniui „Trakų penktoji
rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–
1940 m. “. Prienų krašto muziejus.
3 – fotografijos parodai „Trakų penktoji rinktinė:
Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“
Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
1 – leidinys parodai „ Kaišiadorių vaizduojamojo
liaudies meno bruožai“ Lietuvos Nacionalinė M.
Mažvydo biblioteka.
7. Kiti darbai

Eksponuoti 1317 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.
1017 Algirdo Brazausko
memorialinio rinkinio (AB)
eksponatų nuolatinėje ekspozicijoje
Brazauskų namuose-muziejuje.

Eksponuoti 1346 pagrindinio fondo (KšM GEK) ir
pagalbinio fondo (KšM P) eksponatai.
Iš jų:
123 pagrindinio fondo (KšM GEK) ir pagalbinio
N. Adukonienė
fondo (KšM P) Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB), dailės rinkinio (D) etnografijos
rinkinio (E), fotografijos rinkinio (IF), istorijos
rinkinio (I), numizmatikos (IN), raštijos rinkinio
(IR) eksponatai laikinose ekspozicijose,
renginiuose ir kt.
206 Jono Aisčio rinkinio (JA) eksponatai Jono
G. Kazanavičienė
Aisčio ekspozicijoje;
1017 Algirdo Brazausko memorialinio rinkinio
E. Staninaitė(AB) eksponatų Brazauskų namuose-muziejuje.
Popova
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Nupiešti 10 iliustracijų parodai
„Kaišiadorių vaizduojamosios
liaudies dailės bruožai“.

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir
kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas
ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

A. SabonytėJankauskienė
Nupiešti 13 iliustracijų parodai Kaišiadorių
vaizduojamojo liaudies meno bruožai“.

A. KalvinskaitėKucharskienė

Dalyvauta Rokiškio muziejaus inicijuotoje
akcijoje, iššūkyje – užlieti socialinius tinklus
Lietuvos vėliavos spalvomis ieškant jų savo
eksponatuose (2021 m. vasario mėn.).

N. Adukonienė

Parengti ir išleisti parodos „Trakų
penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940
m.“ leidinį.

Parengtas ir išleistas leidinys „Trakų penktoji
rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–
1940 m.“ (sud. O. Lukoševičius. Kaišiadorys,
2021, p. 152).

Parengti ir išleisti parodos „Trakų
penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940
m.“ leidinio priedą – „Šaulių
sąjungos V Trakų (Kaišiadorių)
rinktinės
šaulių sąrašas“

Parengtas ir išleistas parodos „Trakų penktoji
rinktinė: Kaišiadorių regiono šaulių istorija 1919–
1940 m.“ leidinio priedas „Šaulių sąjungos V
Trakų (Kaišiadorių) rinktinės
šaulių sąrašas“

O. Lukoševičius

Parengta medžiaga apie duoninį tortą receptų
knygai „Lietuvos gimtadienio pyragas“
(elektroninis leidinys, 2021, p. 36)

N. Adukonienė

Literatei Palmirai Motiejūnienei perduotos
V. Budvyčio 2021 07 28–29 d. padarytos
kaišiadoriečių kelionės į Telšius fotografijas,
kurios panaudotos P. Motiejūnienės straipsnyje
„Vilties tilto“ viešnagė Telšių vyskupijoje“
Kaišiadorių aidai Nr. 60 (9042) (2021 m.
rugpjūčio 20 d.).

V. Budvytis

Parengtos skulptoriaus Arūno Sakalausko darbų,

N. Adukonienė

Parengti ir muziejaus internetinės
svetainės skaitykloje patalpintos 1
muziejaus leidinio elektroninę
versiją.

