Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kult ros ministro
2009 m. sausio 15 d. sakymu Nr. V-12
(Lietuvos Respublikos kult ros ministro
2010 m. sausio 12 d. sakymo Nr. V- 17 redakcija)
TIPIN MUZIEJAUS VEIKLOS METIN S ATASKAITOS FORMA
LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis
Buvo planuota
I. ADMINISTRACIN
VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas Surengti du muziejaus tarybos pos džius.
(pos dži skaičius,
svarbiausi svarstyti
klausimai ir priimti
sprendimai)

2. Muziejaus vidaus darbo
tvarką reguliuojanči
dokument rengimas (kokiu
tikslu ir kada patvirtinti
nauji dokumentai)

Parengti 2015 metams dokumentacijos
planą ir pateikti tvirtinimui.
Parengti
neperiodini
informacinio
pob džio leidini tiražo paskirstymo planus
2014 metams.
Parengti ir pateikti tvirtinimui muziejaus
vieš j ryši planą.
Patikslinti ir papildyti Lietuvos liaudies
buities muziejaus nereikalingo netinkamo
(negalimo) naudoti turto pardavime
viešuose preki aukcionuose tvarką.
Parengti ir patvirtinti darbuotoj
kvalifikacijos k limo planą 2014 metams.
Parengti ir pateikti tvirtinimui ginkluot
konflikt ir kit ekstremali situacij
atvejais atliekam kult ros vertybi
evakavimo darb tvarką. Sudaryti
išskirtinę etninę, istorinę, estetinę ir
mokslinę vertę turinči kilnojam vertybi
sąrašus su topografiniais žym jimais.

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

Surengti 2 muziejaus tarybos pos džiai:
1. 2014 m. vasario 6 d. muziejaus taryboje svarstyta 2013 m. Lietuvos liaudies
buities muziejaus veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos planas. Nutarta veiklos
ataskaitą ir planą su pataisymais teikti Kult ros ministerijai.
2. 2014 m. gruodžio 5 d. muziejaus taryboje svarstyti klausimai:
 D l 2015 m. muziejaus lankymo ir kit paslaug kain tvirtinimo.
 D l r m j nuostat tvirtinimo
Nutarta: pataisius dokument projektus pagal pastabas, kurias elektroniniu b du
pateik Kult ros ministerijos atstov Jolanta Kaznauskait , patvirtinti sakymais.
Patikslintas ir patvirtintas 2014-12-31 direktoriaus sakymu Nr. V – 154 Lietuvos
liaudies buities muziejaus dokumentacijos planas 2015 metams. Suderintas su
Kult ros ministerija.
Parengtas ir patvirtintas 2013-12-31 direktoriaus sakymu Nr. V – 156 Lietuvos
liaudies buities muziejaus neperiodini informacinio pob džio leidini tiražo
paskirstymo planas 2014 metams
Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus vieš j ryši planas, patvirtintas
2014-03-17direktoriaus sakymu Nr. V-32
Patikslinta, papildyta ir patvirtinta 2014-03-13 direktoriaus sakymu Nr. V-31
Lietuvos liaudies buities muziejaus nereikalingo netinkamo (negalimo) naudoti
turto pardavimo viešuose preki aukcionuose tvarka.

V. Reipait

Parengtas ir patvirtintas 2014-03-26 direktoriaus sakymu Nr. V-33 darbuotoj
kvalifikacijos k limo planas.
Parengta ir patvirtinta 2014-11-26 sakymu Nr. V-123 LLBM galim pavoj ir
ekstremali situacij rizikos analiz .
Parengtas evakavimo gaisro atv ju prioritetini KKV verybi sąrašas su aprašais
(11 vertingiausi eksponat ), išfotografuota, nubraižyta saugojimo viet schemos,
evakavimo keliai.

A. Lygnugarien

Ž. Rimavičien
J. Skardži t
J. Skardži t
V. Juodelyt

S. Plaščinskien
A. Jociuvien
N. Norvaišait
R. Žaltauskas
Buities sk.

Parengti ir patvirtinti priešgaisrin s saugos
priemoni aprašą.
Parengti ir pateikti tvirtinimui eksponat
skaitmeninimo tvarką.
Parengti savanorišk darb atlikimo
sutarties formą ir pateikti ją tvirtinimui.
Neplanuota
Neplanuota
3.Muziejin s veiklos
sutarči su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apib dinimas, galiojimo
laikas)

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

Parengti bendradarbiavimo sutartis
papildom l š gavimui ir lankytoj
aptarnavimo gerinimui.

Sudaryta ir 2014-12-03 sakymu Nr. V-125 patvirtinta priešgaisrin technin
komisija (rizikos valdymo grup ), apibr žtos jos nari funkcijos. 2014-12-03
sakymu Nr. V-124 patvirtinta darbuotoj mokymo priešgaisrin s saugos
klausimais programa.
Parengtas ir 2014-03-27 sakymu Nr. V-34 patvirtintas LLBM skaitmeninimo
tvarkos aprašas
Rengiama savanorišk darb atlikimo sutarties forma. Tvirtinimui bus pateikta
2015 m. I ketv.
Parengtos, pateiktos svarstymui ir patvirtintos 2014-12-29 sakymu Nr. V-136
2015 m. muziejaus lankymo ir kit paslaug kainos eurais.
Parengti, pateikti svarstymui ir patvirtinti 2014-12-29 sakymu Nr. V-137 2015 m.
muziejaus r m j nuostatai
2014-01-27 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Maž j alaus darykl
asociacija, vykdant tarptautin projektą „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok efektus,
tradicijas, kult rasį.
2014-02-10 pasirašyta sutartis Nr. 2014/30 su UAB „Busines Tour Compa-nyį d l
muziejaus lankymo ( vežti turist grupes). Sutartis galioja iki 2014-12-31
2014-02-21 pasirašyta paramos sutartis Nr. 2014/31 su Vš GMM projektais „D l
Užgav ni r mimo, populiarinant tradicines kalendorines šventesį.
2014-03-17 pasirašyta „ Vieš j darb gyvendinimo ir finansavimoį sutartis Nr.
VD-07(4)/sut-68/28 su Kauno teritorine darbo birža ir Kaišiadori rajono
savivaldyb s administracija.
2014-04-24 pasirašyta pagal ESF projektą „Išlik darbo rinkojeį darbinimo
subsidijuojant gyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. ESF-IDR-IS-055(4) su
Kauno teritorine darbo birža.
2014-06-12 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis nr. 2014/39 su Lietuvos j r
skautais d l stovykl rengimo.
2014-06-16 pasirašyta paramos sutartis su UAB „Klasmann – Deilmannį d l
durpi jurtos atstatymui.
2014 m parengta ir pasirašyta 140 veiklos sutarči .

S. Plaščinskien
V. Buk nas
E. J. Mork nas
I. Levickait
Vaškevičien
V. Pilionis
J. Skardži t
J. Skardži t
A. Lazauskien
D. Blaževičien
D. Blaževičien
A. Lygnugarien
A.Lygnugarien

V. Pilionis
V. Pilionis
V. Reipait

Pasirašyti bendradarbiavimo sutart su
daugiavaiki šeim asociacija „Mesį.

2014-02-25 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su daugiavaiki šeim asociacija
„Mesį. Muziejus sipareigojo turininga ir prasminga veikla užimti Daugiavaiki
šeim asociacijos Mes narius.

D. Blaževičien

Parengti ir pateikti Kult ros ministerijai
kult ros paveldo aktualizavimo
investicini projekt aprašymus.

2014-02-17 parengtas ir pateiktas investicinio projekto „Dirgalio sodybos
pritaikymas dinamin ms ekspozicijomsį aprašymas. Projekto paraiška nebuvo
atrinkta.
2014-02-17 parengtas ir pateiktas investicinio projekto „Nekilnojamojo kult ros
paveldo infrastrukt ros pritaikymas veiklinimuiį aprašymas. Projekto paraiška
nebuvo atrinkta.

E. Dabregait
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Parengti ir pateikti Kult ros ministerijai
kult ros
infrastrukt ros
aktualizavimo
investicini projekt aprašymus.

Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos
kult ros tarybai, siekiant vykdyti tęstin
leidybos projektą Lietuva miniatiūroje:
Informacinis leidinys apie Lietuvos liaudies
buities muziejų: Dzūkija.
Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos
kult ros tarybai muziejini vertybi
restauravimo ir prevencinio konservavimo
projektams finansuoti.
Parengti ir pateikti paraišką LR Kult ros
ministerijai Istorin s atminties išsaugojimo
iniciatyvos gyvendinimo finansavimo
programai.
Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos
kult ros tarybai Kult ros ir meno
darbuotoj kvalifikacijos tobulinimo
finansavimo programai
Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos
kult ros tarybai Muziejin s veiklos projekt
finansavimo programai. Muziejaus
ekspozicijos rengimo 40-mečio proga
Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos
kult ros tarybai Muziejini vertybi
sigijimo finansavimo programai
Parengti ir pateikti 1- 2 projektus
tarptautini fond program gyvendinimo
finansavimui.

2014-02-17 17 parengtas ir pateiktas investicinio projekto „Lietuvos liaudies buities
muziejaus centrini sutikimo vart rekonstrukcijaį aprašymas. Praeitas pirminis
etapas.
2014-11-26 Parengtas ir pateiktas rinkodaros planas ir investicij poreikis LR
Kult ros ministerijai pagal programą Kult ros objekt aktualizavimas 2014-2020
m.: Centrinių sutikimo vartų rekonstrukcija ir modernizavimas. Laukiama
atsakymo.
2014-03-19 parengta ir pateikta Nekilnojamojo kult ros paveldo pažinimo sklaidos,
atgaivinimo ir leidybos projekto dalinio finansavimo valstyb s biudžeto l šomis
paraiška, siekiant vykdyti tęstin leidybos projektą „Lietuva miniatiūroje:
Informacinis leidinys apie Lietuvos liaudies buities muziejų: Dzūkija“.
Finansavimas negautas.

E. Dabregait

2014-11-26 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos kult ros tarybai pagal programą
Atminties institucijose saugom kilnojam j kult ros vertybi restauravimas ir
konservavimas: Eksponato klojimo, atkelto iš Užusienio kaimo, Pasvalio rajono
stogo restauravimas, taikant senąsias stogų dengimo technologijas. Laukiama
atsakymo.
2014-05-12 parengta ir pateikta paraiška LR Kult ros ministerijai Istorin s
atminties išsaugojimo iniciatyvos gyvendinimo finansavimo programai Gedulo ir
vilties diena. Finansavimas gautas. 2014-06-15 vyko renginys.

E. Dabregait

Paraiška nepateikta. Planuota pasinaudoti parama kelionei Mokymosi visą
gyvenimą Europos muziej po atviru dangumi tinklo nari susitikimą (LLOAM),
Den Gamle By muziej , Danija. Susitikime nedalyvauta. Kult ros ir meno
darbuotoj kvalifikacijos tobulinimo finansavimo programos prioritetai neatitiko
renginio tiksl .
Atsisakyta teikti paraišką finansavimui gauti, nes Lietuvos kult ros taryba kvietimą
teikti paraiškas paskelb tik balandžio m n.
Finansavimas b t gautas ne laiku. Muziejaus ekspozicijos rengimo 40-mečio
renginys vyko birželio 19 d.
2014 m. Lietuvos kult ros taryba neskelb kvietimo paraiškoms Muziejini
vertybi sigijimo finansavimo programai teikti.

G.Šapranauskait

2014-01-31 parengta ir pateikta paraiška LRKM pagal programą LT07 Promotion
of diversity of culture and arts within European cultural heritage Partnership
proposal from Open Air Museum of Lithuania. Partneriai nerasti.
2014-07-30 Parengta ir pateikta LR Kult ros ministerijai projektinio pasi lymo
paraiška Kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro medinio paveldo objektų
ir archyvinės medžiagos prieinamumo visuomenei didinimas pagal Skaitmeninio
kult ros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2014-2020 met programą. Laukiama
atsakymo.
2014-12-01 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos kult ros tarybai pagal programą

E. Dabregait

E. Dabregait

E. Dabregait
E. J. Mork nas

E. Dabregait

E. Dabregait

E. Dabregait

E. Dabregait
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Vaikams ir jaunimui skirti kult ros bei kult rin s edukacijos projektai, meno
renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas: Pasistatyk namą pats. Laukiama
atsakymo.
2014-11-26 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos kult ros tarybai pagal programą
Vaikams ir jaunimui skirti kult ros bei kult rin s edukacijos projektai, meno
renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas: Užgavėnių ličynos. Laukiama
atsakymo.
2014-11-26 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos kult ros tarybai pagal programą
Vaikams ir jaunimui skirti kult ros bei kult rin s edukacijos projektai, meno
renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas: Sužinok, atspėk, laimėk. Laukiama
atsakymo.
2014-04-07 Parengta ir pateikta paraiška Baltijos muzeologijos mokyklai. 2014-0608/14 dalyvauta tarptautiniame Baltijos šali projekte „Baltic Museology Schoolį
(Baltijos muzeologijos mokykla) Haapsalu, Estijoje.

D. Blaževičien
E. Dabregait
A. Augustaitien
E. Dabregait

E. Dabregait
R. Perlibait

Tęstinių projektų vykdymas
Gavus finansavimą pateiktam Muziejini
vertybi restauravimo ir prevencinio
konservavimo finansavimo iš dalies
valstyb s biudžeto l šomis projektui
„LLBM bažnyčios molbertin s tapybos
eksponat restauravimasį, užsiimti
projekto sklaida, paruošti projekto
ataskaitą.
Tęsti Muziejini vertybi restauravimo ir
prevencinio konservavimo finansavimo iš
dalies valstyb s biudžeto l šomis projektą,
pateikiant Lietuvos kult ros tarybai projekto
paraišką restauruoti du medinius muziejaus
miestelio Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios altorius (Šv. Jurgio ir Švč. M.
Marijos). Paruošti paraiškos projektą
Vykdyti projektą „Kult rinio paveldo
pažinimo taka mokymuisi Šiaur s ir
Baltijos šalyseį (Implementing HLO)
(Šiaur s šali ministr taryba) (Šalis
koordinator Švedija).
Vykdyti projektą „Kult ros gidas senjor
aktyviai veiklaiį (Culture Guides for Active
Ageing), finansuojamą Nordplus Adult
programos (Šalis koordinator Danija).

Projekto LLBM bažnyčios molbertinės tapybos eksponatų restauravimas
gyvendinimas ir ataskaitos parengimas.
Finansavimas buvo gautas, projektas vykdytas, ataskaita paruošta. Ruošiama
informacija apie tęstinio restauravimo projekto rezultatus – užbaigtą LLBM
bažnyčios viso Kryžiaus kelio stoči ciklo restauravimą, kuri bus pateikta Kauno
arkivyskupijos internetiniame puslapyje www.kaunoarkivyskupija.lt

I. Dringelyt ,
E. Dabregait

2014-11-26 projekto paraiška paruošta ir pateikta Lietuvos kult ros tarybai. Joje
numatytas 3 met ir 3 etap tęstinio projekto „LLBM bažnyčios eksponat : Švč. M.
Marijos ir Šv. Jurgio altori retabul restauravimas 2015 – 2017 m.į I etapas –
„LLBM bažnyčios eksponat : Šv. Jurgio altoriaus titulinio paveikslo „Šv. Jurgisį
restauravimas ir Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altori retabul tyrimaiį. Taip pat
surastas privatus projekto I etapo r m jas.

I. Dringelyt

Projektas vykdytas: išverstas iš angl kalbos, adaptuotas ir parengtas klausimynas
„Kelion s laikuį programai vertinti, klausimynas išplatintas 100 respondent ,
atsakym sulaukta – 13; Parengtas straipsnis leidiniui angl kalba tema „30‘s-40‘s
of 20 century connecting generations: adults and children learning together” (6
lapai); 2014-11-10/12 dalyvauta projekto partneri susitikime Ostersunde, Švedija;
2014-11-24 parengta ir pateikta projekto galutin ataskaita.
Projektas vykdomas. Komunikacija, dokument , tarpini ataskait rengimas, veikl
aprašymas, vertinimas; 2014-05-09 surengtas 1d. seminaras. Kaišiadori TAU
studentams (29 asmenims); „Kelion s laiku metodas ir jo taikymo galimyb sį;
Vykta projekto partneri susitikimus: 2014-06-15/18 Tartu, Estija; 2014-12-07/09
Kopenhagą.

G. Šapranauskait

G. Šapranauskait
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Vykdyti (drauge su Kauno Technologijos
Universitetu) projektą „Tradicin s tekstil s
ir
tautinio
tapatumo
išsaugojimas
šiandienin je ekologin je visuomen jeį.
Tyrim
objektas – interjero audiniai.
(Suvalkija, Mažoji Lietuva ir žemaitiški
paribio rajonai). (Projekto trukm 2012-07–
2014-06). Projekto medžiagą priduoti
archyvą.
Vykdyti projektus su Darbo birža: vieš j
darb ir „Integravimas darbo rinkąį.

Projektas vykdytas. Organizuota audini kopij gamyba (pagaminta 40 metr
etnografini audini kopij .)
2014-05-7/9 organizuoti trys seminarai „Tekstil gyvenam j nam interjere XIX
a. – XX a. I p.į ir „Tautinio tapatumo išsaugojimo galimyb s šiandienin je
gyvensenojeį aukšt j mokykl studentams, gamybininkams, muziejininkams.
Seminarui atrinkta ir išeksponuota 29 tekstil s eksponatai bei projekto vykdymo
metu išaustos audini kopijos. Skaitytas pranešimas „Tekstil s ekspozicijos
Lietuvos liaudies buities muziejuje: k rimo metodika ir audini išsaugojimo
problemosį. Vesti teoriniai - praktiniai užsi mimai muziejaus ekspozicijose.
Parengti du išaust audini skiauči albumai gamybininkams.
Bendradarbiaujant su Kauno teritorin s darbo biržos Kaišiadori skyriumi ir
Kaišiadori rajono savivaldyb s administracija vykdyti 2 projektai, sezono metu
darbinta 14 bedarbi :
1. Vieš j darb projektas nuo 2014-04-01 iki 2014-09-30. darbinta 13 asmen .
2. ESF projektas įIšlik darbo rinkojeį. Pagal š projektą darbintas 1 bedarbis.
Vykdomas nuo 2005 m. (su pertraukomis) investicij projektas „Lietuvos liaudies
buities muziejaus p sči j kelio su tiltu – užtvanka rekonstravimasį, finansuojamas
LR Susisiekimo ministerijos.

