
       Forma patvirtinta  

Lietuvos Respublikos kult ros ministro  
2009 m. sausio 15 d. sakymu Nr. V-12 

        (Lietuvos Respublikos  kult ros ministro  
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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACIN  
VEIKLA 

   

1. Muziejaus tarybos 

darbas (pos dži  
skaičius, svarbiausi 
svarstyti klausimai ir 

priimti sprendimai) 

Surengti du muziejaus tarybos 

pos džius.  
1. 2014 m. ataskaitos ir 2015 m. 

veiklos plano svarstymas. 

2. Biliet  ir paslaug  kaini  2016 m. 
svarstymas. 

Surengti 2 muziejaus tarybos pos džiai: 
1. 2015 m. vasario 19 d. muziejaus taryboje svarstyta 2014 m. 

Lietuvos liaudies buities muziejaus veiklos ataskaita ir 2015 m. 

veiklos planas. Nutarta veiklos ataskaitą ir planą su pataisymais 
teikti Kult ros ministerijai. 
2. 2015 m. spalio 22 d. muziejaus taryboje svarstyti klausimai: 

 D l 2016 m. muziejaus lankymo ir kit  paslaug  kain  
tvirtinimo. 

V. Reipait  

2. Muziejaus vidaus 

darbo tvarką 
reguliuojanči  
dokument  rengimas 
(kokiu tikslu ir kada 

patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Parengti savanorišk  darb  atlikimo 
sutarties formą ir pateikti tvirtinimui. 

Parengta Lietuvos liaudies buities muziejaus savanorišk  darb  
sutarties forma, patvirtinta 2015-12-28 direktoriaus sakymu Nr. 
V -117. 

V. Pilionis 

Parengti ir pateikti tvirtinimui 2015 

m. neperiodini  informacinio 
pob džio leidini  tiražo paskirstymo 
planą. 

Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus neperiodini  
informacinio pob džio leidini  tiražo paskirstymo planas, 
patvirtintas 2015-03-04 direktoriaus  sakymu Nr. V-27   

 

J. Skardži t  

Parengti ir pateikti tvirtinimui 

muziejaus vieš j  ryši  planą. 
Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus vieš j  ryši  
planas, patvirtintas 2015-03-04 direktoriaus sakymu Nr. V-26. 

J. Skardži t  

Patikslinti ir papildyti Lietuvos 

liaudies buities muziejaus 

apvaliosios medienos kainorašt  ir 
perdirbimo išeigos normatyv  
tvarką. 

Patikslinta ir papildyta Lietuvos liaudies buities muziejaus 

apvaliosios medienos kainoraštis ir perdirbimo išeigos 
normatyv  tvarka, patvirtinta 2015-01-15 direktoriaus sakymu 
Nr. V-11.   

V. Juodelyt  

Parengti  ir pateikti tvirtinimui Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus kult ros vertybi  A. Jociuvien  
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muziejaus kult ros vertybi  
evakavimo darb  planą ginkluot  
konflikt  ir kit  ekstremali  situacij  
atvejais. 

apsaugos ir evakavimo darb  planas ginkluot  konflikt  ir 
ekstremali  situacij  atvejais, patvirtintas 2015-10-28  

direktoriaus sakymu Nr. 95.  

Parengti muziejaus rinkodaros planą 
ir pateikti svarstymui Muziejaus 

tarybai. 

Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus 2015-2020 met  
rinkodaros planas, patvirtintas 2015-10-07 direktoriaus sakymu 
Nr. V-94. 

E. Dabregait  

J. Skardži t  

Neplanuota Parengtos Lietuvos liaudies buities muziejaus turto 

inventorizacijos taisykl s, patvirtintos 2015-09-18 direktoriaus 

sakymu Nr. V-86. 

V. Reipait  

Neplanuota Parengta Lietuvos liaudies buities muziejaus turto nurašymo ir 
likvidavimo tvarka, patvirtinta 2015-11-04 direktoriaus  

sakymu Nr. V-101.  