O. Lukoševičius

4000 Eur/
4378,20 Eur

500 Eur/
196,20 Eur
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esančių Kaišiadorių rajone, fotografijos, kurios
bus naudojamos Biržų J. Bielinio bibliotekos
leidinyje (2021 m. rugsėjo 8 d.).
2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas
ir leidyba (kokiomis
kalbomis)

Plakatų ir kvietimų renginiams
rengimas

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

4. Moksliniai tyrimai
(temos)

J. Jonaitytė
N. Adukonienė
G. Kazanavičienė
A. SabonytėJankauskienė

/68,97 Eur

Parengti 3 straipsniai:
1. „2021 metų atmintinos datos Kaišiadorių V. Budvytis
rajone“ Kaišiadorių aidai Nr. 39 (9021) (2021
m. birželio 1 d.); Nr. 40 (9022) (2021 m.
birželio 4 d.); Nr. 41 (9023) (2021 m. birželio
8 d.).
2. „Kaišiadorių muziejus pristatė virtualų turą N. Adukonienė
„Kardinolo Vincento Sladkevičiaus keliu“
Kaišiadorių aidai Nr. 95 (9077) (2021 m.
gruodžio 28 d.).
3. „Kaišiadorių muziejaus rinkinius papildė N. Adukonienė
Gedimino Trakimo dovanoti eksponatai“
Kaišiadorių aidai. Nr.1 (9079) (2022 m. sausio
4 d.).
Kaišiadorių regiono šaulių istorija
Kaišiadorių vaizduojamoji liaudies
dailė
20 išvykų į atminties institucijų
fondus ir/ar archyvus.

5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Parengta 12 skelbimų ir kt. lietuvių kalba (90
skelbimų):

Surengta18 išvykų į archyvus, bibliotekas,
muziejus renkant medžiagą parodai, parodos
katalogui „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“, projektui
„Virtualus turas „Kardinolo Vincento
Sladkevičiaus keliu“, projektui „Kaišiadorių
vaizduojamosios liaudies dailės bruožai“ ir kt.

O. Lukoševičius
N. Adukonienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

/ 250 Eur
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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)

9. Kiti darbai

Parengti 3 pranešimus konferencijai Parengti 2 pranešimai konferencijoms:
„Svečiuose pas kardinolą Vincentą
1. Pranešimas „Vincento Sladkevičiaus gimtinė ir
Sladkevičių“.
jos įtaka asmenybės formavimuisi“. Virtuali
konferencija „Vincentas Sladkevičius ir
religijos laisvė“ (Kaišiadorių rajono
savivaldybė, 2021 m. kovo 25 d.).
2. Pranešimas „Jono Basanavičiaus lietuvių
tautosakos rinkimo darbo organizavimas
(tyrimo pradžia)“. Konferencija-skaitymai,
skirti Jono Basanavičiaus 170-osioms gimimo
metinės paminėti (Lietuvos nacionalinio
muziejaus padalinys Jono Basanavičiaus
gimtinė, Ožkabaliai, Vilkaviškio r., 2021 m.
lapkričio 23 d.).
Paimti 3 gyventojų interviu apie
Kaišiadorių r. istoriją.

Įrašyti 5 atsiminimų garso įrašai.
Iš jų:
1. Stanislovas Abromavičius (g. 1944 m.) – apie
1991 m. sausio įvykius (2021-03-16).
2. Algirdas Stankevičius (g. 1948 m.) – apie tėvą,
vaikystę, brolius muzikantus, paties grojimą
trimitu, darbą Kaišiadorių dažymo aparatų
gamykloje, tarnybą sovietinėje armijoje
Čekoslovakijoje 1968 m., Kaišiadoris, orkestrus,
Brazauskus (2021-10-25); kartu pereita Kęstučio,
Vienybės, Birutės gatvėmis (2021-10-27).
3. Juozas Puišys (g. 1942 m.) – apie darbą
Kaišiadorių klijų fabrike, tarnybą sovietinėje
armijoje, darbą Dažymo aparatų gamykloje

O. Lukoševičius

V. Budvytis

V. Budvytis
V. Budvytis

V. Budvytis
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Kaišiadoryse (2021-10-27).
4. Stanislovas Abromavičius (g. 1944 m.) – apie
darbą Kaišiadorių rajono Žemės ūkio valdybos
Kapitalinės statybos skyriuje, Rumšiškių kolūkį
(2021-11-15).
5. Gediminas Trakimas (g. 1960 m.) – apie savo
tėvo DKA štabo viršininko Benedikto TrakimoGenelio (1921–1998) atsiminimų rankraščius,
gyvenimą tremtyje Intoje, gyvenimą Daugpilyje,
tarnybą sovietinėje armijoje, dalyvavimą LR
Parlamento gynime 1991 m. (2021-12-17).
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.