E. Nenartaviči t

A. Lygnugarien

V. Reipait
A.Andriulaitis

Dalyvavimas projektuose
Dalyvauti vykdant projektus,
finansuojamus pagal EEE finansinio
mechanizmo programą.
1 „Medin s architekt ros paveldo
konservavimo, tyrim ir mokymo centro
vystymas, pritaikant buvusio Aristavel s
dvaro r m pastatąį.
2. „Sal etnoarchitekt rinio kaimo dviej
sodyb sutvarkymas ir atgaivinimasį

Dalyvauti tarptautin s institucijos „Šiaur s
šali kult ros paveldo mokymo ir k rybos
centrasį (The Nordic Centre of Heritage
Learning and Creativity AB) valdybos
darbe.
Dalyvauti gyvendinant projektą įThink
before drink: be aware of effects, traditions
and culturesį („Pagalvok prieš išgerdamas:

Dalyvauta, vykdant projektus, finansuojamus pagal EEE finansinio mechanizmo
programą.
Parengtos technin s užduotys viešiesiems pirkimams. Konsultuoti projektuotojai
rengiant Tvarkybos ir Techninius projektus „Medin s architekt ros paveldo
konservavimo, tyrim ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavel s
dvaro r m pastatąį ir „Sal etnoarchitekt rinio kaimo dviej sodyb sutvarkymas
ir atgaivinimasį

R. Aranauskas
R. Bertaši t

Dalyvauta gyvendinant projektą. Nr.EEE-LT06-KM-01- K-01-100 Atsakinga už
projekto mokymo ir viešinimo veikl organizavimą, asmuo kontaktams. 2014-0605 dalyvauta CPVA 1 d. seminare.

G. Šapranauskait

Dalyvauta gyvendinant projektą. Nr.EEE-LT06-KM-01- K-01-099 Atsakinga už
projekto mokymo ir viešinimo veikl organizavimą, asmuo kontaktams. 2014-0605 dalyvauta CPVA 1 d. seminare.
Dalyvauta tarptautin s institucijos „Šiaur s šali kult ros paveldo mokymo ir
k rybos centrasį (The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB)
valdybos pasitarimuose per Skype – 3 kartus, susirašin jimas, e- paštu.

E. Dabregait

Su projekto dalyviais bendrauta el. paštu ir skaipu (skype) derinant b sim vizit
detales ir numatom darb korekcijas.
2014-05-28/31 vykta su grupe projekto partneri susitikimą Švedijoje, Gavleje.

A. Lazauskien

G. Šapranauskait
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žinok efektus, tradicijas, kult rasį).
Projekto partner s: Italija, Rumunija,
Ispanija, Švedija, Turkija. Projekto trukm :
2013-2015 m.

Dalyvauti socialiniame projekte „Šeim
karavanasį kaip partneriai.
Neplanuota

Neplanuota

5. Kiti darbai

Surengti Mokslin s metodin s tarybos
pos džius ekspozicij , parod rengimo
klausimais.
Architekt ros, Buities, amat ir versl
(toliau Buities sk.), Fond ir restauravimo
skyriaus, Edukacij ir rengini skyri
darbuotoj individuali darbo plan ir
užduoči rengimas ir aptarimas skyri
susirinkimuose. Plan ir ataskait
rengimas.
Skyriuose pravesti darbuotoj veiklos
aptarimą ir vertinimą einam j met
pradžioje.

Sukurta informacin projekto skrajut su logotipu ir pagrindine informacija skirta
projekto viešinimui. Pateikta medžiaga projekto interneto svetainei
www.thinkbeforedrink.eu.
Surinkta medžiaga apie alkoholio vartojimo šalyse tradicijas ir dabartinę situaciją
ir parengti šali pristatymai – aprašymai („country reportį), skirti sociokult rinei
studijai. Parengtas pranešimas apie Lietuvą ir pristatytas susitikimo Švedijoje metu.
Parengtas lietuviškas lankstinuko variantas. Sukurtas video filmukas apie alkoholio
vartojimą Lietuvoje. 2014-09-04/07 surengtas projekto „Think before drinkį (TBD)
dalyvi susitikimas Rumšišk se. Suorganizuota kult rin išvyka projekto
partneriams Stakliškes, Birštoną, Kauną. Vykdytas projekto viešinimas: LLBM
interneto svetain , „Kaišiadori aidai”, „Atspindžiai”, Švietimo main paramos
fondo interneto svetain .
Dalyvauta socialiniame projekte „Šeim karavanasį kaip partneriai. Daugiavaiki
šeim asociacija įMes” kartu su muziejumi per Užgav ni ir Velyk rengin
pristat visuomenei gražios ir sąmoningos šeimos id ją.
Dalyvauta rengiant ir teikiant pasi lymus tarpžinybinei programai „Modernus
nuteist j asmen profesinis rengimas ir darbinimo pl tra Lietuvojeį. Susipažinta
su dokumentais, rengti pasi lymai, dalyvauta pasitarimuose: Lietuvos
pramoninink konfederacijoje, Vilniuje – 3 kartus; Pravienišk se - 1 kartą (201403-05)
Dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto muzeologijos katedros projekte
„Individualaus muziejini rinkini prevencinio konservavimo planasį. Parinktoje
saugykloje nuo 2014-07-01 iki 2014-10-01 pildytas temperat ros ir dr gm s
žurnalas, išvestos temperat ros ir dr gm s svyravimo kreiv s.
Surengti 4 mokslin s metodin s tarybos pos džiai: 2014-02-14 „D l muziejuje
rengiam parod koncepcij į, 2014-07-24 „D l partizan bunkerio kopijos
rengimo LLBM eksponatiniame name Šumin k., Ignalinos r.į, 2014-10-20 „D l
2015 m. nauj parod ir ekspozicij atnaujinimo, d l Miči n sodybos aptv rimoį,
2014-10-31 „D l liaudies skulpt ros ir „Vaikyst s sakm į parod koncepcij į.
Parengti 2014 m. Architekt ros skyriaus darbuotoj individual s darbo planai.
Užduotys aptartos skyriaus susirinkimuose. Parengta skyriaus 2014 m veiklos
ataskaita. Aptartas darbuotoj veiklos vertinimas .
Buities, versl ir amat skyriaus susirinkimai:
2014-01-10 d l 2014 m. darbo plano;
2014-01-22 d l 2014 m. darbo plano patikslinimo;
2014-03-31 d l 2014 m. I ketvirčio darbo plano vykdymo ir eksponat
skaitmeninimo.
2014-11-11 Kult ros ministerijos paruoštos eksponat vertinimo metodikos
svarstymas.

J. Samulionyt ,
E. Dabregait
I. Levickait Vaškevičien ,
R. Aranauskas
J. V. Pilionis,
R. Žaltauskas,
D. Blaževičien
G. Šapranauskait

A. Jociuvien
M. Kairyt
E. J. Mork nas
Sekretoriavo
R. Perlibait .

R. Aranauskas

J. Samulionyt
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Rengti administracinius pasitarimus kartą
per m nes .
Surengti bendrą Edukacij ir rengini ,
apsaugos, buhalterin s apskaitos, fond ir
restauravimo skyri susirinkimą d l
lankytoj aptarnavimo gerinimo.

Surengti du visuotinius darbuotoj
susirinkimus.
1. Pateikti Rumšiški seni nijai paraišką
d l paramos už žem s kio naudmenas ir
kitus plotus.
2. Pristatyti deklaraciją Kaišiadori
valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
d l muziejaus biologinio turto - biči
šeim .
3. Pateikti Aplinkos ministerijai prašymą
d l miško kirtimo apimči muziejaus
teritorijoje.
Nacionalinei mok jim agent rai pateikti
ataskaitą d l 2007-2013 met programos
„Miškininkyst s potencialo atk rimas ir
prevencini priemoni diegimasį projekto

Parašytas 2015 m. Edukacij ir rengini skyriaus darbo planas ir parengta 2014 m.
veiklos ataskaita.
Edukacij ir rengini skyriaus susirinkimai:
2014-01-10 d l Edukacij ir rengini skyriaus darbo plano;
2014-05-21 d l muziejaus 40-čio rengini
2014-06-27 d l Edukacij ir rengini skyriaus plano vykdymo.
2014-11-20 d l lankymo kain ir rengini 2015 m.
2014-12-22 d l 2014 m. darbo veiklos
Fond ir restauravimo skyriaus. Parašyta 2013 m. veiklos ataskaita ir 2014 m.
veiklos planas.
Fond ir restauravimo skyriaus susirinkimai:
2014-01-07 2013 m. atlikt darb ir 2014 m. planuojam darb aptarimas.
2014-05-22 sezono atidarymo darb aptarimas.
2014-06-19 aptartas medini eksponat paruošimas fumigacijai.
2014-09-17 aptarti sezono uždarymo darbai.
2014-12-18 aptartas planuot darb vykdymas.
2014 m. surengta 14 administracini pasitarim svarbiausiais muziejin s veiklos
klausimais.
2014-03-31 dalyvauta buities , amat ir versl skyriaus darbuotoj susirinkime d l
2014 m. I ketvirčio darbo plano vykdymo ir eksponat skaitmeninimo.
2014-04-25 surengtas bendras edukacij ir rengini , apsaugos, buhalterin s
apskaitos, fond ir restauravimo skyri darbuotoj pasitarimas d l lankytoj
aptarnavimo gerinimo.
2014-05-06 susitikimas surengtas bendras edukacij ir rengini , apsaugos skyri ir
nuominink susirinkimas d l lankytoj aptarnavimo gerinimo.
Organizuoti ir pravesti 2 visuotiniai darbuotoj susirinkimai:
1. 2014-04-13 Darbuotoj saugos ir sveikatos komiteto steigimas ir darbuotoj
atstov komitetą rinkimas.
2. 2014-12-29 2014 m. skyri muziejin s veiklos ataskait aptarimas.
1. 2014-05-23 pateikta Rumšiški seni nijai paraiška d l paramos už žem s kio
naudmenas ir kitus plotus.
2. 2014-07-22 pristatyta deklaracija Kaišiadori valstybinę maisto ir veterinarijos
tarnybą d l muziejaus biologinio turto - biči šeim .
3. 2014-11-11 Aplinkos ministerijai pateiktas prašymas d l miško kirtimo apimči
muziejaus teritorijoje.

2014-01-13 Nacionalinei mok jim agent rai parengta ir pateikta projekto
gyvendinimo galutin ataskaita d l 2007-2013 met programos „Miškininkyst s
potencialo atk rimas ir prevencini priemoni diegimasį.

D. Blaževičien

A. Jociuvien

V. Reipait
V. Reipait

V. Reipait

V. Juodelyt

A.Kazlauskien
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vykdymo.
Centrinei projekt valdymo agent rai
pateikti deklaraciją d l „Medinio paveldo
restauratori ir tradicini amat praktinio
mokymo pl tra Lietuvos liaudies buities
muziejuje, atstatant Aristav l s dvaro
sodybos r musį projekto vykdymo.
Parengti ir pateikti valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai Geriamojo vandens
programin s prieži ros planą, vandens
m gini tyrim rezultatus.
Organizuoti ir vykdyti darbuotoj saugos
ir sveikatos priemones, rengti ir pravesti
vadinius (naujai darbintiems) darbuotoj
instruktažus ir periodinius darbuotoj
instruktažus darbo vietoje, mokymo
programas darbuotojams, kurie vykdo
pavojingus darbus. Organizuoti darbuotoj
žini patikrinimą iš darbuotoj saugos ir
sveikatos srities.

Parengti civilin s saugos 2014 met planą.
Parengti civilin s saugos pagrind
mokymo planą.
Organizuoti profesin s rizikos vertinimą,
prevencijos priemoni plano parengimą
Vykdyti vieš j pirkim proced ras, rengti
vieš j pirkim sutarči projektus, teikti
ataskaitas VPT.

2014-05-09 Centrinei projekt valdymo agent rai pateikta deklaracija d l Medinio
paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies
buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus projekto vykdymo.

E. Dabregait

2014-05-08 parengtas ir pateiktas valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
Geriamojo vandens programin s prieži ros planas. Paimti vandens m giniai
tyrimams atlikti, rezultatuose tiriami saugos ir kokyb s rodikliai neviršijo leistin
norm .
2014-01-05 pravestas periodinis darbuotoj saugos ir sveikatos instruktavimas
darbo vietoje administracijos darbuotojams; instruktuoti kit skyri darbuotojai
darbo vietoje
Parengta ir 2014-05-08 sakymu Nr. V-58 patvirtintos programos: „Darbuotojo,
dirbančio su gyv nais, mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir sveikatos
klausimaisį, „Krovini tvarkymo rankomis mokymo ir atestavimo darbuotoj
saugos ir sveikatos klausimaisį, „Darbuotojo, dirbančio su chemin mis
medžiagomis, mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir sveikatos klausimaisį,
„Staliaus mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir sveikatos klausimaisį,
„Vairuotojo mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir sveikatos klausimaisį,
„Darbuotojo, dirbančio su rengimais, mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir
sveikatos klausimaisį, „Darbuotojo, dirbančio su motoriniais rankiais, žoliapjove ir
kt. kio padargais, mokymo ir atestavimo darbuotoj saugos ir sveikatos
klausimaisį. 2014-05-08 pravestas žini patikrinimas naujai priimtam „Technikos
ir kio skyriausį ved jui. Protokolas Nr. 2
2014-09-03 pravestas žini patikrinimas darbuotojams, dirbantiems su motoriniais
rankiais, žoliapjove ir kt. kio padargais. Protokolas Nr. 3
2014-09-11 pravestas žini patikrinimas vairuotojams. Protokolas Nr. 4 bei
darbuotojams vykdantiems krovini tvarkymą rankomis. Protokolas Nr. 5
Parengtas ir 2014-02-26 sakymu Nr. V-21/1 civilin s saugos pagrind mokymo
planas. „Civilin s saugos sistemos 2014 met veiklos planasį, „2014 met
mokymo tvarkaraštisį, „Civilin s saugos mokymo programaį, „Civilin s saugos
mokymo tvarkos aprašasį
Atlikti fizikiniai ir cheminiai matavimais profesin s rizikos vertinimui. 2014-11-28
vertinti fizikiniai, fiziniai ir ergonominiai rizikos veiksniai. Užpildytos profesin s
rizikos nustatymo kortel s.

S. Levickas

Atlikti 283 mažos vert s supaprastinti viešieji pirkimai. Darb pirkta už 52780,88
Lt., preki - už 288567,19 Lt, paslaug - už 218044,10 Lt.
Vadovaujantis VP 91 str. preki ir paslaug iš socialini moni pirkta už
24343,70 Lt

E.Zakarauskait

S. Plaščinskien

S. Plaščinskien

S. Plaščinskien
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II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponat sigijimas
1.1. Rinkini komisijos
darbas (pos dži skaičius,
svarstyti klausimai)

Numatyta 12 Rinkini komisijos pos dži ,
kuriuose bus svarstoma: muziejini vertybi
sigijimas, eksponat
vertinimas tikrąja
verte, eksponat nurašymas.

1.2. Eksponat sigijimas
(kokiu b du, kiek, kokius
rinkinius sigyta)

sigyti 600 vnt. muziejini vertybi .
Papildyti šiuos rinkinius:
AD (audiniai, drabužiai) – 27 vnt., AP
(amatai, pramon ) - 50 vnt., Ž (žem s
kis) - 10 vnt., M (menas) – 279 vnt., B
(baldai) – 10 vnt., NA (nam apyvoka) – 20
vnt., mp (miestelio prek s) - 200 vnt., LA
(liaudies architekt ra) - 4.
Iš viso įvertinti 1600 eksponatų:
1. vertinti naujai fondus priimtus
eksponatus (600 vnt.).
2. vertinti, pirmine 1 lito verte vertintus,
fonduose esančius eksponatus (1000 vnt.)
Vertinant muziejines vertybes vadovautis
2009-12-30 direktoriaus patvirtinta, 201307-30 papildyta „Eksponat vertinimo
metodikaį.
Ekspozicijose: AD (audiniai, drabužiai) –
130 vnt., NA (nam apyvoka) – 370vnt., B
(baldai) – 106 vnt., M (menas) – 35 vnt.,
Ž (žem s kis) – 129 vnt., AP (amatai,
pramon ) – 60 vnt., LA – 1 vnt.
(koplytstulpis), AT (audimo technika) – 12
vnt., LA (pastatai) – 10 vnt.
Fonduose: N ( negatyvai) – 147 vnt.
Išvykos, komandiruot s pagal skyriaus
darbuotoj nagrin jamas temas.
Išvyka Šaki raj. tirti interjer kartu su
„Versm sį leidykla.

1.2.1. Muziejini vertybi
(eksponat ) vertinimas

1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukm , dalyviai)

vyko 12 Rinkinių komisijos pos džių. Svarstyta: nauj eksponat pri mimas
muziejaus fondus. Eksponat vertinimas tikrąja verte ekspozicijose, virtualiose
parodose. Papildytas Rinkini komisijos darbo reglamentas d l eksponat
vertinimo. Vertingiausi muziejaus eksponat evakavimo sąraš sudarymas
ekstremali situacij atveju. Pristatytos Vš VSAA 2014-10-22 Nr. 35
„Rekomendacijos d l KKV esanči muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto
pastatuose, gaisrin s saugos stiprinimoį rekomendacijos, atrinkta 11 vertingiausi
KKV. Aptarta naujai gijam eksponat akt pildymo tvarka. Automatizuotas
kartotekos korteli rašymas. Pagalbinio fondo eksponat nurašymas.
gyti 640 eksponatų (220 eksponatų pirkta; 420 eksponatų gauta neatlyginamai).
Papildyta šie rinkiniai: AD (audiniai, drabužiai) – 27 vnt., AT (audimo technika) –
1 vnt., AP (amatai, pramon ) – 45 vnt., Ž (žem s kis) – 15 vnt., M (menas) –
281 vnt., B (baldai) – 10 vnt., mp (miestelio prek s) – 221 vnt., NA (nam
apyvoka) – 36 vnt., LA – 4 vnt. gyti eksponatai papildys fond kolekcijas bus
eksponuoti rengiant naujas miestelio ir papildant kaimo ekspozicijas, ruošiant
parodas ir vedant teminius užsi mimus.

