Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)
TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS
2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
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)

Buvo planuota

Pagal poreikį rengti muziejaus
tarybos posėdžius, bet ne rečiau kaip
2 kartus per metus
Pagal poreikį ir nurodymus rengti
muziejaus vidaus tvarką
reguliuojančius dokumentus.

Paruošti mašinoms diferencijuotus
(pagal tam tikrus skiriamuosius
požymius) leidimų pavyzdžius.
Parengti
muziejaus
lankymo
taisykles.
Parengti atmintinę nuomininkams
dėl muziejaus lankymo ir vidaus
tvarkos.
Parengti tvirtinimui Lietuvos
liaudies buities muziejaus paslaugų
teikimo tvarką.
Parengti ir pateikti tvirtinimui
Lietuvos liaudies buities muziejaus
dokumentacijos planą.
Parengti ir pateikti tvirtinimui
Lietuvos liaudies buities muziejaus
darbuotojų
prašymų,
teikiamų
pasiūlymų,
darbinių
klausimų

Pasiektas rezultatas

Atsakingas
asmuo

2012 m. vasario 8 d. muziejau tarybos posėdis. Svarstyti klausimai: pritarta 2011 m.
muziejaus veiklos ataskaitai ir patvirtintas 2012 m. veiklos planas. Nutarta: pritarti ir
teikti LR Kultūros ministerijai.
2. 2012 m. gruodžio 28 d. muziejaus tarybos posėdyje svarstyta 2012 m. veiklos metinė
ataskaita. Nutarta pritarti 2012 m. veiklos ataskaitai su pataisymais.
Parengti ir patvirtinti 167 muziejinės veiklos įsakymai. Sudaryta 130 veiklos sutarčių ir 3
nuomos sutartys.
Parengtas NPP horizontalaus prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano muziejaus
planas 2014 – 2020 m.
Parengtas ir patvirtintas 2012-01-10 įsakymu Nr. V - 15/1 Lietuvos liaudies buities
muziejaus neperiodinių informacinio pobūdžio leidinių tiražo paskirstymo tvarkos aprašas.
Papildytas 2012-08-17 įsakymu Nr. 105/1;
2012 m. I ketv. paruošti mašinoms diferencijuoti (pagal tam tikrus skiriamuosius požymius)
leidimų pavyzdžiai.

V. Reipaitė

Parengtos muziejaus lankymo taisyklės, patvirtintos 2012-03-01 įsakymu Nr. V – 36/1.

G. Jančiūtė

Parengta atmintinė nuomininkams dėl muziejaus lankymo ir vidaus tvarkos, patvirtinta
2012-03-01 įsakymu Nr. V – 35/1.

G. Jančiūtė

Parengta ir 2012-02-06 direktoriaus įsakymu Nr. V-27/1 patvirtinta Lietuvos liaudies buities
muziejaus paslaugų teikimo tvarka .

I. Banienė

Parengtas ir patvirtintas 2012-12-07 direktoriaus įsakymu Nr. V – 166/1 Lietuvos liaudies
buities muziejaus dokumentacijos planas 2013 metams

K. Ažnytė

Parengtas ir 2012-02-29 direktoriuas įsakymu Nr. V – 32/1 patvirtintas Lietuvos liaudies
buities muziejaus darbuotojų prašymų, teikiamų muziejaus dokumentų, darbinių klausimų,
susijusių su muziejaus veikla, tarnyba ar darbo santykiais, nagrinėjimo ir priėmimo pas
direktorių tvarkos aprašas.

K. Ažnytė

1.

V. Reipaitė

G. Jančiūtė

nagrinėjimo ir priėmimo tvarką.
Patobulinti ir pateikti tvirtinimui
2011-10-28 direktoriaus įsakymu
patvirtintą Lietuvos liaudies buities
muziejaus
darbuotojų
veiklos
aptarimo tvarką.
Parengti lankytojų pritraukimo į
muziejų strateginį planą.
3.Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Parengti bendradarbiavimo sutartis
papildomų lėšų gavimui ir lankytojų
aptarnavimo gerinimui.

2012-12-14 direktoiaus įsakymu Nr. V – 167/1 patvirtinta peržiūrėta ir patobulinta 2011-1028 direktoriaus įsakymu patvirtinta Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojų veiklos
aptarimo tvarka.

K. Ažnytė

2012-10-31 pateiktas lankytojų pritraukimo į muziejų strateginio plano darbinis variantas.
Lankytojų pritraukimo į muziejų strateginio plano rengimas pratęstas iki 2013 m. kovo 30 d.

G. Jančiūtė

Atlikti tarptautinės institucijos „Šiaurės šalių kultūros paveldo mokymo ir kūrybos centras“
(The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB) steigimo parengiamieji darbai.
Komunikuota e - laiškais, parengti reikalingi dokumentai ir pateikti partneriams, 2012-12-19
dalyvauta virtualioje konferencijoje.

G. Šapranauskaitė

2012-01-27 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 37 su AS Talink Latvija dėl
pagrindinio prizo „Kelionė kruizu šeimai (4 asmenims) Riga-Stockholm-Riga“ Velykų
renginiui.
2012-03-01 pasirašyta viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. 78 su Kauno
teritorine darbo birža.
2012-03-26 pasirašyta paramos sutartis Nr. 38 su UAB „Husqvarna Lietuva“, dėl muziejaus
kultūrinės – edukacinės veiklos parėmimo, skiriant krūmapjovę Husqvarna 345FR ir
finansinę paramą skirtų įrenginių techninei priežiūrai ir remontui.

D. Siaurusaitienė

2012-04-05 pasirašyta paramos sutartis Nr. 53 su UAB „Baltvista“ dėl vienkartinės ir
neatlygintinės piniginės paramos ir nemokamos maitinimo paslaugos suteikimo
organizuojamam muzikos festivaliui „Margos pievos“.
2012-04-06 pasirašyta paramos sutartis Nr. 52 su AB „Kauno Alus“ dėl vienkartinės ir
neatlygintinės piniginės paramos suteikimo organizuojamam muzikos festivaliui „Margos
pievos“.
2012-04-06 pasirašyta reklamos paslaugų teikimo sutartis Nr. 943/56 su UAB „Diena Media
News“, dėl reklamos paslaugų suteikimo pritaikant 99 proc nuolaidą nuo galiojančių įkainių.

A. Pliopa

2012-04-06 paramos sutartis Nr. 42 su UAB Vilniaus duona, dėl piniginės paramos
organizuojamai parodai „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“. Galioja iki
2012-12-31.
2012-04-16 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 23HMI-2 su Mykolo Romerio
universiteto Humanitarinių mokslų institutu dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant
nacionalinius ir tarptautinius projektus, vykdant humanitarinio pobūdžio mokslinius tyrimus
bei kitas mokslo taikomąsias veiklas.

D. Siaurusaitienė

2012-05-07 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 44 su UAB „Banelituras“ dėl
muziejaus lankymo ( vežti turistų grupes). Sutartis neterminuota.

D. Blaževičienė

A. Lygnugarienė
V. Reipaitė

A. Pliopa

A. Pliopa

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

Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai Muziejinės
veiklos
projektams
finansuoti
projektui „LLOAM konferencijos
Lietuvos liaudies buities muziejuje
surengimas“ (rugsėjo 10-15 d.d.).
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai skatinantiems
tautinių mažumų kultūrų plėtotę
projektams finansuoti projektui
„Tarpukario Lietuvos miesteliai: čia
gyveno žydai“.
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai „Regioniniams
kultūros projektams, mažinantiems
kultūrinę ir socialinę atskirtį“
finansuoti projektui „Prosenelių
sodybą regiu širdimi“ (Lietuvos
kultūrinio paveldo sklaida regos

2012-05-23 pasirašyta paslaugų sutartis su Kauno Valstybine filharmonija, dėl Pažaislio
festivalio koncerto muziejaus bažnyčioje. Galioja iki 2012-07-18.
2012-06-05 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno TIC dėl
lankstinukų apie muziejų platinimo Kauno oro uoste, autobusų ir geležinkelio stotyse,
Kauno viešbučiuose, apie renginius – interneto puslapyje. Galioja iki 2012-12-31.
2012-06-15 pasirašyta paramos sutartis Nr. 76 su Aidu Valucku dėl festivalio metu suteiktų
reklaminių stendų.
2012-06-21 paramos sutartis Nr. 12/06/21 su UAB „D. Gelombickienė ir partneriai“ dėl
suteiktos vienkartinės ir neatlygintinės piniginėmis lėšomis paramos.
2012-07-04 pasirašyta partnerystės sutartis Nr. 45 su Kauno technologijos universitetu dėl
bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą.
2012-07-04 reklamos demonstravimo paslaugų sutartis su UAB “Media Traffic”. Galioja iki
2012-12-31.
2012-07-05 konsignacijos sutartis su „Eglės“ galerija dėl prekybos atvirukais su muziejaus
dailininkės E.Kniūkštaitės paveikslais. Galioja iki 2012-12-31.
2012-09-12 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 49 su Pravieniškių pataisos namais atviraja kolonija, dėl nuteistųjų įtraukimo į visuomeninės paskirties funkcijas vykdančių
juridinių asmenų veiklą ir projekto „Prosenelių sodybą regiu širdimi“ vykdymo. Be termino.
2012-09-17 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 46 su VšĮ „Versmės leidykla“, dėl
bendradarbiavimo leidžiant švietimo, mokslo, kultūros leidinius (skaitmeninių vaizdų
panaudojimas).
2012-10-24 konsignacijos sutartis su „Eglės“ galerija dėl prekybos kalendoriais su
muziejaus dailininkės E.Kniūkštaitės paveikslais. Galioja iki 2013-06-01.
2012-11-12 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 48 su Kaišiadorių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru dėl erdvės suteikimo šiaurietiško ėjimo pratyboms vykdyti.
Parengta ir 2012-01-25 pateikta paraiška „Mokymosi visą gyvenimą Europos muziejų po
atviru dangumi tinklo“ (LLOAM) VI-jam susitikimui – konferencijai 2012 m. surengti.
Gautas finansavimas 12000.00 Lt

D. Siaurusaitienė

Projektas „Tarpukario Lietuvos miesteliai:čia gyveno žydai“ finansuotas Kultūros paveldo
departamento pagal nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos programą.“ Gautas 2000.00 Lt dalinis finansavimas. Projekto įgyvendinimo metu
surengtas seminarų ciklas apie žydų buitį ir gyvenseną tarpukario Lietuvoje bei parengta
Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografinio miestelio, Šiaulėnų name pasiturinčio žydo
prekybininko, gyvenusio tarpukaryje, buto ekspozicijos koncepcija.
Projekto „Prosenelių sodybą regiu širdimi“ (Lietuvos kultūrinio paveldo sklaida regos
negalią turintiems žmonėms) paraiška pateikta LR Kultūros ministerijai „Regioniniams
kultūros projektams, mažinantiems kultūrinę ir socialinę atskirtį“. Gautas finansavimas
10.000,00 Lt Projektas įgyvendintas: įrengta nuolat veikianti liečiamoji ekspozicija, parengti
brėžiniai sodybos maketo skirto regėjimo negalią turintiems žmonėms gamybai,
sukomplektuotos maketo gamybos medžiagos. Atlikta projekto vykdymo priežiūra.
Pagamintas liečiamasis sodybos (mokomasis) maketas, sukurta vieninga etnokultūrinio

R. Kupčikienė,
J. Samulionytė

D. Siaurusaitienė

A. Pliopa
V. Pilionis
V. Reipaitė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
D. Blaževičienė
D. Siaurusaitienė
D. Šiškauskienė
D. Siaurusaitienė
V. Reipaitė
G. Šapranauskaitė

D. Blaževičienė,
R. Kupčikienė
R. Aranauskas
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negalią turintiems žmonėms).
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai švenčių,
atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimo projektams finansuoti
projektui „Tremties ir
pasipriešinimo dienos minėjimas“.
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai švenčių,
atmintinų dienų ir istorinių datų
minėjimo projektams finansuoti
projektui „Partizanų laužai“
(Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienos
minėjimas).
Parengti ir pateikti paraišką
Kultūros rėmimo fondui (LRKM)
projektui „Išgirski Tėviškę“
šiuolaikinio folkloro festivaliui
LLBM finansuoti.
Parengti ir pateikti paraišką
Kultūros rėmimo fondui (LRKM)
leidybos projektui „Lietuva
miniatiūroje: Informacinis leidinys
apie Lietuvos liaudies buities
muziejų“ finansuoti.
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai Muziejinių
vertybių restauravimo ir prevencinio
konservavimo projektams finansuoti
projektui „LLBM Bažnyčios
eksponatų (Kryžiaus kelio stočių)
restauravimas“.
Parengti ir pateikti paraišką LR
Kultūros ministerijai Muziejinių
vertybių įsigijimo projektams
finansuoti dėl muziejinių eksponatų
įsigijimo Šiaulėnų namo
ekspozicijai parengti.
Parengti paraišką dėl Europos
ekonominės
erdvės
(EEE)
finansavimo mechanizmo paramos

ugdymo metodika ir paruoštas edukacinis užsiėmimas „Kūdikystė, vaikystė senojoje
pirkioje“.
2012 m. I ketv. pateikta paraiška, gautas finansavimas 7. 000 Lt. Surengta ir kartu su
Laptevų jūros tremtinių brolija bei muziejaus lankytojais Lietuvos liaudies buities muziejuje
iškilmingai paminėta Gedulo ir vilties diena.

E. J. Morkūnas
A. Pliopa

2012 m. I ketv. pateikta paraiška projektui „Partizanų laužai“ (Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas). Finansavimas negautas.

E. J. Morkūnas
A. Pliopa

Pateikta paraiška Kultūros rėmimo fondui (LRKM) projektui „Išgirski Tėviškę“ šiuolaikinio
folkloro festivaliui LLBM finansuoti. Finansavimas negautas.

A. Pliopa
R. Kupčikienė

2012 m. II ketv. pateikta paraiška leidybos projektui „Lietuva miniatiūroje: Informacinis
leidinys apie Lietuvos liaudies buities muziejų“ finansuoti. Finansavimas negautas.

R. Kupčikienė

2012 m. III ketv. pateikta paraiška projektui „LLBM Bažnyčios eksponatų (Kryžiaus kelio
stočių) restauravimas“ . Gautas 19 000,00 Lt finansavimas.
Projekto įgyvendinimo metu restauruotos ir ilgalaikiam eksponavimui LLBM miestelio
bažnyčioje parengtos 6 (šešios) Kryžiaus kelio stotys. Atlikti cheminiai, mikrobiologiniai
tyrimai, konservavimo restauravimo darbai (dezinfekavimas, tapybos sluoksnio tvirtinimas,
užlankų dubliavimas ir kiti).

I. Dringelytė
R. Kupčikienė

Parengta paraiška ir įgyvendintas LR Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių įsigijimo
projektas „Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografinio miestelio naujų ekspozicijų
kūrimas ir pildymas“. Gautas 18500.00 Lt finansavimas. Įgyta 20 eksponatų. Planuojama
papildyti žydų buities ir bažnytinio meno ekspozicijų rinkinius. Projektui pateikta išsami
medžiaga apie miestelio bažnyčios eksponatus (altorines žvakides), argumentai dėl jų
reikalingumo, sutvarkyti eksponatų įsigijimo dokumentai.
2012 m. paraiškos neparengtos ir neteiktos, nes nebuvo skelbtas teikimas.

J. Samulionytė
R. Kupčikienė
R. Urbanė
I. Dringelytė
R. Bertašiūtė,
R. Kupčikienė,
R. Aranauskas,
S. Lauciūtė,
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kultūros paveldo objektams kartu su
Aukštaitijos nacionaliniu parku
projektui „Salų II kaimo sodybos
pastatų
rekonstrukcijos
ir
pritaikymo turistinei ir kultūrinei
veiklai“.
Parengti paraišką projektui „Dėl
kultūros paveldo kompleksinių
tyrimų centrų tobulinimo“ kartu su
KTU pagal EEE finansavimo
mechanizmą.
Neplanuota

Neplanuota
4.1. Tęstinių projektų
vykdymas

Teikti paraišką Kultūros rėmimo
fondui, vykdant tęstinį projektą
„Paroda ir katalogas. „Ir aš mažas
buvau“
Teikti paraišką Kultūros rėmimo
fondui vykdant tęstinį projektą
„Informacinis leidinys: Suvalkija.
Dzūkija“
Teikti paraišką Kultūros rėmimo
fondui vykdant tęstinį projektą
knygos „Lietuvos vaikų žaislai“
leidyba.
Vykdyti
ES
Grundtvig
centralizuotos
veiklos
tęstinį
projektą “LEM - The Learning
museum“
(„Besimokantis
muziejus“) (šalis koordinatorė Italija).
Vykdyti tęstinį projektą „Pažink
senąjį Lietuvos miestelį“, finansuotą

R. Gaigalas

Pateikta paraiška LR Kultūros ministerijai Kūrybinių industrijų plėtros atnaujinant ir
populiarinant muziejų ekspozicijas projektams finansuoti projektui „LLBM maršrutų
vizualizacija interaktyvių ekspozicijų pagalba“. Gautas 70 000,00 Lt finansavimas. Projekto
įgyvendinimo metu parengti penkių Lietuvos regionų bei kitų muziejaus zonų istoriniai –
etnografinai apibūdinimai, rengti regionų muziejaus planai skaitmeniniam terminalui,
konsultuoti kompiuterinio muziejaus pristatymo rengėjai, sukurti bei vizualizuoti keturi
maršrutai po Lietuvos liaudies buities muziejų bei išsamiai pristatyti muziejaus objektai
interaktyvioje ekspozicijoje, sudarant sąlygas lankytojui apžvelgti ekspozicijas pagal
interesus (atskiri etnografiniai regionai, miestelis, dvaro sodyba) bei pagal maršruto trukmę.
Parengta paraiška investicijų projektui „LLBM pėsčiųjų kelio su tiltu užtvanka nuo miestelio
iki Dzūkijos sektoriaus rekonstrukcija“ (tęstinis) ir pateikta Lietuvos automobilių kelių
direkcijai 2013 m. finansavimui gauti.
2012m. I-II ketv. projektas „Paroda ir katalogas. „Ir aš mažas buvau“ įgyvendintas - surengta
XX a. pirmos pusės Lietuvos vaikų auginimo priemonių ir auklėjimo tradicijų paroda.
Gautas 5000.00 Lt dalinis finansavimas. Katalogo parengimui ir išleidimui finansavimas
negautas.
2010 m. išleista pirma Informacinio leidinio apie muziejų dalis („Žemaitija“). 2012 m.
parengta paraiška Kultūros rėmimo fondui leidinio tęsiniui („Suvalkija. Dzūkija“) nebuvo
finansuota. Tęstinis projektas nebuvo vykdomas.

R. Kupčikienė
E. J. Morkūnas
S. Lauciūtė
G. Jančiūtė
I. Levickaitė Vaškevičienė
R. Aranauskas
N. Norvaišaitė
R. Bertašiūtė
V. Reipaitė
I Banienė

Pateikta paraiška bendradarbiaujant su leidykla „Versus Aureus“. Gautas 15000.00 Lt dalinis
finansavimas. Knyga „Lietuvos vaikų žaislai“ išleista.

N. Andrejevienė

Įgyvendinti tęstinio projekto (2010-2013 m.) 2012m uždaviniai. Parengta projekto
prezentacija ir pristatyta 2012-02-23 ES SMPF NA seminare Vilniuje. Dalyvauta projekto
partnerių susitikimuose - konferencijose: 2012-03-22/24 Dubline; 2012-04- 25/28 Rygoje.
Parengta ir 2012-04-30 pateikta projekto tarpinė ataskaita; komunikuota e- paštu, vykdyta
projekto informacijos sklaida, parengti pranešimai elektroniniam projekto mėnraščiui , rinkta
ir rengta medžiaga darbo grupėms.
Projektas „Pažink senąjį Lietuvos miestelį“ buvo vykdomas 2011 m., gavus 11600,00 Lt
finansavimą. 2012 m. muziejaus internetinės svetainės lankytojai žaidė šio projekto metu

G. Šapranauskaitė

R. Kupčikienė
V. Baltrušaitis
N. Andrejevienė
E. Nenartavičiūtė
R. Kupčikienė

D. Siaurusaitienė
R. Kupčikienė
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4.2. Dalyvavimas
projektuose

LR Kultūros ministerijos pagal
„Skaitmeninto kultūros paveldo
sklaidos“ programą.
Vykdyti Lietuvos liaudies buities
muziejaus ir Kauno technologijos
universiteto Aplinkos inžinerijos
instituto
(KTU
APINI)
bendradarbiavimo
sutarties
įsipareigojimus ir atlikti bandomąjį
socialinės atsakomybės internetinės
mokymo platformos ir metodinės
mokymo medžiagos, parengtos
remiantis ISO 26000 standartu,
testavimą.
Dalyvauti
projekte
„Baltijos
muzeologijos mokykla 2012“
(„Baltic Museology School 2012“).
Bendradarbiauti su Kaišiadorių
VVG,
vykdant
„LEADER“
programos projektą.
Neplanuoti tarptautiniai projektai

Neplanuoti tarptautiniai projektai

Neplanuoti tarptautiniai projektai

Neplanuotas projektas

Dalyvauti Lietuvos muziejų
asociacijos projektuose: turizmo
parodoje „Vivattur“ – 2012“.
Dalyvauti Lietuvos muziejų
asociacijos projektuose: muziejų
mugėje Vilniuje Rotušės aikštėje.

sukurtą interaktyvų žaidimą ir kas mėnesį buvo apdovanojami įsteigtais muziejaus prizais 5
teisingai atsakiusieji į klausimus.
2012 m. liepos – rugsėjo mėn. dalyvauta CSI EU projekto socialinės atsakomybės
mokymuose pagal ISO 26000 standarto turinį ir sėkmingai testuota virtuali mokymo
platforma. Gautas testavimo pažymėjimas.