Lietuvos integralioje muziejų informacinėje
sistemoje (LIMIS) suskaitmeninti 350 eksponatai.
Iš jų:
50 pagrindinio fondo (KšM GEK) numizmatikos
rinkinio (IN) eksponatas.
240 medalių, plakečių (MP) pagrindinio fondo
KŠM GEK eksponatų.
60 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatų.

Prioritetas teikiamas pagrindinio
fondo (KšM GEK) eksponatams.

Nuskenuoti 1050 pagrindinio fondo
(KšM GEK), pagalbinio fondo

Nuskenuoti 313 pagrindinio fondo (KšM GEK),
pagalbinio fondo (KšM P) eksponatai.

V. Budvytis

V. Budvytis

V. Budvytis
E. StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
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(KšM P) eksponatų.
Iš jų:

Nuskenuoti 330 etnografinius
piešinius LIMIS centre.

Iš jų:
253 pagrindinio fondo (KšM GEK), pagalbinio
fondo (KšM P) Algirdo Brazausko memorialinio
rinkinio (AB) eksponatų (fotografijų) (iš viso 506
skaitmeniniai vaizdai).
60 pagrindinio fondo (KšM GEK) fotografijos
rinkinio (IF) eksponatai (vyskupijos albumas).
Nuskenuota 13 etnografinių piešinių LIMIS
centre.

A. KalvinskaitėKucharskienė
A. SabonytėJankauskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo
projektuose
(pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir
darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse,
mokymuose)
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 5 straipsniai, informaciniai pranešimai
V. Budvytis
apie muziejaus rinkinius, planuojamus ir įvykusius N. Adukonienė
renginius ir kt.
G. Kazanavičienė

Parengti 2 informacinius
pranešimus, apie Jono Aisčio
ekspozicijos planuojamus ir
įvykusius renginius ir kt.
rajoniniuose laikraščiuose.

Paruoštas interviu „Paieškokim Elektrėnų
savivaldybės istorijos faktų Kaišiadorių
muziejuje“ laikraščiui „Elektėnų kronika“ (2021
m. balandžio mėn.).

O. Lukoševičius

Dalyvauta ruošiant 4 „LRT Plius“ laidas „Stop
juosta“(2021 m. vasario mėn.).

O. Lukoševičius

Parengti 1 informacinį pranešimą
apie Brazauskų namų-muziejaus
planuojamus ir įvykusius renginius

„Lietuvos ryto“ televizijos ir kabelinių televizijų V. Budvytis
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ir kt. rajoniniuose laikraščiuose.
Interviu laikraščiui „Elektėnų
kronika“.
Bendradarbiauti, parengti 4
istorinius pasakojimus LRT Plius
televizijos laidai „Stop juosta“
2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

transliuosiamos laidos ,,Nepriklausomybės kovų
verpetuose“ filmavimas, tema – Žaslių kautynės
(1919 m. balandžio 2–8 d.). Prodiuseris Algirdas
Žvinakevičius („TV Europa“) su operatoriumi
Vytu Jankevičiumi. Taip pat dalyvavo karys,
karybos tyrinėtojas Ernestas Kuckailis (Žasliai–
Guronys–Žaslių geležinkelio stotis– Pajautiškės–
Strošiūnai–Žiežmariai, 2021 m. liepos 24 d.).