Rinkini komisija: A.
Jociuvien ,
E. J. Mork nas,
J. Samulionyt ,
A. Šalkauskas,
V. Baltrušaitis,
S. Žukauskait ,
D. Šiškauskien

Iš viso įvertinta 1976 vnt. eksponat :
1. Naujai gyta ir muziejaus fondus priimta nuolatiniam saugojimui 640 vnt. (520
pagrindinio fondo eksponatai; 120 pagalbinio fondo eksponatai).
2. Vadovaujantis 2013-07-18 patvirtinta „Muziejini vertybi (eksponat )
vertinimo papildyta / patikslinta metodikaį, įvertinta 1336 vnt. eksponat , kurie
pirminio pripažinimo metu buvo vertinti 1 Lt verte.
Ekspozicijose: AD (audiniai, drabužiai) – 144 vnt., NA (nam apyvoka) – 376 vnt.,
B (baldai) – 116 vnt., M (menas) – 129 vnt., Ž (žem s kis) – 195 vnt., AP
(amatai, pramon ) – 170 vnt., LA – 8 vnt. (mažoji architekt ra), AT (audimo
technika) – 13 vnt., LA (pastatai) – 9 vnt.
Fonduose: N ( negatyvai) – 164 vnt., mp (miestelio prek s) – 12 vnt.

A. Jociuvien
Rinkini komisija

2014 m. „Versm sį leidykla neorganizavo išvyk , tod l interjerai Šaki rajone
netirti.

Buities sk.

Fond ir restauravimo
sk.
Buities, versl ir amat
sk.
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Ekspedicij , tyrim ir projektin s
medžiagos tvarkymas ir pridavimas
archyvą.
Tvarkyti Kiduli ekspedicijos medžiagą.
Išvykos Botanikos sodus ir muges ieškant
sen j
sodyb
augal . Etnografin s
medžiagos rinkimas apie senuosius sodyb
želdinius bibliotekose ir archyvuose.
Etnografin s architekt ros tyrimai
fiksavimas ekspedicijose, išvykose.

1.4. Kiti darbai

ir

Pateikti eksponat vertinimo ataskaitas kas
m nes , ketvirt , metus.

Sutvarkyta Kiduli (Šaki r.) ekspedicijos medžiaga ir priduota LLBM archyvą.
Byla „Kiduli (Šaki r.) siuv jaiį – 13 lap .

I. Levickait
Vaškevičien

Sutvarkyta 20 lap Kiduli ekspedicijos medžiagos. Šifruoti diktofono rašai..
2014-05-16 VU botanikos sode dalyvauta pavasarin je mug je „Lietuvos žiedaiį.
2014-04-04 išvyka tarptautinę žem s kio parodą „Ką pas si...2014į, ASU.
2014-10-03 išvyka parodą „Sprendim ratas 2014į, ASU.
Rinkta etnografin medžiaga apie senuosius sodyb želdinius Kauno apskrities
viešojoje bibliotekoje ir VDU botanikos sode ieškota sen j augal .
Tyrin ta etnografin architekt ra išvykose ir komandiruot se: Drobiški dvaro
sodybos pateikimas kaip galimo statinio LLBM, foto fiksacija vietoje bei esamos
tyrim medžiagos analiz . (R Aranausaks, R. Bertaši t )
Kaltin n sinagogos apmatavimai, foto fiksacija, esamos tyrim medžiagos analiz .
(E.J.Mork nas, R. Aranauskas)
Etnografin s architekt ros tyrimai ir foto fiksacija Kiduli k. Šaki r. (35
nuotraukos)
Apmatuota Sal II kaime esantis tvartas- daržin . (R. Aranauskas, N. Norvaišait ,
S. Lauci t )
Pateiktos eksponat vertinimo, inventorinimo ir skaitmeninimo ataskaitos (kas
m nes , ketvirt , metin s). Kiekvieną ketvirt eksponat vertinimo ataskaitos
pateiktos Buhalterin s apskaitos ir atskaitomyb s skyriui.
Parengti mažosios architekt ros projektai:
stoginuko malkoms projektas; malkin s konstruktyvo projektas Kartenoje; Keneli
svirnelio stoginuko projektinis pasi lymas. Vabal sodybos gyvenamojo namo
verandos projektinis pasi lymas. Malkin s Pakapi sodyboje projektas.
Viso 18 psl.

E. Nenartaviči t
G. Žumbakien

1.Parašyti 23 eksponatų pri mimo aktai ir registruoti akt registracijos knygas.
2. pirmin s apskaitos knygas rašyti 640 naujai gyti eksponatai.

A. Jociuvien
D. Šiškauskien

Architekt ros sk.

D. Šiškauskien
N.Norvaišait

2. Eksponat apskaita
2.1. Pirmin apskaita
(išrašyt pri mimo akt ,
rašyt eksponat pirmin s
apskaitos knygas skaičius)
2.2.Inventorinimas
(suinventorint pagrindinio,
pagalbinio fondo eksponat
skaičius)

Parašyti 20 eksponat pri mimo akt .
rašyti 600 vnt. naujai priimtus eksponatus
pirmines apskaitos knyga.
Suinventorinti 1628 eksponatus:
Pagrindinio fondo 425 vnt.
J. Samulionyt NA (nam apyvoka) – 30
I. Dringelyt M (menas) – 10 B (baldai) - 3
I. Levickait -Vaškevičien AP (amatai,
pramon ) – 100
E.
Nenartaviči t
AD,AT
(audiniai
drabužiai, audimo technika) – 60
N. Andrejevien M (menas) – 100
R. Bertaši t LA (liaudies architekt ra) - 2
I. Dringelyt AD (audiniai, drabužiai) – 70

Suinventorinta 1656 eksponatai:
Pagrindinio fondo – 408 eksponat :
J. Samulionyt NA (nam apyvoka) – 0
I. Dringelyt M (menas) – 6, B (baldai) – 3
I. Levickait -Vaškevičien AP (amatai, pramon ) – 100
E. Nenartaviči t AD, AT (audiniai drabužiai, audimo technika) – 60
N. Andrejevien M (menas) – 108
R. Bertaši t LA (liaudies architekt ra) – 3
I. Dringelyt AD (audiniai, drabužiai) – 62
V. Baltrušaitis B (baldai) – 50
S. Žukauskait Ž (žem s kis) – 16.

Buities sk.
Architekt ros sk.
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V. Baltrušaitis B (baldai) – 50
Pagalbinio fondo 1203 vnt.
N. Andrejevien PM (menas) – 50
E. Nenartaviči t AD, AT (audiniai
drabužiai, audimo technika) – 40
S. Žukauskait PŽ (žem s kis) –150
R. Bertaši t PLA (liaudies architekt ra) –
5
I. Levickait -Vaškevičien PAP (amatai,
pramon ) – 200
R. Perlibait PMP (miestelio prek s) – 750
S. Lauci t PLA (liaudies architekt ra) – 8
2.3. Kartotekos (išrašyt
1. Išrašyti 1800 vnt. kartotekini korteli
korteli skaičius)
(GEK-o, temin , sistemin -dalykin ).
2. Rašyti saugyklinę kartoteką 600 vnt.
nuolatinam saugojimui priimtiems
eksponatams.
3. Naujai perrašyti 670 vnt. susid v jusi
saugyklin s kartotekos korteli .
Viso: 3070 vnt.
2.4. Nurašymas, perk limas Atrinkti ir pateikti Restauravimo tarybai,
(kiek eksponat nurašyta,
Rinkini komisijai, pagalbinio fondo labai
perkelta ir kod l)
blogos b kl s eksponatus
30 vnt., si lyti nurašymui.
Paruošti pagrindinio fondo l. blogos b kl s
eksponat sąrašą.
Blogos b kl s, mažos vert s eksponatus,
kuriuos
netikslinga
restauruoti
/
konservuoti, si lyti nurašyti, kai kuriuos
pagrindinio fondo eksponatus (galimus
panaudoti edukaciniams užsi mimams)
perkelti P (pagalbin ) fondą.
2.5. Kiti darbai
1. Priimti (600 vnt.) naujai gytus
eksponatus nuolatiniam saugojimui,
išskirstyti pagal temas saugyklas.
2. Parašyti 5331 vnt. eksponat
topografinius sąrašus.
3. Grupuoti temomis sisteminę-dalykinę
kartoteką (2000 vnt.), surašyti
inventorinius numerius.
4. Patikrinti ilgalaikiam saugojimui
išduot eksponat saugojimo sąlygas ir
išfotografuoti eksponatus, vertinti tikrąja

Pagalbinio fondo 1248 vnt.
N. Andrejevien PM (menas) – 47
E. Nenartaviči t PAD, PAT (audiniai drabužiai, audimo technika) – 40
S. Žukauskait PŽ (žem s kis) – 129
R. Bertaši t PLA (liaudies architekt ra) – 5
I. Levickait -Vaškevičien PAP (amatai, pramon ) – 200
R. Perlibait PMP (miestelio prek s) – 750
S. Lauci t PLA (liaudies architekt ra) – 8
J. Matakas PAP (amatai, pramon ) – 61
I. Dringelyt PAD (audiniai, drabužiai) – 8

Buities sk.
Architekt ros sk.

1. Parašyta 1880 vnt. kartotekini korteli (GEK-o, temin , sistemin -dalykin )
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2. Parašyta 640 vnt. saugyklini korteli nuolatinam saugojimui priimtiems
eksponatams.
3. Perrašyta 670 vnt. susid v jusi saugyklin s kartotekos korteli .
Iš viso: 3190 vnt.
Atrinkta ir Restauravimo tarybai pateikta 30 vnt. labai blogos b kl s pagalbinio
fondo eksponat . Rinkini komisijos si lymu, 2014-05-30 sakymu Nr. V-68
nurašyta 30 vnt. pagalbinio fondo eksponat . Nurašymas atžym tas pirmin s
apskaitos knygose ir kartotekose.
Rengiamas pagrindinio fondo labai blogos b kl s eksponat sąrašas.

Fond ir restauravimo
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Tikrinant saugyklas, atrinkta dalis pagrindinio fondo eksponat , netekusi
pirmykšt s vert s, blogos b kl s. Darbas tęsiamas.

1. gyti 640 eksponatai, priimta nuolatiniam saugojimui, išskirstyta pagal temas
saugyklas.
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2. Parašyta 5341 eksponatui topografiniai sąrašai.
3. Sugrupuota temomis 2000 dalykin s kartotekos korteli ir surašyta
inventorinimo numeriai.
4. Iš viso ilgalaikiam saugojimui išduota 217 vnt. muziejini vertybi .
2014 m. ilgalaikiam saugojimui išduota 7 eksponatai.
Patikrinta ilgai saugoti išduot eksponat saugojimo sąlygos, išfotografuota (21
vnt.):
11

verte (15 vnt.).

5. Surašyti mokslinio inventorinimo
numerius GEK-o knygas, GEK-o ir
saugyklines kartotekas. Daryti atžymas
GEK-o, saugyklin se kartotekose, vykstant
eksponat jud jimui.
6. Surašyti (1000 vnt.) vertint tikrąja
verte eksponat kainas apskaitos
dokumentus.
7. Automatizuotai rašyti saugyklose
esanči eksponat sąrašus.
8. Atlikti 3 GEK-o knyg apyrašus (2150
raš ).
9. Bendradarbiauti su leidyklomis d l
muziejaus skaitmenini vaizd .
10. Atrinkti ir išduoti eksponatus
moksliniam inventorinimui,
fotografavimui, renginiams, parod ir
ekspozicij papildymui, nauj ekspozicij
ruošimui.
11. Atrinkti ir išduoti eksponatus
restauravimui ir konservavimui (999 vnt.).
Tvarkyti mokslinę kartoteką.
Perrašyti 1635 vnt. mokslini
Inventorines knygas.

3. Eksponat apsauga ir
prieži ra
3.1. Rinkini tikrinimas
(tikrintos eksponat grup s,
juose esanči eksponat

pas

Pateikti eksponat inventorinimo ataskaitas
kas m nes , ketvirt , metus.
Akivaizdžiai patikrinti 23103 vnt.
eksponat : AP – 273 vnt., NA – 1074 vnt.,
AD – 544 vnt., AT – 353 vnt., Ž – 1984

 Zanavyk krašto muziejus – 6 vnt.
 J. Jablonskio t višk s memorialinis muziejus – 4 vnt.
 Kauno miesto muziejus – 11 vnt.
5. Surašyta mokslinio inventorinimo numeriai GEK-o knygose, GEK-o, sistemin je
ir saugyklin se kartotekose - 4448 vnt.
Darytos atžymos GEK-o, saugyklin je kartotekose, vykstant eksponat jud jimui –
801 vnt.
Iš viso: 5249 vnt.
6. Surašyta 1336 eksponat vertinim muziejaus pirmin s apskaitos knygas ir
kartotekas.
7. Sudaryta sąrašai 23532 vnt. eksponatų:
 19 saug. 15286 vnt.
 9010 vnt. ekspozicijose.
Viso: 24296 vnt.
8. Atlikta 3 GEK-o knyg perskaičiavimas – 2165 vnt.
9. Atrinkta ir pateikta 3 skaitmeniniai vaizdai planuojamoms leisti knygoms: (2 vnt.
- G. Kulikauskas; 1 vnt. – V. Kočiubaitis)
10. Atrinkta ir išduota 4939 eksponatai: moksliniam inventorinimui – 1617 vnt.,
fotografavimui, skenavimui – 896;
skaitmeninimui – 623 vnt.; renginiams – 378 vnt., ekspozicijoms papildyti – 156
vnt., naujoms rengti – 902 vnt., parodoms – 367.
Atrinkta 140 N (negatyv ) temos eksponat . Parašyta 3 aktai, išduota 8 negatyvai
skenavimui.
11. Atrinkta ir išduota 1015 eksponatai restauravimui, konservavimui.
Perrašyta 1635 vnt. mokslini pas Inventorines knygas:
152 M temos eksponat moksliniai pasai.
50 B temos eksponat mokslini pas .
300 AP temos eksponat mokslini pas .
138 AP temos eksponat moksliniai pasai.
100 AD, AT temos eksponat mokslini pas .
750 P fondo mp temos eksponat mokslini pas .
145 Ž temos eksponat moksliniai pasai.
8 LA temos eksponat moksliniai pasai.
Pateiktos eksponat inventorinimo ataskaitos kas m nes , ketvirt , metus.

Akivaizdžiai patikrinta 24296 eksponatai:
AP – 323 vnt., NA – 1074; AD – 544 vnt., AT – 353 vnt., Ž – 1994 vnt., B – 216
vnt., N – 2000 vnt., M – 8782 vnt., ekspozicijose – 9010 vnt.

R. Perlibait
N. Andrejevien
V. Baltrušaitis
I. Levickait
Vaškevičien
J. Matakas
E. Nenartaviči t R.
Perlibait
S. Žukauskait
S. Lauci t
J. Samulionyt
R. Aranauskas
Fond ir restauravimo
sk.
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skaičius, tikrinimo
rezultatai)

3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuot / restauruot
eksponat grupes, kiek ,
užpildyt pas skaiči ),

3.3. Restauravimo tarybos
darbas (pos dži skaičius,
svarstyti klausimai)

3.4. Eksponat saugojimo
sąlyg tikrinimas (nurodyti
patikrint saugykl , sali
kiek , atliktus pagrindinius
prieži ros ir tvarkymo
darbus)

vnt., B – 216 vnt., M – 8573, N – 2000
vnt., ekspozicijose – 8086 vnt.
(ekspozicijoje tikrinama 2 kartus)
Parašyti patikrinimo aktus, nurodant
eksponat b klę.
Tęsti architekt rini detali fonduose
inventorizaciją.
Darbo grup : R. Bertaši t , N.
Norvaišait , S. Lauci t
1. Numatoma restauruoti 120 eksponat :
AD – 57 vnt., B – 39 vnt., M – 15 vnt., Ž
– 3 vnt., NA – 6 vnt.
Konservuoti 879 vnt. eksponat : AD –
790 vnt., B – 1 vnt., M – 11 vnt., Ž – 31
vnt., AP – 2 vnt., NA – 26 vnt., mp – 16
vnt., LA – 2 vnt.
2. Dujomis konservuoti 8000 vnt. medini
eksponat .
Pateikti eksponat
sąrašus restauruoti,
konservuoti
ir
pagaminti
kopijas
ekspozicijoms, parodoms, edukaciniams
užsi mimams.
Numatomi
4
restauravimo
tarybos
pos džiai,
kuriuose
bus
svarstoma:
eksponat konservavimo ir restauravimo
eiliškumas, metodika, eksponat b kl s
vertinimas.

Patikrinti 9 ekspozicijas ir 11 eksponat
saugojimo patalp . Atrinkti A ir B b kl s
eksponatus, kuriuos reikia restauruoti –
konservuoti.
Steb ti eksponat ir eksponatini pastat
b klę. Pildyti pastat restauravimo ir
konservavimo darb atlikimo aktus, sudaryti
reikaling restauruoti - konservuoti pastat
sąrašą.
Pagal galimybes gerinti eksponat
saugojimo sąlygas.

Parašyti patikrinimo aktai, nurodyta eksponat b kl .
Neatlikta d l kit neplanini darb .

R. Bertaši t ,
N. Norvaišait ,
S. Lauci t

1. Restauruoti 144 eksponatai.
AD –76 vnt., B – 31 vnt., M – 22 vnt., Ž – 0 vnt., NA – 15 vnt., LA – 1 vnt.
Konservuoti 904 eksponatai.
B – 32 vnt., AD – 792 vnt., M – 12 vnt., Ž – 8 vnt., AP – 2 vnt., NA – 34 vnt., mp
– 16 vnt., LA – 8 vnt.