D. Siaurusaitienė

LLBM kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams D. Siaurusaitienė dalyvavo
Lietuvos jūrų muziejaus vykdytame projekte „Baltic Museology School 2012“ Klaipėdoje
2012 m. rugpjūčio 5-11 d.d.
2012 m. sausio mėn tarpininkauta, organizuojant partnerių susitikimą Vokietijoje,
Saksonijos - Anhalt žemėjė dėl bendro projekto parengimo LEADER programos rėmuose:
vykdytas elektroninis susirašinėjimas vokiečių kalba, bendrauta telefonu.
Parengta ir pateikta tarptautinio projekto „Re-active“ paraiška SMPF NA Grundtvig
mokymosi partnerystės programos finansavimui gauti. Finansavimas negautas, projektas
įtrauktas į Nacionalinės Agentūros rezervinį sąrašą. Galutinis atsakymas dėl finansavimo
laukiamas iki 2013-03-01.
Tęstinio projekto „Kultūrinio paveldo pažinimo įtaka mokymuisi Šiaurės ir Baltijos šalyse“
(Implementing HLO) vykdymas (Šiaurės šalių ministrų taryba, šalis koordinatorė Švedija).
Paruošta ir pateikta medžiaga projekto paraiškai, finansavimas gautas, vykdytas
susirašinėjimas, veiklų planavimas. Projekto II-ojo etapo įgyvendinimas vyks 2013 m.
Įgyvendintos neplanuotos veiklos, susijusios su užbaigto projekto ,,Open dance“ šalies
koordinatorės Graikijos vengimu atlikti galutinius finansinius atsiskaitymus su projekto
partneriais. Parengtas raštas ES EK Agentūrai, atsakymas gautas. Komunikuota su projekto
partneriais.
Rengtas ir vykdytas drauge su Kauno Technologijos Universitetu projektas „Tradicinės
tekstilės ir tautinio tapatumo išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje visuomenėje“. Tyrimų
objektas – Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir žemaitiškų paribio rajonų interjero audiniai.
Projekto trukmė 2012-07 – 2014-06). Projekte dalyvaujame kaip lygiaverčiai partneriai.
Buvome atsakingi už 13 Lietuvos muziejų dalyvavimą parodoje „Vivattur“ – 2012“: veiklų
koordinatoriai. Organizuotas 13 muziejų dalyvimas parodoje: išnuomotas plotas, išspręstas
vizualinis pateikimas, stendo meninis apipavidalinimas, organizuoti muziejų prisistatymai,
viktorina parodos lankytojams (dvi parodos dienas).
2012 m. gegužės 18 d. dalyvauta Vilniaus Rotušės aikštėje Muziejų mugėje „Muziejai be
sienų“. Pristatyta muziejaus veikla, edukaciniai užsiėmimai, parodos.

D. Siaurusaitienė,
R. Kupčikienė
V.Olechnovičienė
G. Šapranauskaitė

G. Šapranauskaitė

G. Šapranauskaitė

E. Nenartavičiūtė

V. Pilionis
D. Siaurusaitienė
N. Norvaišaitė
R. Aranauskas
D. Blaževičienė
V. Pilionis
J.Samulionytė
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Vykdyti viešųjų darbų projektus.

5. Kiti darbai

Rengti Mokslinės metodinės tarybos
posėdžius pagal poreikį.

Rengti Architektūros, Buities, amatų
ir verslų (toliau Buities sk.),
Edukacijų ir renginių, Fondų ir
restauravimo konservavimo skyrių
darbuotojų individualius darbo planus
ir užduotis ir aptarti skyrių
susirinkimuose.

Parengti viešųjų pirkimų planą,
vykdyti viešųjų pirkimų procedūras,
teikti ataskaitas VPT.

Vykdyti darbuotojų saugos ir
sveikatos
ir
civilinės
saugos
reikalavimus.
Atnaujinti civilinės saugos
evakuacinius planus muziejaus
administraciniuose pastatuose (4 vnt.)
Patikslinti ekstremalių situacijų
valdymo centro sudėtį ir pateikti
tvirtinimui.
Paruošti civilinės saugos darbo planą,
mokymo programas, mokymo planus,
mokymo tvarkaraščius ir pateikti

2011 m. lapkričio 11 d. pateikta paraiška Kaišiadorių rajono savivaldybei dalyvauti
atrankoje viešiesiems darbams įgyvendinti 2012 m. Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė
muziejui 6 suaugusius asmenis ir 2 moksleivius darbui muziejuje nuo 2012-04-01 iki 201209-30. ESF projektas “Laikinas užimtumas“, kurio metu įdarbinus bedarbius 40% darbo
užmokesčio padengiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir 60 % - Kauno
teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus. Pagal šį projektą į darbą priimti 8 žmonės.
ESF projektas „ Integravimo į darbo rinką skatinimas“, kurio metu įdarbinus bedarbius pusę
metų kompensuojama 50 % nustatyto darbo užmokesčio. Pagal šį projektą priimti 6 žmonės.
Dalyvaujant darbo biržos ESF projekte“ Laikinas užimtumas“ per metus sutaupyta 11504,15
Lt. darbo užmokesčio, o dalyvaujant ESF „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ sutaupyta
16159,95 Lt., darbo užmokesčio.
2012-10-19 Mokslinės metodinės tarybos posėdis dėl etnografinių regionų ribų LLBM
aptarimo, perimetrinio sodybų aptvėrimo, tualetų statybos vietų muziejuje, malkų
sandėliavimo muziejaus ekspozicijoje.
2012-12-20 Mokslinės metodinėstarybos posėdis dėl žydo buto ekspozicijos rengimo
Šiaulėnų name koncepcijos.
Parašytas 2012 m. Buities skyriaus darbo planas ir parengta 2012 m. skyriaus veiklos
ataskaita.
Buities, verslų ir amatų skyriaus susirinkimai:
2012-03-05 dėl eksponatų skaitmeninimo; 2012-03-26 dėl darbo drausmės“;
2012-05-16 dėl teorinių mokymų“;
Parašytas 2012 m. Edukacijų ir renginių skyriaus darbo planas ir parengta 2012 m.veiklos
ataskaita.
2012-01-10 dėl Edukacijų ir renginių skyriaus darbo plano; 2012-06-27 dėl Edukacijų ir
renginių skyriaus plano vykdymo.
Parengti Architektūros skyriaus planai, individualios užduotys ir ataskaitos.
2012 m. parengtas viešųjų pirkimų planas, atlikti 197 supaprastinti viešieji pirkimai. Pateiktos
ataskaitos viešųjų pirkimų tarnybai. 1 supaprastintas pirkimas, vykdant supaprastinto atviro
konkurso būdu CVP IS; 196 supaprastinti mažos vertės pirkimai, vykdant apklausos būdu iš
jų:
171 mažos vertės pirkimai žodžiu; 23 mažos vertės pirkimai CVP IS; 2 mažos vertės pirkimai
raštu. Parengti 94 sutarčių projektai.
Vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos bei civilinės saugos reikalavimai.

A. Lygnugarienė

E. J. Morkūnas

J. Samulionytė

D. Blaževičienė

R. Aranauskas
J. Sadonienė

R. Gaigalas

Atnaujinti civilinės saugos evakuaciniai planai muziejaus administraciniuose pastatuose (4
vnt.).

R. Gaigalas

Patikslinta ekstremalių situacijų valdymo centro sudėtis, pasikeitus dviems darbuotojams.

R. Gaigalas

Parengti civilinės saugos darbo planas, mokymo programos, mokymo planai, mokymo
tvarkaraščiai.

R. Gaigalas
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tvirtinimui.
Neplanuota
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)

1.2.1. Muziejinių
vertybių (eksponatų)
vertinimas

Įsigyti 600 naujų eksponatų.
Numatomi 7 Rinkinių komisijos
posėdžiai, juose bus svarstoma:
muziejinių
vertybių
įsigijimas,
eksponatų perkėlimas iš pagrindinio į
P (pagalbinį) fondą, eksponatų
nurašymas, eksponatų vertinimas.
Eksponatai perkami ir gaunami
neatlygintinai. Įgyti 600 vnt.
muziejinių vertybių: M –250 vnt.,
NA - 80 vnt., AD - 200 vnt., B - 20
vnt., AP - 50 vnt. eksponatų. Įgyti
eksponatai bus panaudoti rengiant
naujas miestelio ir papildant esamas
ekspozicijas, ruošiant parodas ir
vedant teminius užsiėmimus ir
papildys fondų kolekcijas.
Tęsti ir užbaigti Rumšiškių bažnyčios
liturginių daiktų peržiūrėjimą,
atrinkimą ir sąrašų galutinį sudarymą.
Įvertinti naujai į fondus priimtus
eksponatus (600 vnt.). Parodai
ruošiamus eksponatus „Ir aš mažas
buvau. (Lietuvos vaikai XX a.
pirmoje
pusėje)“
(200
vnt.).
Fonduose esančius eksponatus. (200
vnt.). Vertinant muziejines vertybes
vadovautis 2009-12-30 direktorės
patvirtinta „Eksponatų vertinimo
metodika“. Viso įvertinti 1000 vnt.
Įvertinti
Tauragnų
sodybos
Aukštaitijos sektoriuje pastatus: gyv.
namą, svirną, tvartą, klojimą.

2012 m. gruodžio 28 d. suorganizuotas visuotinis darbuotojų susirinkimas. Aptarti 2012 m.
veiklos rezultatai. Padėkota muziejaus darbuotojams už iniciatyvą, nuveiktus darbus.

V. Reipaitė

Įgyta 682 eksponatai muziejaus rinkinio papildymui, ekspozicijų atnaujinimui ir naujų
rengimui.
Įvyko 9 Rinkinių komisijos posėdžiai dėl naujų eksponatų priėmimo į muziejaus fondus,
eksponatų vertinimo tikrąja verte, eksponatų nurašymo.
Parašyti 9 rinkinių komisijos protokolai. Svarstyti klausimai: dėl naujai įgytų eksponatų
bei fonduose esančių eksponatų tikrosios vertės nustatymo .

A. Jociuvienė

Įgyta 682 eksponatai, įvertinta 99290,00 litų verte:
378 naujai įgyti pagrindinio fondo eksponatai įvertinti 76290,00litais.
304 naujai įgyti pagalbinio fondo eksponatai įvertinti 23000,00 litų.
32 eksponatai pirkti už 19800,00 litų.
650 eksponatų gauta neatlyginamai ir įkainota 79490,00 litų.
Papildyti šie rinkiniai:
AD (audiniai, drabužiai) – 265 vnt., AT (audimo technika) - 2 vnt., AP (amatai, pramonė) 21 vnt., ŽŪ (žemės ūkis) - 18 vnt., M (menas) – 259 vnt., B (baldai) – 37 vnt., mp (miestelio
prekės) – 2 vnt., NA (namų apyvoka) – 78 vnt.
Užbaigtas Rumšiškių bažnyčios liturginių daiktų peržiūrėjimas, jie visi nufotografuoti.
Atrinkti nereikalingi daiktai grąžinti. Sudaryti galutiniai daiktų sąrašai. Jie bus pateikti
Rinkinių komisijai 2013 m. balandžio viduryje (80 vnt.). Likę dovanoti bažnyčios daiktai (5
vnt.) pateikti Rinkinių komisijai, sutvarkyti bažnyčios daiktų deponavimo dokumentai (6
vnt.).
Iš viso įvertinti 1697 eksponatai:
1. 682 vnt. naujai įgyti ir į muziejaus fondus priimti nuolatiniam saugojimui eksponatai.
2. Vadovaujantis 2009-12-30 direktorės patvirtinta „Eksponatų vertinimo metodika“, 1015
vnt. eksponatų įvertinta 80890,00 litų verte.
2.1. Užbaigti vertinti eksponatai buvę 2010 – 2011 m. parodoje „Mūsų jaunystės technika“ 178 vnt.
2.2. Įvertinti eksponatai esantys parodoje „Ir aš mažas buvau“ - 424 vnt.
2.3. Įvertinti Rudaminos sodybos ekspozicijoje esantys eksponatai - 190 vnt.
2.4. Įvetintos 3 nuotraukų grupės, pateiktos „Europeana photograpy“ projektui: „Vestuvės“85 vnt., „Miestai, miesteliai ir žmonės“- 40 vnt., „Kareiviai“- 98 vnt.
Visi vertinimai surašyti į pirminės apskaitos knygas, kartotekas.
2012 m. IV ketv. Pastatai įvertinti. Viso 8 vnt.
Paruošta vertinimo metodika, skirta architektūros objektams.
Įvertinti LLBM Aukštaitijos sektoriuje esantys pastatai: Tauragnų sodybos gyv. namas,
svirnas, tvartas, klojimas.
Taip pat įvertinta: LLBM Kyliškių sodybos daugiafunkcinis pastatas, Gyvakarų sodybos

A. Jociuvienė
E. J. Morkūnas
J. Samulionytė
V. Baltrušaitis
S. Žukauskaitė
D. Šiškauskienė
A. Jociuvienė
J. Samulionytė
D. Šiškauskienė

I. Dringelytė

Rinkinių komisija

R. Aranauskas
R. Bertašiūtė
S. Lauciūtė
R. Gaigalas
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tvartas, Klepšių sodybos gyv. namas, Kenelių svirnas . Įvertinta 862.192,00 Lt.
Parengti pastatų įvertinimo dokumentai perduoti LLBM rinkinių vertinimo komisijai.
1.3. Ekspedicijos,
išvykos (vieta, trukmė,
dalyviai)

Išvykos, komandiruotės pagal
skyriaus darbuotojų nagrinėjamas
temas.

Rinkti etnografinę medžiagą apie
senuosius
sodybų
želdinius
bibliotekose ir archyvuose.
Etnografinės architektūros tyrimai ir
fiksavimas komandiruotėse.

Neplanuota
Neplanuota
1.4. Kiti darbai

Ekspedicijų, tyrimų ir projektinės
medžiagos tvarkymas ir pridavimas
į archyvą.

2012-02-29; 03-16 Išvykos į Vilnių konsultuotis dėl žydo buto interjero.
2012-10-31;11-07; 11-14; 11-21 Išvykos į Kauną konsultuotis dėl žydo buto interjero.
2012-07-9/15 Dalyvauta Skuodo ekspedicijoje. Rinkta medžiaga apie duoną, duonos kepimo
įrankius.
2012-09-3/9 Dalyvauta Pakruojo ekspedicijoje. Rinkta medžiaga apie duoną, duonos kepimo
įrankius.
Išvykos pasiskolinti eksponatus parodai „Ir aš mažas buvau“:
2012-04-13 Lietuvos sporto muziejus (1 eksponatas)
2012-04-18 Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus (11 eksponatų)
2012-04-19 Lietuvos nacionalinis muziejus (2 eksponatai)
2012-06-15 Lietuvos švietimo istorijos muziejus (3 eksponatai)
2012-12-05 Išvyka į Vilnių, Lietuvos dailės muziejų dėl Vabalų sodybos ekspozicijos
audinių ir baldų. Nufotografuota ir užrašytos 20 Mažosios Lietuvos audinių metrikos.

J. Samulionytė

Rinkta etnografinė medžiaga apie senuosius sodybų želdinius Lietuvos nacionalinėje M.
Mažvydo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose.
2012-07-09 – 07-15 dalyvauta ekspedicijoje į Skuodo raj. Rinkta medžiaga apie augalus.
Parengiamųjų darbų metu susirašinėta su K.Demerecku, L.Jankum, Mažosios Lietuvos
muziejum. Komandiruotės į Mažąją Lietuvą metu vykdyta objektų fotofiksacija. Vėliau
dirbta kontaktuojant su Registrų centro Klaipėdos ir Vilniaus filialais, Kintų seniūnija,
Vabalų kaimo gyventoju V.Geruliu. Vykta į Lietuvos centrinį valstybės archyvą LCVA,
ieškant Vabalų kaimo (Šilutės raj.) archyvinių žemės nuosavybės dokumentų. Atlikta
Mažosios Lietuvos etnografinės arhitektūros fiksacija (721 vnt) ir apmatavimai.
Konsultuotasi su istoriku K. Demerecku. Ieškota istorinės foto medžiagos Mažosios
Lietuvos muziejuje, Klaipėdoje. Aplankyta 12 kaimų.
Komandiruotėje į Kėdainių rajoną buvo apžiūrėti griūvantys mediniai dvarai (Varekonys,
Bajėnai, Grinkiškis, Bartkūniškis, Palonai), gyvenvietės Kėdainių raj. (Deveikiškiai,
Meironiškiai ir kt.). Vykdyta fotofiksacija (262 nuotraukos), sutvarkyta medžiaga.
Rugpjūčio 10 -15 d.d. dalyvauta ekspedicijoje Gervėčių krašte, tyrinėta etninė architektūra.

G. Žumbakienė

2012.08.30-31 rinkta etnografinė medžiaga Livintų kaime, šienapjūties stovyklos scenarijaus
papildymui..

G. JančiūtėLaurušonė

Darbuotojai į muziejaus archyvą pateikė 16 bylų, 484 psl.:

Buities sk.

Atiduota į archyvą CD – 2 vnt (nuskenuota 2010 ir 2011 m. medžiaga 920 vnt, Užgavėnių
kaukių fiksacija ir metrika). Atiduota į archyvą CD – 3 vnt (2011 m. Užgavėnių medžiaga:
kaukių fiksacija ir metrika - 92 vnt,);
2011 m. pagal projektą“ Lietuvos etninės architektūros elementai “ nuskenuoti archyviniai
dokumentai -1000 vnt.; komandiruotės į Kėdainių ir Radviliškio raj fotofiksacija – 150 vnt.

Architektūros sk.
S. Laučiūtė

N. Andrejevienė

V. Baltrušaitis
E. Nenartavičiūtė

Architektūros sk.
I. Dringelytė
R. Aranauskas
N. Norvaišaitė
S. Lauciūtė

R. Bertašiūtė.
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Muziejaus Architektūros skyriaus
archyvo tvarkymas.
Neplanuota.

ir etnoarchitektūros pavyzdžiai – 180 vnt. (M. Lietuvos foto). Račkiškių koplyčios vartų
brėžiniai – 9 lapai.
Atiduota į LBM archyvą 6 bylos projektinės medžiagos
Darbas neatliktas dėl kitų, neplanuotų, bet aktualių darbų.

R. Aranauskas
I. Dringelytė

Sutvarkyti dailėtyrininkės Marijos Matušakaitės dovanoti muziejui tekstilės eksponatai
(buvo naudojami Varekonių dvare (Babtų raj.) M. Matušakaitės šeimos (Tvirbutų,
Jakimavičių ir Matušakų) tekstilė buvo atrinkta, sudaryti pirminiai jos sąrašai (autoriai,
atlikimo technikos, datavimas), tekstilė nufotografuota, su M.Matušakaite tikslinami šių
daiktų istoriniai aprašai, monogramos (apie 80 vnt.)
Tekstilė gali būti panaudota įrengiant Aristavelės dvaro rūmų ekspoziciją.

I. Dringelytė

Į pirminės apskaitos knygas įrašyta 682 naujai įgyti eksponatai;
Į aktų registracijos knygas įregistruota 33 priėmimo aktai.