Parengti 30 informacinių pranešimų Parengti 12 fotoreportažų Kaišiadorių muziejaus
(etnografinių, istorinių ir kt.)
paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.
Kaišiadorių muziejaus Facebook,
Instargram paskyrose.
Parengti 143 informaciniai straipsniai, pranešimai
ir kt. muziejaus socialinio tinklo „Facebook“
Skaityti paskaitų ciklą „Nauji
paskyroje (2020 m. sausio–gruodžio mėn.).
Kaišiadorių istorijos kontūrai“
Kaišiadorių trečiojo amžiaus
universitete (Kaišiadorių švietimo
ir sporto paslaugų centro
Parengti 22 informaciniai straipsniai, pranešimai ir
Neformaliojo švietimo skyriuje).
kt. muziejaus socialinio tinklo „Instagram“
paskyroje (2020 m. sausio–gruodžio mėn.).
Paskaitų ciklo ,,Nauji Kaišiadorių istorijos
kontūrai“ paskaitos Kaišiadorių trečiojo amžiaus
universitete:
,,Lietuvos nepriklausomybės kovos: Žaslių
kautynės (1919 m. balandžio 2–8 d.)“
(Kaišiadorys, 2021 m. lapkričio mėn.) (paskaita
neskaityta, nes dėl koronaviruso infekcijos
(COVID–19 ligos) pandemijos Kaišiadorių
trečiojo amžiaus universiteto veikla buvo
ribojama).

N. Adukonienė
V. Budvytis
N. Adukonienė
V. Budvytis
A. KalvinskaitėKucharskienė
A. SabonytėJankauskienė
N. Adukonienė

V. Budvytis

22

Parodos „Sausio 13-osios istorija: Iš tavo
atminties“ pristatymas Kaišiadorių r. savivaldybės
renginyje „Sausio 13-osios minėjimas“ (2021
sausio 13 d.).

O. Lukoševičius

Skaitytas pranešimas renginyje „Atminties takais“
(Žiežmarių kultūros centras, Strošiūnų šilas, 2021
m. rugpjūčio 26 d.)

O. Lukoševičius

Leidinio „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ pristatymas
renginyje „Įtraukiantis paveldas: mūsų krašto
istorijos klodai“ (Elektrėnų savivaldybės viešoji
biblioteka, Elektrėnai, 2021 m. rugsėjo 15 d.).

O. Lukoševičius

Dalyvauta Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
organizuotame dialoge „Sinagoga Žiežmariuose“,
iš ciklo „Žydiški pašnekesiai“ (Žiežmarių
sinagoga, 2021 m. rugsėjo 17 d.)

O. Lukoševičius

O. Lukoševičius
Leidinio „Trakų penktoji rinktinė: Kaišiadorių
regiono šaulių istorija 1919–1940 m.“ pristatymas
(Žaslių kultūros centras, Žasliai, 2021 m. spalio 28
d.).
Knygos „Kaišiadorietiška virtuvė“ pristatymas
(Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka,
Elektrėnai, 2021 m. spalio 19 d.).

N. Adukonienė

Žemės ūkio ministerijoje šakotis, kuris kepamas
pagal J. Mlečkienės (g. 1931m.) iš Našlėnų k.
receptą pripažintas tautinio paveldo produktu.
Gautas tautinio paveldo produkto (šakočių)
gamintojo, senojo kepimo amato puoselėtojo
sertifikatas.

N. Adukonienė
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VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos,
metodinė pagalba
įvairiais muziejaus
veiklos kausimais (kam,
kokiais klausimais buvo
teikta)

Dalyvauta IV respublikiniame šakočių kepimo
čempionate (Žasliai, 2021 m. rugsėjo mėn.).

N. Adukonienė

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

Esant galimybei dalyvauti
seminaruose, atitinkančiuose
veiklos pobūdį.

Dalyvauta 29 seminaruose, konferencijose ir kt.:

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.

5.