Fond ir restauravimo
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2. Dujomis konservuota 4686 vnt. Konservuota mažiau negu planuota, d l vietos
stokos saugykloje. Atrinkta daugiau dideli gabarit medini eksponat , kurie
už m didesn saugyklos plotą.
Pateiktas eksponat sąrašas restauruoti – 12 M (meno) temos..
Pateiktas eksponat sąrašas restauruoti (kopij darymas) – 29 AP amat pramon s
temos).
Pateiktas eksponat sąrašas restauruoti, konservuoti – 9 Ž (žem s kio temos).
vyko 4 Restauravimo tarybos pos džiai (2014-02-10; 2014-05-29; 2014-09-25;
2014-12-16).
Svarstyta: restauravimui, konservavimui atrinkt eksponat eiliškumas ir darbo
metodika. 2014-09-25; pos džiuose dalyvavo P. Gudyno centro ekspert
restaurator Dalia Valujavičien ir aukščiausios kategorijos restaurator Greta
Žičkuvien , kurios teigiamai vertino restauratori darbą, pateik rekomendacijas
sud ting eksponat restauravimui. Komisija akivaizdžiai apži r jo labai blogos
b kl s pagrindinio fondo eksponatus ir vienbalsiai nutar traukti juos rengiamą
Kult ros ministerijai sąrašą.
Patikrinta 11 eksponat saugojimo patalp ir 9 ekspozicijos. Atrinkta 1358 vnt. A ir
B b kl s medini eksponat , kuriuos reikia konservuoti. Steb ta eksponat ir
eksponatini pastat b kl .
Vykdytas eksponat ir eksponatini pastat monitoringas. Užpildyti 27 pastat
restauravimo ir 8 pastat konservavimo darb atlikimo aktai. Sudarytas pastat
defektinis sąrašas. Automatizuotai pildomas eksponatini pastat restauravimokonservavimo atlikt darb sąrašas (1980-2014 met ) (pagal atlikt darb aktus).
Pagal galimybes gerintos eksponat laikymo sąlygos:
Pertvarkytos 6 eksponatiniuose pastatuose esančios saugyklos: Barči kluonas,
Kapiniški kluonas, Užnovijos tvartas, Klausuči kl tis, Kartenos tvartas. Visose
saugyklose pakeistos medin s grindys, lubos apdengta pl vele, pagaminta nauji
stelažai, tekstil s saugyklose rengtos naujos lentynos.

N. Andrejevien
I. Levickait Vaškevičien
S. Žukauskait
A. Jociuvien
Restauravimo taryba

Fond ir restauravimo
sk
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3.5. Kiti darbai

III. LANKYTOJ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)
2. Edukacin s programos
(nurodyti tęsiam ir nauj
program temas, kokioms
lankytoj grup ms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

3. Muziejaus renginiai
(pavadinimas ir vieta)
Neplanuotas

1. Atlikti pirmin eksponat konservavimą
(1200 vnt.).
2. V dinti tekstil s eksponatus: kailinius,
paltus ir kt. vilnonius eksponatus 511 vnt.,
reguliariai purkšti aerozoliais pažeistus
kenk j 471 vnt.
3. Perkloti popieriumi ir uždengti
agropl vele 4902 vnt. eksponat . (18-oje
saugykl ).
4. Išskirstyti AP temos 120 vnt. eksponat
: medžio apdirbimo, kalvyst s, puodžiaus,
batsiuvio, siuv jo ir miestelio preki
grupes.
5. Išvalyti ir išv dinti 100 patalp , kuriose
saugomi eksponatai ir jose esančius
eksponatus (10833 vnt.).
Planuojama apie 80 t kst. lankytoj
Vesti teminius edukacinius užsi mimus
kalendorini švenči , etnografini apeig ,
tradicij ir kt. temomis vairioms amžiaus
grup ms pagal sąrašą. Numatytos 33
programos.
Parengti naują edukacin užsi mimą „Per
kluoną – ir linas, ir duonaį.
Vesti ekskursijas (suaugusiems,
ikimokyklinio a. ir moksleiviams)
lietuvi , angl , lenk , rus , vokieči
kalbomis.
Surengti 14 rengini :

2.

„Pranc z atsitraukimo iš Maskvosį
inscenizacija (2014-01-25)
Užgav n s (2014-03-01),

3.

Velykos (2014-04-21)

1.

1. Atliktas pirminis 1263 eksponat konservavimas saugyklose.
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2. V dinta 903 vnt. tekstil s eksponat . Purkšta aerozoliais 511 vnt. tekstil s
eksponat .
3. Perklota popieriumi ir uždengta agropl vele 4907 vnt. eksp. 18 - je saugykose.
4. Išskirstyta AP temos 133 vnt. eksponat medžio apdirbimo, kalvyst s,
puodžiaus, batsiuvio, siuv jo ir miestelio preki grupes.
5. Išvalyta ir išv dinta 101 saugykla ir 10741 eksponatas.
31 ekspozicijoje išvalyta ir išv dinta 9010 eksponat . (Patalpos, kuriose saugomi
eksponatai sezono metu valomi ir v dinami 2- 3 kartus.)
2014 m. muziej aplank 87 914 lankytoj , iš j 39 974 vaikai.
65 518 lankytoj muziej aplank pavieniui, 7393 lankytojai buvo organizuoti.
2014 m. muziej aplank 2233 lankytoj iš užsienio šali .
Muziejuje lankytojams si lomos 33 edukacini program temos. 2014 m. pravesta
925 edukaciniai užsi mimai (kalendorini švenči , etnografini apeig , tradicij it
kt. temomis) suaugusiems, ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams
muziejuje. Edukaciniuose užsi mimuose dalyvavo 15 463 dalyviai, iš j 7723
vaikai.
Parengtas IV ketv. naujas edukacinis užsi mimas „Per kluoną – ir linas, ir duonaį.
Apie užsi mimą informacija pateikta Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriui ir
Kauno raj. švietimo centrui.
Pravestos ekskursijos lietuvi , angl , lenk , rus , vokieči kalbomis suaugusiems,
ikimokyklinio a. ir moksleiviams.
2014 m. surengta 16 rengini .
1. 2014-01-25 organizuotas renginys „Pranc z atsitraukimo iš Maskvosį
inscenizacija. (165 lankytoj )
2. 2014-03-01 organizuotas renginys „Užgav n s’’. Parengta sąmata, scenarijus,
pajam ataskaita. (15186 lankytojai)
3. 2014-04-21 organizuotas renginys „Velykosį. Parengta sąmata, scenarijus,
pajam ataskaita. (3202 lankytoj )

Edukacij ir rengini
sk., Buities, amat ir
versl sk.
Architekt ros sk
V. Olechnovičien
Edukacij ir rengini
sk., Buities, amat ir
versl sk.,
Architekt ros sk.

V. Pilionis
V. Pilionis
V. Pilionis
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Neplanuota

4. 2014-05-10 Spektaklis „Amerika pirtyjeį (400 lankytoj )
5. 2014-05-23 organizuotas renginys „Amat , darb ir pramog diena”. Parengta
sąmata, scenarijus, pajam ataskaita. (1214 lankytoj )
6. 2014-05-31 kuruotas renginys „Pirties dienaį (1030 lankytoj ).

V. Pilionis

5.

Amat , darb ir pramog diena (201405-23)
„ Pirties dienaį (2014-05-31)

6.

Gedulo ir vilties diena (2014-06-15)

7. 2014-06-15 organizuota Gedulo ir vilties diena (500 lankytoj ).

E. J. Mork nas

7.

Šienapj t s stovykla (2014-06-17 - 21)

V. Pilionis

8.

Renginys skirtas muziejaus ekspozicij
atidarymo 40-mečiui „40 met su
Jumisį (2014-06-19)
Valstyb s dienos min jimas (2014-0706)
Neplanuota

8. 2014-06-16-20 organizuota Šienapj t s stovykla. Parengta sąmata, scenarijus,
(150 dalyvi )
9. 2014-06-19 organizuotas renginys, skirtas muziejaus ekspozicij atidarymo 40mečiui „40 met su Jumisį
2014-07-06 Valstyb s dienos min jimas ne vyko, nepavykus rasti ansambli , nes
kviesti ansambliai buvo išvykę Dain šventę.
10. 2014-07-19 Pažaislio muzikos festivalio koncertas (209 lankytojai)

E. J. Mork nas

11. 2014-07-26 organizuotas renginys „Onin s ir rugiapj t ”. Parengta programa,
sąmata, pajam ataskaita. (572 lankytoj )
12. 2013-08-01/03 festivalis „ Granatos liveį (12 000 lankytoj )

V. Pilionis

13. 2014-08-15 organizuotas renginys „Žolin ”. Parengta programa, sąmata,
pajam ataskaita. (1806 lankytojai)
14. 2014-09-07 organizuotas renginys „Dviračiu aplink Lietuvąį. Parengta
programa, sąmata, pajam ataskaita (355 lankytojai).
15. 2014-10- 26 kuruotas renginys „B gimas per Lietuvąį. Parengta pajam
ataskaita (284 dalyviai).
16. 2014-12-27 pirmą kartą organizuotas renginys įKal dinis blukis”.
Š senov s lietuvi paprot muziejui pasi l prisiminti panev žietis verslininkas
Jonas Sabeckas. rengin susirinkę muziejaus lankytojai noriai tamp didžiul bluk
(kelmą), dauž j pagaliais, išliedami per metus susikaupus pykt ir blog . V liau
dainuojant ir giedant kal dines giesmes blukis buvo sudegintas. (280 lankytoj )
Patikslinta ir papildyta informacija www.llbm.lt svetain je:
1. Nuolat pildyta informacija lietuvi , angl , rus , vokieči kalbomis. Pakeista
viršutin nuotrauk juosta interaktyv j žem lap .
2. Rengini aprašymai po kiekvieno renginio papildyti naujomis nuotraukomis.
3. Svetain je vesta skiltis „Lankytoj atsiliepimaiį.
4. Svetain je vesta skiltis „40 met su Jumisį.
5. Pasinaudojant apklausos rubrika, esančia www.llbm.lt svetain je, ištirti lankytoj
poreikiai.
6. Inicijuota svetain s vokieči kalba korekcija – panaikinta informacija apie
šeimos bilietą.
7. Svetain je pristatytas renginys „Kal dinis blukisį rus kalba

V. Pilionis

4.

9.

10. „Onin s ir rugiapj t į
11. Tarptautinis
muzikos
festivalis
„Granatos liveį (2014-08-01-03)
12. Žolin (2014-08-15)
13. Dvirači žygis „Aplink Lietuvaį (2014
– 09-06)
14. Sporto švent „B gimas per Lietuvaį
(2014-10).
Neplanuota

4. Muziejaus interneto
svetain s pl tra (kas ir kaip
buvo atnaujinta)

Patikslinti
ir
papildyti
informaciją
www.llbm.lt svetain je.
1. Nuolat pildyti koreguoti informaciją
lietuvi , angl , rus , vokieči kalbomis.
2.
Papildyti
rengini
aprašymus
nuotraukomis.
3. vesti puslapyje „Lankytoj
atsiliepimaiį skilt .
4. vesti puslapyje „40 met su Jumisį
skilt
5. Tirti muziejaus lankytoj poreikius,

V. Pilionis

Edukacij ir rengini
sk.

V. Pilionis

V. Pilionis

V. Pilionis
V. Pilionis
V. Pilionis
A.Augustaitien
V.Olechnovičien
J. Skardži t

V. Olechnovičien
D. Blaževičien
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panaudojant svetain je esančia apklausos
rubrika, keičiant klausimą kas 1 m n.
Muziejaus interneto svetain je pristatyti
edukacin užsi mimą „Advento vainikasį

2014-04-18 Muziejaus interneto svetain je pristatytas edukacinis užsi mimas
„Advento vainikasį.

D. Blaževičien

Muziejaus interneto svetain je pristatyti
teminę ekskursiją „Čia m s miestelisį.

2014-06-12 Muziejaus interneto svetain je „Naujien į skiltyje pristatyta temin
ekskursija „Čia m s miestelisį.

V. Olechnovičien

Fonduose aptartarnauti 63 lankytojai. Apži rai pateikta 594 eksponatai.

A. Jociuvien

Pagal poreik skyri darbuotojai pirmadieniais dirbo muziejaus ekspozicijose.

Visi skyriai

Pagal poreik visi darbuotojai dirbo muziejaus rengiamuose renginiuose.

Visi skyriai

Bažnyčios erdv panaudota:
1. 2014-07-19 Pažaislio muzikos festivalio koncertui „Dedikacija Kristijonui
Donelaičiuiį.
2. 2014-08-13 VŠ „Scenos ir estetikos mokyklaį Folk-miuziklui „G ris nugal sį.
3. 2014-08-18 Vokietijos vyr choro „Leipzig Nord” koncertui.
Parengti 2014 m. dalyvi išd stymo planai Užgav ni ir Velyk švent ms.

J. Skardži t

Numatytos dvi naujos poilsio aikštel s LLBM teritorijoje, parinktos rengimo
vietos.
Atnaujintos 2 senos muziejaus poilsiaviet s ir rengta 1 nauja poilsiaviet prie
šaltinio (Žemaitijos sektorius).
Užgavėnių šventės dekoras.
Pasi tos v j kauk s Užgav ni švent s tilto dekorui ( 24 vnt. ).
Apsiuta 10 vnt. tekstil s pavyzdži Kauno namo ekspozicijai (12 cm. X 24 cm. ).
Pasi ta dekoracija ,,Gav nui‘‘ paršel .
Pasir pinta Užgav ni šventei reikalingomis medžiagomis.
Po švent s susand liuotos dekoracijos.
Paruošta šventes dekoro ataskaita ir priduota muziejaus archyvą.
Velykų šventės renginiui nudažyta 118 fanerini kiaušinio ruošini .
Apsi ti ir išmarginti du dideli margučiai. Paruošti ,,Velyk s‘‘ dovan li užrašai (
70 vnt. ). Paruošta Velyk švent s dekoro ataskaita ir priduota muziejaus archyvą.
Organizuota ir pravesta etnokult rin viktorina tema „Daiktai ir žodžiai iš b r
gyvenimoį Kaišiadori /Elektr n r. sav. mokykl moksleiviams. Dalyvi sk. – 40
vaik .
Organizuoti ir gyvendinti 24 vair s mokymai vairioms amžiaus grup ms (318
dalyvi )

R. Aranauskas

5. Fond lankytoj
Aptarnauti fond lankytojus (studentus;
aptarnavimas (nurodyti
mokslo staig darbuotojus; muziejininkus ir
aptarnaut lankytoj grupes kt.). Planuojama 60 asmen .
ir skaiči )
6. Kita veikla
Sudaryti sąlygas aplankyti muziejaus
ekspoziciją be sanitarini dien .
Dirbti muziejaus renginiuose. Esant
reikalui, vesti ekskursijas.
Panaudoti Klojimo teatro ir bažnyčios erdvę
koncertams, renginiams.

Parengti muziejaus renginiams reikalingus
išd stymo planus, schemas.
Parengti poilsio aikšteli išd stymo
teritorijoje schemą.
Atnaujinti senas poilsiavietes ir rengti
naujas muziejaus teritorijoje.
Kurti muziejaus švenči apipavidalinimo
projektus bei gaminti dekoracijas ir
organizuoti j montavimą.

Organizuoti
ir
pravesti
viktoriną
Kaišiadori /Elektr n
r. sav. mokykl
moksleiviams.
Koordinuoti ir organizuoti Vš Rumšiški
muziejaus Dvaro akademija (toliau –
RMDA) veiklą.

R. Aranauskas

V. Juodelyt
J. Mači t

G. Šapranauskait
J. Samulionyt
V. Baltrušaitis
G. Šapranauskait
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Teikti lankytojams informaciją žodžiu,
raštu, telefonu, elektronine forma.

Teikta lankytojams informacija žodžiu, raštu, telefonu, elektronine forma (47
laiškai angl. k., 520 - lietuvi , 5 - rus , 8 – lenk , 3 - vokieči ).

Edukacij ir rengini
sk.

Papildyti muziejuje naudojam
orientavimo b dus.

Parengta vizualin s informacijos rengimo ant kelio dangos LLBM teritorijoje
trafaretai.

E. J. Mork nas
Architekt ros sk.

2014-06-21 surengtas šventinis kiekvieno lankytojo sutikimas prie sutikimo vart
ekspozicij atidarymo 40–mečio proga:
lankytojai pyn iš ąžuol vainiką, raš link jimus ir kabino prie vainiko, vyko
viktorina apie muziej , lankytojams demonstruotas filmas „Lietuvio namaiį bei
pristatyta nauja temin ekskursija „Čia m s miestelisį.
Vykdyta ir pateikta lankytoj statistin duomen ataskaita kas m nes , ketvirt ,
metus.

V.Olechnovičien
T. Mork nien
A. Augustaitien

lankytoj

Surengti šventin kiekvieno lankytojo
sutikimą ekspozicij atidarymo 40–mečio
proga 2014-06-21

IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicij ir parod
temini plan bei
koncepcij rengimas
(pavadinimai, trumpas
apib dinimas)

Vykdyti ir pateikti lankytoj statistinę
duomen ataskaitą kas m nes , ketvirt ,
metus.
Suprojektuoti ir pagaminti 4 sodyboms Suprojektuoti ir pagaminti 4 pandusai ne galiesiems Dauj n Obelyn s,
(Aukštaitijoje, Dz kijoje, Suvalkijoje ir Gintališki , Tauragn sodybose.
Žemaitijoje) pandusus ne galiesiems.
Informuoti turistines firmas, organizacijas, Informuotos 32 turistin s firmos, su muziejumi bendradarbiaujančios organizacijos,
mokyklas, viešbučius apie LLBM darbo
mokyklos, apie 2015 m. LLBM darbo laiką, kainas, renginius.
laiką, kainas, renginius.
Paruošti el. atvirukus ir išsi sti sveikiniParuošti el. atvirukai ir išsi sti sveikinimai turistin ms firmoms, partneriams šv.
mus turistin ms firmoms, partneriams šv. - Velyk , šv. Kal d , Nauj j met progomis.
Velyk , šv. Kal d , Nauj j met
progomis.
Organizuoti Tauragn sodybos svirno ir Pagamintas Tauragn sodybos gyvenamojo namo liečiamasis maketas. Svirno
gyvenamojo namo liečiamuosius maketus
maketas atiduotas taisymui.

D. Blaževičien
A. Augustaitien

Parengti parodos „Mokini piešiniai
pradžios mokyklojeį (Miestelio Plokšči
mokyklos klas je) koncepciją, eksponat
sąrašą.
Parengti
parodos
„Verslas,
verslas,
verslas...į koncepciją, eksponat sąrašą
K daini urmininko name.
Parengti parodos „Vaikyst s sakm į
(vaikiškos lovel s, lopšiai) eksponavimo
koncepciją, eksponat sąrašą.

N. Andrejevien

Parengti parodos „Vaikyst s sakm įir
edukacin s patalpos miestelio Šauk n
klebonijos svirne projektinius sprendinius.