A. Jociuvienė
D. Šiškauskienė

Suinventorinti 1421 eksponatai:
Pagrindinio fondo – 409 eksponatai:
N. Andrejevienė M (menas) – 14
E. Nenartavičiūtė AD, AT (audiniai drabužiai, audimo technika) – 43
S. Žukauskaitė ŽŪ, M, NA (žemės ūkis, menas, namų apyvoka) – 100
V. Baltrušaitis B (baldai) – 12
S. Straševičienė AP (amatai, pramonė) – 152
I. Levickaitė-Vaškevičienė AP (amatai, pramonė) – 69
J. Samulionytė NA (namų apyvoka) – 6
S. Lauciūtė LA (liaudies architektūra) – 6
R. Bertašiūtė LA (liaudies architektūra) – 7
Pagalbinio fondo - 1012 eksponatų:
R. Urbanė mp (miestelio prekės) – 929
E. Straševičienė AP (amatai, pramonė) – 5
S. Žukauskaitė ŽŪ (žemės ūkis) – 50
N. Andrejevienė M (menas) – 27
S. Lauciūtė LA (liaudies architektūra) – 1
2012 m. užpildyti moksliniai pasai, surašyti į inventorinę knygą. 7vnt. :
gyv. namas Salų II kaime (LBM46980, LA 136), svirnas – tvartas (LBM 46981, LA 137),
tvartas (LBM46982, LA 138), klojimas (LBM46983, LA 139)
Sasnavos bažnyčia (LBM 49887/1, LA 147), varpinė (LBM 49887/2, LA 148), karstinė
(LBM 49887/3, LA 149)
Kėdainių amatininko namas, gyv. prekybinis namas iš Musninkų ir šventoriaus tvora liko
nesuinventorinta. Vietoj jų surašyti kiti pastatai.

Buities sk.
Architektūros sk.

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos
knygas skaičius)
2.2.Inventorinimas
(suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio
fondo eksponatų
skaičius)

Įrašyti 600 vnt. eksponatų į pirmines
apskaitos knygas, užpildyti reikiamą
dokumentaciją naujai priimtiems
eksponatams. Parašyti 15 eksponatų
priėmimo aktų.
Suinventorinti 1240 eksponatų:
Pagrindinio
fondo
240
vnt.
eksponatų:
N. Andrejevienė
10
E. Nenartavičiūtė
20
V. Baltrušaitis
10
E. Straševičienė
100
S. Žukauskaitė
100
Pagalbinio
fondo
1000
vnt.
eksponatų:
R. Urbanė...............900
S. Žukauskaitė.........50
E. Straševičienė
50

Suinventorinti pastatus eksponatus,
užpildyti jų mokslinius pasus ir
duomenis įrašyti į Inventorinę knygą
7 vnt.: gyvenamasis namas Salų II
kaime, Kėdainių amatininko namas,
gyvenamasis prekybinis namas iš
Musninkų, bažnyčia iš Sasnavos,
varpinė, karstinė, šventoriaus tvora.

R. Bertašiūtė
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Surašyti
suinventorintų
6
eksponatinių pastatų mokslinių pasų
duomenų į Inventorinę knygą. (gyv.
namas iš Klepšių, Dirgalio sodybos
svirnai 2 vnt., tvartas, daržinė,
klojimas)
2.3. Kartotekos (išrašytų 1. Išrašyti 1800 vnt. kartotekinių
kortelių skaičius)
kortelių (GEK-o, teminė, sisteminėdalykinė).
2. Rašyti saugyklinę kartoteką
nuolatiniam saugojimui priimtiems
eksponatams.
3. Naujai perrašyti susidėvėjusias
saugyklines kartotekų korteles 850
vnt.
Tvarkyti mokslinę kartoteką.
Perrašyti 1240 vnt. mokslinių pasų į
Inventorines knygas.

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

2.5. Kiti darbai

Atrinkti ir pateikti Rinkinių
komisijai, Restauravimo tarybai
pagrindinio ir pagalbinio fondo labai
blogo stovio eksponatus. (120 vnt.)
Pagrindinio
fondo
eksponatus,
reikalingus
edukacinėms
programoms siūlyti pervesti į P
(pagalbinį) fondą. Pateikti prašymą
Kultūros ministrui dėl labai blogo
stovio eksponatų nurašymo ir dalies
eksponatų perkėlimo į pagalbinį
fondą.
1. Priimti naujai įgytus eksponatus
(600 vnt.) nuolatiniam saugojimui,
išskirstyti pagal temas į saugyklas.
2. Parašyti 17407 vnt. eksponatų
topografinius sąrašus.
3. Grupuoti temomis sisteminę dalykinę kartoteką (2500 vnt.),
surašyti inventorinius numerius
4. Tikrinti ilgalaikiam saugojimui
išduotų eksponatų laikymo sąlygas.

Surašyti į inventorinę knygą 6 eksponatinių pastatų duomenys:
Klepšių namas (LBM49599, LA 140), Dirgalio sodybos svirnas (LBM48138, LA141),
svirnas (LBM48139, LA 142), Platelių tvartas (LBM48137, LA143), Žiežmarių tvartas
(LBM 47005,LA 144), Stačiūnų pirtis (LBM 47004, LA 145), gyv. namas iš Plungės (P
7602, LA 146)

S. Lauciūtė

1. Parašyta GEK-o kartotekoms kortelių -2046 vnt.

Fondų ir
restauravimo sk.

2. Parašyta saugyklinių kortelių -682 vnt.
3. Perrašyta susidėvėjusių saugyklinių kortelių - 1082 vnt.
Iš viso: 3810 vnt.
2012 m. perrašyta 1407 vnt. pasų į inventorines knygas
Moksliniuose pasuose priklijuota 135 nuotraukų:
N. Andrejevienė – 25 vnt.
E. Straševičienė – 46 vnt.
S. Žukauskaitė – 64 vnt.
R. Urbanė – į elekroninius mokslinius pasus įkelta 601 nuotrauka.
Atrinkta ir Restauravimo tarybai pateikta 60 vnt. labai blogo stovio P (pagalbinio) fondo
eksponatų. Rinkinių komisijos siūlymu, direktorės įsakymu V- 90/1, P (pagalbinio) fondo
eksponatai 60 vnt.- nurašyta. Nurašymas atžymėtas pirminės apskaitos knygose ir
kartotekose.
Kultūros ministrui prašymų dėl labai blogo stovio eksponatų nurašymo ir dalies eksponatų
perkėlimo į pagalbinį fondą nebuvo pateikta.

Buities sk.

1. Įgyta 682 nauji eksponatai, priimta nuolatiniam saugojimui, išskirstyta po saugyklas.

A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk.

A. Jociuvienė

2. Parašyta 17913 eksponatų topografiniai sąrašai.
3. Sugrupuota temomis 3000 dalykinės kartotekos kortelių ir surašyti inventorinimo
numeriai.
4. Iš viso ilgalaikiam saugojimui išduota 199 muziejinių vertybių.
2012 m. ilgalaikiam saugojimui išduota 5 eksponatai.
Patikrinta ilgalaikiam saugojimui išduotų 138 eksponatų sąlygos: VšĮ „Rumšiškių muziejaus
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5. Atlikti P (paglbinio) fondo knygų
patikrinimą
su
saugyklinėmis
kartotekomis (14798vnt.)
6.Surašyti mokslinio inventorinimo
Nr. į GEK-o knygas, GEK-o ir
saugyklinę
kartotekas.
Daryti
atžymas
GEK-o,
saugyklinėse
kartotekose, vykstant eksponatų
judėjimui.
7. Surašyti (1000 vnt.) įvertintų
muziejaus eksponatų kainas į
apskaitos dokumentus.
8. Atrinkti ir išduoti eksponatus:
moksliniam
inventorinimui,
fotografavimui,
renginiams, parodoms, ekspozicijų
papildymui,
naujų
ekspozicijų
ruošimui.
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),

Akivaizdžiai patikrinti 32008 vnt.
eksponatų: mp – 16707 vnt., NA –
2023 vnt., AD –2340 vnt., M –2994
vnt., ŽŪ –147 vnt., ekspozicijoje –
7797 vnt.
Parašyti patikrinimo aktus, nurodant
eksponatų stovį.
Numatoma restauruoti 137 vnt.
eksponatų: AD –46 vnt., B – 32 vnt.,
M –16 vnt., ŽŪ -20 vnt., AP -15 vnt.,
NA-12
Konservuoti 884 vnt. eksponatų: AD
–760 vnt., NA – 9 vnt., ŽŪ – 39 vnt.;
AP – 29 vnt., mp - 25, B-7vnt., M- 12
vnt., LA -3 vnt.
Pagaminti 307 vnt. kopijų
ekspozicijoms, parodoms,
edukaciniams užsiėmimams.
Pateikti
eksponatų
sąrašus
restauruoti, konservuoti ir pagaminti
kopijas ekspozicijoms, parodoms,

dvaro akademijoje“-15 vnt., eksperimentinės archeologijos klube „Pajauta“-29 vnt., UAB
„Skrebutis“-79 vnt., „Lietuviškos pirties bičiulių draugija“-11 vnt., Leopoldas Krušinskas 3
vnt., Vygandas Jezerskas – 1 vnt.
5. Atliktas P knygų sutikrinimas su saugyklinėmis kartotekomis 14798 vnt.
6. Surašyti mokslinio inventorinimo numeriai GEK-o knygose, GEK-o, sisteminėje ir
saugyklinėje kartotekose - 3444 vnt.
Darytos atžymos GEK-o, saugyklinėje kartotekose, vykstant eksponatų judėjimui – 833 vnt.
Iš viso: 4277 vnt.
7. Surašyta 1015 eksponatų įvertinimų į muziejaus pirminės apskaitos knygas ir kartotekas.
8. Atrinkta ir išduota 5261 eksponatai: moksliniam inventorinimui - 1901 vnt.,
fotografavimui – 2086 vnt., renginiams – 523 vnt., ekspozicijoms papildyti – 71 vnt.,
naujoms įrengti – 331 vnt., parodoms – 349.

Akivaizdžiai patikrinta 40100 eksponatų:
AD - 2305 vnt., M - 3089 vnt., ŽŪ - 135 vnt., NA - 2045; ekspozicijose ir parodoje – 15839
vnt., mp – 16687 vnt.,
Parašyti patikrinimo aktai, nurodytas eksponatų stovis.

A. Jociuvienė
E. J. Morkūnas
Fondų ir
restauravimo sk.

Restauruota 151 vnt. eksponatų.
B - 40 vnt., ŽŪ - 4 vnt., AD - 80 vnt., AT - 1 vnt., M - 18 vnt., NA - 2 vnt., LA - 6 vnt.
Konservuota 899 vnt. eksponatai.
B - 8 vnt., AD - 786 vnt., M - 27 vnt., AP - 14 vnt., NA -24 vnt., ŽŪ - 32 vnt. mp - 3 vnt.,
LA - 5 vnt.
Pagaminta 209 kopijos edukaciniams užsiėmimams:
medinių 117 vnt., tekstilės - 43 vnt., polichromija - 10 vnt., popierius – 39 vnt.
Ruošiant naujas ekspozicijas ir parodas, kopijų poreikis pasikeitė.

Restauratoriai

Sudaryti eksponatų sąrašai 2012 m. - restauravimui-konservavimui (920 vnt.), kopijų
pagaminimui , ekspozicijoms, parodoms, edukaciniams užsiėmimams.
Atrinkta: restauravimui: 45 mediniai, 10 tapybos, 93 tekstilės eksponatai;

A. Jociuvienė
M. Kairytė
Buities sk.
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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)
3.5. Kiti darbai

edukaciniams užsiėmimams.

konservavimui: 54 metaliniai, 15 odinių, 32 mediniai, 790 tekstilės eksponatai;

Numatomi 4 restauravimo tarybos
posėdžiai, kuriuose bus svarstoma:
eksponatų
konservavimo
ir
restauravimo eiliškumas, metodika,
eksponatų būklės įvertinimas.
Kartu su rinkinių saugotojomis,
restauratoriais patikrinti 45
saugyklose ir ekspozicijose esančių
eksponatų stovį.

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai (02-13; 05-23; 07-19; 09-27).
Svarstyta: restauravimui, konservavimui atrinktų eksponatų eiliškumas ir darbo metodika.
2012-05-23 posėdyje dalyvavo P. Gudyno centro ekspertė restauratorė Dalia Valujevičienė
ir aukščiausios kategorijos restauratorė Greta Žičkuvienė, kurios teigiamai įvertino
restauratorių darbą, pateikė rekomendacijas sudėtingų eksponatų restauravimui.
Nuolat stebimas eksponatų ir eksponatinių pastatų stovis, kartu su rinkinių saugotojomis,
restauratoriai patikrino 54 saugyklas ir ekspozicines patalpas. Atrinkta 23 A būklės
eksponatų, 518 B būklės eksponatų, kuriuos neatidėliotinai reikia restauruoti - konservuoti.
Pagal galimybes gerinamos eksponatų laikymo sąlygos:
Įrengta nauja tekstilės saugykla, pertvarkytos tekstilės saugyklos pagal P. Gudyno
restauratorių rekomendacijas. Tęsiamas AP temos eksponatų išskirstymas į medžio
apdirbimo, kalvystės, puodžiaus, batsiuvio, siuvėjo ir miestelio prekių grupes.
1. Išvalyta ir išvėdinta 103 saugyklos ir 14259 vnt. eksponatų.

A. Jociuvienė
M. Kairytė

2. Atrinkta ir išduota:
restauravimui 148 eksponatai,
konservavimui 868 vnt.
3. Atlikta preventyvus 1103 vnt. eksponatų konservavimas saugyklose.

A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk
A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk
A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk

1. Išvalyti ir išvėdinti 104 saugyklas
ir 16433 vnt. eksponatų (saugyklos ir
eksponatai sezono metu valomi ir
vėdinami 2-3 kartus)
2. Atrinkti ir išduoti eksponatus
restauravimui, konservavimui,
cheminiam valymui.
3. Atlikti preventyvų eksponatų
konservavimą (620 vnt.).
4. Vėdinti tekstilės eksponatus:
kailinius, paltus ir kt. vilnonius
eksponatus 450 vnt., reguliariai
purkšti aerozoliais pažeistus kenkėjų
400 vnt.
5. Perkloti popieriumi ir uždengti
agroplėvele 8857 eksponatų. (30-yje
saugyklų).
6. Išskirstyti AP temos 250 vnt.
eksponatų į: medžio apdirbimo,
kalvystės, puodžiaus, batsiuvio,
siuvėjo ir miestelio prekių grupes.
7. Pastoviai sekti eksponatų ir
eksponatinių pastatų stovį. Pildyti
pastatų restauravimo ir konservavimo
darbų atlikimo aktus, sudaryti
reikalingų restauruoti - konservuoti
pastatų sąrašą.

4. Vėdinta tekstilės eksponatai: kailiniai, paltai ir kt. vilnoniai eksponatai - 500 vnt.,
chemizuota - 496 vnt. tekstilės eksponatai pažeisti biologinių kenkėjų.

5. Perklota popieriumi ir uždengta agroplėvele 20713 vnt. eksp. 19 - oje saugyklų.
6. Išskirstyti AP temos 148 vnt. eksponatų į medžio apdirbimo, kalvystės, puodžiaus,
batsiuvio, siuvėjo ir miestelio prekių grupes. Dėl naujai ruošiamų ekspozicijų ir parodų
eksponatų atrinkimo, neišskirstyta 102 vnt. AP temos eksponatų.
7. Vykdytas eksponatų ir eksponatinių pastatų monitoringas. Užpildyti 5 pastatų
restauravimo ir 5 pastatų konservavimo darbų atlikimo aktai. Sudarytas pastatų defektinis
sąrašas. Automatizuotai parašytas eksponatinių pastatų restauravimo - konservavimo atliktų
darbų sąrašas (1980-2012 metų) (pagal atliktų darbų aktus).

A. Jociuvienė
M. Kairytė

A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk.

A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk
A. Jociuvienė
Fondų ir
restauravimo sk
A. Jociuvienė
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III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)
2. Edukacinės
programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų
programų temas,
kokioms lankytojų
grupėms jos skirtos, kur
ir kada vyko)

Parengti naudojimui miestelyje naujai
pastatytus namus - eksponatus
(elektra, santechnika, valymas).

2012-05-18 buvo sutvarkyti naujai pastatyti pastatai – eksponatai: išvalyti langai, išplautos
grindys, sutvarkyta elektros instaliacija ir santechnika.

P. Jočiūnas

Perdengti skiedromis: Dirgalio
namo stogą, Kirkšių svirno stogą,
Varduvos smuklės vieną stogo pusę,
aliejinės priestato stogą ir pagal
galimybes Salų kaime, Ignalinos raj.
esančių, pirties ir namo stogus.
Perdengti nendrėmis: Nausėdų
svirno stogą.
Architektūrinių detalių fonduose
inventorizacija.

Perdengta skiedromis Kirkšių svirno, Varduvos smuklės, Radviliškio svirnelio stogai..
Perdengta Dirgalio sodybos tvarto, svirnų, klojimo nendrinių stogų kraigai L= 160m.
Perdengtas Gintališkių sodybos kluono stogo nendrinis kraigas.
Dėl lėšų trūkumo kiti planuoti nendriniai stogai nebuvo perdengti.

A. Andriulaitis

Atlikta foto fiksacija ir aprašyta 20 vnt. architektūrinių detalių

N. Norvaišaitė
S. Lauciūtė

Peržiūrima įvairi medžiaga dvaru duomenų bazėj , biliotekose ir archyvuose Peržiūrėti,
įvertinta būklė ir išfotografuoti Salų II k. trobesiai, surašytas skubiausių darbų sąrašas.
Peržiūrėta dvarų medžiaga, atrinkti tinkami pavyzdžiai. Aplankytas ir išfotografuotas Palonų
dvaro namas ir svirnas (kuris baigiamas griauti, bet galėtų būti kandidatu į Aristavėlės dvaro
sodybą). Atrinkti tinkami oficinų pavyzdžiai.

R. Bertašiūtė

Planuojama apie 80 tūkst. lankytojų

2012 m. muziejų aplankė 80 084 lankytojai

Vesti teminius edukacinius
užsiėmimus (kalendorinių švenčių,
etnografinių apeigų, tradicijų it kt.
temomis) įvairioms amžiaus
grupėms pagal sąrašą.
1. Mergvakaris ( suaugusiems ir
moksleiviams)
2. Bernvakaris (suaugusiems ir
moksleiviams)

Vesti edukaciniai užsiėmimai užsiėmimai (kalendorinių švenčių, etnografinių apeigų,
tradicijų it kt. temomis) suaugusiems, ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams
muziejuje.
Iš viso: 578

Edukacijų
ir
renginių
sk.,
Buities, amatų ir
verslų sk.

1. Mergvakaris (suaugusiems ir moksleiviams)
T. Morkūnienė – 11; V.Olechnovičienė - 52
2. Bernvakaris (suaugusiems ir moksleiviams)

Edukacijų ir
renginių sk.
V. Olechnovičienė

3. Vestuvės (suaugusiems)

3. Vestuvės (suaugusiems)
33
T. Morkūnienė – 5; V.Olechnovičienė - 28
4. Ant krikštatėvių rankų... (suaugusiems)
101
D. Blaževičienė – 98; T. Morkūnienė - 3
5. „O kai aš pas promočiutę buvau...“ (suaugusiems ir moksleiviams)

4. Ant krikštatėvių rankų...
(suaugusiems)
5. Pas promočiutę (suaugusiems ir
moksleiviams)
6. „Per barzdą varvėjo, burnoj
neturėjau“ (suaugusiems ir
moksleiviams)

63
1

6. „Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau“ (suaugusiems ir moksleiviams)

Edukacijų ir
renginių sk.
Edukacijų ir
renginių sk.
V. Olechnovičienė

17
3

D. Blaževičienė

14

7. Duona ne vėju ateina
(ikimokyklinio a. vaikams ir
moksleiviams)
8. Laukiu velykėlių šventų...
(suaugusiems, ikimokyklinio a.
vaikams ir moksleiviams)
9. Jurginės (ikimokyklinio a.
vaikams ir moksleiviams)
10. Sekminės (ikimokyklinio a.
vaikams ir moksleiviams)

7. Duona ne vėju ateina (ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)

1

V. Olechnovičienė

8. Laukiu velykėlių šventų...“ (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)
10
D. Blaževičienė – 6; T. Morkūnienė - 4
9. Jurginės (ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)
3

Edukacijų ir
renginių sk.