Kultūros kelio „Baltų kelias“ mokymų
paskaita „Paveldo komunikacija. Šiuolaikinė
naratologija. Pasakojimo (storrytelling)
technologijos“. Nuotolinė paskaita (2021
kovo 3 d.).
Virtuali paskaita „XIX–XX a. Lietuvos
laisvės kovų atmintis – žvilgsnis į 1863–1864
m. sukilimą“ (2021 kovo 10 d.).
Virtuali konferencija „Vincentas Sladkevičius
ir religijos laisvė“ (2021 kovo 25 d.).
Virtuali paskaita „Lėtoji fotografija pristato:
sidabro želatinos procesas“ (2021 kovo 24
d.).
Lietuvos kultūros tarybos tyrimo pristatymas

A. SabonytėJankauskienė

N. Adukonienė
N. Adukonienė
N. Adukonienė
A. Sabonytė-
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

„Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės
vertinimas“. Nuotolinis pristatymas (2021 m.
kovo 26 d.).
Margučių marginimo dirbtuvės su
tautodailininke Audrone Lampickiene.
Nuotolinis renginys (2021 m. kovo 26 d.).
Virtuali paskaita „Veronikos Šleivytės
fotofikcija: apie meną, moteris ir meilę“
(2021 m. kovo 29d.).
Kultūros kelio „Baltų kelias“ mokymų
paskaita „Nematerialus kultūros paveldas –
turizmo maršrutuose. Kaip iš fragmentų
kuriamas vienas pasakojimas. Renginių
programos kūrimo patirtis“. Nuotolinė
paskaita (2021 kovo 30 d.)
Virtuali paskaita „Panerių masinių žudynių
vietos istorinė bei erdvinė rekonstrukcija“
(2021 balandžio 8 d.).
Virtuali paskaita „Lėtoji fotografija pristato:
kalitipija ir platinotipija“ (2021 balandžio 8
d.).
Kultūros kelio „Baltų kelias“ mokymų
paskaita „Baltų amatai (juvelyrika, tekstilė,
odininkystė) ir gyvosios archeologijos
festivalių trauka“. Nuotolinė paskaita (2021
balandžio 14 d.).
Kūrybiškos Europos biuro mokomasis
seminaras kultūros organizacijoms
„Neįgaliųjų integracija kultūros vadyboje?
Klišės dekonstrukcija, analizė, pasaulio
praktika“. Nuotolinis seminaras (2021 m.
balandžio 16 d.).
Lietuvos kultūros tarybos tyrimo pristatymas
„Kultūrinės edukacijos veiklų poveikio
vertinimas“. Nuotolinis pristatymas (2021 m.
balandžio 20 d.).
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių

Jankauskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
N. Adukonienė
A. SabonytėJankauskienė

N. Adukonienė
N. Adukonienė
A. SabonytėJankauskienė

A. SabonytėJankauskienė

A. SabonytėJankauskienė
A. Sabonytė-
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

mokslinio tyrimo sekcijos XXIV mokslinė
konferencija ,,Archeologinis paveldas
Lietuvos muziejuose“. Nuotolinė mokslinė
konferencija (2021 m. balandžio 22–23 d.).
Virtuali A. Astrausko paskaita „Žydai
mėsininkai senajame Vilniuje“ (2021
balandžio 28 d.).
Virtuali diskusija „Totorių gyvenimo
pėdsakai Kaune ir Lietuvoje“ (2021
balandžio 29 d.).
8. Lietuvos kultūros tarybos tyrimo
pristatymas „Gyventojų dalyvavimas
kultūroje ir pasitenkinimas kultūros
paslaugomis“. Nuotolinis pristatymas (2021
m. gegužės 7 d.).
9. Lietuvos kultūros tarybos forumas.
Nuotolinis renginys (2021 m. gegužės 20 d.)
Tarptautinis simpoziumas „Tautodailė
šiuolaikinėje visuomenėje“, kurį organizavo
Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, Lietuvos
nacionalinis muziejus, Lietuvos
tautodailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros
tyrimų institutas kartu su Seimo Kultūros
komitetu (2021 gegužės 26 d.).
Prigimtinės kultūros instituto akademinėse
dirbtuvės „Kalbantis paukštis, giedantis
medis: vertybių akiračiai lietuvių prigimtinėje
kultūroje“ ( 2021 m. liepos 1–2 d.).
Kūrybiškos Europos biuro informacinis
seminaras „Bendradarbiavimo projektai:
praktinės kvietimo naujovės“. Nuotolinis
seminaras (2021 m. rugpjūčio 11 d.).
Virtualūs mokymai „Bendravimo su
žmonėmis, turinčiais negalią, papatumai“
(2021 m. rugsėjo 14 d.).
Nacionalinės dailės galerijos tarptautinė

Jankauskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė
N. Adukonienė
N. Adukonienė
A. SabonytėJankauskienė

A. SabonytėJankauskienė
A. KalvinskaitėKucharskienė

V. Budvytis

A. SabonytėJankauskienė
G. Kazanavičienė
A. Sabonytė-
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konferencija „Design talks“. Nuotolinė
Jankauskienė
konferencija (2021 m. spalio 11-17 d.).
24. Kauno apskrities regioninės kultūros tarybos N. Adukonienė
nuotolinė konferencija (2021 m. spalio 12 d.). A. SabonytėJankauskienė
25. Vilniaus dailės akademijos ir Nacionalinės
A. Sabonytėdailės galerijos viešų paskaitų ciklas
Jankauskienė
„Aktualioji dailėtyra. Apie ką tyli paveikslai:
Lietuvos dailė 1939-1944 metais“. Nuotolinė
paskaita (2021 m. spalio 12 d.).
26. Vilniaus dailės akademijos ir Nacionalinės
A. Sabonytėdailės galerijos viešų paskaitų ciklas
Jankauskienė
„Aktualioji dailėtyra. Kovos dėl sovietinio
paveldo: menininkai ir kultūros veikėjai kaip
aktyvistai“. Nuotolinė paskaita (2021 m.
spalio 19 d.).
27. Virtuali vieša paskaita apie moteris Lietuvos
N. Adukonienė
partizaniniame kare „Ar buvo miško seserys?
Kur slepiasi lietuviškoji Žana d'Ark?“ (2021
m. lapkričio 26 d.).
28. Virtuali konferencija „Lietuvos kaita per
N. Adukonienė
kultūrą: kokią šalį norime matyti?“ (2021 m.
lapkričio 26 d.).
29. Seminaras „Tautinis kostiumas šiandien“.
G. Kazanavičienė
(2021 m. gruodžio 2 d.).

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

X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA

Tęsiamos doktorantūros studijos Lietuvių
literatūros ir tautosakos institute

V. Budvytis

Gauta nominacija „Metų kaišiadorietis 2021“
internetinio dienraščio „Atspindžiai“
organizuotuose rinkimuose (2021 m. gruodžio
mėn.).

O. Lukoševičius
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1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

2. Ūkinė veikla (statybos
ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)

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

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

20 knygų įtraukti į muziejaus
biblioteką.

Išrašytos 108 bibliotekos knygų abėcėlinės
kartotekos kortelės.

Išrašyti 20 bibliotekos knygų
abėcėlinės kartotekos kortelių.

Išrašytos 108 bibliotekos knygų tematinės
kartotekos kortelės.

Išrašyti 20 bibliotekos knygų
tematinės kartotekos kortelių.

Atnaujinta bibliotekos įranga.
Įsigytas stelažas su lentynomis knygoms.

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/130
Popova
Eur
V.Vaicekauskienė
G. Kazanavičienė
J. Bačiulis

Deklaruojami dujų, elektros ir vandens skaitiklių
duomenys.

E. StaninaitėPopova
A. SabonytėJankauskienė
D. Bačiulienė

108 knygos įtrauktos į muziejaus biblioteką.

Įsigyta apsaugos priemonių (vienkartinės veido
kaukės, dezinfekcinis skystis, vienkartinės
pirštinės), siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso
infekcijos (COVID–19 ligos).
Prie J. Aisčio ekspozicijos įrengtas pandusas
skirtas judėjimo negalią turintiems žmonėms
3. Kitų padalinių darbas

Direktorius
_________2022-01-31__________
(Užpildymo data)

J. Jonaitytė

Olijardas Lukoševičius

/683,65 Eur

/25 Eur

/4987,54 Eur