Parengta parodos „Mokini piešiniai pradžios mokyklojeį (Miestelio Plokšči
mokyklos klas je) koncepcija.
Parodos tikslas: parodyti, ką ir kaip tarpukaryje pagal mokymo programą
išmokdavo piešti mokiniai pradžios mokykloje.
Parengta parodos „Verslas, verslas, verslas...į koncepcija.
Parodos tikslas: parodyti vienos K daini miesto šeimos dviej kart istoriją per
verslo dokumentus. Išeksponuota 176 eksponatai.
Parengta parodos „Vaikyst s sakm į (vaikiškos lovel s, lopšiai) eksponavimo
koncepcija.
Muziejaus mokslin s tarybos pos dyje 2014-10-31 parodos 2015 m. nuspręsta
nerengti, nes per didel s investicijos pastato remontui ir patalp pritaikymui
parodai.
Muziejaus mokslin s tarybos pos dyje 2014-10-31 parodos nuspręsta 2015 m.
nerengti , nes per didel s investicijos pastato remontui ir patalp pritaikymui
parodai.

R. Aranauskas
G. Zelionka
D. Blaževičien
D. Blaževičien

D. Blaževičien
A. Andriulaitis

E. J. Mork nas
R. Aranauskas
V. Baltrušaitis

Architekt ros sk.
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Parengti Plaipos (Plateli tvarto) pastato
rekonstrukcijos ( remiantis tyrimais
atstatoma stogo forma ir danga)
projektinius sprendinius.
Parengti Žeimelio namo laiptin s priestato
rengimo projektą, Plokšči mokyklos
prieangio remonto, kinio pastato iš
Varduvos priestato remonto sprendinius.
Rengti mažosios architekt ros ekspozicijos
atnaujinimo, restauravimo, papildymo
pasi lymus ir sprendinius:
Dauj n , Gintališki , pilties, Miči n ir
Paluobi sodyb eksterjero ekspozicijos
atnaujinimo bei papildymo projektinius
pasi lymus.
Parengti
Pakapi
sodybos
svirno
rekonstrukcijos
(pristatant
priestatąmalkinę) projektinius sprendinius.
Neplanuota
2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

1. rengti muziejaus miestelyje name iš
Šiaul n žydo buto interjerą.

2. Atnaujinti Tauragn sodybos
ekspoziciją, skirtą akliesiems ir
silpnaregiams.
3. Atnaujinti želdini eksplozijas
Aukštaitijos gatviniame r žiniame kaime:
pasodinti vaismedži , papildyti sodyb
kambarini g li ekspozicijas naujomis
r šimis, papildyti Pagiri daržą naujais
augalais.
4. Atnaujinti Drevinio bityno ekspoziciją.
3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

1. 2014-02-28-03-04 surengti kauki
parodą į1/2 VELNIO” Pakruojo gaisrin s

Remiantis tyrimais ir analogais parengti Plaipos (Plateli tvarto) pastato
rekonstrukcijos projektiniai pasi lymai d l stogo nuolydžio pakeitimo.

R. Aranauskas

Neparengtas Žeimelio namo laiptin s priestato rengimo projektas d l kit
nenumatyt darb .
Parengti Plokšči mokyklos prieangio remonto, kinio pastato iš Varduvos
priestato remonto sprendiniai.
Parengti projektiniai sprendiniai (64 psl. br žini ): Dauj n , Gintališki , pilties,
Miči n , Paluobi , Dirgalio sodyb , Klojimo teatro zonos, šlaito atitvaro, k dros
aptv rimo, aptvaro žirgams. Eksterjero ekspozicijos atnaujinimo bei papildymo
projektiniai pasi lymai

Architekt ros sk.

Parengti Pakapi sodybos svirno rekonstrukcijos (pristatant priestatą - malkinę)
projektiniai sprendiniai.

N. Norvaišait

Vabal sodybos b simos lauko ekspozicijos numatymas ir medžiag poreikio jos
reikm ms skaičiavimas (tvoros, šulinys, kiemo važiamas).
1. 2014-06-19 muziejaus miestelyje name iš Šiaul n rengta žydo buto
ekspozicija. Išeksponuota 575 eksponatai: NA – 272; AD – 179; B – 85; M – 20;
mp – 15; AP – 4 ir 32 M. Mažvydo bibliotekos depozitai (knygos).
2014-06-19 Ekspozicija pristatyta muziejaus lankytojams, Lietuvos ži rovams.
2014-06-23 pristatyta LRT „Panoramojeį. Ekspozicija pristatyta Faceboke
„Beigeli krautuv l į.
Žydo butui par pinta kambarin g l – paparastasis oleandras.
Darbo grup : N. Andrejevien , V. Baltrušaitis, E. Nenartaviči t , J. Skardži t
G. Žumbakien
2. Paruoštos Tauragn gyvenamojo namo patalp anotacijos brailio raštu. Pirkait je
papildyta ekspozicija, kur pristatomas siuv jo amatas „Amatą mok damas šun
nelodysiį.
3. Atnaujinta želdini ekspozicija Aukštaitijos gatvinio r žinio kaimo fragmente:
pasodinta 5 obelait s ir 6 slyvait s Aukštaitijos kaime.
Pagiri sodybos vaistažoli daržas papildyta šiais augalais: s jamoji juodgr d ,
baltoji garstyčia, vaistin melisa.
Ekspozicijos papildytos: 7 smidrais ir 2 pelžied mis Aukštaitijos ir Dz kijos
sektoriuose.
4. Atnaujinta Drevinio bityno ekspozicija: pastatyta anotacija, pakabinta „kuokaį ir
„supyn sį, susmeigti smaigai.

S. Lauci t

1. 2014-02-28-03-04 Pakruojo gaisrin s stogin je surengta kauki paroda į1/2
VELNIO”. Buvo eksponuojamos 34 molin s kauk s. Autor Milda Palilionyt .

D. Blaževičien

S. Lauci t

J. Samulionyt

D. Blaževičien
G. Žumbakien

S. Žukauskait
A. Andriulaitis
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stogin je.
2. Parengti Užgav ni kauki parodą
pakel s Varduvos karčiamoje.

2. 2014-03-01 pakel s Varduvos karčiamoje surengta medini kauki paroda

V. Pilionis

3. Paruošti tradicini verb parodą
muziejaus miestelyje.

3. 2014-04-21 paruošta tradicini verb paroda muziejaus meistelyje Kauno namo
vitrinoje.

G. Žumbakien
N. Norvaišait

4. rengti 5 sodybose šv. Velyk stal
parodas.
Darbo grup :
N. Andrejevien ,
G. Žumbakien , Fond ir restauravimo sk.

4. 2014-04-21 rengtos 6 sodybose šv. Velyk stal parodos (Rudaminos,
Gyvakar , Kirdeiki , Obelin s, Gintališk s, Darb n ). Išeksponuota 156 NA temos
eksponatai.
2014-04-21 parengta parod l „Skutin ti Lidijos Graudinait s margučiaiį (30 vnt.)
Muziejaus miestelyje Kauno namo lange.
Stalai ekspozicijose papuošti žalumynais – išsprogdinti berželiai, sudaigintos
avižos, papuošta brukni šakel mis.
5. 2014-05 Obelin s ir Darb n sodybose rengtos Gegužini pamald parodos.
Išeksponuota 12 (M ir NA temos) eksponat ir altor liai papuošti g li puokšt mis.

J. Samulionyt

6. 2014-05-23 atidaryta „Mokini piešini į paroda. Eksponuota Kauno miesto
pradžios mokyklos mokin s Lidijos Graudinait s (g. 1927 m.) 36 piešiniai Plokšči
mokyklos klas je.
7. 2014-06-08 rengtos Sekmini ekspozicijos (visose sodybose, išskyrus
Žemaitiją).

N. Andrejevien
R. Aranauskas

8. 2014-07-26 Obelin s ir Miči n sodybose padengti Onini vardadienio stalai,
nupinti vainikai. Išeksponuoti 48 NA temos eksponatai.

J. Samulionyt
G. Žumbakien

9. 2014-07-26 parengta ir išeksponuota Miči n sodyboje derliaus nu mimo
ranki paroda – 27 Ž eksponatai

S. Žukauskait
Fond ir rest. sk.

10. 2014-08-15 Žolin s parodos Aukštaitijos, Dz kijos, Suvalkijos ir Žemaitijos
sodybose. Suskintos žolyn puokšt s, atitinkančios regionus.

G. Žumbakien

11. Parengta paroda „Mal naiį („Šimtas mal n viename mal neį) - 103
nuotraukos išeksponuotos Vaivadiški mal ne.

E. J. Mork nas

12. Paroda išeksponuota Urmininko name iš K daini . Išeksponuota 176
dokumentai. Parodą pad jo išeksponuoti R. Aranauskas, parodos plakatą ir
anotacij dizainą suk r N. Norvaišait

E. J. Mork nas

13. rengta tarpukario moterišk drabuži paroda LLBM miestelio manufakt ros
krautuv s vitrinoje Kauno name.

N. Norvaišait
J. Mači t

5. rengti Gegužini pamald (Obelin s ir
Darb n sodybose) atributikos parodas.
Darbo grup : N. Andrejevien , G.
Žumbakien , Fond ir restauravimo sk.
6. Parengti parodą „Mokini piešiniai
pradžios mokyklojeį Plokšči mokyklos
klas je.
7. rengti Sekmini parodas Dz kijos,
Aukštaitijos, Suvalkijos sektori 14
sodyb .
8. Parengti Šv. Onos vaiši stalo ir vainik
parodas Miči n ir Obelin s sodybose.
9. Parengti derliaus nu mimo ranki
parodą Miči n sodyboje (per Onines ir
rugiapj tę).
10. Paruošti Žolin s parodas Aukštaitijos,
Dz kijos, Suvalkijos ir Žemaitijos
sodybose. Paruošti tradicini Žolin s
puokšči parodą prie Račkišk s koplyčios.
11. Parengti parodą „Mal naiį
(fotonuotraukos) Vaivadiški mal ne.
12. Parengti parodą „Verslas, verslas,
verslasį... (verslinink dokumentai)
K daini Urmininko name.
Neplanuota

N. Andrejevien
G. Žumbakien
J. Samulionyt

G. Žumbakien
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13. Parengti parodą „Mal nai iš paukščio
skrydžioį miestelio gaisrin je.
4. Parodos kituose
muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Surengti parodą Kauno miesto muziejuje
„Lietuvi duona. Su savo kepal liu visur
stalą rasiį.
Darbo grup : S. Žukauskait , N.
Norvaišait , R. Aranauskas, J. Skardži t ,
A. Andriulaitis, Fond ir restauravimo sk.
Dalyvauti parodoje „M s vestuv sį 2014
m. vasario 8-9 dienomis viešbučio
„Radisson Blu Hotel Lietuvaį konferencij
ir rengini centre, Konstitucijos pr. 20,
Vilnius, pristatant muziejaus edukacinę
veiklą šeimos paproči tema ir kitas
paslaugas.
Neplanuota
Neplanuota

5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

Parengti 6 virtualias parodas muziejaus
interneto svetain je

Parodos „Mal nai iš paukščio skrydžioį rengimas perkeltas 2015 met veiklos
planą, nes tr ko tvirtinimo element , oj sigijimas nebuvo numatytas vieš j
pirkim plane.
1. 2014-11-05 parodoje išeksponuota 15 informacini stend , 107 eksponatai, (NA
– 48, Ž - 27, AD – 24, B - 4, AP - 3, M - 1. Paruoštos metrikos, anotacijos.
Paroda pristatyta Kaune, P. Stulgos lietuvi tautin s muzikos instrument
muziejuje. Paruošti tekstai spaudai. Atspausdinta: „Alkasį (11-07); „Vorutaį (1110); „Lietuvos rytasį (11-11), „Kauno dienaį (11-21).

E. J. Mork nas

2. Pasirengta ir dalyvauta 6 - oje parodoje „Mūsų vestuv s“, vykusioje 2014 m.
vasario 8-9 dienomis viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuvaį konferencij ir
rengini centre Vilniuje, kurioje pristatyti eksponatai ir edukaciniai užsi mimai
šeimos paproči tema ir kitos muziejaus paslaugos, atsakyta etnolog s VDU
docent s dr. Rasa Rači nait s-Paužuolien s, tyrin jančios gyvenimo ciklo
papročius, šeimą ir jos vertybi pokyčius, anketos klausimus.

D. Blaževičien
V. Olechnovičien

3. 2014-02-20 parodoje „Verb sekmadienisį išeksponuota 14 verb ,VU botanikos
sode, Vilniuje.
4. 2014-02-12 LNK televizijos laidoje „Recept užkalb tojaį paroda „Užgav ni
daiktaiį (laidoje demonstruotos 4 Užgav ni kauk s, dvi keptuv s, laikiklis
keptuvei – „cepliukasį, indas -„diečkel į blynams).

G. Žumbakien

J. Samulionyt

J. Samulionyt

Parengta 10 virtuali parod , kurios skelbtos muziejaus svetain je www.llbm.lt

1. Amatinink darbo ranki piešiniai
LLBM archyve.
2. Lidijos Graudinait s vaikyst s žaislai.

1.2014-03-26 „Amatinink darbo ranki piešiniai LLBM archyve. I dalisį. Kartu
su E. J. Mork nu. 24 skaitmeniniai vaizdai.
2. 2014-09-30 „Lidijos Graudinait s vaikyst s žaislaiį. 32 skaitmeniniai vaizdai;
maketavo I. Levickait Vaškevičien .

I. Levickait
Vaškevičien

3. Mažosios Lietuvos baldai LLBM
fonduose.
4. Muziejus atvirukuose.

3. 2014-06-18 „Mažosios Lietuvos baldaiį. 56 skaitmeniniai vaizdai; maketavo I.
Levickait Vaškevičien .
4. 2014-06-17 „Atvirut s su Lietuvos liaudies buities muziejaus vaizdais”. 18
skaitmenini vaizd ; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
5. 2014-12-05 „Žem s kio padarg piešiniai LLBM archyveį. 18 skaitmenini
vaizd ; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
6. 2014-12-10 Parengta paroda „Liturgin tekstil iš LLBM fond į (35
skaitmeniniai vaizdai; fotonuotraukos – R. Žaltausko, maketas – I. Levickait s
Vaškevičien s).
Buvo parengtos 4 virtualios parodos, tačiau muziej portalas pakeit planus d l
virtuali parod talpinimo. Parengtos parodos patalpintos muziejaus svetain je.
1. 2014-03-26 „Šiek tiek apšvietimo technikosį. Kartu su E. J. Mork nu 18

V. Baltrušaitis

5. Žem s kio padarg piešiniai LLBM
archyve.
6. Sakralinio meno parodą: LLBM fond
liturgin s tekstil s domiausi pavyzdžiai.
Parengti 4 virtualias parodas Lietuvos
muziej portalui www.muziejai.lt

N. Andrejevien

S. Žukauskait
S. Žukauskait
I. Dringelyt

I. Levickait
Vaškevičien
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6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais (kokioms
parodoms, koki ir kiek
eksponat paskolinta)
7. Kiti darbai

Pagal poreik bendradarbiauti su kitais
muziejais, skolinti eksponatus.
Vasaros lankymo sezonui parengti –
atstatyti ir papildyti – kaimo, miestelio
ekspozicijas, technikos objektus.
Konsultuoti naujai priimtas sodyb
priži r tojas.
Neplanuota

Neplanuota

V. LEIDYBIN IR
MOKSLIN VEIKLA
1. Katalog , mokslini ir
kit leidini , skaitant
elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

Parengti pagal istorinius pavyzdžius
miestelio iškabas: „Drob į, „Amolinį,
„Siuv jaį.
Parengti ir išleisti leidin „Lietuva
miniati roje. Lietuvos liaudies buities
muziejus. Dz kijaį.
Rengti katalogo įLietuvos liaudies buities
muziejusį architekt rinę dal – Aukštaitija
(Gyvakar sodyba – 5 pastatai)
Parengti medžiagą apie želdinius leidiniui:
„Lietuvos liaudies buities muziejus.
Dz kijaį.

skaitmenini vaizd ; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
2. 2014-04-29 „Amatinink darbo ranki piešiniai LLBM archyve. II dalisį. Kartu
su E. J. Mork nu. 17 skaitmenini vaizd ; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
3. 2014-09-30 „Kokie seniau buvo lygintuvai?į. Kartu su E. J. Mork nu. 11
skaitmenini vaizd ; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
4. 2014-12-17 „Link jimai išsipildoį. Kartu su V. Olechnovičiene, S. Žukauskaite;
52 skaitmeniniai vaizdai; maketavo I. Levickait Vaškevičien .
2014-03-31 saugyklose atrinkti 6 baldai, parengtos išsamios skolinam eksponat
metrikos. Eksponatai paskolinti Zanavyk muziejui.

V. Baltrušaitis

Paruošta 31 ekspozicija sezono atidarymui. Ekspozicijos papildytos 902
eksponatais. Konsultuotos naujai priimtos 33 sodyb priži r tojos.

Buities sk.
Fond ir restauravimo
sk.

2014-11-22 dalyvauta LITEXPO r muose vykusioje 4-oje mokykl rangos ir
mokymo priemoni parodoje „MOKYKLA 2014į Lietuvos muziej asociacijos
(LMA) projekte „MuMo salosį edukacin je programoje. Renginio dalyviams
pristatyta muziejaus edukacin programa regos negalią turintiems vaikams
„Pažinkime lietuvišką sodybą lyt damiį. Dalyvauta ir „MuMo salosį k rybin se
dirbtuv se. „Kauki dirbtuv l sį moksleiviai mokyti gaminti kaukes Blukvilkiui.
Paruošta 75 vnt. kartonini ruošini .
2014-06-21 Panev žio vasarvydžio švent je dalyvauta parodoje „Vaistingieji ir
prieskoniniai augalai sodyboseį. Buvo suskintos ir eksponuojamos vaisting j
augal puokštel s. Parengtos vaistažoli anotacijos.
Parengta iškaba „Siuv jaį Kitos iškabos neparengtos d l nepakankamos
informacijos maketavimui. Originalai pagal kuriuos tur jo b ti gaminama per daug
susid v ję ir tr ksta dalies piešinio.

D. Blaževičien
S. Lauci t
I. Dringelyt
J. Mači t
N. Norvaišait
G. Žumbakien
N. Norvaišait
Architekt ros sk.

Spaudai parengtas ir išleistas leidinys „Lietuva miniati roje. Lietuvos liaudies
buities muziejus. Dz kija. Tremties ir pasipriešinimo sektoriusį – 55 psl., 75
iliustracijos. Redaguoti tekstai, atrinktos iliustracijos. Parengta Dz kijos, tremties ir
pasipriešinimo sektoriaus grafin medžiaga leidiniui.