10. „Piemenų rūpesčiai ir linksmybės. Sekminės“ (ikimokyklinio a. vaikams ir
moksleiviams.)
12

V.Olechnovičienė

11. Apšvietimo priemonės: žvakių
liejimas (suaugusiems ir
moksleiviams)
12. Diena senojoje pradžios
mokykloje (moksleiviams)
13. Vaikų žaidimai, pasakos,
dainos... (ikimokyklinio a. vaikams
ir moksleiviams)
14. Lino kelias (suaugusiems ir
moksleiviams )
15. „Atvažiavo Kalėda“
(suaugusiems, ikimokyklinio a.
vaikams ir moksleiviams)
16.Vakarojimas (suaugusiems ir
moksleiviams)

11.,,Apšvietimo priemonės: žvakių liejimas“ (suaugusiems ir moksleiviams) 29
G. Jančiūtė - 7; G. Šapranauskaitė 19; R. Urbanė - 3

17. Užgavėnės (suaugusiems,
ikimokyklinio a.vaikams ir
moksleiviams)
18. Kaimo jaunimo žaidimai
(suaugusiems ir moksleiviams)
19. Paseikėk ir pasverk
(suaugusiems ir moksleiviams)
20. „Aš ištapysiu kraičių skrynelę
margais kvietkeliais...“
(suaugusiems ir moksleiviams)
21. „Lietuvos kaimo gyventojų
kasdienė ir šventadieninė apranga“
(suaugusiems ir moksleiviams)
22. „Kasdieniniai lietuvių valgymo
papročiai“ (suaugusiems ir
moksleiviams)

17. Užgavėnės (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)
D. Blaževičienė – 3; T. Morkūnienė – 3; V. Olechnovičienė - 3

12. Diena senojoje pradžios mokykloje

(moksleiviams)

D.Blaževičienė

Edukacijų ir
renginių sk.
Buities sk.
G. Šapranauskaitė

16

13. Vaikų žaidimai, pasakos, dainos... (ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)
33

T. Morkūnienė

14. Lino kelias (suaugusiems ir moksleiviams )

T. Morkūnienė

11

15. „Atvažiavo Kalėda“ (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)
D. Blaževičienė – 18; T. Morkūnienė – 11; V. Olechnovičienė – 18;
V. Pilionis - 11
16. Vakarojimas (suaugusiems ir moksleiviams)
14
D. Blaževičienė – 7; V. Olechnovičienė - 7

58
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Edukacijų ir
renginių sk.
Edukacijų ir
renginių sk.
Edukacijų ir
renginių sk.

18. Kaimo jaunimo žaidimai (suaugusiems ir moksleiviams )

24

V. Pilionis

19. Paseikėk ir pasverk

3

S. Žukauskaitė

(suaugusiems ir moksleiviams)

20. „Aš ištapysiu kraičių skrynelę margais kvietkeliais...“ (suaugusiems ir moksleiviams)
2

V. Baltrušaitis

21. „Lietuvos kaimo gyventojų kasdienė ir šventadieninė apranga...“
moksleiviams)
5

E. Nenartavičiūtė

(suaugusiems ir

22.„Kasdieniniai lietuvių valgymo papročiai“(suaugusiems ir moksleiviams) 1

J. Samulionytė

15

23. Pažaiskime ripką (suaugusiems
ir moksleiviams)
24. „Kam reikalingas gėlių
darželis?“ (suaugusiems ir
moksleiviams)
25. Gyvenamųjų namų bei svirnų
puošyba: „Pažink medį“
(suaugusiems ir moksleiviams)
26. Į Dievo pagalbą tikėk, bet ir pats
netingėk
(suaugusiems
ir
moksleiviams)
27. Tautos tremtis
28. „Darbštus duoną gamina, tinginys
vargą augina“ (suaugusiems ir
moksleiviams)
29. Edukacinis užsiėmimas Advento
laikotarpiu
30. Sodybų želdiniai (suaugusiems,
jaunimui ir vaikams)
31. RMDA veikla
Vesti ekskursijas lietuvių, anglų,
vokiečių rusų, lenkų kalbomis
(įvairioms amžiaus grupėms).

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

iš

23. Pažaiskime ripką (suaugusiems ir moksleiviams)
24. „Kam reikalingas gėlių darželis?“ (suaugusiems ir moksleiviams)

N. Andrejevienė

1
9

25. Gyvenamųjų namų bei svirnų puošyba: „Pažink medį“ (suaugusiems ir moksleiviams)
3

G. Žumbakienė
E. Straševičienė

26. 0
27. Tautos tremtis (suaugusiems ir moksleiviams) užsiėmimai vedami nemokamai viso
sezono metu.
28. „Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina“ (suaugusiems ir moksleiviams)
18

I. S. Špakauskienė

29. Tautinis paveldas. Šventiniai meduoliai (suaugusiems ir moksleiviams) 10

G. Šapranauskaitė
R. Bertašiūtė

L. Kulakauskienė

30. 0
31. Organizuoti ir vesti seminarai, stovyklos, mokymai ir kt. užsiėmimai 29
Pravestos 367 ekskursijos:
Lietuvių k. buvo pravesta 159 ekskursijos:
D. Blaževičienė – 68, T. Morkūnienė – 14, V. Olechnovičienė – 29, Gr.Armonienė – 13, V.
Pilionis – 4, G. Jančiūtė-Laurušonė – 5, S.Lauciūtė – 1, E. J. Morkūnas – 3, J. Samulionytė –
1, N. V. Baltrušaitis – 2, S. Žukauskaitė – 6, E. Straševičienė – 11., G. Šapranauskaitė – 2.
Rusų k. buvo pravesta 47 ekskursijos:
D. Blaževičienė – 34, T.Morkūnienė – 1, V.Olechnovičienė – 10, S.Žukauskaitė – 1, E.
J.Morkūnas – 1
Lenkų k. buvo pravesta 21 ekskursija
T.Morkūnienė 19, S. Lauciūtė. -2
Vokiečių k. buvo pravesta 16 ekskursijų:
V.Olechnovičienė – 16,
Anglų k. buvo pravesta 124 ekskursijos:
T. Morkūnienė – 110, R. Kupčikienė –7 , S. Lauciūtė – 7.
2012-01-21 organizuotas renginys „Prancūzų atsitraukimo iš Maskvos“ inscenizacija. (117
lankytojų)

G.Šapranauskaitė
Edukacijų ir
renginių sk.,
Buities, amatų ir
verslų sk.
ir kt. skyriai

1.

„Prancūzų
atsitraukimo
Maskvos“ inscenizacija.

2.

Užgavėnės.

2012-02-19 organizuotas renginys „Užgavėnės’’. Parengta sąmata, pajamų ataskaita. (16343
lankytojai)

G. Jančiūtė

3.

Orientavimosi sporto varžybos
„Kauno estafetės 2012“

2012-04-01 organizuotos orientavimosi sporto varžybos „Kauno estafetės 2012“. (498
lankytojai)

A. Pliopa

A. Pliopa

16

2012-04-09 organizuotas renginys „Velykos” . Parengta sąmata, programa, pajamų ataskaita.
(1544 lankytojai)
2012-05-25/26 organizuotos Amatų, darbų ir pramogų dienos. Parengta sąmata, pajamų
ataskaita. (1153 lankytojai)
2012-06-09 Tarptautinis senovinių motociklų sąskrydis „DSTK MOTO 2012“. (182
lankytojai)
2012-06-16 organizuota Gedulo ir vilties diena. (360 lankytojų)

V. Pilionis

2012-06-17 kuruotas renginys „Pirties diena“. Parengta sąmata, pajamų ataskaita. (1247
lankytojai)
2012-06-18-22 organizuota Šienapjūtės stovykla. Parengta sąmata. 26 dalyviai

V. Pilionis

10. Neplanuotas

2012-06-24 koncertas muziejaus bažnyčioje, skirtas Joninėms / vaikų choras „Rolnička“
(Praha, Čekija) ir Kauno miesto berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“. (300 lankytojų)

D.Siaurusaitienė

11. Neplanuotas

2012-06-30 Pažaislio muzikos festivalio koncertas: Filadelfijos (JAV) berniukų choras. (387
lankytojai)
2012-07-06 organizuotas renginys Partizanų laužai (70 lankytojų)

D.Siaurusaitienė

13. „Išgirski tėviškę“.

2012-07-21 organizuotas šiuolaikinio folkloro ir alternatyvios muzikos festivalis „Margos
pievos.“ Parengta sąmata, programa, pajamų ataskaita. (1400 lankytojų)

A. Pliopa
D.Blaževičienė

14. Oninės ir rugiapjūtė.
15. Žolinė.

2012-07-28 organizuotas renginys „Oninės ir rugiapjūtė”.” (430 lankytojų)
2012-08-15 organizuotas renginys „Žolinė”. Parengta programa, sąmata, pajamų ataskaita.
(1643 lankytojai)
2012-09-22 organizuotas renginys „Dviračiu aplink Lietuvą“. (10 dalyvių)

G. Jančiūtė
G. Jančiūtė

2012-10 kuruotas renginys „Bėgimas per Lietuvą“. (165 dalyviai)

V. Pilionis

Patikslinta, papildyta ir nuolatos pagal poreikį atnaujinama informacija muziejaus
internetinės svetainės www.llbm.lt skiltyse: kontaktai, paslaugos, struktūra, edukacija,
projektai, parodos, publikacijos, straipsniai, remėjai, veikla ir kitos skiltys.
Parengti anglų, rusų kalbomis privažiavimo prie muziejaus planai ir pateikti tvirtinimui ir
publikavimui muziejaus svetainėje.
Prie visų edukacinių programų aprašymų muziejaus interneto svetainėje įkelti planai, su
pažymėta sodyba plane.

D. Siaurusaitienė
K. Ažnytė

Pristatytas svetainėje www.llbm.lt naujas edukacinis užsi-ėmimas „Kai ... buvau, jaunimėlin
ėjau“

V. Olechnovičienė

Parengta ir patvirtinta 2012-03-30 direktoriaus įsakymu Nr. V – 45/1 Lietuvos liaudies
buities muziejaus interneto svetainės administravimo tvarka.

K. Ažnytė

4.

Velykos.

5.

Amatų, darbų ir pramogų diena

6.

Neplanuota

7.

Gedulo ir vilties diena.

8.

Pirties diena.

9.

Šienapjūtės stovykla.

12. Partizanų laužai.

16. Dviračiu aplink Lietuvą“.

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

17. Sporto šventė „Bėgimas per
Lietuvą“.
Patikslinti ir papildyti informaciją
www.llbm.lt svetainėje. Skiltys:
KONTAKTAI,
PASLAUGOS,
ĮDOMU, STRUKTŪRA.
Parengti anglų, rusų, vokiečių
kalbomis
privažiavimo
prie
muziejaus planą.
Pažymėti plane, kurioje sodyboje
vedami užsiėmimai prie visų
edukacijų aprašymų.
Pristatyti svetainėje www.llbm.lt
naują edukacinį užsiėmimą „Kai ...
buvau, jaunimėlin ėjau“.
Parengti ir pateikti tvirtinimui
Lietuvos liaudies buities muziejaus
interneto svetainės (www.llbm.lt)

G. Jančiūtė
V. Pilionis
A. Pliopa

G. Jančiūtė

A. Pliopa

V. Pilionis
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priežiūros ir tvarkymo planą.
5. Fondų lankytojų
aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)
6. Kita veikla

Supažindinti studentus, mokslininkus
su muziejaus fonduose esančiais
eksponatais.

Fonduose apsilankė ir susipažino su juose esančiais eksponatais 78 lankytojai:
Vilniaus dizaino kolegija – 65 studentai; KTU, dizaino kolegija – 4 studentai;
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla – 9 mokiniai.

A. Jociuvienė

Panaudoti Klojimo teatro patalpas
koncertams, renginiams

Klojimo teatro patalpos panaudotas koncertams, renginiams:
 2012-05-26 „Romansų vakaras“;
 2012-08-10 ansamblio „Ratilėlis“ koncertas.
Apklausa atlikta kartu su Kauno kolegijos, Vadybos fakulteto studentu, muziejaus
praktikantu Ainiu Meilučiu. Anketa buvo viena iš profesinio bakalauro baigiamojo darbo
„LLBM plėtros perspektyvos“ dalių. Darbas 2012-06-14 apgintas, įvertintas 9 balais.
Apklausti 155 respondentai. Apklausos analizė atskleidė lankytojų išsakomą nuomonę apie
muziejaus ekspozicijas, aptarnavimą, lankytojų įpročius, leido geriau suprasti jų lūkesčius
bei pagerinti aptarnavimo kokybę.
Per sezoną dirbo 38 Buities, Fondų ir restauravimo sk., Administracijos darbuotojai.

V. Pilionis
D. Siaurusaitienė

2012-02-19 Užgavėnės
Organizuotas Užgavėnių kaukių konkursas. Kepti blynai špitolėje. Sutiktas ir globotas
Šiaulių kolektyvas, Įpilties sodyboje vestos blynų kąsniavimo varžybos. Savanorių darbo
organizavimas ir blynų kepimas lauke prie malūno. Dirbta Persikūnijimo kambaryje.
2012-04-09 Velykos
Organizuotas ir vestas Margučių konkursas. Organizuotas margučių ridenimas lazdomis
Gintališkės sodyboje. Vesti kiaušinio nešimo per rąstus žaidimai. Vesta velykinė viktorina.
2012-05-25/26 Amatų, darbų ir pramogų diena
Bendrauta su lankytojais Žaidimų sodyboje, pristatyti žaislai, organizuoti žaidimai. Vesta
etnografinė viktorina. Demonstruotas juostų audimas. Rištos šluotos. Vestas edukacinis
užsiėmimas ,,Tautinis paveldas: šventiniai meduoliai“. Demonstruotas žvakių liejimas.
2012-07-21 Festivalis „Margos pievos“
Bendrauta su festivalio atlikėjais. Vestas edukacinis užsiėmimas ,,Tautinis paveldas:
šventiniai meduoliai“.
2012-07-28 Oninės ir rugiapjūtė
Vestas Oninių ir rugiapjūtės renginys. Pasakota apie derliaus nuėmimo įrankius parodoje.

Buities sk. – 9
darbuotojai

2012-08-15 Žolinė
Dirbta interpretacinėje programoje „Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3-4 deš.“
Interpretacinės programos „Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3-4 deš.“
koordinavimas ir organizavimas. Lankytojų priėmimas Pagirių sodyboje (pasakojimai apie
Žolinę, vaišinimas, burtai, viktorinos, dovanos).
Fondų ir restauravimo skyriaus darbuotojai dirbo:
Užgavėnių šventėje;Velykų šventėje; Amatų, darbų ir pramogų dienoje.
1. Užgavėnių šventėje kepti etnografiniai blynai.
2. Velykos - pasakota apie tradicines verbas verbų parodoje.

Buities sk. – 4
darbuotojai

Muziejaus lankytojų poreikių tyrimas
– anketa. Parengtas klausimynas anketa, kurios analizė, įvertinus
lankytojų atsakymus, padės gerinti
lankytojų aptarnavimo kokybę.
Pirmadieniais dirbti ekspozicijose.
(Buities, Fondų ir restauravimo sk.
Administracija).
Dirbti muziejaus renginiuose

D. Siaurusaitienė

A.Jociuvienė

Buities sk. – 5
darbuotojai
Buities sk. – 6
darbuotojai
Buities sk. – 3
darbuotojai
Buities sk. – 2
darbuotojai

Fondų ir
restauravimo sk.
G. Žumbakienė
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Organizuoti ir vesti viktoriną
Kaišiadorių/Elektrėnų
r.
sav.
mokyklų moksleiviams.
Paruošti projekto“LEM - The
Learning Museum”- „Besimokantis
muziejus“
(ES
Grundtvig
centralizuotos
veiklos)
(šalis
koordinatorė
Italija)
medžiagos
apžvalgą muziejaus lankomumo
didinimo klausimu.
Parengti amatų, darbų ir pramogų
dienos scenarijų.

3. Amatų, darbų ir pramogų dienomis virta vaistažolių arbatos Pagirių sodyboje.
4. Per Onines suskintos gėlių puokštelės Onoms, lankytojai mokinti pinti vainikėlius.
5. Per Žolinę parengta regioninių puokščių paroda, rištos Žolinės puokštelės lankytojams,
pasakota apie vaistinius ir prieskoninius augalus Pagirių sodyboje.
Užgavėnių švenės metu įrengėme kaukių dirbtuves kuriose vyko edukaciniai kaukių darymo
užsiėmimai.
Amatų, darbų ir pramogų diena: įrengta improvizuota liaudies medicinos ekspozicija ir
demonstruota vaistų gamyba.
Festivalis „Margos pievos“:dalyvauta renginyje, Musninkų name kepyklos ekspozicijoje.
Dirbta festivalio Margos pievos metu, Parengta dalyvių ir atlikėjų dislokacijos schemos,
konsultuota jas įrengiant.
Užgavėnese - organizuotas „Persikūnijimo kambarys“, organizuota viktorina ‚Šiupinynas“.
Velykose – interpretuota Velykų bobutė.
Amatų, darbų ir pramogų dienoje –05-25 kepta kiaušinienė ir vaišinti lankytojai, 05-26
vestuvių išvakarių papročių pristatymas
Per Žolinę kepta kiaušinienė ir vaišinti lankytojai
Per muziejaus renginius priimti prekybininkai, paskirstytos vietos ir išduoti leidimai.
Surengta ir 2012-09-28 vesta etnokultūrinė viktorina „Vaikų ir jaunimo pramogos, žaidimai“
Kaišiadorių r., Elektrėnų r. mokyklų moksleiviams.

Architektūros sk.

Edukacijų sk.

D. Blaževičienė
G. Šapranauskaitė
E. J. Morkūnas

Pasiūlymą numatyta pateikti, remiantis projekto“LEM - The Learning Museum”„Besimokantis muziejus“ (ES Grundtvig centralizuotos veiklos) (šalis koordinatorė Italija)
metu atlikta apklausa ir jos išvadomis. Pasiūlymai neparengti, nes 2012 m. nebaigta
apklausos rezultatų analizė.

G. Šapranauskaitė

2012-03-31 parengtas amatų, darbų ir pramogų dienos scenarijus. Suorganizuotas dviejų
dienų renginys.

G. Jančiūtė

Parengti prekinio ženklo „TĖVIŠKĖ“
populiarinimo strategiją.

2012-09-28 parengta prekinio ženklo „TĖVIŠKĖ“ populiarinimo strategija.

G. Šapranauskaitė
G. Jančiūtė

Pateikti 5 variantus prekinio ženklo
„TĖVIŠKĖ“ populiarinimo strategijai
sukurti.
Sukurti muziejaus šūkį 2012 m. tema.

Praktiškai pristatytas prekinis ženklas „TĖVIŠKĖ“muziejaus lankytojams ir VšĮ Rumšiškių
muziejaus dvaro akademijos mokymų dalyviams.

G. Šapranauskaitė

Pateikti 3 variantus muziejaus šūkiui.
Sudaryti sutartis ir teikti informaciją
turizmo firmoms, organizuoti joms
naujienų,
renginių
pristatymą,
informuoti
apie
pasikeitimus

2012-12-28 visuotiniame muziejaus darbuotojų susirinkime išrinktas muziejaus šūkis „Čia
mūsų namai“
2012-01-18 Pateikta 3 variantai muziejaus šūkiui.
Sudarytos 28 bendradarbiavimo su tartys su turistinėmis firmomis dėl turistinių grupių vežimo
į muziejų.
2012 m. sausio mėn. turizmo firmos, sudariusios su muziejumi sutartį, buvo informuotos apie
darbo laiko pasikeitimus muziejuje.

G. Jančiūtė
G. Šapranauskaitė
D. Blaževičienė
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muziejaus veikloje;
Organizuoti lankytojų ekskursinį,
edukacinį aptarnavimą ir tvarkyti
lankytojų aptarnavimo
dokumentaciją;
Teikti lankytojams informaciją
žodžiu, raštu, telefonu, elektronine
forma.
Užgavėnėms
suprojektuoti
ir
atiduoti gamybai 2 informacinius
stendus.
Užgavėnėms parengti prekybinių
vietų išdėstymo planą. (Atspausdinti
muziejaus regionų planus ir atiduoti
renginio organizatoriams).
Apipavidalinti muziejaus šventes,
kurti vizualinę informaciją.
Dekoruoti pėsčiųjų tiltą per
Užgavėnes.
Parengti ir pateikti tvirtinimui piliečių
ir kitų asmenų aptarnavimo tvarką.
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei
koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

1.Parengti žydo buto interjero
koncepciją, teminį planą, eksponatų
sąrašą.
2. Eksponatų atranka.
3. Eksponatų atidavimas
restauravimui ir kopijų gamybai.
4. Parengti medžiagą apie žydų ūkį.
Vabalų sodybos (gyvenamojo namo,
tvarto ir daržinės) ekspozicija:
1.Sodybos istorinių etnografinių
tyrimų apibendrinimas
2. Koncepcijos, teminio plano,
eksponatų sąrašo parengimas
3. Eksponatų atranka fonduose
4.
Eksponatų
atidavimas
restauravimui ir kopijų gamybai

2012 m. gruodžio mėn. išsiųsta 28 turistinėms firmoms informacija apie muziejaus 2013 m.
darbo laiką, paslaugų kainas, edukacinius užsiėmimus, renginių kalendorius.
2012 m. organizuotas lankytojų ekskursinis, edukacinis aptarnavimas (paskirstoma kas ir kada D. Blaževičienė
veda) ir tvarkyta lankytojų aptarnavimo dokumentacija (organizuotų grupių , pravestų
ekskursijų ir edukacijų registracija, žmonių sk., kokia kalba, tikslinė grupė ir t.t.).
2012 m. teikta lankytojams informacija žodžiu, raštu, telefonu, elektronine forma. Priimti ir
paskirstyti ekskursijų ir edukacijų užsakymai.
Atsakyta į 250 laiškų el. paštu: 15 anglų, 13 lenkų, 10 rusų, 5 vokiečių, 202 lietuvių
kalbomis.
Informaciniai stendai suprojektuoti, pagaminti ir buvo sumontuoti LLBM teritorijoje šventės
metu.
Parengtas prekybinių vietų išdėstymo planas ir perduotas renginio organizatoriams.