J. Skardži t  

Neplanuota Parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus ilgalaikio 

materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne 

konkurso b du organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015-

12-03 direktoriaus  sakymu Nr. V-108. 

J. Skardži t  

3.Muziejin s veiklos 

sutarči  su Lietuvos ir 
užsienio 
organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 
apib dinimas, galiojimo 
laikas) 

Parengti sutartis su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis d l 
bendradarbiavimo, pirkim  (preki , 
paslaug ) ir kt. 
 

 

 

Sudarytos ir pasirašytos: 

124 veiklos sutartys (prek s, paslaugos), 
6 bendradarbiavimo sutartys, 

5 student  praktikos atlikimo muziejuje sutartys, 

22 sutartys su kelioni  agent romis.  
 

V. Reipait  

4. Projektin  veikla 
(projekto pavadinimas, 

kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks 
gautas finansavimas) 

 

 

 

 

 

 

1. Pakoreguoti ir pateikti Kult ros 
ministerijai Skaitmeninio kult ros 
paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 
2014-2020 met  programos projekto 
pirminę paraišką. 

2015-01-22 pakoreguota ir Kult ros ministerijai pateikta 
Skaitmeninio kult ros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 
2014-2020 met  programos pirmin  projektin  paraiška. 

E. Dabregait  

2. Parengti ir pateikti paraišką 
Lietuvos kult ros tarybai (toliau 
LKT) pagal Lietuvos ir jos kult ros 
istorijai svarbi  kilnojam j  kult ros 
vertybi  sigijimo finansavimo 

programą. 

2015-02-23 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos liaudies 

buities muziejaus ekspozicijų kūrimas ir pildymas LKT pagal 

Lietuvos ir jos kult ros istorijai svarbi  kilnojam j  kult ros 
vertybi  sigijimo finansavimo programą. Iš projektini  l š  
nupirkta 110 eksponat . 
 

E. Dabregait  

J. Samulionyt  
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3. Parengti ir pateikti paraišką 
Nacionaliniam „Pasaulio atmintiesį 

registrui. 

2015-02-27 parengta ir pateikta paraiška Nacionaliniam 
„Pasaulio atmintiesį registrui. Pateikti dokumentai  registrą 
ne traukti. 

E. Dabregait  

4. Parengti ir pateikti paraišką LKT 
pagal Atminties institucijos 

(bibliotekos, archyvai, muziejai) 

finansavimo programą. Muziejaus 
ekspozicij  atnaujinimas. 

2015-04-27 parengta ir pateikta paraiška Patarlių slėpynės LKT 

pagal Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai) 

finansavimo programą. Finansavimas gautas. Sudarytas 

scenarijus Suvalkijos sektoriaus Obelyn s sodyboje rengti 
interaktyvią erdvę. rengtos 2 pilotin s instaliacijos (šuns 
lojimas ir kinink  dialogas). 

 

E. Dabregait  

5. Parengti ir pateikti paraišką LR 
Kult ros ministerijai Istorin s 
atminties išsaugojimo iniciatyvos 
gyvendinimo finansavimo 

programai. 

2015-04-01 parengta ir pateikta paraiška „Gedulo ir vilties 

dienaį LR Kult ros ministerijai Istorin s atminties išsaugojimo 
iniciatyvos gyvendinimo finansavimo programai. 

Finansavimas gautas. 2015-06-14 muziejuje kartu su 

laptaviečiais pamin ta Gedulo ir vilties diena. 

E. Dabregait  

E. J. Mork nas 

6. Parengti ir pateikti paraišką LR 
Kult ros ministerijai d l stažuot s 
Baltijos muzeologijos mokykloje. 

2015-04-14 parengtos ir pateiktos LR Kult ros ministerijai 3 

paraiškos d l 3 darbuotoj  (A. Augustaitien s, P. Kairi kščio ir 
J. Skardži t s) dalyvavimo Baltijos muzeologijos mokykloje. 
Finansavimą gavo J. Skardži t s paraiška, vyko  Šiaulius. 