V. Reipait
E. J. Mork nas
I. Levickait
Vaškevičien
N. Norvaišait
Parengta – 15 psl. medžiagos (aprašyta Gyvakar sodybos gyvenamasis namas, kl tis, tvartas,
S. Lauci t
daržin , klojimas su fotonuotraukomis).
Leidiniui: „Lietuvos liaudies buities muziejus. Dz kijaį parengta 4 psl. teksto ir
pateikta 14 želdini nuotrauk .

G. Žumbakien

21

Neplanuota
2. Informacini leidini
(buklet , kvietim , plakat
ir kt.) rengimas ir leidyba
(kokiomis kalbomis)

Išleisti muziejaus 2014 m. rengini
skrajutę 1000 vnt. tiražu (lietuvi ir angl
kalbomis).
Rengti kvietim , plakat projektus bei
organizuoti j pagaminimą.
Parengti reklaminio plakato įLietuvos
liaudies buities muziejusį maketą
Neplanuota

3. Publikacij kult ros ir
periodin je spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Paruošti publikacijas kult ros ar periodin je
spaudoje apie muziejuje vyksiančias
parodas.

Parengti publikacijas apie naujas
muziejaus ekspozicijas.
Parengti straipsn apie filmavimus,
vykusius muziejaus ekspozicijose.

Neplanuota
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

Tęsti tyrimą: mažosios architekt ros
element (tvor ) raida: vairov , tipai,
regioniniai
skirtumai
ir
vienov ,
medžiagiškumas, medžiag
imlumas,
technologijos .
Medžio statybos konstrukcijos ir
technologijos (dirbti tomis temomis, kurios
susiję su medžio architekt ros
restauravimo centro veikla)
etnoarchitekt riniai tyrimai.

Bendradarbiauta su leidykla „Terra publikaį. Leidiniui „Lietuvos etnografiniai
regionaiį kartu su leidyklos fotografe fotografuoti Dz kijos, Aukštaitijos,
Suvalkijos, Žemaitijos NA (nam apyvoka) objektai.
Išleista muziejaus 2014 m. rengini skrajut 1000 vnt. tiražu (lietuvi ir angl
kalbomis).

J. Samulionyt

Parengtas LLBM kvietimo maketas

J. Mači t

Parengtas ir išleistas reklaminis muziejaus plakatas „Aplankykite Lietuvos liaudies
buities muziej į.

D. Blaževičien
Architekt ros sk.

Pateiktas grafinis - skaitmeninis LLBM buhalterinio blanko maketo projektas.
Centrin s stendo dalies informacijos atnaujinimas.
Suvenyrinio LLBM bloknoto viršelio korekt ra. Stendo prie LLBM sutikimo vart
naujos grafin s medžiagos, skirtos LLBM 40-mečiui paruošimas ir gamybos
organizavimas. Anotacij tremties sektoriuje korekt ros (2 vnt.)
Paruoštos publikacijos apie šias parodas:
 M. Palilionyt s kauki paroda „1/2 velnioį;
 Skutin t marguči ir Lietuvos etnografini region verb paroda;
 Lidijos Graudinait s mokyklini piešini 1936 – 1941 m. paroda;
 Raimondo Gurskio „100 mal n 1 mal neį paroda;
 „Verslas, verslas, verslasį Vienos šeimos verslo dokument paroda;
 „Lietuvi duona. Su savo kepal liu visur stalą rasiį.
Parengtas straipsnis „Nauja ekspozicija Lietuvos liaudies buities muziejujeį – 1 psl.
Publikuotas „Vorutojeį 09 12.
Parengtas straipsnis „Gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno ir jo ekspozicijos
Lietuvos liaudies buities muziejujeį – 8 psl.
Parengtas ir pateiktas žurnalui „Liaudies kult raį straipsnis apie filmavimus
(publikacija: „Muziejaus žingsniai link Holivudo arba atsakymas dažną klausimą:
„Ar čia filmuota?...į – „Liaudies kult raį, 2014, Nr. 3.
LLBM Sekmini ir Žolini rengini nuotraukos pateiktos leidinio (metodin s
priemon s) „Lietuvi šventinis kalendoriusį (VDU. Versus Aureus. 2014)
iliustravimui.
Tęsti mažosios architekt ros element (tvor ) raida tyrimai. Surasta ir rašyta
skaitmeniniu formatu Šiauli gubernijos 1932 – 1936 m. sodyb archyvin s
fotonuotraukos su tvor pavyzdžiais – 12 vnt.
Vykdyti etnoarchitekt riniai tyrimai. Sudaryta statybos technologij ir konstrukcij
apklausos anketa. Renkama medžiaga apie medžio architekt ros restauravimo
centrus Norvegijoje.

J. Skardži t
V. Pilionis

N. Norvaišait

J. Skardži t

I. Levickait
Vaškevičien
V. Reipait
V. Olechnovičien

V. Olechnovičien
S. Lauci t

R. Bertaši t
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Tema: nam apyvoka (NA). Tęsti
etnografinius g rim ind tyrimus.
Tema: baldai (B). Tęsti tyrimus apie
Mažosios Lietuvos ir Zanavykijos pasienio
baldus.
Tema: menas (M). Tęsti tyrimus apie
miestieči vaik žaislus

5. Mokslini straipsni
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

6. Mokslini ir kit
konferencij rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)
7. Dalyvavimas mokslin se
ir kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

Tema: audiniai, drabužiai; audimo
technika. (AD, AT). Tęsti Zanavykijos
interjero tekstil s etnografinius tyrimus.
Tema: amatai, pramon (AP). Tęsti
tyrimus apie muziejaus fonduose
saugomas siuvimo mašinas, j gamintojus,
rengti aprašus. Rinkti medžiagą apie
siuv jus, amatininko dienotvarkę.
Tema: žem s kis (Ž ). Tęsti tyrimus apie
žem s kio mašinas.
1. Parengti straipsn apie etnografinę
architekt rą.
2. Parengti straipsn „Etnografini lauko
tyrim specifika: savos žaisl
rekonstrukcijosį.
3. Parengti straipsn pagal LMA rinkini
mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XVII
konferencijos pranešimą.
Surengti muziejuje tarptautinę mokslinę
konferenciją „Alkoholis kult roje: tradicija
ir dabartisį.
Dalyvauti LMA Rinkini mokslinio tyrimo
sekcijos (RMTS) XVII konferencijoje.
Neplanuota
Dalyvauti mokslin je – gamybin je
konferencijoje „Kad augalas augt
sveikasį Vilniaus universiteto Botanikos
sode.

Tęsti etnografinius g rim ind tyrimai: rinkta medžiaga (nuotraukos, br žiniai,
piešiniai, indai) apie lietuvi g rimus: mid , al , degtinę, vyną, blaivyb s jud jimą.
Parengtas straipsnis „Lietuvi g rimaiį, 6 psl.
Tęsti tyrimai: surinkta medžiaga apie Mažosios Lietuvos gyventoj Geruli šeimos
geneologin med , apie Vabal kaimo sodybą, etnografin medžiaga apie archajišką
Žili kaimo gyvenamąj namą Šaki r.
Rinkta etngrafin medžiaga apie žaisl vaidmen vaikyst s kult roje Lietuvoje XIX
a. pabaigoje-XX a. pradžioje.

J. Samulionyt

Tęsti Zanavykijos interjero tekstil s etnografiniai tyrimai.

E. Nenartaviči t

Parengti siuvimo mašin , eksponuojam siuvyklos ekspozicijoje, Kauno name
aprašai.

I. Levickait
Vaškevičien

Parengti Obelyn s sodybos klojime eksponuojam žem s kio mašin aprašai.

S. Žukauskait

1. Parengtas straipsnis apie Lietuvos etnografini region architekt rą Tera Publika
leidyklos rengiamam leidiniui. Planuojama išleisti 2015 m.
2. 2014-03-01 parengtas straipsnis „Etnografini lauko tyrim specifika: savos
žaisl rekonstrukcijosį ir teiktas Istorijos instituto, Etnologijos skyriaus ved jai V.
Savoniakaitei.

R. Bertaši t

3. Parengtas straipsnis „Savanoriška veikla muziejuje: edukacinis aspektasį (8
lapai) pagal LMA rinkini mokslinio tyrimo sekcijos XVII konferencijos
pranešimą.

G. Šapranauskait

2014-09-05 surengta tarptautin mokslin - praktin konferencija „Alkoholis
kult roje: tradicijos ir dabartis” (International Scientific-practical įConference
Alcohol in the Culture: Traditions and Present Trends”). Pristatyta 10 pranešim
angl kalba. Praneš jai: 6 lietuviai ir 4 svečiai iš Italijos, Turkijos, Švedijos ir
Rumunijos.
2014-04-23 dalyvauta Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštyst s valdov r muose LMA RMTS XVII konferencijoje: ,,Lietuvos
muziejai: kult ra, edukacija, mokslasį.
2014-11-19 dalyvauta LUTSIA mokslin je praktin je konferencijoje „Mokymosi
tęstinumas - kult ros vertyb į
2014-03-20 dalyvauta mokslin je – gamybin je konferencijoje „Žolini ir
sumed jusi augal apsauga, prieži ra, pritaikymas ir vairov į, VU botanikos
sode.

A. Lazauskien

V. Baltrušaitis
N. Andrejvien

N. Andrejevien

Buities sk.
Architekt ros sk.
G. Šapranauskait
G. Žumbakien
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8. Pranešimai mokslin se
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Parengti
pranešimą
LMA
Rinkini
mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XVII
konferencijai
Neplanuota

9. Kiti darbai

Organizuoti suvenyr gamybą muziejaus
40-mečiui skirtam renginiui.
Parengti pranešimą Muziejaus ekspozicij
atidarymo 40-mečio renginiui „40 met su
Jumisį.
Bendradarbiauti su Lietuvos istorijos
instituto Etnologijos skyriumi rengiant
straipsnius.

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

VI. RINKINI
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS
IR EKSPONAT

1. Parengtas skaidri pristatymas ir 2014-04-23 perskaitytas pranešimas
„Savanoriška veikla muziejuje: edukacinis aspektasį LMA rinkini mokslinio
tyrimo sekcijos XVII konferencijoje.
2. 2014 12 05 Žaisl muziejaus (Vilniuje) organizuotoje pirmojoje mokslin je
konferencijoje „Vaik ir vaikyst s p dsakai Lietuvoje: archeologija, antropologija,
istorija ir etnografijaį skaitytas pranešimas „Žaisl vaidmuo vaikyst s kult roje
XIX a. pabaigoje-XX a. pradžiojeį .
Muziejaus 40-čiui suorganizuota ir išleista (su muziejaus simbolika): saldainiai,
bloknotai, tušinukai, maišeliai.
Išleistas lipdukas su muziejaus šventiniu logotipu (500 vnt.)
Parengtas ir 2014-06-19 pristatytas pranešimas Muziejaus ekspozicij atidarymo
40-mečio renginyje „40 met su Jumisį.
Parengti 2 mokslo straipsniai:
1. „Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda. „Lietuvi duona. Su savo kepal liu
visur stalą rasiį – 20 psl. Publikuotas leidinyje „Lietuvos etnologija: socialin s
antropologijos ir etnologijos studijosį. 2014, 14 (23), 199-217.
2. „Muziejini vertybi skaitmeninimas Lietuvos liaudies buities muziejuje: naujos
sklaidos galimyb sį – 16 psl. Publikuotas leidinyje „Lietuvos etnologija: socialin s
antropologijos ir etnologijos studijosį. 2014, 14 (23), 217-232.
2014-10-15/17 dalyvauta seminare „Muziejai šiuolaikin je visuomen je:
strategin s pl tros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame konteksteį
Palangoje. Parengtas ir skaitytas pranešimas „Interpretacija muziejuoseį.
Parengti 3 mokslo straipsniai (kartu su E. Kumpikaite, A. Ragaišiene, Ž.
Rukužiene, L. Kot) 1.„Etnografin buitin tekstil : nuo Šaki iki Šilut sį, 18 lap ;
2. „Comparable Analysis of Folk Home Textile of East Prussia in Territories of
Lithuania and Polandį, 11 lap ; 3. „The Adaptation of Lithuanian Folk Home
Textile Fabriks in the Contemporary Ekological Way of Lifeį, 6 lapai.
2014-05-23 skaitytas pranešimas „Kelm s savivaldyb s rinkimai Pirmosios
Lietuvos Respublikos laikaisį. Mokslin konferencija „Kelmei- 530į (Kelm s
krašto muziejus).
2014-11-14 skaitytas pranešimas „Alkoholio kontrol s politika Lietuvos
Respublikoje: erdv s ir laiko reguliavimas (1918-1940 m.)į. Lietuvos sociolog
konferencija „Sociologin s erdv s ir laiko formosį (VU, Filosofijos fakultetas).
Parengtas pranešimas „Nuteist j tradicini amat mokymo galimyb s Lietuvos
liaudies buities muziejujeį, kuris pristatytas 2014-03-05 tarpžinybinio ir verslo
pasitarimo „Pataisos nam mon s – socialini klausim sprendimai ir ekonominis
ind lis šalies k į metu.

G. Šapranauskait
N. Andrejevien

J. Skardži t
V. Pilionis
D. Blaževičien
V. Reipait
I. Levickait
Vaškevičien
J. Samulionyt
S. Žukauskait
I. Levickait
Vaškevičien
V. Reipait
R. Perlibait
E. Nenartaviči t

A. Lazauskien

V. Reipait
G. Šapranauskait

24

SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterin apskaita
(nurodyti vest muziejaus
duomen bazę raš apie
eksponatus bei skaitmenini
vaizd skaiči )

2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)

3. Eksponat
skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenint
eksponat atranka (nurodyti
prioritetin kriterij /-us:
unikalumas, turinys ir vert ,
fizin b kl , amžius, r šis,
tema, kt.)
3.2. Suskaitmenint
eksponat skaičius

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai,

vesti LIMIS 600 raš (naujai gyt
eksponat pirminius duomenis (rašyti
aktus), papildyti reikiama informacija iš
pirmin s apskaitos (GEK-o) knyg
(eksponat matmenys, pirminis apskaitos
Nr., vert ir t.t.)
Suvesti 1000 skaitmenini vaizd LIMIS.
1. Vykdyti LIMIS administravimą.
Pastoviai komunikuoti su Lietuvos dail s
muziejaus atsakingais darbuotojais, d l
LIMIS programos efektyviausio
pritaikymo ir naudojimo muziejuje.
2. Vykdyti LIMIS elektronini katalog
vieš j prieig administravimą.
Numatomi skaitmeninti 618 vnt. eksponat :
parodose, ekspozicijose, fonduose, išduoti
ilgalaikiam saugojimui, atsižvelgiant
eksponat r š , laikymo sąlygas, unikalumą
bei fizinę b klę.
vesti LIMIS 1000 eksponat apraš ir
susieti su skaitmeniniais vaizdais:
N. Andrejevien - M (menas) – 140;
V. Baltrušaitis - B (baldai) – 100;
I. Levickait - AP (amatai, pramon ) – 140;
S. Žukauskait - Ž (žem s kis) – 140;
E. Nenartaviči t - AD, AT (audiniai,
drabužiai, audimo technika) – 150;
R. Perlibait - 160 (75 N;85 M);
I. Dringelyt - AD (audiniai, drab.) – 70;
S. Lauci t - LA (liaudies architekt.) – 10;
J. Samulionyt – NA (nam apyvoka) – 50,
A. Lazauskien – mp (miestel. prek s) – 40.
Dalyvauti tarptautiniame projekte
„Europeana photographyį.

LIMIS vesta 640 vnt. naujai priimt eksponat duomenys (aktai):
640 vnt. LIMIS papildyta reikiama informacija iš pirmin s apskaitos knyg .

Suvesta 1493 vnt. eksponat skaitmenini vaizd .
1. Pastoviai kontaktuojama el. paštu d l LIMIS sistemos koregavimo ir derinama
abipusiai naudingi sprendimai. Bendraujama su kitais muziejais. D l LIMIS
sistemos naudojimo konsultuojami muziejaus darbuotojai.

Buities sk.
Fond ir restauravimo
sk.

R. Žaltauskas
J. Banyt
I. Levickait
Vaškevičien
D. Šiškauskien

2. Vykdytas LIMIS elektronini katalog vieš j prieig administravimas.

I. Levickait
Vaškevičien

Atsižvelgiant eksponat r š , laikymo sąlygas, unikalumą bei b klę, atrinkta,
aprašyta ir LIMIS vesta 1068 vnt. eksponat .

Buities skyrius
Rinkini
komplektavimo
komisija
R. Žaltauskas

LIMIS vesta 1068 vnt. eksponat apraš :
M temos – 143 N. Andrejevien
B temos – 100 V. Baltrušaitis
AP temos – 140 Levickait Vaškevičien
Ž temos – 140 S. Žukauskait
AD, AT temos – 150 E. Nenartaviči t
N – 70, M – 90 R. Perlibait
AD temos – 70 I. Dringelyt
P M temos – 1 I. Dringelyt
LA temos – 10 S. Lauci t
NA temos – 0 J. Samulionyt
mp temos – 40 A. Lazauskien
AP temos – 114 J. Matakas
1. Dalyvauta „Europeana Photographyį projekte. Projektui atrinktos ir
suskaitmenintos 90 M temos fotonuotrauk . Jos paviešintos pagrindiniame kult ros
paveldo portale „Europeanaį.

Buities sk. ir
Architekt ros sk.

R. Perlibait
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kt.)
Dalyvauti „Lietuvos integrali
informacin s
sistemosį
skaitmeninimo projekte.
Neplanuota

muziej
(LIMIS)

Neplanuota

4. Skaitmeninimo ir darbo
su duomen baz mis
geb jim ugdymas
(dalyvavimas darbo
grup se, mokymuose)
5. Kiti darbai

Dalyvauti Lietuvos muziej informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centre rengiamose
Muziej dienose, mokymuose, seminaruose.

Skaitmeninamiems eksponatams pastatams
AUTOCAD formate parengti br žinius 8
vnt.
Pateikti eksponat skaitmeninimo
ataskaitas kas m nes , ketvirt , metus.
Tvarkyti architekt ros skyriaus archyvą.
(skaitmeninti seną tyrim medžiagą ir
br žinius) – 40 vnt. archyvini br žini ir
50 vnt. sen j tyrim medžiagos.

VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai
apie muziej , jo rinkinius ir
renginius rengimas
(nurodyti numatom
parengti informacini
pranešim spaudai, radijo ir

1. Parengti ir išplatinti 20 pranešim
spaudai.

Darbo grup : N. Andrejevien , E. J. Mork nas, R.Žaltauskas,
I. Levickait Vaškevičien , J. Banyt
2. Pateikta LIMIS sistemą 60 LIMIS audiogido eksponat parengt tekst lietuvi
ir angl kalbomis, garso ir vaizdo raš lietuvi ir angl kalbomis bei lietuvi gest
kalba. Koreguoti jau parengti audiogido tekstai.
3. Dalyvauta „Europeana Spaceį projekte. Projektui buvo suskaitmeninti 65 Ž
temos miestelio Urmininko name esančios edukacin s saiko mat ekspozicijos
„Paseik k ir pasverkį eksponatai. Jie paviešinti LIMIS sistemoje. Eksponatai
publikuoti pagrindiniame kult ros paveldo portale „Europeanaį.
Darbo grup : E. J. Mork nas, I. Levickait Vaškevičien , M. Kairyt
R. Žaltauskas, D. Šiškauskien
4. Dalyvauta projekte „Turistams skirtose virtualiose parodose – unikaliausi,
domiausi eksponataiį. Sukurta internetin svetain „Eksponatai, kuriuose verta
pamatytiį. Parengta virtuali paroda „Gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno ir jo
ekspozicijosį. Parodai atrinktas, suskaitmenintas ir paviešintas 31 eksponatas (20
AP, 10 mp ir 1 LA). Parašyta parodos anotacija.
Darbo grup : E. J. Mork nas, R. Žaltauskas, D. Šiškauskien , J. Banyt
2014-05-13/14 dalyvauta LIMIS mokymuose fotografui, fototekos darbuotojams.
2014-04-15/16 dalyvauta LIMIS mokymuose restauratoriams.
2014-03-31 – 2014-04-11 dalyvauta stažuot je P. Gudyno restauravimo centre
metalo dirbtuv se.
2014-09-01/2014-09-05 P. Gudyno restauravimo centre mokslini tyrim skyriuje.
2014-10-21/22 dalyvauta LIMIS mokymuose Vilniuje.
Skaitmeninamiems eksponatams pastatams parengta10 vnt. br žini .
Pateikta eksponat skaitmeninimo ataskaitos kas m nes , ketvirt , metus.
Suskaitmeninta archyvin madžiaga: „Mikalaj n kaimasį – 17 vnt, „Dz k buitisį
– 12 vnt, etnologo J. Vaitkaus XX a. IV dešimt. fiksuota medžiaga „Kaimo pastat
detal sį – 30 vnt.
49 vnt. archyvini br žini (Kartenos karčema LBM 35187, Dauj n sodybos
gyvenamasis namas, klojimas, tvartas, daržin , abu svirnai LBM 35114 – 35119
sodybos).

1. Išplatinti pranešimai (23):
„Pranc z atsitraukimo iš Maskvosį inscenizacija, Užgav ni renginys, M.
Palilionyt s kauki paroda „1/2 velnioį, Velyk renginys, „Pataisos staigos ir
Lietuvos liaudies buities muziejaus vadovai vertino bendradarbiavimo rezultatusį,
spektaklis „Amerika pirtyjeį, Amat , darb ir pramog diena, paroda „Lidijos
Graudinait s mokykliniai piešiniai. 1936-1941 m.į, Pirties diena, Šienapj t s

I. Levickait
Vaškevičien ,
D. Šiškauskien
S. Žukauskait

I. Levickait
Vaškevičien

R Žaltauskas
J. Banyt -Sadauskien
M. Kairyt
E. Nenartaviči t
S. Lauci t
J. Samulionyt
R. Aranauskas
S. Lauci t

J. Skardži t
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televizijos laid kiek )

2. Dalyvauti 4 televizijos laidose.

3, Dalyvauti 2 radijo laidose.

2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems
planuojamos specialios
reklamos kampanijos)

Apie muziejuje vyksiančius renginius
paruošti ir išplatinti informacinius
pranešimus
spaudoje,
socialiniuose
tinkluose,
internetiniuose
portaluose,
rengti reklaminius videoklipus, dalyvauti
televizijos ir radijo laidose, talpinti
reklamin skydel muziejaus internetin je
svetain je.

stovykla, Gedulo ir vilties diena, Muziejaus ekspozicij atidarymo 40-metis,
„Verslas, verslas, verslasį vienos šeimos verslo dokument paroda, Raimondo
Gurskio paroda „100 mal n 1 mal neį Onin s ir rugiapj t , Žolin , Folkmiuziklas – „G ris nugal sį, Vyr choro „Leipzig Nordį koncertas, dvirači žygis
„Dviračiu aplink Lietuvąį, sporto švent „B gimas per Lietuvąį, „Lietuvi duona.
Su savo kepal liu visur stalą rasiį, „Kal dinio blukio deginimasį.
2. Dalyvauta televizijos laidose (5):
 Užgav n s: „Labas rytas, Lietuvaį (J. Skardži t ), „Recept užkalb tojaį (J.
Samulionyt );
 Muziejaus ir Pravieniški pataisos nam -atvirosios kolonijos bendradarbiavimo
aptarimas: LRT „Laba diena, Lietuvaį (V. Reipait );
 Žydo buto ekspozicijos atidarymas: LRT „Panoramaį (J. Samulionyt , V.
Reipait ).
 Kal dinio blukio deginimas: LRT „Panoramaį (V. Olechnovičien )
3. Dalyvauta radijo laidose (9):
 Užgav n s (J. Skardži t ): „Žini radijasį, „Radijas Tauį.
 Velykos: „Žini radijasį (V. Pilionis), „Lietuvos radijasį (T. G. Mork nien ).
 Amat , darb ir pramog diena (V. Pilionis): „Lietuvos radijasį, „Lietusį, „M1į, „LRT kult raį .
 Dvirači žygis „Dviračiu aplink Lietuvąį (E. J. Mork nas): radijo „Tauį laidoje
„Kauno kult ros židiniaiį.
1. Užgav ni ir Velyk renginiams:
 Videoklipo transliacija lauko ekranuose (Kaune) ir viešajame transporte
(Kaune ir Vilniuje);
 Reklaminis skydelis – muziejaus interneto svetain je ir www.bilietupasaulis.lt;
 Reklama paieškoje „Googleį, naudojant raktinius žodžius;
 Reklama „Facebookį ir „Twitterį socialiniuose tinkluose.
2. Amat , darb ir pramog diena:
 Videoklipo transliacija Vilniaus ir Kauno viešajame transporte;
 Reklama „Facebookį ir „Twitterį socialiniuose tinkluose.
3. Onin s ir rugiapj t
 Videoklipo transliacija lauko ekranuose (Kaune) ir viešajame transporte
(Kaune ir Vilniuje);
 Reklama „Facebookį ir „Twitterį socialiniuose tinkluose;
 Baneris www.llbm.lt svetain je.
4. Žolin
 Videoklipo transliacija lauko ekranuose (Kaune);
 Reklama „Facebookį ir „Twitterį socialiniuose tinkluose;
Baneris www.delfi.lt svetain je.

V. Reipait
J. Samulionyt
J. Skardži t
V. Olechnovičien

J. Skardži t
T. G. Mork nien
V. Pilionis
E. J. Mork nas
J. Skardži t
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Neplanuota

3. Kita veikla

Dalyvauti susitikimuose su moksleiviais
Kauno apskrities mokyklose ir bibliotekose,
skleisti informaciją apie muziej , renginius,
edukacijas, paslaugas.
Pl sti ryšius su TIC: Kauno miesto, Kauno
rajono, Kaišiadori
rajono, Vilniaus.
Organizuoti
spausdintos
reklamin s
medžiagos platinimą, išnaudoti TIC
interneto svetaines informacijos talpinimui.
Papildyti informaciją prie centrini vart .
Organizuoti prekybą atvirukais, knygomis ir
suvenyrais apie muziej ir Lietuvą.
Rengti spaudos konferencijas.
Surengti speciali rengin bičiuliams,
partneriams, r m jams.
Sukurti muziejaus savanori duomen
bazę.
Muziejaus draug ir r m j paieška.

Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
VIII. METODIN VEIKLA
1. Konsultacijos, metodin
Teikti konsultacijas etnobotanikos,
pagalba vairiais muziejaus etnokult ros, edukacij , rengini

1. 2014-06-21 parengtas ir pateiktas reklaminis tekstas interneto svetainei apie
kiekvieno lankytojo sutikimą ekspozicij atidarymo 40–mečio proga
2. Birželio 21d. tiesioginis interviu „Kauno dienaiį ekspozicij atidarymo 40-mečio
proga.
3. Teiktas interviu www.lrt.lt portalo žurnalistei Aušrai Jakubonytei apie K či
papročius, publikacija 2014-12-24: Per K čias kai kur Lietuvoje gerdavo „ožio
pienąį
Dalyvauta susitikimuose su moksleiviais: Kauno r. Karm lavos B. Buračo
gimnazijoje, Kauno Palemono vidurin je, Kaišiadori r. Pravieniški mokyklose.
Pristatytas muziejus, renginiai, edukacin s programos, el. knyga „Lietuvos
etnografijos paveldas vaikamsį bei supažindinti su „Pažink senąj Lietuvos
miestel į žaidimu.
Bendradarbiauta su Kauno miesto, Kauno r., Kaišiadori r. TIC. Susitarta su
Vilniaus TIC d l muziejaus rengini viešinimo bei muziejaus informacini
lankstinuk platinimo.
Išvežioti informaciniai lankstinukai apie muziej (1000 vnt.) po TIC‘us.
Reklama „Kauno gide 2014į.
Pakeistas rengini kalendorius, r m j sąrašas, papildytos kainos eurais.

V. Olechnovičien

Pratęsta konsignacijos sutartis su „Terra Publicaį. Prekiauta knygomis, suvenyrais.

J. Skardži t

Rengta Užgav ni renginio spaudos konferencija, tačiau žurnalistai neatvyko.
Bičiuliams, partneriams, r m jams surengtas žygis „Dviračiu aplink Lietuvąį

J. Skardži t
J. Skardži t
V. Pilionis
V. Pilionis

2014 metais užmezgti kontakai su www.savanoriucentras.lt.
Lietuvos liaudies buities muziejaus internetin je svetain je www.llbm.lt
planuojama kurti savanori atskirą rubriką „Tapk savanoriuį.
Užgav ni renginiui surasti r m jai UAB ,,Gelumbickien ir partneriaiį, UAB
,,Barker textilesį, UAB ,,A. Jasevičiaus baldaiį, UAB ,,Vilniaus duonaį, UAB
„MALSENAį. Druskinink vandens parkas. Rumšiški baldai.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Klasmann – Deilmannį
Susitarta d l muziejaus tinklaraščio viešinimo www.1588.lt svetain je
Nemokamai talpinami informaciniai pranešimai apie muziej , renginius, parodas.
Atnaujinta muziejaus informacija www.tpl.lt („Turizmas po Lietuvąį) svetain je.
Atnaujintos nuotraukos, aprašymas, muziejaus biliet kainos.
Atnaujintas „Pažink senąj Lietuvos miestel į žaidimas. Pakoreguotas žaidimas,
atnaujinti duomenys
Sudaryti 24 klausimai (apie muziej , senovę ir kt.) interaktyviam žaidimui
„Intelekt kovosį. Surengti „Intelekt kov į 2 turnyrai.
Konsultuota žurnalist Egl Čepavičien – Kaip krikštynas švęsdavo senov s
lietuviai? Žurnalui „Tavo vaikasį 2014 Nr.6, psl. 28-30

J. Skardži t
V. Pilionis

J. Skardži t
V. Pilionis
J. Skardži t

V. Pilionis

J. Skardži t
J. Skardži t
J. Skardži t
J. Skardži t
D. Blaževičien
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veiklos kausimais (kam,
kokiais klausimais buvo
teikta)

2. Metodin s medžiagos
rengimas (tema, tikslin
grup , sklaidos b dai)

architekt ros klausimais pagal temas.

Konsultuota žurnalist J.Garnyt -Jadkauskien – Krikštynos pagal senąsias
tradicijas. Žurnalui „Jiį 2014 Nr. 25, psl. 29
Konsultuota Vilniaus universiteto Paveldo informacijos ir komunikacijos
specialyb s magistro II kurso student Elena Gadišauskait / Apie etnografines ir
tautines šventes rengiamas LLBM.
Konsultuota verslinink J. Kuorien d l vilnos verpimo, V. Vaitkevičien d l
keramikos dirbini .
Konsultuoti Kaišiadori r. mokykl fizinio lavinimo mokytojai apie tradicinius
vaik žaislus.
Konsultuotas Zanavyk muziejus d l etnografin s ekspozicijos Zypli dvare.
Konsultuota Šaki r. paveldosauginink d l Jono Prapuolenio bald . Konsultuota
Šaki r. paveldosauginink d l dvaro bald .
Konsultuota Varšuvos etnografijos muziejaus etnolog Jadvyga Koszutska ir
Šalčinink sav. atstov d l Vilniaus krašto aprangos.
Konsultuotas V. Sakalauskas d l juost audimo. Jam išsi sti aud j adresai.
Sezono metu pirmadieniais Pagiri sodyboje konsultuoti lankytojai etnobotanikos
klausimais. Apie Lietuvos etnografinius g lynus konsultuota g linink Lina
D donien iš Marijampol s gamtos tyrim ir ekologinio švietimo stoties.
Konsultuota A. Deltuvien etnin s architekt ros klausimais d l sodybos Rokiškio
rajone pertvarkymo.

D. Blaževičien

Teiktos konsultacijos etnokult ros, architekt ros klausimais : dalyvauta trijuose
Ž M tautinio paveldo ekspert pos džiuose, edukacin je programoje Panev žyje,
pasitarimuose d l paveldo tyrim , kt.
Teiktos konsultacijos projektuotojams rengiant TP LLBM miestelio p sči j kelio
su užtvanka projektą.

R. Bertaši t

Parengti paskaitą tema „Valand l
tarpukario Lietuvos mokyklojeį ir
užsi mimo „Lietuvi liaudies žaidimaiį
praktinę dal ir pravesti Kaišiadori r.
k no kult ros mokytoj metodin je
dienoje.
Parengti medžiagą edukacinei programai
„Per kluoną – ir linas, ir duonaį, skirtai
savarankiškam mokytojo darbui su
mokiniais (be muziejaus darbuotojo
aktyvios veiklos)
Parengti apžvalgin s ekskursijos medžiagą
angl kalba

Parengta paskaita tema „Valand l tarpukario Lietuvos mokyklojeį ir užsi mimo
„Lietuvi liaudies žaidimaiį praktin dalis, pravesta Kaišiadori r. k no kult ros
mokytoj metodin je dienoje 2014 m. sausio 3 d.

V. Olechnovičien

Parengta medžiaga edukacinei programai „Per kluoną – ir linas, ir duonaį, skirtai
savarankiškam mokytojo darbui su mokiniais (be muziejaus darbuotojo aktyvios
veiklos).

V. Olechnovičien

Parengta apžvalgin s ekskursijos medžiaga angl kalba ir priduota archyvui. 35
lapai, byla LLBM Nr. 11561

A. Augustaitien

Neplanuota

Archyvui pateikta pirmojo ,,Persik nijimo kambarioį, parengto ir gyvendinto 2011
m. Užgav n se, medžiaga (32 lapai+ CD su 14 nuotrauk ir filmuota medžiaga).

V. Olechnovičien

D. Blaževičien
J. Samulionyt
N. Andrejevien
V. Baltrušaitis
E. Nenartaviči t
G.Žumbakien
S. Lauciut

R. Aranauskas
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3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

4. Kita veikla

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadr kaita (nurodyti
priimt / atleist darbuotoj
skaiči )
2. Kvalifikacijos k limas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

Sudaryti sąlygas aukšt j mokykl
studentams atlikti praktikas.

Neplanuota

Priimti darbuotojus sezoniniam darbui.
Darbuotoj kvalifikacijos k limas vyks
pagal sudarytą ir patvirtintą 2014 met
kvalifikacijos k limo planą.

Dalyvauti švietimo ir mokslo, kult ros
institucij , rengiamuose seminaruose,
kursuose.
Surengti išvyką Baltarusijos muziej

2014-01-13/17 Buities, versl ir amat sk. praktiką atliko VDU, Humanitarini
moksl fakulteto, Kult r studij ir etnologijos katedros, III kurso studentas.
Praktikos tema: analizuoti etnin s kult ros specialisto (sk. ved jos ir jos
vadovaujamo kolektyvo) veiklos gaires, darb pob d , tikslus, išstudijuoti
institucijos dvej met veiklą bei sudalyvauti institucijos organizacin je veikloje.
Parašytas praktikos vertinimas.
2014-02-03/06-13 kompiuterin s rangos derinimo mokymo programos praktiką
atliko Kauno statybinink rengimo centro studentas. Parašytas praktikos
vertinimas.
2014-02-24/06-11 apdailininko (statybininko) praktiką atliko Kaišiadori
technologij ir verslo mokyklos studentas. Parašytas praktikos vertinimas.

J. Samulionyt

2014-05-15 – 06-15 Edukacij ir rengini skyriuje praktiką atliko Kauno kolegijos
Vadybos ir ekonomikos fakulteto, Turizmo ir viešbuči vadybos II kurso student .
Praktikos tema: renginiai ir edukacijos muziejuje. Parašytas praktikos vertinimas.

D. Blaževičien

2014-08-27/10-10 praktiką atliko kauno mišk ir aplinkos inžinerijos kolegijos III
kurso student . Parašytas praktikos vertinimas.

G. Žumbakien

2014-04-04 paskaita „Muziejin edukacin veikla neformaliajame vaik ugdyme ir
suaugusi j švietimeį K daini r. savivaldyb s stažuotojams Kaišiadori r.
savivaldyb je (3 asmenys)
2014-04-10 paskaita „Muziejin edukacin veikla, taikant netradicines mokymosi
aplinkasį Telši r. savivaldyb s stažuotojams Kaišiadori r. savivaldyb je (13
asmen ).

V. Reipait

G. Zelionka

G. Šapranauskait

2014 metais priimti 52 darbuotojai sezoniniam darbui ir atleistas 51 darbuotojas.