Edukacijų ir
renginių sk.

Sukurtas ir pagamintas dekoras Užgavėnių, Velykų šventėms ir papuošta LLBM renginių
vieta. Atnaujintos rodyklės ir kt. informacinė medžiaga.
Tilto dekoras buvo sukurtas ir sumontuotas renginio metu.

J. Mačiūtė

Parengtos ir patvirtintos 2012-02-29 direktoriaus įsakymu Nr. V – 31/1 Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos liaudies buities muziejuje taisyklės.

K. Ažnytė

1. Parengta žydo buto interjero koncepcija. Muziejaus etnografinio miestelio Šiaulėnų name
įrengti tarpukario pasiturinčio prekybininko žydo butą: prieškambarį, virtuvę ir kambarį.
2 Atrinkti 508 eksponatai: NA – 334 vnt. B – 64 vnt. M – 5 vnt. AD – 105 vnt.
3. Atiduota 19 eksponatų restauravimui ir kopijų gamybai.
4. Parengta 13 psl. medžiagos apie žydų ūkinę veiklą Lietuvos miesteliuose.

J. Samulionytė
A. Andrejevienė
E.J. Morkūnas
V. Baltrušaitis
E. Nenartavičiūtė
S. Žukauskaitė

1.Parengtas referatas „Istorinė etnologinė Mažosios Lietuvos apžvalga“ (27 psl.) Rinkta
informacija apie Gerulių – Skrabų šeimas (Vabalų sodybos savininkus).
2. Parengta Vabalų sodybos gyvenamojo namo, tvarto ir daržinės ekspozicijos koncepcija.
Įrengti XX a. pradžios Mažosios Lietuvos Vabalų sodybos ekspoziciją, remiantis Gerulių ir
Skrabų šeimų tyrimais in situ.
3. Atrinkti 397 eksponatai: NA – 202 vnt.; AD – 40 vnt.; M – 57 vnt.; ŽŪ – 43 vnt.; B –
55 vnt.
4. Atiduoti 4 eksponatai restauravimui ir kopijų gamybai. Tekstilės eksponatų kopijos bus
gaminamos iš 2013 - 2014 m. projekto „Tradicinės tekstilės ir tautinio tapatumo
išsaugojimas šiandieninėje ekologinėje visuomenėje“ lėšų.

V. Baltrušaitis

R. Aranauskas

J. Mačiūtė

J. Samulionytė
N. Andrejevienė
E. Nenartavičiūtė
S. Žukauskaitė
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2. Atnaujintos
ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

Parengti naujos sakralinio meno
parodos LLBM Sasnavos bažnyčioje
teminį planą bei eksponavimo
koncepciją.
Pagal E. J. Morkūno naujos miestelio
ekspozicijos koncepciją parengti
ekspozicijos
sprendinius
gyvenamajame - prekybiniame name
iš Kauno.
Parengti parodos „Ir aš mažas buvau“
eksponavimo sprendinius. Pagal V.
Baltrušaičio ir N. Andrejevienės
parengtą parodos koncepciją.
Parodos „Lietuvių duona. Su savo
kepalėliu
visur
stalą
rasi“
ekspozicijos
sukūrimas
gyvenamajame name iš Plungės.
Pagal J. Samulionytės teminį planą,
koncepciją.
Parengti 2014 m. parodos „Medžio
apdirbimo amatai“ koncepciją, teminį
planą, eksponatų sąrašą.
Įrengti pašto ekspoziciją muziejaus
miestelio Girkalnio gyvenamajame prekybiniame name I aukšte.
Darbo grupė: R. Aranauskas, Fondų
ir restauravimo sk.
Įrengti valsčiaus valdybos
ekspoziciją muziejaus miestelio
Girkalnio gyvenamajame prekybiniame name I aukšte.
Įrengti
monopolio
ekspoziciją
Šiaulėnų name.
Papildyti, patikslinti ekspozicijas.

Naujos sakralinio meno parodos LLBM Sasnavos bažnyčioje „Kryžiaus kelio stočių
restauravimo eiga ir „virtuvė“ teminis planas bei eksponavimo koncepcija parengti.
Parodos atidarymas planuojamas LLBM 2013 metų sezono atidarymui.

I.Dringelytė

Suprojektuotos lentynos ir prekystalis manufaktūros ir smulkių prekių parduotuvės
ekspozicijos įrengimui prekybiniame name iš Kauno. Baldai pagaminti ir sumontuoti
ekspozicijoje.

E.J. Morkūnas
R. Aranauskas

2012-05-18 eksponavimo sprendiniai parengti, suprojektuota ir pagaminta papildoma
eksponavimo įranga. Įrengta paroda.

R. Aranauskas,
N. Norvaišaitė

Parengta nauja ekspozicijos išdėstymo ir eksponavimo gyv. name iš Plungės koncepcija,
suprojektuota papildoma ekspozicinė įranga ir įrengta ekspozicija. Sumaketuoti tekstai ir
anotacijos.

R. Aranauskas,
N. Norvaišaitė

Parodai atrinkti 1637 eksponatai, sudaryti 7 vardiniai medžio apdirbimo meistrų
komplektai. Eksponatai suskirstyti į 109 grupes pagal paskirtį.

E. Straševičienė

Neįrengta dėl kitų neplanuotų darbų.

E. J. Morkūnas

Įrengta valsčiaus valdybos ekspozicija muziejaus miestelio Girkalnio gyvenamajame –
prekybiniame name I aukšte. Pristatomas valsčiaus viršaičio kabinetas ir raštinė. Viso
eksponatų: 304 vnt.

E. J. Morkūnas

Šiaulėnų name įrengta alkoholinių gėrimų parduotuvė (traktierius) pristatant autentiškus XX
a. pradžios baldus ir butelius. Viso eksponatų: 253 vnt. Suprojektuotos durys ir perduotos
gamybai. Pagaminta ir sumontuota ekspozicijoj.
Ekspozicijų papildymui, Fondų ir restauravimo skyrius, atrinko 71 eksponatą.
Papildyta: muziejaus miestelio bažnyčios, mokyklos iš Plokščių, pašto, Tauragnų
ekspozicijos.
Ekspozicijos papildytos 13 eksponatų.
Iš LBM fondų atrinkti eksponatai (filmo scenografijos detalės) ir jais papildyta parodos „ Ir
aš mažas buvau“ ekspozicija. Iš fondų atrinkta sena fotografija kaip pavyzdys foto ateje
įrengimui.

E. J. Morkūnas
Fondų ir
restauravimo
skyrius
E. Nenartavičiūtė
R Aranauskas
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Sudaryti muliažų (kopijų) sąrašus,
pateikti gamybai.

Muliažų sąrašai pateikti.

Buities sk.

Vabalų sodyboje (Mažosios Lietuvos
sektorius ), įrengti namo vidų,
restauruoti tvarto sienojus ir vidaus
patalpas, atstatyti daržinę, sutvarkyti
kiemą, aplinką ir užtverti tvoras.
Mažosios architektūros ekspozicijos
atnaujinimo, restauravimo,
papildymo pasiūlymai ir sprendiniai.

Namo viduje išbetonuotos banketės grindims, paruošta mediena, daržinės atstatymui.
Sutvarkytas , kiemas ir aplinka.
Kiti darbai dėl lėšų trūkumo, nebuvo atliekami.

A. Andriulaitis

Buvo rengiama nuolat pagal vykdomus darbus.
Mažosios architektūros objektų atnaujinimo ir restauravimo pasiūlymai – 10 psl.
Genplanas su mažosios arch. sprendiniais – tvoros, jų tipai, vartai, (2 variantai), vizualizacija
– brėžiniai ant fotonuotraukų, konsultacijos su ekspertu M. Purvinu, medžiagos paieška
Kauno viešojoje bibliotekoje, jų skenavimas.
2012-06-01 daržinės atstatymui parengti medienos kiekių skaičiavimai ir atiduoti ruošimui.
Parengtas daržinės pamatų planas. Parengti gyv. namo pogrindinių sijų pamatų ir grindų
įrengimo planai Parengti gyv. namo vidaus išplanavimo sprendiniai
Parengta pagal architektūrinius tyrimus Vabalų gyv. namo verandos atstatymo projektiniai
pasiūlymai.

S. Lauciūtė

Sprendiniai parengti. Šiaulėnų name įrengta monopolio ekspozicija, gyv. prekybiniame
name iš Kauno sukurtas interjeras manufaktūros ir smulkių prekių parduotuvei įrengti.

E.J. Morkūnas
R. Aranauskas

Parengtas projektinis pasiūlymas ekspozicijos papildymui.

S. Lauciūtė

Parengta projekto architektūrinė dalis

R. Aranauskas
S. Lauciūtė

Kaimo architektūros ekspozicijos
atnaujinimo, restauravimo ir
papildymo sprendiniai:
Mažosios Lietuvos sektorius, Vabalų
sodybos ekspozicijos įrengimas
(projektiniai sprendiniai).
Miestelio architektūros ekspozicijos
atnaujinimo, restauravimo ir
papildymo sprendiniai
Mičiūnų sodybos architektūrinės
ekspozicijos papildymas formuojant
kiemo užstatymą. Kiemo aptvėrimo ir
vartų sprendiniai.
Daržinės iš Širvintų r. Karališkių km.
atstatymo projekto parengimas.
3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta,
laikas)

R. Aranauskas
N. Norvaišaitė

1. Parengti Užgavėnių personažų
parodą iki renginio dienos.

1. 2012-02-19 parengta paroda „Užgavėnių lėlės“. Išeksponuota LLBM miestelio namo iš
Kauno lange (12 vnt.)

N. Andrejevienė
R. Aranauskas

2. Parengti Sauliaus Tamulio
Užgavėnių kaukių parodą Varduvos
karčemoje.
3. Įrengti 5 sodybose šv. Velykų stalų
parodas.

2. 2012-02 parengta Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių parodą Varduvos karčemoje.

A. Jociuvienė
R. Aranauskas

3. 2012-04-09 įrengtos 5 sodybose Šv. Velykų stalų parodos. Išeksponuota 172 NA
eksponatai. Papuošta žalumynais- išsprogdinti berželiai, sudaigintos avižos.

J. Samulionytė
N. Andrejevienė
G. Žumbakienė

4. Paruošti tradicinių verbų parodą

4. 2012-04-09 paruošta tradicinių verbų paroda miestelyje name iš Plungės.

G. Žumbakienė

5. Įrengti Gegužinių pamaldų
(Obelinės ir Darbėnų sodybose)
atributikos parodas.

5. 2012-05 Obelinės ir Darbėnų sodybose įrengtos Gegužinių pamaldų parodos.

J. Samulionytė
N. Andrejevienė
G. Žumbakienė
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6. Parengti parodą „Ir aš mažas
buvau. (Lietuvos vaikai XX a.
pirmoje pusėje)“. Parodų salėje
įrengti žaidimų kampelį.

7. Parengti parodą „Lietuvių duona.
Su savo kepalėliu visur stalą rasi“
pastate iš Plungės.

8. Derliaus nuėmimo įrankių parodą
Mičiūnų sodyboje (per Onines ir
rugiapjūtę).
9. Šv. Onos (Mičiūnų, Obelinės ir
Rudaminos sodybose) parodėlės.

6. 2012-07-05 parengta ir atidaryta paroda „Ir aš mažas buvau“ (Lietuvos vaikai XX a.
pirmoje pusėje). Parodos tikslas – parodyti kaip XX a. pradžioje Lietuvos kaimuose ir
miesteliuose buvo auginami ir auklėjami vaikai. Parodos eksponatai, vaizdinė, garsinė, video
medžiaga suskirstyta į 3 vaiko amžiaus tarpsnius – nuo gimimo iki 14 metų. Parodoje įrengti
3 vaikų žaidimo kambariai. Išeksponuota 513 eksponatų: M – 307 vnt., B – 68 vnt., AD - 94
vnt., NA – 23 vnt., AP - 11, ŽŪ – 1. (Iš kitų Lietuvos muziejų paskolinta 17 eksponatų, iš
privačių kolekcijų – 23). Parašytos eksponatų metrikos, tekstai parodos stendams, parengtas
plakatas, parodos atidarymo programa. Užsakytos ir pagamintos žaislų kopijos – 39 vnt.
Restauruota ir konservuota 40 eksponatų. Atrinkta ir išeksponuota 40 nuotraukų. Parodos
anotacija išversta į anglų kalbą. Rengtos eksponatų metrikos.
7. 2012-05-10 Muziejaus miestelio Plungės name atidaryta paroda „Lietuvių duona. Su savo
kepalėliu visur stalą rasi“. Parengta nauja ekspozicijos išdėstymo ir eksponavimo gyv. name
iš Plungės koncepcija suprojektuota papildoma ekspozicinė įranga ir įrengta ekspozicija.
Sumaketuoti tekstai ir anotacijos.
Įrengta 15 stendų, išeksponuotas 121 eksponatas: NA – 48, B – 12, AD – 26, AP – 3, M- 5,
ŽŪ – 28. Saugyklose atrinkti suolai. stalas, nuotraukos. Parengtos papildomos, išsamesnės
parodos anotacijos – 18 psl. Parengtas bukletas ir plakatas. Parodos anotacija ir
informaciniai stendai išversti į anglų kalbą.
Paroda įrengta naudojant UAB „Vilniaus duona“ paramą.
8. 2012-07-28 Mičiūnų sodyboje išeksponuota „Derliaus nuėmimo įrankių“ paroda (27 ŽŪ
eksponatai).

V. Baltrušaitis
N. Andrejevienė
E. Nenartavičiūtė
N. Norvaišaitė
R. Aranauskas
J. Samulionytė
D. Siaurusaitienė
M. Kairytė
I.LevickaitėVaškevičienė
J. Samulionytė
S. Žukauskaitė
R. Aranauskas
N. Norvaišaitė
V.Kandratavičienė
J. Mačiūtė
I. Dringelytė
S. Lauciūtė
I.LevickaitėVaškevičienė
S. Žukauskaitė

9. 2012-07-28 padengtas šv. Onos Vardinių stalas Obelinės sodyboje. Išeksponuotas 61 NA
eksponatas.
Nupinti vardinių vainikai ant durų ir kėdžių.
10. 2012-08-15 Žolinės ekspozicijų paroda Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos
sodybose. Suskintos visų regionų žolynų puokštės.

G. Žumbakienė
J. Samulionytė

11.2012-05-17 Atidaryta I. Henningseno paroda „Pirmasis pasaulinis karas Lietuvoje“
LLBM miestelioTabariškių name (35 piešiniai iš Danijos).

G. Šapranauskaitė
I. Henningsenas

Neplanuota

12. 2012-05-25/26 Amatų, darbų ir pramogų dienai parengta lėlių paroda „Rugiapjūtės
darbai ir papročiai“. Zervynų sodyboje išeksponuoti 24 eksponatai.

N. Andrejevienė

Neplanuota

13. 2012-08-15 organizuota “ Vilniaus duonos” fotografijų paroda - „Mylimiausia
Lietuvos duona. Jau 130 metų" Žolinės renginio metu

D. Blaževičienė

Neplanuota

14. 2012-05-27 paruoštos Sekminių parodos visose sodybose, išskyrus Žemaitiją

G. Žumbakienė

2012-04-11/12 Lietuvos generaliniame konsulate, Kalingrade surengta Velykinių margučių
ir tradicinių karpinių paroda (Rusijos federacija)

V. Olechnovičienė

10. Žolinės ekspozicijos Aukštaitijos,
Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos
sodybose.
Neplanuota

4. Parodos kituose
Neplanuota
muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas,

G. Žumbakienė
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vieta, laikas)

5. Virtualios parodos
(pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Parengti medžiagą virtualiai parodai
„Muziejus
dailininkės
akimis“.
(www.llbm.lt)
Parengti sakralinio meno parodą.
(www.llbm.lt)

Akimirkos iš LLBM istorijos.
Pažinkime muziejų. III dalis“.
(www.llbm.lt)
Neplanuota

Neplanuota
Virtuali paroda “Muziejų lobiai“

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

Neplanuota

2012-05-30 Zanavykų krašto muziejui ilgalaikiam saugojimui perduoti eksponavimui 4
eksponatai: staliukas LBM 460/B 722; skrynia LBM 4881/B 2261; spinta LBM 30168/B
2461; stalas LBM 25407/B 1858.

Neplanuota

2012 m. kovo - balandžio mėn. UAB „Vilnius duonai“ 130 metų jubiliejaus proga sukurta
juodos, neraikytos duonos pakuotės vizualizacija. Buvo pateikta etnografinė medžiaga apie
tradicinius duonos raikymo būdus Lietuvoje (duonos kepalo kampelis, riekė, pusė riekės,
abišala). Piešiniai pateikiami ant „Jubiliejinės“ duonos pakuotės, ant jos taip pat
reklamuojamas LLBM logotipas.
2012-06-16 įrengta J. Jablonskio muziejaus Rygiškių kaime (Šakių r.) gyvenamojo namo
interjero memorialinė ekspozicija (surasti reikiami eksponatai Lietuvos muziejuose,
suorganizuotas 7-ių baldų kopijų gaminimas). Ekspozicija pristatyta respublikiniame
renginyje, skirtame J. Jablonskio pagerbimui Griškabūdyje ir Rygiškiuose.
2012 m. gegužės mėn. vasaros lankymo sezonui sutvarkyta 25 sodybų (20 namų, 11 klėčių,
7 tvartų, 5 klojimų, 11 pavienių pastatų) ir 4 technikos objektų ekspozicijos. Paruošta 31
sodyba sezono atidarymui. Konsultuotos naujai priimtos sodybų prižiūrėtojos (30 žmonių).

Neplanuota

7. Kiti darbai

1.Virtuali paroda „Muziejus Elenutės paveiksluose“
Parengtas skaitmeninis parodos maketas su 50 skaitmeninių vaizdų. LLBM svetainėje
(www.llbm.lt) paskelbta 2012-03-04.
2. Virtuali paroda „M. Matušakaitės šeimos tekstilė“
Parengtas skaitmeninis parodos maketas su 37 skaitmeniniais vaizdais. LLBM svetainėje
(www.llbm.lt) paskelbta 2012-12-11. Parodoje – tekstinė istorinė dalis su archyvinėm
nuotraukom ir jų komentarais, tekstilės pavyzdžių nuotraukos su paaiškinimais, monogramų
pavyzdžiai.
3. Virtuali paroda „Akimirkos iš LLBM istorijos. Pažinkime muziejų. III dalis“
Parengtas skaitmeninis parodos maketas su 14 skaitmeninių vaizdų. LLBM svetainėje
(www.llbm.lt) paskelbta 2012-02-29.
4.Virtuali paroda „Muziejaus peizažai“
Parengtas skaitmeninis parodos maketas su 34 skaitmeniniais vaizdais. LLBM svetainėje
(www.llbm.lt) paskelbta 2012-11-08.
5.Virtuali paroda „Mūsų jaunystės technika“
Parengtas skaitmeninis parodos maketas su 67 skaitmeniniais vaizdais. LLBM svetainėje
(www.llbm.lt) paskelbta 2012-11-08.
6. 2012-06-19 sukurta virtuali paroda “Lietuvos liaudies buities muziejaus lobiai”
Parengta medžiaga LLBM parodai interneto portale „Muziejų lobiai“.