E. Dabregait , 
J. Skardži t  

7. Parengti ir pateikti 1-2 paraiškas 
LKT pagal Atminties institucijose 

saugom  kilnojam j  kult ros 
vertybi  restauravimas ir 
konservavimas finansavimo 

programą.  

Paraiška nepateikta, nes 2015 m. nebuvo paskelbtas kvietimas 
šiai programai (bus skelbiama 2016 m. I ketvirt ). 

E. Dabregait  

 

Neplanuota. 2015-06-04 pakoreguota ir Kult ros ministerijai pateikta 

paraiška kartu su Lietuvos dail s muziejumi Skaitmeninio 

kult ros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2014-2020 met  
programai, dalyvaujant partnerio teis mis projektiniame 
si lyme „Virtualus muziejusį. Rengiamas investicinis projektas 

paramai gauti. 

E. Dabregait  

Neplanuota. 2015-07-16 parengta ir pateikta paraiška d l A. Augustaitien s 
dalyvavimo tarptautiniame projekte „Simuliacija ugdymuiį Vš  
Darnaus vystymosi projektai. A. Augustaitien  vyko  mokymus 

Moldovoje. 

E. Dabregait , 
A. Augustaitien  

http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=15
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=15
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=15
http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=15
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Neplanuota. 2015-09-29 pateiktas sutikimas partnerio teis mis dalyvauti 
Lietuvos dail s muziejaus filialo Lietuvos muziej  informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM ISC LIMIS) 2016 m. 

planuojamame projekte „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos 

valstyb s k rimosi laikotarp  liudijant  dokumentin  paveldą – 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluoseį. 

E. Dabregait , 
R. Perlibait  

Neplanuota. 

 

2015-10-19 parengta ir pateikta paraiška Patarlių slėpynės. II 

etapas LKT pagal Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, 

muziejai) finansavimo programą. Laukiama atsakymo. 

E. Dabregait  

Neplanuota. 2015-10-19 pateiktas bendradarbiavimo raštas ir sąmata d l 
dalyvavimo Kult ros paveldo akademijos tęstiniame projekte 
„Medinio Lietuvos paveldo išsaugojimas ir sen j  amat  
profesij  atstov  mokymo aktualizavimasį partnerio teis mis.  

E. Dabregait , 
R. Bertaši t  

Neplanuota. 2015-11-16 pateikta anketa d l bendradarbiavimo kult riniame 
turizmo kelyje „Balt  keliasį. 

E. Dabregait  

 Tęstinių projektų vykdymas  

Gavus finansavimą pateiktai 
paraiškai LKT pagal programą 
Vaikams ir jaunimui skirti kult ros 
bei kult rin s edukacijos projektai, 
meno renginiai, kuriuose dalyvauja 

vaikai ir jaunimas: Pasistatyk namą 
pats parengti edukacin  užsi mimą, 
užsiimti projekto sklaida, paruošti 
projekto ataskaitą. 

2015-01 pateikta paraiška LKT pagal programą Vaikams ir 
jaunimui skirti kult ros bei kult rin s edukacijos projektai, 
meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas: 

Pasistatyk namą pats. Finansavimas negautas. 

D. Blaževičien  

Gavus finansavimą parengtai ir 
pateiktai paraiškai LKT pagal 
programą Vaikams ir jaunimui skirti 

kult ros bei kult rin s edukacijos 
projektai, meno renginiai, kuriuose 

dalyvauja vaikai ir jaunimas: 

Užgavėnių ličynos, parengti 

edukacin  užsi mimą, užsiimti 
projekto sklaida, paruošti projekto 
ataskaitą. 

2015-01 pateikta paraiška LKT pagal programą Vaikams ir 
jaunimui skirti kult ros bei kult rin s edukacijos projektai, 
meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas: 

Užgavėnių ličynos. Finansavimas negautas. 