A. Lygnugarien

2014 m. darbuotoj kvalifikacijos k limo planas vykdytas. Met eigoje, atsiradus
papildomoms l šoms ir nemokamiems kursams, seminarams (plane buvo numatyta
tokia galimyb ) dalyvauta seminaruose ir gauti pažym jimai: „Edukacija ir
partneryst į (R.Perlibait , G.T.Mork nien , V.Olechnovičien ); „Naujausi DK
pakeitim taikymas nuo 2014 m. liepos 1d. – (A.Lygnugarien ); „ mon s
dokument apyvartaį – (Ž.Rimavičien ); dalyvauta kursuose ir gauti pažym jimai:
Kauno priešgaisrin s gelb jimo valdybos civilin s saugos – (V.Reipait ,
S.Plaščinskien ); mokymuose: miško darb vadovo ruošos – (A.Andriulaitis),
aukštalipi darb vadovo – (A.Andriulaitis), „Investicij projekt rengimasį –
(E.Dabregait ).
Surengta išvyka Baltarusijos muziej „Dudutkiį pasidalinti patirtimi.

A. Lygnugarien

Edukacij ir rengini
skyrius

30

„Dudutkiį pasidalinti patirtimi.

2014-09-08/09 Dalyvauta Taline, Estijoje Skandinavijos ir Baltijos šali
neformalaus suaugusi j mokymo institucij , sk tini organizacij susitikime.
Skaidri pagalba pristatyta RMDA veikla, dalyvauta panelin je diskusijoje (36
dalyviai, 8 šalys).
2014 m. Lietuvos liaudies buities muziejaus vertinimai: leidykla TERRA
PUBLICA rengdama kelioni vadovą „ Po Lietuvą su Šeimaį vertino, kaip šeimai
palankią lankytiną vietą. Kelioni agent ra Trip advisor, atsižvelgdama lankytoj
nuomonę, suteik kokyb s sertifikatą ir vertino 4,5 balo iš 5-i galim .

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

Kontroliniai rodikliai:
1. Skaitytoj skaičius
40
2. Išduoti spaudini
780
3. Lankytoj skaičius
1100
Bibliografinis informacinis darbas:
Papildyti ab c lin , sistemin katalogą.
Spaudinių fondas:
sigytus spaudinius suinventorinti, aprašyti,
išd styti;
Užsakyti periodinę spaudą;
Rengti parodą ,,Naujos knygosį.
Mokslinis archyvas:
Sutvarkyti gautą medžiagą.
Žinybinis archyvas:
Surinkti ir sutvarkyti LLBM archyvinę
medžiagą už 2012 m.
Išduoti dokumentus ( sakym , asmens
sąskait
korteli
kopijas)
LLBM
buhalterijai, rengiant pažymas apie darbo
užmokest .
Projekto „Tradicin s tekstil s ir tautinio
tapatumo išsaugojimas šiandienin je
ekologin je visuomen jeį medžiagą
priduoti archyvą.
Neplanuota

Tvarkyti ekspedicij , tyrim ir projektinę

2014 m.
1. Skaitytoj skaičius
40
2. Išduota spaudini
758
3. Lankytoj skaičius
1064
Bibliografinis informacinis darbas:
Ab c linis, sisteminis katalogai papildyti 54 kortel mis.
Spaudinių fondas:
gyta 27 vnt. leidini : 24 dovanota, 3 pirkta.
gyti leidiniai suinventorinti, aprašyti, išd styti pagal UDK.
Užsakyta periodin spauda 2014 m. „Kaišiadori aidaiį, „Liaudies kult raį, „Tarp
knyg į, „Vorutaį.
Nuolat rengta paroda „Naujos knygosį. Išeksponuota 27 vnt. knyg .
Mokslinis archyvas:
Suinventorinta gauta medžiaga – 15 byl rašytin s medžiagos ir 6 CD.
Išduota 1183 bylos.
Žinybinis archyvas:
Sutvarkyta LLBM archyvin medžiaga už 2011 m.: apyrašuose Nr. 1-5 padaryta 31
byla, sunumeruoti 2254 lapai.
Išduota 213 byl .

G. Šapranauskait

V. Reipait

V. Bartulien

archyvą atiduota projekto „Tradicin s tekstil s ir tautinio tapatumo išsaugojimas
šiandienin je ekologin je visuomen jeį medžiaga (153 lapai, 65 skaitmenin s
fotografijos, 1CD-R).

E. Nenartaviči t

muziejaus archyvą atiduotos dvi parengtos bylos:
1. „LLBM genez : Oro muziejusį 16 lap ir CD. Medžiaga surinkta Kauno
viešojoje bibliotekoje LLBM 40-mečiui.
2. „Mokslin s metodin s tarybos pos dži protokolai 2013į.
Atiduota LLBM archyvą bylos: 6 vnt, 59 psl.

R. Perlibait

S.Lauci t ,
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medžiagą ir ją priduoti LBM archyvą.

2. kin veikla (statybos ir
remonto darbai, kiti kiniai
darbai – apib dinimas,
rezultatai, finansin s
išlaidos)

Restauruoti pastatų eksponatų stogus:
1. Dauj n klojimui restauruoti nendri
stogą;
2. Klausuči tvartui restauruoti nendri
stogą;
3. Užnovijos tvarto stogą ;
4. Pagiri sodybos svirno stoge priveržti
prievaržas, sutvirtinti laikomąsias
konstrukcijas;
5. Kartenos tvarto nendri stogą;
6. Kyliški name kartu su kiniu baigti
restauruoti nendri stogą;
7-9. Žemaitijos kartenos (2 pastat ) ir
Aukštaitijos kaimo Klepši gyvenamojo
namo kraigus.
10. Dirgalio name perdengti stogą;
Restauruoti pamatus:
1. Pakeisti Suvalkijos sektoriaus Obelin s
sodybos kluono pamatus.
Kiti restauravimo darbai:
1. Dauj n klojimui atstatyti deformuotą
sieną dešin je pus je, rengti drenažą;
2. Užnovijos tvarte perd ti supuvusias
grindis;
3. Kartenos tvarte perd ti grindis;
4. Restauruoti Milo v lyklos stogą ir
užbaigti vandens rato ekspoziciją;
5. Pabaigti d ti Vabal sodybos grindis;
6. Atstatyti Varduvos kinio pastato
miestelyje deformuotas sienas;
7. Restauruoti Suvalkijos sektoriaus Plyni
mal no sparnus;
8. Miči n ir Pakapi gyv. namuose
krosni restauravimas;
9. rengti Žeimelio namo laiptin s
priestatą;

Dauj n , Dirgalio, pilties ir Gintališki sodyb ekspozicij atnaujinimo
projektiniai pasi lymai – 8 psl;
Miči b sodyba. Tvoros, vartai (br žiniai) – 11 psl.
Paluobi sodyba. Kiemo aptv rimo projektiniai sprendiniai – 5 psl.
Vartai prie teatro klojimo – 9 psl.
Pastat – eksponat vertinimas 2014 m. (lentel s, br žiniai) – 14 psl.
Sutikimo zona. K dros, šlaito tvorel s. važiavimo vartai – 12 psl.
1. Restauruota dalis Aukštaitijos sektoriaus Dauj n sodybos klojimo nendri stogo
(3 kv.m).
2. Restauruotas Aukštaitijos sektoriaus Klausuči sodybos tvarto nendrinis stogas
(50 kv.m.).
3. Restauruotas Suvalkijos sektoriaus Želv deri (Užnovijos) sodybos tvarto stogas
(50 kv.m.).
4. Priveržtos ir sutvirtintos Aukštaitijos sektoriaus Pagiri sodybos
svirno prievaržos bei laikomosios konstrukcijos.
5. Neperdengtas Kartenos tvarto stogas d l l š tr kumo.
6. Restauruotas Aukštaitijos sektoriaus Kyliški namo kartu su kiniu nendri
stogas (80 kv.m.).
7-8. Nesutvarkyti Žemaitijos Kartenos (2 pastat ) kraigai, d l darbo j gos tr kumo.
9. Restauruotas Aukštaitijos sektoriaus Klepši sodybos gyvenamojo namo kraigas
(70 kv.m.).
10. Neperdengtas Žemaitijos sektoriaus Dirgalio sodybos namo stogas, d l l š
tr kumo.
1. Restauruoti Suvalkijos sektoriaus Obelin s sodybos kluono pamatai.
1. Neatstatyta deformuota Aukštaitijos sektoriaus Dauj n sodybos klojimo siena ir
ne rengtas drenažas, d l darbo j gos ir l š tr kumo.
2. Perd tos Suvalkijos sektoriaus Želv deri (Užnovijos) sodybos tvarto supuvusios
grindys (30 kv.m.).
3. Perd tos Žemaitijos sektoriaus Kartenos sodybos tvarto, kuriame saugomi
eksponatai, supuvusios grindys (lentos, 48 kv.m.).
4. Restauruotas Milo v lyklos stogas (60 kv.m.) ir dalinai užbaigta vandens rato
ekspozicija.
5. Sud tos Mažosios Lietuvos sektoriaus Vabal sodybos grindys (23,04 mkb
medienos).
6. Atstatytos Varduvos kinio pastato miestelyje deformuotos sienos.
7. Nerestauruoti Suvalkijos sektoriaus Plyni mal no sparnai, d l l š stygiaus.
8. Restauruotos Aukštaitijos sektoriaus Miči n ir Pakapi sodyb gyvenam j
nam krosnys.
9. Ne rengtas Žeimelio namo laiptin s priestatas d l l š tr kumo.
10. Restauruotas Plokšči mokyklos prieangis (10 kv.m.).
11. rengta malkin Aukštaitijos sektoriaus Pakapi sodyboje (14 kv.m.).
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3. Kit padalini darbas

10. Restauruoti Plokšči mokyklos
prieang ;
11. rengti malkinę Pakapi sodyboje.
Tvorų restauravimas:
1.Restauruotos Miči n (100 m), Kartenos (120 m), Dauj n (61,8 m) ir Darb n
1. Restauruoti Miči n , Kartenos, Dauj n
(250 m) sodyb tvoros.
bei Darb n sodyb tvoras;
2. Restauruoti du Darb n sodybos šuliniai (8 mbk medienos).
2. Restauruoti du Darb n sodybos šulinius.
Neplanuota.
1. Restauruota Aukštaitijos sektoriaus Pakapi sodybos aukšt pynuči tvora (16,3
m).
2. Restauruota Klojimo teatro penki karči tvora (29,9 m).
3. Restauruota Klojimo teatro trij karči tvora (52,7 m).
4. Restauruoti Dz kijos sektoriaus Vaitakarčmio sodybos Gryb svirno pamatai.
5. Restauruota Aukštaitijos sektoriaus Tauragn sodybos statinuk tvora (24 m.).
6. Restauruotas Aukštaitijos sektoriaus Gyvakar sodybos kluono stogas (70 kv.m.).
7. Restauruotas Aukštaitijos sektoriaus Klepši sodybos tvarto stogas (70 kv.m.)
8. Restauruota Aukštaitijos sektoriaus Gyvakar sodybos kinio kiemo keturi
pynuči tvora (47,10 m).
9. Restauruotas Suvalkijos sektoriaus Aliejin s priestato stogas (70 kv.m.).
10.Restaruotas Žemaitijos sektoriaus Gondingos sodybos namo kraigas (10 kv.m.).
11. Restaruota Žemaitijos sektoriaus Gondingos sodybos gulstin tvora (9 m).
12. Restauruotas Miestelyje esančios Kartenos karčiamos stogas (218 kv.m.).
13. Restauruotas Suvalkijos sektoriaus Medkirčio (Pal bi ) kinio pastato stogas
(2,52 mkb medienos).
14. Perdengtos Suvalkijos sektoriaus Želv deri (Užnovijos) sodybos saugyklos
lubos (20 kv.m.).
15. Perdengtas Aukštaitijos sektoriaus Klausuči sodybos svirnelio antras aukštas
(15 kv.m.).
16. Restauruotas Suvalkijos sektoriaus Obelyn s sodybos tvarto priestato stogas (18
kv.m.).
17. Restauruoti Klojimo teatro vartai (0,567 mkb medienos).
18. Sutvarkyti Sutikimo zonos sarg vartai (0,2 mkb medienos).
19. Restauruota Žemaitijos sektoriaus Kartenos sodybos gulstin tvora (100 m).
20. Sud tos Mažosios Lietuvos sektoriaus Vabal sodybos juodlub s (9,05 mkb
medienos).
Parengti ir atnaujinti sodyb želdini
Parengtos ir atnaujintos sodyb želdini ekspozicijos lankymo sezonui. Visą sezoną
ekspozicijas lankymo sezonui. Visą sezoną
vykdyta želdini ekspozicijos prieži ra. Ruden , uždarius ekspozicijas, želdiniai
vykdyti želdini ekspozicij prieži rą.
buvo paruošti žiemai ir toliau priži r ti. Sutvarkytos g li ir daržovi s klos,
Ruden ekspozicijas paruošti žiemai. Dirbti
paruošta žem kambarini g li persodinimui.
interpretatore muziejaus renginiuose.
1.Paruošti sodybas sezono atidarymui.
1.Paruoštos sodybos sezono atidarymui: pavasar dirbti daržai, pas ti linai, grikiai,
2. Viso sezono metu tvarkyti ir šienauti
facelija, sukaltos kartys apyniams, teritorijoje išlyginti šern ir kurmi išrausti
sodybas ir teritoriją, vykdyti muziejaus
laukai. 2.Visą sezoną šienauta ir priži r ta muziejaus teritorija aplink ekspozicines
medži ir sod prieži rą, formavimą.
sodybas, taip pat lankytoj takus, poilsiavietes ir pakeles.
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3.Priži r ti miško želdinius, pagal poreik
atsodinti neprigijusi sodinuk plotus.
Atlikti atrankin sanitarin kirtimą
kvartaluose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5,
Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.566.
4. Gaterin je išpjauti muziejui reikiamą
medieną ir lentas.
5. Vykdyti bityno ir žem s kio naudmen
prieži rą, bei sen poilsiavieči
atnaujinimą ir nauj rengimą muziejaus
teritorijoje. Paruošti pašarus gyvuliams.
Dalyvauti muziejaus rengini pasiruošimo
darbuose.
1. Pabaigti rengti visame Lietuvos liaudies
buities muziejuje aktyviąją žaibosaugą.
Renovuoti miestelio mokyklos
signalizaciją.
2. Pabaigti pašalinti 2013 m. priešgaisrin s
rangos ir elektros jungči tr kumus.
Pabaigti rengti miestelyje restauruot ir
nauj pastat apsauginę signalizaciją.
3. Sezono atidarymo dienomis,
supažindinti sodyb priži r tojas, kaip
elgtis pasteb jus muziejaus teritorijoje
ugnies židin ir apmokyti kaip elgtis su
gesintuvais. Periodiškai pravesti vis
apsaugos darbuotoj praktinius mokymus,
gesinant gaisrą su gaisriniu automobiliu.
4. Parengti preliminarius stacionari gaisro
gesinimo sistem rengimo kain
skaičiavimus ir pagal galimybes jas rengti
dviejose eksponat saugyklose.
1. Senojoje administracijoje sutvarkyti
kompiuterinio tinklo kabelius.
2. Sand linink s kabineto sand liuke
atlikti remontą.
3. Iškasti tranš ją ir pakloti geriamo
vandens vamzdžius Pakapi ir Miči n
sodybas.
4. Sutvarkyti lietaus pralaidas sutikimo
zonoje ir Klojimo teatre.Mediniuose
tualetuose, esančiuose miestelyje, Pakapi
ir Miči n sodybose pakeisti kubines
surinkimo talpas.

3.Vykdytas sanitarinis miško kirtimas kvartaluose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr 4, Nr.5,
Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.556, taip pat vykdytas plynas sanitarinis kirtimas kvartale Nr.
5.
4. Gaterin je išpjauta: 124,58 m3 rąst , gauta 71,02 m3 lent . Pagaminta: tvoroms
tverti eglini karči - 8 m3 ir 2 m3eglini žiogri , stogams dengti drebulini karči
– 2 m3.
5. Bityno darbai: pavasar atliktas peržiemojusi biči šeim patikrinimas (32
šeimos). Surinkta 498,75 kg medaus. Pas ta 0,62 ha mieži , 1,09 ha aviž ir 0,30
ha rugi . Ruden nuk lus javus gautas derlius: rugi 0,4 t, aviž 1,2 t ir mieži 1,5
t. taip pat, paruošta 47 t šieno muziejaus gyvuliams.
6. Neplanuotai rengtas Dirgalio sodyboje diendaržis arkliams.
1. D l l š tr kumo muziejuje nebaigta rengti aktyvioji žaibosauga ir nerenovuota
miestelio mokyklos signalizacija.
2. Pašalinti 2013 m. priešgaisrin s rangos ir elektros jungči tr kumai. Miestelyje
rengta restauruot ir nauj pastat apsaugin signalizacija.
3. Sezono atidarymo dienomis (geguž s m n.), supažindinti sodyb priži r tojai,
kaip elgtis pasteb jus muziejaus teritorijoje ugnies židin ir apmokyti kaip elgtis su
gesintuvais. Rugpj čio m nes periodiškai pravesti vis apsaugos darbuotoj
praktiniai mokymai – gesinant gaisrą su gaisriniu automobiliu.
4. Pagal parengtus preliminarius stacionari gaisro gesinimo sistem rengimo
kain paskaičiavimus buvo rengta dvi gesinimo sistemos – Didžiojoje ir
Karčiamos saugyklose.

Apsaugos skyrius
V. Buk nas

1. Administraciniame pastate S. N ries g. 6 sutvarkyti kompiuterio tinklo kabeliai,
rengta interneto spinta.
2. Sandelinink s kabineto sand liuke atliktas remontas.
3. Neiškasta tranš ja Pakapi ir Miči n sodybose, nes nebuvo parengtas projektas
vandens trasos nutiesimui.
4. Sutvarkytos lietaus pralaidos sutikimo zonoje ir Klojimo teatre. Pakeistos
k bin s surinkimo talpos mediniuose tualetuose – miestelyje, Pakapi ir Miči n
sodybose.
5. Sutvarkyti pas dę žiedai ir asfalto danga prie Rudaminos sodybos.
6. Pašalinti elektros gedimai priešgaisrin se ir apsaugin se signalizacijose.
Sodybose ir saugyklose sutvarkytos elektros instaliacijos ir sumontuotos nuotek
r l s.

Technikos ir kio
skyrius
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