Vasaros lankymo sezonui parengti –
atstatyti ir papildyti – kaimo,
miestelio ekspozicijas, technikos
objektus. Konsultuoti naujai

V. Olechnovičienė
I.LevickaitėVaškevičienė
I. Dringelytė
I.LevickaitėVaškevičienė
S. Žukauskaitė
I.LevickaitėVaškevičienė
J. Mačiūtė
I.LevickaitėVaškevičienė
E. J. Morkūnas
I.LevickaitėVaškevičienė
R. Žaltauskas
R. Bertašiūtė
E.J. Morkūnas
D. Šiškauskienė
R. Aranauskas
A.Jociuvienė

J. Samulionytė

V. Baltrušaitis

E.J. Morkūnas
Buities sk.
Fondų ir
restauravimo sk.
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priimtas sodybų prižiūrėtojas ir RSV
skyrių.
Sezonui
prasidėjus,
saugojimui
perduoti 7797 vnt. eksponatų sodybų
prižiūrėtojoms.
Anotacijų prie Žemaitijos sektoriaus
sodybų parengimas, gamyba,
pastatymo organizavimas.
Informacinės
LLBM
sistemos
atnaujinimas (naujų draudžiamųjų
ženklų ar kt. projektai, gamyba,
pastatymo organizavimas)
Miestelio
aikštės
ir
pastatų
informacinių
priemonių
plano
parengimas.
Neplanuota

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

2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas
ir leidyba (kokiomis
kalbomis)

Parengti katalogą „Ir aš mažas buvau.
Lietuvos vaikai XX a. I pusėje“.

Sodybų prižiūrėtojoms saugojimui perduota 7782 vnt. eksponatų.
Uždarant ekspoziciją žiemos sezonui, patikrinti akivaizdžiai visi eksponatai. Žiemą
veikiančių sodybų eksponatai (1550 vnt.) perduoti laikinam saugojimui sodybų prižiūrėtojai.
2012-07-01 parengta ir pagaminta 6 vnt. anotacijų.

V.Kandratavičienė

Pagaminta 14 vnt. informacinių ženklų, atnaujinta (perdažyta)
12 vnt. informacinių ženklų ir rodyklių.

J. Mačiūtė

Parengta miestelio aikštės 12 pastatų planai anotacijoms.

R. Aranauskas

Sukurta ir sumontuota Prakartėlė LLBM miestelio bažnyčioje

I. Dringelytė
N. Norvaišaitė
R. Aranauskas
S. Lauciūtė

Kultūros rėmimo fondui teikta paraiška projektui “Paroda ir katalogas „Ir aš mažas buvau“.
Finansavimas katalogui negautas. Katalogas neparengtas.

N. Andrejevienė
V. Baltrušaitis
E. Nenartavičiūtė
S. Lauciūtė

Redaguoti ir parengti tekstą leidiniui: Redaguotas ir parengtas tekstas leidiniui „Lietuvos liaudies buities muziejus. „Suvalkija“.
„Lietuvos liaudies buities muziejus. Parengta ir atiduota E.J Morkūnui 15 psl.
„Suvalkija“.
Rengti katalogo“ Lietuvos liaudies Parengta Kilbisų, Tauragnų ir Pagirių sodybos architektūrinė dalis – 12 lapų .
buities muziejus“ architektūrinę dalį
– Aukštaitija (3 sodybos)
Neplanuota
Parengta anotacija leidiniui „Lietuva miniatiūroje. Suvalkija, Dzūkija“.

N. Norvaišaitė

S. Lauciūtė

Neplanuota

Išleista knyga „Lietuvos vaikų žaislai“. Knygą sudaro 5 skyriai, 335 psl. 443 iliustracijos
(žemėlapiai, schemos, fotonuotraukos, asmenvardžių, vietovardžių rodyklės, literatūros ir
iliustracijų sąrašas).

J.Samulionytė
I.LevickaitėVaškevičienė
N. Andrejevienė
Leidykla
„Versus Aureus“

Parengti
lankstinuką
„Šeimai
draugiškas muziejus“, kuriame būtų
muziejaus planas su pažymėtomis
vietomis, kokiais maršrutais eiti, ką
galima pamatyti, kur pavalgyti,
pailsėti, kur vaikų žaidimo/poilsio
zonos.

Muziejaus planas su maršrutais parengtas ir bus įgyvendintas vykdant projektą „LLBM
maršrutų vizualizacija interaktyvių ekspozicijų pagalba“ informaciniame terminale.

D. Siaurusaitienė
J. Mačiūtė
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Parengti klausimus lankstukui „Ar
žinote, kad...“ kiekvienai veikiančiai
sodybai po klausimą.

Išleisti lankstinuką „Ar žinai, kad?“
su įdomybėmis apie senovę.
Parengti ir išleisti reklaminį /
informacinį lankstinuką apie muziejų
5 (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir
lenkų) kalbomis
Vizitinių
kortelių
muziejaus
darbuotojams leidyba (lietuvių, anglų
k.)
Pagaminti ir išplatinti: informacinius
lankstinukus: „Šeimai draugiškas
muziejus“ ir „ Ar žinote kad“
Išleisti Elenos Kniūkštaitės darbų
kalendorių tarptautinei konferencijai.
Išleisti
informacinius
muziejaus
lipdukus.
Kvietimų,
plakatų,
informacijos projektavimas.
Neplanuota

Buities sk.
J. Samulionytė
N. Andrejevienė
V. Baltrušaitis
E. Straševičienė
S. Žukauskaitė
D. Siaurusaitienė

Reklaminis / informacinis lankstinukas apie muziejų 5 (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir
lenkų) kalbomis išleistas. Platinamas muziejuje, per Kauno ir Kaišiadorių TIC, Kauno oro
uoste, autobusų ir geležinkelio stotyse, Kauno viešbučiuose, susitikimuose su moksleiviais
rajono bibliotekose.
2012 m. I ketv. pagamintos muziejaus vizitinės kortelės. II ketv. pagaminti muziejaus
reklaminiai maišeliai ir tušinukai

D. Siaurusaitienė
V. Pilionis

Medžiaga parengta, tačiau dėl lėšų trūkumo lankstinukai neišleisti.

V. Pilionis

2012 m. I-II ketv. buvo atrinkti kūriniai ir paruoštas pirminis E.Kniūkštaitės kalendoriaus
projektas. Su autorines teises turinčia „Eglės“galerijos vadove E.Mickute suderinti juridiniai
ir komerciniai klausimai, gautas leidimas nemokamai pasinaudoti spaudai paruoštomis
E.Kniūkštaitės kūrinių nuotraukomis, dėl maketavimo susitarta su dailininke D.Zubriene.
Išleistas Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų kalendorius tarptautinei konferencijai.
Išleisti informaciniai muziejaus lipdukai.
vizualinės 2012 m. buvo gaminama pagal LLBM poreikius.

3. Publikacijų kultūros ir Parengti 1 straipsnį apie etnografinę
periodinėje spaudoje
architektūrą.
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)
Neplanuota

Parengti 133 klausimai lankstukui „Ar žinote, kad...“
22 NA temos
15 M temos
35 B temos
28 AP temos
33 ŽŪ temos.
Informacija surinkta, parengta medžiaga spaudai, ieškoma finansavimo leidybai.

Paruoštas atviruko su E.Kniūkštaitės nutapytu LLBM miestelio bažnyčios didžiojo altoriaus
tituliniu paveikslu „Švč. M.Marija su Vaikeliu“ projektas CDR formate.
Vestos derybos su spaustuve „Artrema“ dėl papildomo pataisyto kalendorių kiekio
atspausdinimo ir su dailininke D.Zubriene dėl kalendoriaus maketo pataisymo. Įdėtas
papildomas tekstas apie E.Kniūkštaitę lietuvių ir anglų kalbomis. Atvirlaiškis išleistas.
Parengti 5 straipsniai apie etnografinę architektūrą.
Parengtas tekstas leidiniui apie langus, dirbta prie leidinio maketavimo (Dzūkijos nac.
parkui)
Parašytas straipsnis. Kokie langai – tokie šeimininkai // Rasos. Kaunas, 2012. Nr. 14. P. 2022.
„Aukštaitijos gėlių darželiai“// “Rasos“, 2012, Nr. 13.
„Gėlės ir žolynai laukia šventės“// „Rasos“, 2012, Nr.15.
„Dzūkijos gėlių darželiai“// „Rasos“, 2012, Nr. 17.
„Suvalkijos gėlių darželiai“// „Rasos“, 2012, Nr. 19.
„Mažosios Lietuvos gėlių darželiai“// „Rasos“, 2012, Nr. 20.
„Žemaitijos gėlių darželiai“// „Rasos“, 2012, Nr. 22.

V. Pilionis

I. Dringelytė
V. Pilionis

J. Mačiūtė
N. Norvaišaitė
I. Dringelytė

R. Bertašiūtė

G. Žumbakienė
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Žurnale „Rasos“ Nr 7, Nr. 8 atspausdinti du straipsniai apie tvoras ir šulinius („Tvora –
apsauga ir puošmena“; „Kur sodyba, ten šulinys“).
Parašytas straipsnis apie Aristavėlės dvarą į leidinį „Atgimę dvarai“

Neplanuota
Neplanuota

R. Bertašiūtė

„Versmės“ leidyklos monografijose atspausdinti straipsniai:
„Giria gelgaudiškio gyvenime“. Gelgaudiškis 2012 I d., p. 43 – 52.
„Mediniai gelgaudiškių trobesiai“. Gelgaudiškis 2012 II d., p. 1513 – 1536.
„Senoji kaimo sodyba“. Gelgaudiškis II d., p. 1562 – 1576.
„Medinis gelgaudiškių apavas“. Gelgaudiškis II d., p. 1577 – 1580.
„Statyba iš medžio ir meistrai“. Panemunėlis 2012 II d., p. 1091 – 1103.
Namų apyvokos priemonės, jų Parengta žydo buto interjero koncepcija, kuris bus įrengtas LLBM etnografinio miestelio
panaudojimas. Valgymo papročiai, name iš Šiaulėnų.
etiketas

E. Straševičienė

Baldai
gyvenamųjų
interjeruose.

namų

V. Baltrušaitis

Tarnautojų
žaislai.

vaikų

Mokslinis straipsnis „Zanavykų patalpų apšvietimo priemonės“ atspausdintas leidinyje
„Lietuvos lokaliniai tyrimai. Etnoplogija“, I dalis,(P. 736 -742) Straipsnis bus atspausdintas
ir monografijoje „Griškabūdis“ („Versmės“ leidykla).
Muziejaus archyve atrinkti 49 brėžiniai Sintautų monografijai. Suredaguoti du straipsniai
būsimai Kruonio monografijai.
Parengta ir išleista mokslinė monografija „Lietuvos vaikų žaislai“.

I. Levickaitė

Tekstilės gamybos ir panaudojimo
raida. Apranga.

Rinkta medžiaga apie siuvimo mašinas, jų tipus, gamybos istoriją. Medžiaga bus panaudota
rengiant siuvyklos ekspoziciją, kuri bus įrengta etnografinio miestelio name, atkeltame iš
Kauno.
Parengta žydo buto interjero AD (audinių drabužių) eksponavimo koncepcija. Butas bus
įrengtas LLBM etnografinio miestelio name, atkeltame iš Šiaulėnų.

Medžio apdirbimo amatai.

„Versmės“ leidyklos monografijose atspausdinti 5 straipsniai.

E. Straševičienė

Parengta medžiaga apie žydų ūkinę veiklą Lietuvos miesteliuose. 13 psl. Medžiaga
reikalinga rengiant žydo buto koncepciją.

S. Žukauskaitė

2012 m. tyrimai pradėti. Susipažinta su esama medžiaga LLBM bibliotekoje, internete,
Kauno apskr. viešojoje bibliotekoje ir šios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriuje, taip
pat Lietuvos centriniame valstybės archyve.
2012 m. kovo 26 d. apsilankyta Sasnavoje, susitikta su seniausia miestelio pateikėja
M.Montvilaite (91 m.), Sasnavos bendruomenės atstove R.Karčiauskiene ir bibliotekos
vedėja. Į muziejų parvežta B.Arlauskienės knygelės „Sasnavos bažnyčios ir parapijos
istorija“kopija, straipsnių apie muziejaus bažnyčią (Suvalkijos spaudoje) ir istorinių
nuotraukų kopijos, pateikėjos tekstai. Medžiaga pateikta muziejaus archyvui 23 l.
Rasta etnografiniai tvorų tvėrimo pavyzdžiai – foto nuotraukos 10vnt.

I.Dringelytė

Neplanuota

4. Moksliniai tyrimai
(temos)

S. Lauciutė.

ir

dvarininkų

Siuvėjo ir batsiuvio amatas. Metalo
apdirbimo amatai.

Žemės ūkio padargai,
technika, jų panaudojimas.
Kėdainių cerkvės
menotyriniai tyrimai.

įrankiai,

istoriniai

ir

Tęsti tyrimus apie Sasnavos senąją
bažnyčią.

Mažosios architektūros elementų
(tvorų)
raida:
įvairovė,
tipai,
regioniniai skirtumai ir vienovė,

J. Samulionytė

N. Andrejevienė

E. Nenartavičiūtė

I. Dringelytė

S. Lauciūtė
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medžiagiškumas, medžiagų imlumas,
technologijos (tęsiama).
5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Neplanuota

Neplanuota
6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Surengti „Mokymosi visą gyvenimą
Europos muziejų po atviru dangumi
tinklo“ (LLOAM) VI-ojo susitikimą konferenciją 2012m. rugsėjo mėn.
12-16 d.d. LLBM

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

Dalyvauti Rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos (toliau - RMTS)
Vilniaus rotušėje organizuojamoje
XV konferencijoje ,,Lietuvos
muziejai: nuo Dionizo Poškos
baublių iki Valdovų rūmų“.
Neplanuota

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

Parengti pranešimą „Etnokultūrinės
stovyklos šeimoms auginančioms
vaikus su negalia“ „Mokymosi visą
gyvenimą Europos muziejų po atviru
dangumi tinklo“ (LLOAM) VI-ojo
susitikimui- konferencijai 2012 m.
rugsėjo mėn. 12 – 16 d.d LLBM.

Atspausdintas mokslinis straipsnis: „Malūnai Grinkiškio apylinkėse XIX a. - XX a. pirmoje
pusėje, 138 – 155 psl. leidinyje „Grinkiškio kraštas“, Radviliškis, 2011 m. Iliustracijų - 10
vnt.
Ž .Petrauskaitės straipsnyje „Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių mediniai pastatai“ panaudotos
4 autorinės - grafinės iliustracijos. Leidinys - „Grinkiškio kraštas“.
Atspausdintas mokslinis straipsnis „Karčemos reikšmė tautos kultūroje“ // Akta
humanitarica universitatis Saulensis, mokslo darbai, T. 15, Šiauliai, 2012, P. 18-27
Muziejuje surengta tarptautinė konferencija. Surengtas „Mokymosi visą gyvenimą
Europos muziejų po atviru dangumi tinklo“ (LLOAM) VI-ojo susitikimas – konferencija
tema „Šeimos istorija- istorija šeimai. Pristatymas ir lankytojų dalyvavimas“ 2012-09-12/16.
Atlikti parengiamieji darbai, organizuojant LLOAM 6-ąjį susitikimą: parengta programa,
parengtos temos ir metodika užduotims darbo grupėse, vykdyta renginio koordinacija 201209-12/16, parengta ataskaita Kultūros ministerijai.
Trijose darbo grupėse parengtos praktinės užduotys ir moderuotas darbas grupėse anglų
kalba. (Rudaminos ir Vabalų sodybose, muziejaus miestelio Kauno name.)
Konferencijoje dalyvavo 75 asmenys (14 asmenų iš 5 ES šalių ir 61 muziejininkas,
edukatorius iš 14 Lietuvos muziejų, perskaityta 16 pranešimų.
Konferencijos vieta: LLBM ekspozicija, etnografinio miestelio stoginė.
2009-05-18 dalyvauta Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos (toliau - RMTS) Vilniaus rotušėje
organizuojamoje XV konferencijoje ,,Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos baublių iki
Valdovų rūmų“.

E. J. Morkūnas

2012-09-21dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Muziejus XXI a. – pokyčiai ir iššūkiai“
Lietuvos Respublikos Seime

V. Reipaitė
E.J. Morkūnas
A. Andriulaitis
D. Siaurusaitienė
G. Šapranauskaitė

2012-09-13 parengtas ir perskaitytas pranešimas „RMDA: galimybė būti ir patirti‘
„Mokymosi visą gyvenimą Europos muziejų po atviru dangumi tinklo“ (LLOAM) VI-ojo
susitikimo- konferencijos metu.
2012-09-14 „Lietuvos liaudies buities muziejaus pagrindinių veiklos sričių ir krypčių
pristatymas“ Mokymosi visą gyvenimą Europos muziejų po atviru dangumi tinklo
(LLOAM) VI-ojo susitikime- konferencijoje muziejuje
Skaitytas pranešimas Europos muziejų po atviru dangumi švietėjų tinklo (LLOAM) 6-jo
susitikimo - konferencijos LLBM (Rumšiškėse) metu, tema „Virtualus žaidimas šeimai“
(2012.09.13).
2012 m. 09.13 skaitytas pranešimas „Kalendorinės šventės LLBM“ tarptautinėje
konferencijoje LLOAM

E. Straševičienė
G .Šapranauskaitė
E. J. Morkūnas
V. Baltrušaitis
I.LevickaitėVaškevičienė
I. LevickaitėVaškevičienė
S. Lauciutė

V. Baltrušaitis.

V. Reipaitė
R. Kupčikienė
G. JančiūtėLaurušonė
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2012 m. 09.13 skaitytas pranešimas „Muziejus šeimos kūrime“ tarptautinėje konferencijoje
LLOAM

V.Olechnovičienė

Neplanuota

Skaitytas pranešimas 2012-04-13 konferencijoje Seime „Gintaro pirklių kelias. Baltija –
Kaspija“. Gintaras eksperimentinėje archeologijoje“.

R. Aranauskas

Neplanuota

2012-11-08 parengtas ir perskaitytas pranešimas „Kolekcionavimo, rinkinių formavimo
problemos“ seminare „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos - 2012“(Nacionalinis
M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas).
2012-11-13/15 Dalyvauta Šiaurės šalių paveldo edukacijos centro (NCK) grupės susitikime
Jamtli muziejuje (Švedija). Parengtas ir skaitytas pranešimas anglų kalba „Mokymo formos
Lietuvos liaudies buities muziejuje“. Pranešimo prezentacija patalpinta NCK tinklalapyje.
2012-01-03 parengtas ir perskaitytas pranešimas „Lietuvos liaudies buities muziejus“ Kauno
TIC organizuotame seminare „Turizmo perspektyvos Kaune“ .

D. Siaurusaitienė

2012-03-14 susitikimas su mokiniais Kaišiadorių viešosios bibliotekos Pravieniškių skyriuje.
Prezentacija apie muziejų, Velykinė etnografinė viktorina vaikams.

D. Siaurusaitienė
V.Pilionis

Neplanuota

9. Kiti darbai

Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
Neplanuota
VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIM
AS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita 500 vnt.
(nurodyti įvestų į
muziejaus duomenų
bazę įrašų apie

2012-04-17 susitikimas su mokiniais Kaišiadorių viešosios bibliotekos Žiežmarių skyriuje.
Prezentacija apie muziejų, Velykinė etnografinė viktorina vaikams.
2012-11-15 susitikimas su mokiniais Kaišiadorių viešosios bibliotekos Žiežmarių skyriuje.
Prezentacija apie muziejų, Kalėdinė etnografinė viktorina vaikams.
Organizuotas paskaitų ciklas vykdant projektą „ Prosenelių sodybą regiu širdimi“:
1.“ Ekspozicijų pritaikymas žmonėms turintiems regėjimo sutrikimų“ 04- 06
2. Profesinio bendravimo ypatumai ekspozicijose dirbant su žmonėmis, turinčiais regos
negalią“
3. „Bendras supratimas apie akluosius ir silpnaregius“
Paruošta PP prezentacija lietuvių kalba apie Velykų papročius.
Perskaitytas pranešimas ir pravestas edukacinis užsiėmimas apie Velykų papročius rusų
kalba Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade lietuvių ir baltarusių bendruomenių
nariams.

I.LevickaitėVaškevičienė
D. Siaurusaitienė

D. Siaurusaitienė
V.Pilionis
D. Siaurusaitienė
V.Pilionis
D. Blaževičienė

V.Olechnovičienė

2012-10-31, 2012-11-07/14/21 organizuotas muziejuje A. Gutermanaitės keturių seminarų
ciklas apie žydų buitį ir gyvenseną tarpukario Lietuvoje.
2012-11-08 dalyvauta seminare „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos 2012“
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

J. Samulionytė

Į LPĮ įvesta 547 vnt. eksponatų aprašų, iš jų 501vnt. susieta su skaitmeniniais vaizdais
aprašais ir pateikta į LPĮ.
Fondų ir restauravimo skyriuje elektronine forma sudaryta:
akivaizdaus patikrinimo sąrašai, sisteminės-dalykinės kartotekos sąrašai, aktai, protokolai,

Buities sk. Fondų
ir restauravimo
skyrius
R. Žaltauskas

R. Urbanė
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eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų
skaičių)
2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)

3. Eksponatų
skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenintų
eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir
vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų
eksponatų skaičius

Paruošti ir teikti reikiamą informaciją
Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centrui apie
Muziejaus rinkinius.
Tęsti muziejininkų biografijų rengimą
(rengti medžiagą, imti interviu, ruošti
tekstus publikavimui).

Įrengti patalpą planuojamai LPĮ
stočiai.
Suskaitmeninti 500 vnt. eksponatų
skaitmeninių vaizdų su aprašais ir
pateikti į LPĮ.
Numatomi skaitmeninti eksponatai:
parodose, ekspozicijose, fonduose,
atsižvelgiant į eksponatų rūšį,
laikymo sąlygas, unikalumą bei fizinę
būklę.

Suskaitmeninti (nufotografuoti) 1240
vnt. eksponatų.
Suskaitmeninti 90 vnt. negatyvų.
3.3. Dalyvavimas
Dalyvauti tarptautiniame
skaitmeninimo
skaitmeninimo senų nuotraukų
projektuose
(sukurtų 1839-1939 m.) projekte
(pavadinimas, partneriai, „EUROPEAN ACIENT
kt.)
PHOTOGRAPHIC VINTAGE
REPSITORIES OF DIGITALIZED
PICTURES OF HISTORIC

eksponatų įvertintų tikrąja verte sąrašai.
Sudaryti 54 saugyklų, 3541 vnt. eksponatų sąrašai. Parengtas 2011-2012 m. reikalingų
restauruoti-konservuoti eksponatų sąrašas (1000 vnt.).
Parengtos 2 muziejininkų biografijos LIMIS portalui.
Suderintas Sutarties projektas "LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose" (projekto
kodas VP23.1-IVPK-04-V-01-005)
2012-02-08 bendradarbiauta dėl pasirašymo perduoti muziejui valstybės turtą patikėjimo
teise.
2012-02-10 bendradarbiauta dėl išorinio IP adreso patvirtinimo.
2012-02-21 dalyvauta LIMIS stebėsenos komiteto išplėstiniame posėdyje.
2012-03-15 dalyvauta fotografijų skenavimo specifika projekte „Europeana photogrphy“
dalyvaujantiems Lietuvos muziejams“
Pastoviai bendrauta dėl senų nuotraukų projekto.
2012-06-19 sukurta ir pateikta virtuali paroda “Lietuvos liaudies buities muziejaus lobiai“
2012-06-13 pasirašyta sutartis dėl senų nuotraukų projekto (500 vnt).
2012-06-14 pasirašytas prašymas dėl valstybės turto perdavimo, patikėjimo teise (2
kompiuteriai).
2012-10-03 pateiktas „Senų nuotraukų“ projektui muziejaus nuotraukų grupių aprašas.
Suderinta su D. Mukiene dėl mokslinių pasų ir kartotekos LIMIS programoje.
Pateikta ataskaita dėl 2010-2012 m. suskaitmenintų ir 2013-2017 planuojamų
skaitmeninti eksponatų.
Įrengta patalpa LIMIS stočiai: išdažytos sienos ir grindys, pakeistas langas, apkaltos durys.

I. LevickaitėVaškevičienė
A. Jociuvienė
D. Šiškauskienė

A. Andriulaitis

Į LPĮ įvesta 547 vnt. eksponatų aprašų, iš jų 501vnt. susieta su skaitmeniniais vaizdais.
501 M temos eksponatų skaitmeninis vaizdas su išsamiais aprašymais.
30 AP temos eksponatų.
16 M temos eksponatų.
Suskaitmeninta eksponatai, buvę parodoje „Mūsų jaunystės technika“ - 178 vnt.
Suskaitmeninta eksponatai, esantys parodoje „Ir aš mažas buvau“ - 424 vnt.
Suskaitmeninta Rudaminos sodybos ekspozicijoje esantys eksponatai - 190 vnt.
Suskaitmeninta „Europeana photograpy“ projektui 501 vnt.

R. Urbanė
I. LevickaitėVaškevičienė
N. Andrejevienė
Buities sk.
Fondų ir
restauravimo sk.
Fotografas

Suskaitmeninta (nufotografuota) 1293 eksponatai.

Fotografas

Europeana Photography (EUROPEAN ACIENT PHOTOGRAPHIC VINTAGE
REPSITORIES OF DIGITALIZED PICTURES OF HISTORIC QUALITY) projektą
įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio šalių. Lietuvos dailės muziejus organizuoja ir
koordinuoja projekto įgyvendinimą Lietuvoje. Šiam projektui pateikta 501 vnt. skaitmeninių
vaizdų susietų su metaduomenimis. Pateiktos nuotraukų grupės:
Vestuvės – 88 vnt., Kareiviai – 98 vnt.; Mokykla – 95 vnt.; Visuomeninės organizacijos – 29
vnt.; Prekybos įstaigos ir organizacijos – 35 vnt.; Miestai, miesteliai ir žmonės – 40 vnt.;

D. Šiškauskienė
I. Levickaitė
N. Andrejevienė
R. Urbanė

30

4. Skaitmeninimo ir
darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse,
mokymuose)

5. Kiti darbai

QUALITY.
Kraštovaizdis – 16 vnt. Dvarai ir žmonės – 12 vnt.; Kaimai ir žmonės – 49 vnt.; Valdžios ir
Atrinkti tarpukario fotonuotraukas
savivaldybių įstaigos – 20 vnt.; Miškas ir miškininkai – 4 vnt.; Melioracijos darbai – 5 vnt.;
(mokyklų, kariuomenės ir vestuvių
Tiltai ir jų statytojai – 3 vnt.; Amatų mokymo kursai – 5 vnt.; Farmacininkai – 2 vnt.
temomis). 203 vnt.
Archyvinių dokumentų (brėžinių) 2012 m. projektas sustabdytas vieneriems metams. Nėra tinkamo dydžio skanerio.
skaitmeninimas
(Pagal
projektą
„Dekoratyviniai Lietuvos etninės
architektūros elementai“). Partneris –
Kauno technologijos un - tas – 250
vnt.
Dalyvauti
Lietuvos
muziejų 2012-01-10 dalyvauta mokymuose.
informacijos,
skaitmeninimo
ir 2012-01-23 dalyvauta mokymuose.
LIMIS centre rengiamose Muziejų 2012-01-30 dalyvauta fotografų seminaruose.
dienose, mokymuose, seminaruose.
2012-03-14 dalyvauta Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centro organizuotame seminare „Fotografijų skenavimo specifika
projekte „Europeana photography“ dalyvaujantiems Lietuvos muziejams“
2012-09-26 dalyvauta mokymuose „Dėl muziejuose įdiegto LIMIS-M posistemio
administratorių ir duomenų tvarkytojų mokymų administruoti LIMIS –M posistemį ir dirbti
su LIMIS sistema“.
2012-09-26/27, 2012-12-20 Dalyvauta LIMIS administratorių mokymuose Vilniuje, LDM.
2012-10-01/02 Dalyvauta LIMIS mokymuose Vilniuje, LDM.
Bendradarbiauti su leidyklomis dėl 2012-05-22 pasirašyta sutartis dėl 49 sk. vaizdų su „Šviesos“ leidykla.
muziejaus suskaitmenintų vaizdų.
Iš leidyklos „Šviesa“ gautas plakatų rinkinys.
2012-09-17 pasirašyta sutartis su leidykla „Versmė“.
2012-11-22 pasirašyta sutartis UAB „Bajorų smuklė“

S. Lauciūtė

I.LevickaitėVaškevičienė
J. Samulionytė
R. Urbanė
A. Jociuvienė
S. Žukauskaitė
D. Šiškauskienė

D. Šiškauskienė

VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacija
Informaciniai
pranešimai
apie Informaciniai pranešimai apie muziejaus veiklą ir renginius:
žiniasklaidai apie
muziejaus veiklą ir renginius:
 Spaudoje – 40 ( iš jų 12 – „Margos pievos)
muziejų, jo rinkinius ir
 Spaudoje – 30,
 Radijuje – 38 ( iš jų 28 – „Margos pievos“),,
renginius (nurodyti
 Radijuje – 8,
 Televizijoje – 37 (iš jų 29 – „Margos pievos“),
parengtų informacinių
 Televizijoje – 6,
 Interneto svetainėse – 220.
pranešimų spaudai,
 Interneto svetainėse – 200.
radijo ir televizijos laidų, Neplanuota (spaudoje):
Interviu telefonu žurnalui „Ji“apie „Mergvakarius“. Publikacija Nr.29/2012 p.8
kuriose dalyvauta,
Senosios krikštynų tradicijos - „Mamos žurnalas“ Nr. 6/ 2012 birželis
skaičių).
Parengta ir pateikta etnokultūrinė medžiaga bei informacija apie būsimus tradicinius
renginius muziejuje Kaišiadorių darželio „Žvaigždutė“ 2013 m. kalendoriui
Leidyklos „Terra Publica” išleistoje knygoje „Lietuva. 100 renginių, kuriuos verta išvysti“
Knygoje pristatomi muziejaus renginiai: Užgavėnės, Velykos, Žolinė.
Leidyklos „Terra Publica” išleistoje knygoje „Įdomiausios kelionės po Lietuvą: 70 maršrutų,
700 fotografijų, 1100 objektų”. Knygoje aprašomas maršrutas po Lietuvos liaudies buities

D. Siaurusaitienė

V.Olechnovičienė
D. Blaževičienė
V.Olechnovičienė
D. Siaurusaitiene
E.J. Morkūnas
D.Siaurusaitienė
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muziejų. V. Reipaitė “Artimi. Atviri. Įkvepiantys“ žodis skaitytojui apie Muziejų metus.
Neplanuota (radijuje):

Neplanuota (televizijoje)

Neplanuota (interneto svetainėse):

2. Reklama (nurodyti
Informacijos pildymas prie centrinių
projektus, kuriems buvo vartų
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir
Renginių reklama
jas trumpai apibūdinti)

2012-05-09 Interviu su Metų muziejininke Lietuvos radijo programos „Klasika“ laidoje
„Ryto allegro“.
2012-08-08 nuo 9val. iki 10 val. Interviu tiesiogiai per radio stotį „Tau“ rubrikai „Vasarok
Kaune“ apie LLBM (muziejaus istorija, jo plėtra, kuo jis išsiskiria iš kitų muziejų ir ką
galima pamatyti jame, kokios pramogos siūlomos lankytojams, kokiais būdais galima
atvykti į muziejų, darbo laikas, kainos. Artimiausi renginiai).
Inteviu Lietuvos radijo laidai apie LLBM naujas architektūrines ekspozicijas.
2012-08-30 Pasakota laidai „Tautos ženklai“ apie vaikiškus baldus ir lovų paklojimą „Pūko“
televizijai.
Organizuotas muziejaus ir Sekminių papročių pristatymas LRT laidoje „Krašto spalvos“,
tiesioginis interviu laidoje gegužės 23 d.
Dalyvauta Marijampolės TV kurtoje kultūrinėje laidoje apie Sasnavą iš laidų serijos „Gyvoji
Sūduvos istorija“Laidoje pristatytas LLBM Sasnavos bažnyčios interjeras, jo atkūrimo
istorija.
http://www.marijampolestv.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=85:gyvojissduvos-istorija&catid=36:laidos&Itemid=2
Muziejų metų proga darbas su LRT: klausimai ir prizai laidoms „Lietuvos Tūkstantmečio
vaikai“, „Lyderiai“, „Ryto suktinis“, „Labas rytas“. „Tetos Betos viktorina“ nuo metų
pradžios iki 2012-09-30.
2012-11-22 laida apie muziejų per INIT televiziją.
Paruošti LLBM internetinei svetainei informaciniai straipsniai apie projektų „Lietuvos
liaudies buities muziejaus etnografinio miestelio naujų ekspozicijų kūrimas ir pildymas“ ir
„Tarpukario Lietuvos miesteliai. Čia gyveno žydai“ vykdymą.
Parengtas tekstas apie parodos „Mūsų jaunystės technika“ katalogą ir CD svetainės rubrikoje
„Leidiniai“.
Interviu telefonu apie Mergvakarius muziejuje interneto svetainės www.balsas.lt žurnalistei
Indrei Vainalavičiūtei, publikacija svetainėje 2012-04-20 .
Informacijos pildymas prie centrinių vartų: atnaujinamas muziejaus darbo laikas, muziejaus
lankymo taisyklės, „Muziejų metų“, „Muziejų kelio“ reklaminė medžiaga, pateikiama
informacija apie muziejuje organizuojamus renginius – kabinami plakatai.
Koncertas muziejaus miestelio bažnyčioje: čekų vaikų ansamblis „Rolnicka“ ir Kauno
berniukų choras „Varpelis“ – 2012-06-24 reklama internete, spaudoje.
Pažaislio festivalio koncertas muziejaus bažnyčioje 2012-06-30 - reklama internete,
spaudoje.
2012-10-22 dviračių žygis „Aplink Lietuvą“ : Reklama „Kaišiadorių aiduose“, „Vorutoje“
bei interneto portaluose.
2012-05-25/26 Amatų dienos Reklama apie šventę „Kauno dienoje“, „Kaišiadorių aiduose“,
„Vorutoje“ bei interneto portaluose.
Parodos „Lietuvių duona“ atidarymas 2012-05-10 pakvietimai, reklama internete, spaudoje,
viešajame transporte.

J. Samulionytė
D.Blaževičienė

R. Aranauskas
D. Siaurusaitiene
V. Baltrušaitis
E. Nenartavičiūtė
V.Olechnovičienė
I.Dringelytė
R. Bertašiūtė

D. Siaurusaitienė
V. Reipaitė
J. Samulionytė
R. Urbanė
I.LevickaitėVaškevičienė
V.Olechnovičienė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė
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Neplanuota. 2012-02-19 Užgavėnės

Neplanuota. 2012-04-09 Velykos

Neplanuota. Parodos „Ir aš mažas
buvau“atidarymas 2012-07-05

Neplanuota.
Festivalis
pievos“ 2012-07-21

„Margos

Neplanuota. 2012-07-28 „Oninės ir
rugiapjūtė“
Neplanuota. 2012-08-15 „Žolinė“

LLOAM 6-asis susitikimas - konferencija Lietuvos liaudies buities muziejuje 2012-0912/16: reklama internete, spaudoje. Konferencijos pirmosios dienos moderatorė.
Interneto portalai: facebook; www.llbm.lt, www.muziejai.lt, www.voruta.lt, www.delfi.lt;
www.anonsas.lt;
www.kaunodiena.lt,
www.kaunoaleja.lt,
www.15min.lt,
www.savaitgalis.lt, www.bernardinai.lt, www.elta.lt, www.verslas.kaisiadorys.lt,
Radijas: ,,Radijas Kelyje”, ,,Lietuvos radijas”, „M-1”, „Pūkas”.
Spaudoje: reklama apie šventę „Kauno dienoje“, „Kaišiadorių aiduose“, „Atspindžiuose“,
„Vorutoje“
Radijuje: LR 2 programoje „Klasika“vasario 17 d. 8.20, LR laidai „Ryto garsai“ vasario 19
d. 8.30 - V.Olechnovičienė; 2012-02-19 tiesioginis interviu Lietuvos radijo žinioms – D.
Siaurusaitienė
Televizijoje: 2012 02-17 tiesioginis interviu 7.50 LRT laidoje „Labas rytas“ dalyvauja
muziejininkė V. Olechnovičienė. Interviu renginio metu „LTV žinioms“ apie šventę davė
direktorė V. Reipaitė, „TV3 žinioms“ – direktorės pavaduotojas E.J. Morkūnas.
Interneto svetainėse: Publikacija svetainėje www.alkas.lt apie Užgavėnes LLBM 2012-0214 - V. Olechnovičienė. Reklama interneto portaluose. Specialiai išleisti plakatai, kvietimai,
skrajutės.
Spaudoje: Reklama apie šventę „Kauno dienoje“, „Kaišiadorių aiduose“, „Atspindžiuose“,
„Vorutoje“.
Televizijoje: 2012-04-06 LRT laidoje „Labas rytas“ dalyvauja D. Siaurusaitienė. Šventės
metu interviu „TV3 žinioms“ davė muziejininkė D. Blaževičienė. Šventę filmavo, interviu
ėmė Kauno regioninė televizija.
Interneto svetainėse: Reklama interneto portaluose.
Spaudoje: 2012-07-03 Parodos „Ir aš mažas buvau“ pristatymas „Kaišiadorių aiduose“.
2012-07-04 Parodos „Ir aš mažas buvau“ pristatymas „Kauno dienoje“. Straipsnis „Iš lopšio
į tėvų lovą“. 16 iliustracijų. 2012-07-05 Parodos „Ir aš mažas buvau“ pristatymas „Ūkininko
patarėjui“.
Televizijoje: 2012-07-04 Parodos „Ir aš mažas buvau“ pristatymas LRT tiesioginio eterio
laidoje „Labas rytas“ dalyvavo V. Baltrušaitis. 2012-07-05 interviu parodoje LRT „Vakaro
žinioms“davė N.Andrejevienė.
Interneto svetainėse: paruošta LLBM internetinei svetainei informacija apie parodą „Ir aš
mažas buvau“ V. Baltrušaitis
Paskelbtas kvietimas į parodą „Ir aš mažas buvau“. ELTA.
pakvietimai, reklama internete, spaudoje, viešajame transporte.
Reklama apie šventę per LRT ir „Lietuvos radiją“ , „Kauno dienoje“, „Vilniaus dienoje“,
„Klaipėdoje“, „Kaišiadorių aiduose“, „Atspindžiuose“, „Vorutoje“ bei interneto portaluose.
Garso, vaizdo reklaminių klipų gamyba, viešinimas internete, spaudoje, TV, radijuje.
Televizijoje: 2012-07-28 Per Oninių ir rugiapjūtės šventę duotas interviu apie duoną ir
derliaus nuėmimo įrankius LRT laidai „Panorama“.
Reklama apie šventę „Kauno dienoje“, „Kaišiadorių aiduose“, „Vorutoje“ bei interneto
portaluose.
Televizijoje: LRT televizijos laidoje „Labas rytas“ 2012-08-14 dalyvavo muziejininkės G.
Jančiūtė-Laurušonė ir G. Žumbakienė.
Reklama apie šventę „Kauno dienoje“, „Kaišiadorių aiduose“, „Vorutoje“ bei interneto

D. Siaurusaitienė
D. Siaurusaitienė

D. Siaurusaitienė

D. Siaurusaitienė

V. Baltrušaitis
N. Andrejevienė
E. Nenartavičiūtė

D. Siaurusaitienė
J. Samulionytė
S. Žukauskaitė
D. Siaurusaitienė
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Neplanuota. Projektas “Prosenelių
sodybą regiu širdimi”

3. Kita veikla

Darbas su turizmo agentūromis: 3
naujos bendradarbiavimo sutartys,
bendradarbiavimo sistemos projekto
rengimas.
Neplanuota. Darbas su rėmėjais

LLBM interneto svetainė

VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos,
Teikti konsultacijas etnobotanikos,
metodinė pagalba
etnokultūros, architektūros klausimais
įvairiais muziejaus
pagal temas.
veiklos kausimais (kam,
kokiais klausimais buvo
teikta)

portaluose.
Interneto
puslapiuose:
www.pravienpn-ak.lt;
www.llbm.lt;
www.lrytas.lt;
www.kaunodiena.lt;
www.voruta.lt;
www.muziejai.lt;
www.alkas.lt;
www.kaisiadorietis.balsas.lt; www.lass.lt; www.musuzodis.lt;
Spaudoje – išspausdintas straipsnis apie projektą “Kaišiadorių aiduose” 2012-12-11.
Radijuje: Lietuvos radijas 2012-12-04 8:00 val.
Žr. 3 punktą: bendradarbiavimo sutartys su Kauno TIC ir AB Tallink – Latvija.
Užmegzti santykiai su Kaišiadorių turizmo ir informacijos centru – nemokamai platina
muziejaus reklaminius lanktinukus ir informaciją apie muziejų bei renginius savo interneto
puslapyje.
Užmegzti santykiai su Kauno rajono turizmo informacijos centru - nemokamai
platina mūsų lankstinuką Kauno oro uoste Karmėlavoje.
Užgavėnių renginiui surasti rėmėjai UAB ,,Gelumbickienė ir partneriai“, UAB ,,Barker
textiles“, UAB ,,A.Jasevičiaus baldai“, UAB ,,Vilniaus duona“ AB „Kauno grūdai“
Velykų renginiui surasti rėmėjai, UAB ,,Barker textiles“,“, UAB ,,Vilniaus duona“ AB
„Kauno grūdai“
Amatų , darbų pramogų renginiui surasti rėmėjai : UAB ,,Vilniaus duona“ AB „Kauno
grūdai“
Oninių ir rugiapjūtės renginiui surasti rėmėjai, UAB ,,Barker textiles“, UAB ,,A.Jasevičiaus
baldai“, UAB ,,Vilniaus duona“ AB „Kauno grūdai“
Žolinės renginiui surasti rėmėjai : UAB ,,Vilniaus duona“ AB „Kauno grūdai“
55571 apsilankymai
253168 veiksmai (puslapio peržiūros, atsisiuntimai ir išorinės nuorodos)
4.6 veiksmų per apsilankymą
3 min. 33sek. vidutinio apsilankymo trukmė
35% atsitiktiniai apsilankymai (paliko svetainę po pirmojo puslapio)
196 daugiausia veiksmų per apsilankymą

D.Blaževičienė

D. Siaurusaitienė

V. Pilionis

G. Banys

Visą sezoną pirmadieniais teiktos konsultacijos lankytojams apie vaistinguosius sodybų
augalus.
Konsultuota žurnalistė M. Jančorienė. Leidykloje „Veidas“ ji rengia knygą „Smetoniški
patiekalai“ („Moters savaitgalio“ kulinarinis leidinys).
Teikta mokama konsultacija „Kalėdų eglutės puošimo tradicija“. Skanėstų krautuvėlės UAB
„Lietuvos gurmanas“ vadybininkei.

G. Žumbakienė

Teikta rašytinė konsultacija internetu „Ripkos žaidimo taisyklės ir komandinio žaidimo
organizavimas“, Vyžuonos (Utenos r.) pradinės mokyklos mokiniams dalyvaujantiems
tarptautiniame projekte.
Parašytas atsakymas advokatui Bandžiui apie Užgavėnių Morės gamybos technologiją.
2012-05-14 konsultuoti muziejaus ekspozicijose VDU antro kurso etnologai (4 val.)
Konsultuoti Kaišiadorių muziejaus darbuotojai dėl Kruonio monografijos; LLBM
Architektūros skyriaus darbuotojai apie Vabalų sodybą, dėl šildymo - virimo įrenginių
Juozapo HBH savininkai.

N. Andrejevienė

J. Samulionytė
N. Andrejevienė

V. Baltrušaitis
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2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)

Parengti medžiagą teminei
ekskursijai „Čia mūsų miestelis“.
Parengti edukacinį užsiėmimą
“Kūdikystė, vaikystė senojoje
pirkioje“.
Neplanuota

3. Darbas su stažuotojais Priimti aukštųjų mokyklų studentus
ir praktikantais
atlikti praktikas.

4. Kita veikla

Neplanuota
Neplanuota

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti
Pagal terminuotas darbo sutartis bei
priimtų / atleistų
atrankos kriterijus sezonui priimti
darbuotojų skaičių)
sodybų prižiūrėtojus.
2. Kvalifikacijos kėlimas Nekilnojamojo paveldo specialisto
–studijavimas
atestcija ir kvalifikacijos kėlimo
aukštosiose mokyklose, kursai.

Konsultuota Šakių r. kultūros skyriaus vedėja A. Kasperavičienė dėl J. Jablonskio stubos
tekstilės. Konsultuota LNM darbuotoja E. Griciuvienė dėl šilkinių juostų raštų.
Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais:
Dalyvauta tautinio paveldo vertinimo komisijos darbe (3 dienos Vilniuje),
Dalyvauta pasitarimuose Kultūros ministerijoje dėl etnografinių kaimų (5 dienos Vilniuje),
Dalyvauta pasitarime dėl tradicinių amatų mokymo ir restauratorių rengimo (Vilniuje).
Konsultuota D. Valevičienė - „Rasų“ žurnalistė- architektūrinių elementų (prieangiai, durys)
tema.

E. Nenartavičiūtė

Konsultuoti Punsko Lietuvių KC darbuotojai edukacijos klausimais
Konsultuoti Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos pedagogai Kalėdų papročių tema
2012 m. IV ketv. parengta dalis medžiagos teminei ekskursijai „Čia mūsų miestelis“, skirta
moksleiviams ir suaugusiems. Darbas tęsiamas.

V.Olechnovičienė

2012 m. IV ketv. parengtas edukacinis užsiėmimas “Kūdikystė, vaikystė senojoje pirkioje“.
Rinkta medžiaga edukaciniam užsiėmimui „Kūdikystė, vaikystė senojoje troboje“. Projektui
„Prosenelių sodybą regiu širdimi“ (Lietuvos kultūrinio paveldo sklaida regos negalią
turintiems žmonėms). Tauragnų sodybos ekspozicijos aprašų rengimas spaudai Brailio raštu.
Parengta renginių: ,,Užgavėnių“ (2012.02.19), ,,Oninės ir rugiapjūtė“ (2009.07.25), ,,Oninės
ir rugiapjūtė“ (2010.07.24), ,,Amatų, darbų ir pramogų dienos“ (2012.05. 25-26),
Šienapjūtės stovyklos (2012.06.18-22) ,,Žolinė“ (2012.08.15) medžiaga archyvui.
2012-02-07 pasirašyta architektūros bakalauro studijų baigiamojo darbo užduotis su KTU,
Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra. Praktiką atliko IV
k. studentė Lauryna Rubikaitė. Aristavėlės dvaro parko formavimo siūlymai.
2012-03-15 pasirašyta studento praktinio mokymo sutartis Nr. V4-121 su Kauno kolegija.
2012 m. kovo 22 d. - balandžio 25 d. praktiką atliko Kauno kolegijos, Vadybos fakulteto 3
kurso studentas Ainis Meilutis. Parašytas profesinis bakalauro baigiamasis darbas „LLBM
plėtros perspektyvos“. Darbas 2012-06-14 apgintas, įvertintas 9 balais.
2012 m. rugsėjo mėn. pasirašyta studentų praktinio mokymo sutartis Nr. 20 su Kauno miškų
ir aplinkos inžinerijos kolegija. 09-17 – 10-19 IV k. studentė Rūta Martinkevičiūtė atliko
praktiką.
2012-05-17/18 vesti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai Vilniaus dizaino kolegijos I k. 17
studentų lietuviškų tautinių kostiumų tema.
Vadovauta 4 kurso Kauno technologijos universiteto humanitarinio fakulteto studentei
Andrai Charčenkaitei.

D. Blaževičienė

05-09 mėn
Priimta 50 darbuotojų, o atleista 41 darbuotojas. Sudarytos darbo sutartys, materialinės
atsakomybės sutartys.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos perkėlė kursus ir atestacijas į
2013 m.

A. Jociuvienė
A. Lygnugarienė

R. Bertašiūtė

S. Lauciutė.

V.Olechnovičienė

G. JančiūtėLaurušonė
V. Reipaitė
D. Siaurusaitienė

V. Reipaitė
E. Nenartavičiūtė
D. Blaževičienė

R. Aranauskas
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dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)
3. Kita svarbi
informacija apie
darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

Gaisrinio automobilio vairuotojų
kvalifikacijos kėlimo mokymai.

Apsaugos skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai vyko 2012 m. gruodžio 11 d.,
kuriuos pravedė Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Viso dalyvavo 10 Apsaugos skyriaus darbuotojų.

A. Lygnugarienė

Lietuvos muziejų asociacija Metų muziejininko vardą suteikė Buities, amatų ir verslų sk.
vedėjai Janinai Samulionytei.

V. Reipaitė

Kontroliniai rodikliai:
1. Skaitytojų skaičius
40
2. Išduoti spaudinių
850
3. Lankytojų skaičius
1500
Bibliografinis informacinis darbas:
Papildyti
abėcėlinį,
sisteminį
katalogą.
Spaudinių fondas:
Įsigytus spaudinius suinventorinti,
aprašyti, išdėstyti;
Užsakyti periodinę spaudą;

2012 m.
1. Skaitytojų skaičius
40
2. Išduota spaudinių
842
3. Lankytojų skaičius
1305
Bibliografinis informacinis darbas:
Abėcėlinis, sisteminis katalogai papildyti 96 kortelėmis.

Rengti parodą ,,Naujos knygos“.
Mokslinis archyvas:
Sutvarkyti gautą medžiagą

Užsakyta periodinė spauda 2013 m. „Kaišiadorių aidai“, „Liaudies kultūra“, „Tarp knygų“,
„Voruta“; „Valstybės žinios“ (elektroninis variantas).
Nuolat rengta paroda „Naujos knygos“. Išeksponuota 49 vnt. knygų.
Mokslinis archyvas:
Suinventorinta gauta medžiaga – 46 bylos rašytinės medžiagos ir 16 CD.
Išduota 1305 bylos.
Žinybinis archyvas:
Sutvarkyta LLBM archyvinė medžiaga už 2010 m.: apyrašuose Nr. 1-5 padarytos 23 bylos,
sunumeruoti 1677 lapai.
Išduota 112 bylų.
Sisteminta archyvinė medžiaga, pakeisti 88 archyvo dėžučių užrašai.
Suorganizuotas muziejaus archyvinės dokumentacijos ekspertų komisijos posėdis ir atlikta
nuo 1997 metų pradžios iki 2008 metų pabaigos referento (administracijos) suarchyvuotų ir
saugomų dokumentų vertės ekspertizė.
2012-12-07 archyvinės dokumentacijos ekspertų komisijos posėdžio protokolas Nr. 1

Žinybinis archyvas:
Sutvarkyti
LLBM
medžiagą už 2010 m.

archyvinę

Suorganizuoti muziejaus archyvinės
dokumentacijos ekspertų komisijos
posėdį ir atlikti muziejaus saugomų ir
suarchyvuotų dokumentų vertės,
apskaitos ekspertizę.
2. Ūkinė veikla (statybos Apmatuoti, paskaičiuoti ir surašyti
ir remonto darbai, kiti
defektinių darbų sąrankas, atliktų
ūkiniai darbai –
darbų aktus, statybinių medžiagų ir
apibūdinimas, rezultatai, detalių nurašymo aktus.

V. Bukėnas

V. Bartulienė
S. Žukauskaitė

Spaudinių fondas:
Įgyta 49 vnt. leidinių: 47 dovanota, 2 pirkta.
Įgyti leidiniai suinventorinti, aprašyti, išdėstyti pagal UDK.

Paskaičiuota ir parašyta 19 defektinių aktų; 90 atliktų darbų aktų; 60 medžiagų nurašymo
aktų .
Paskaičiuota ir surašyta nekilnojamojo turto II-jų Salų kaimo gyvenamo namo (Ignalinos
rajone.), Žemaitijos sekt. Vabalų gyvenamo namo, Žemaitijos sekt. Dirgalio gyvenamo

K. Ažnytė
V. Bartulienė
E. Arbačiauskienė

R. Gaigalas
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finansinės išlaidos)

namo vidutinės rinkos vertės aktai.
Suremontuoti parodų salę, nuimti
senus dažus nuo eksponatų vitrinų,
išorinės ir vidinės pusės, paruošti
pagrindą ir perdažyti, atspariais,
temperatūros svyravimams dažais.
Pakeisti metalinių laiptų, medines
detales, (pakojus) ir turėklus.
Papildomi darbai

3. Kitų padalinių darbas
3.1. Technikos ir ūkio
sk.

3.2. Miškotvarkos ir
kraštovaizdžio sk.

Parodų salė suremontuota: nuimti seni dažai nuo eksponatų vitrinų, išorinės ir vidinės
pusės, paruoštas pagrindas ir perdažyta temperatūros svyravimams atspariais dažais.
Sutikimo vartų pastate iš lauko pusės apšiltinta bilietų kasų patalpa, o viduje pakeisti nauji
elektros laidai. Teritorijoje pakeista nauja tvora prie sutikimo vartų.

A. Andriulaitis
Statybos ir
restauravimo sk.

Užtverta vandenvietės teritorija lentų tvora, plotas16,8 a.
Suremontuota vandenvietės patalpa, pakeistas giluminio siurblio kabelis,L= 85m.Vamzdis
L= 70 m. Išsiplėtimo bakas 500 ltr. talpos.
Dirgalio sodyboje paklotas drenažas, L= 130m.
Aukštaitijos sektoriuje, pakeista nauja pynučių – žiogrių tvora L= 150m.
Žemaitijos sektoriuje, suremontuota pusiau gulstinė ir pynučių bendras L = 365m.
Pagaminti ir sumontuoti Vaivadiškių kepurinio malūno sparnai.
Ūkiniame kieme pastatytas laikinas statinys – garažas, kurio plotas 130m2
2012-06-01
Dėl lėšų trūkumo buvo priimtas kitas sprendimas: ant MTZ-50 traktoriaus dviašės priekabos
bazės sumontuotas fekalijų ištraukimo mechanizmas. Fekalijos išvežamos į jau veikiančius
valymo įrengimus.

A. Andriulaitis
Statybos ir
restauravimo sk.

Elektros instaliacija Mičiūnų pirkioje nepakeista dėl lėšų trūkumo. Tačiau paklotas naujas
elektros kabelis iš ūkinio kiemo pastotės į ūkinių vartų apsaugos postą, L= 171m.

Technikos ir ūkio
sk.

Patikrinti ir parengti tranzitinių
elektros spintų renovacijos projektą.

2012-03-01 tranzitinių elektros spintų renovacijos projektas neparengtas dėl papildomų
nenumatytų darbų. Suremontuota 8vnt. elektros spintų.

Technikos ir ūkio
sk.

Mūrinių tualetų (požeminio,
miestelio, sutikimo vartų) vidaus
patalpų sanitarinių mazgų remonto
darbai.

2012-05-01 Patalpos suremontuotos , pakeisti nauji klozetai (8 vnt)..

Technikos ir ūkio
sk.

2012 m. I-IV ketv.
Parengtos ir atnaujintos sodybų želdinių ekspozicijos lankymo sezonui. Visą sezoną vykdyta
želdinių ekspozicijų priežiūra. Rudenį ekspozicijos paruoštos žiemai. Ekspozicijas uždarius,
jos prižiūrėtos: sutvarkytos gėlių ir daržovių sėklos, paruošta žemė kambarinių gėlių
persodinimui.

G. Žumbakienė
Miškotvarkos ir
kraštovaizdžio sk.

Paruoštos sodybos sezono atidarymui. Įdirbti daržai, pasėti linai, grikiai, sukaltos kartys
apyniams. Visą sezoną šienautos sodybos ir teritorija. Vykdytas sanitarinis miško kirtimas
Kv.2 skl.1,2,3,4,5,6; Kv. 4 skl.7; Kv. 6 skl. 9; Kv. 7 skl.21; Kv.556 skl. 27,28. Atliktas

Miškotvarkos ir
kraštovaizdžio sk.

Parengti projektą ir įrengti trims
mūriniams tualetams fekalijų
surinkimo duobes, atitinkančias visus
EOS reikalavimus. Iš ūkinio kiemo
nutiesti vandentiekį į Pakapių ir
Mičiūnų sodybas.
Perdaryti elektros instaliaciją
Mičiūnų pirkioje.

Parengti ir atnaujinti sodybų
želdinių
ekspozicijas
lankymo
sezonui. Visą sezoną vykdyti
želdinių
ekspozicijų
priežiūrą.
Rudenį ekspozicijas paruošti žiemai.
Dirbti interpretatore muziejaus
renginiuose.
Paruošti sodybas sezono atidarymui.
Visą sezoną šienauti sodybas,
teritoriją. Atlikti atrankinį sanitarinį

Technikos ir ūkio
sk.
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kirtimą kv. Nr. 1, kv. Nr. 3, kv. Nr
4, kv. Nr. 6, kv. Nr 556. Išvalyti
traką kv. Nr 6, sk. 2,3,5,6,7,13.
Gaterinėje
išpjauti
muziejui
reikiamą
medieną
ir
lentas.
Prižiūrėti bityną.

Gyvulininkystė,
augalininkystė

3.4. Architektūros sk.

Surašyti pagal patvirtintas normas
pašarų nurašymo aktus.
Organizuoti dvikinkių uždengtų
rogių lankytojų vežiojimui
pagaminimą.
Įsigyti dvivietę automobilinę
priekabą arklių gabenimui.
Organizuoti pavasario sėją: vietos
parinkimas, sėklos įsigijimas, žemės
įdirbimas.
Organizuoti uždengiamo vežimaičio
įrengimą lankytojų vežiojimui.
Organizuoti žemaitukų konkūrą.
Organizuoti ūkinio kiemo daržinėsarklidės stogo perdengimą.
Organizuoti ūkinio kiemo daržinėje
gardų arkliams įrengimą.
Organizuoti arklių bandos
vakcinaciją nuo gripo ir stabligės.
Organizuoti arklių kaustymą.
Papildomai
Statybos ir remonto darbų LLBM
ekspozicijoje projektinių sprendinių
rengimas ir vykdymo priežiūra.
Techninių specifikacijų remonto ir
restauracijos darbams kūrimas ir
komplektavimas.
Papildomų gardų daržinėje (ūkiniame

einamasis kirtimas Kv. 6 skl.1. Išvalytas trakas kv. Nr.6 skl. 2,3,5,6,7,13.
Pagaminta 245,65 ktm rąstų ir 66 ktm malkų. Gaterinėje išpjauta 126,11 ktm rąstų.
Paruošti želdinimo projektai sanitarinio plyno kirtimo Kv. Nr.8 skl. 5, 22 ir Kv. Nr. 9 skl.
26.
Paruošta ir apsėta 4,6 ha žemės plotas: 2,5 ha avižų, 0,9 ha kviečių ir 1,2 ha rugių.
Teritorijoje išlyginti šernų ir kurmių išrausti laukai.
Supjauta ir sukapota 30 m³ malkų.
Pagaminta ir parvežta eglišakių šakų (žiogrių) 50 m³.
Nuo teritorijoje esančių prūdų nupjautos nendrės.
Paruošta 17,2 t šieno.
Bityno darbai: atliktas peržiemojusių bičių šeimų pavasarinis patikrinimas (31 šeima).
Paruošti koriai, išplėsti lizdai, uždėti magazinai, keičiamos pasenusios motinėlės. Išimta
509,9 kg medaus.2012 m.
2012 m. I-IV ketv. paskaičiuota ir parašyta 27 pašarų nurašymo aktai.

R. Gaigalas

Dėl ligos ir lėšų trūkumo nepagamintos dvikinkės uždengtos rogės lankytojų vežiojimui.
Įsigyta dvivietė automobilinė priekaba arklių gabenimui. Nupirktas sustambinto tipo
žemaitukų eržilas Šerkšnas.
Organizuota pavasario sėja. Įsigyta sėkla. Parinkta vieta trilaukei žemdirbystės sistemai
demonstruoti.
Dėl ligos ir lėšų trūkumo nepagamintas uždengtas vežimaitis lankytojų vežiojimui.
Dėl ligos neorganizuotas žemaitukų konkūras muziejuje.
Dėl ligos ir lėšų trūkumo neperdengtas ūkinio kiemo daržinės - arklidės stogas. Neįrengti
papildomi gardai.
Dėl ligos ir lėšų trūkumo neįrengti papildomi gardai daržinėje.
Atlikta vakcinacija nuo gripo ir stabligės septyniolikai arklių.
Kaustyta 26 arklių kanopos.
Organizuotas arklių bandos kraujo paėmimas. Atliktas arklių bandos ščipavimas
(mikroschemų įvedimą po oda). Surašyti lydraščiai, suklijuoti formoje ŽĖ, pasuose ir
sertifikatuose mikroschemų rodmenys. Paruoštos patalpos gyvulių žiemojimui.
Parengti projektiniai sprendiniai Račkiškių koplyčios tvoros ir vartų įrengimui.
Suvalkijos sekt. parengta pusgulstinės tvoros projektiniai sprendiniai
Kyliškių sodybos vartų brėžiniai – 2 vnt

2012-05-01 neatlikta dėl kitų neplaninių darbų.

S. Lauciūtė

S. Lauciūtė
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kieme) suprojektavimas, sąmatiniai
skaičiavimai
Apsauginių
žaliuzių
įrengimo
projektiniai pasiūlymai ir techninės
užduoties tiekėjų apklausai rengimas

Direktorė
(Vadovo pareigos)

R. Gaigalas
2012 m. I ketv. parengti projektiniai pasiūlymai ir organizuota tiekėjų apklausa. LLBM
sutikimo vartų kasose sumontuotos dekoratyvinės apsauginės žaliuzės.

___________________________
(parašas)

S. Lauciūtė
R.Aranauskas

Violeta Reipaitė
(vardas, pavardė)
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