A. Augustaitien  
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Gavus finansavimą LKT pateiktam 
tęstiniam restauravimo projektui 
„LLBM bažnyčios eksponat : Švč. 
M. Marijos ir Šv. Jurgio altori  
retabul  restauravimas 2015 – 2017 

m.į I etapui – „LLBM bažnyčios 
eksponat : Šv. Jurgio altoriaus 
titulinio paveikslo „Šv. Jurgisį 

restauravimas ir Švč. M. Marijos ir 
Šv. Jurgio altori  retabul  tyrimaiį, 

paruošti projekto ataskaitą, užsiimti 
sklaida. 

Tęstinio 3 etap  restauravimo projekto I etapo paraiška LKT 
gavo finansavimą. Atliktas Šv. Jurgio altoriaus titulinio 
paveikslo „Šv. Jurgisį restauravimas ir atlikti Švč. M. Marijos ir 
Šv. Jurgio altori  retabul  tyrimai. Projekto ataskaita pateikta.

   

I. Dringelyt  

Vykdyti investicij  projektą 
„Lietuvos liaudies buities muziejaus 

p sči j  kelio su tiltu – užtvanka 
rekonstravimasį. 

Gautas 2015 m. finansavimas, parengta trišal  sutartis, sąmata, 
objekt  sąrašas, vieš j  pirkim  sąlygos. Atliktos vieš j  
pirkim  proced ros. Spalio m n. Automobili  keli  direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos nutrauk  finansavimą. Darbai 
sustabdyti, sutartys nutrauktos. 

V. Reipait  

A. Andriulaitis 

gyvendinti projektą įThink before 

drink: be aware of effects, traditions 

and culturesį („Pagalvok prieš 
išgerdamas: žinok efektus, tradicijas, 
kult rasį). Projekto koordinator  
Italija, partner s: Rumunija, Ispanija, 
Švedija, Turkija. Projekto trukm : 
2013-2015 m. Organizuoti projekto 

dalyvi  išvykas  partnerin se 
institucijose vykstančius susitikimus, 
parengti parodą apie alkoholio 
vartojimo tradicijas ir žalą, pateikti 
reikiamą medžiagą projekto 
interneto svetainei, parengti projekto 

ataskaitą Švietimo main  paramos 
fondui. Darbo grup : I. Levickait -

Vaškevičien , R. Žaltauskas, J. 
Skardži t , E. Arbačiauskien . J. 
Samulionyt , V. Pilionis,  

Suorganizuota projekto dalyvi  ir besimokanči j  išvykos  
partnerinę organizaciją Konijos mieste, Turkijoje (03-25-30) bei 

projekto baigiamąj  susitikimą Sarata Monteoru, Rumunijoje 
(06-13-17). Parengtas ir pristatytas Lietuvos „gerosios 

praktikosį pavyzdys (Vš  „Blaivios pramogosį veiklos analiz ). 
Parengta paroda „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok efektus, 

tradicijas, kult rasį. Pateikta medžiaga projekto interneto 
svetainei (receptai, „geroji praktikaį, informacija apie parengtą 
parodą ir kt.). Organizuoti projekto viešinimo darbai.  

Parengta 2013-2015 m. vykdyto Grundtvig mokymosi 

partnerysči  projekto "Think before drink: be aware of effects, 
traditions & cultures"į („Pagalvok prieš išgerdamas: žinok 
poveik , tradicijas, kult rasį) Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-

00106 ataskaita (26 psl.). Ataskaita pateikta Europos Komisijai 

(online) bei Švietimo main  paramos fondui (raštu). Taip pat 
projekto informacija (6 psl.) pateikta EST(angl. European 

Shared Treasure) duomen  baz je. 
http://www.europeansharedtreasure.eu.  

 

A. Lazauskien  

http://www.europeansharedtreasure.eu/
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R. Aranauskas, E. Dabregait .   

Vykdyti projektus su Lietuvos Darbo 

biržos Kauno teritoriniu padaliniu ir 
Kaišiadori  rajono savivaldybe: 
vieš j  darb , „Integravimas  darbo 
rinkąį ir „Išlik darbo rinkojeį. 

2015-03-20 pasirašyta vieš j  darb  gyvendinimo ir 
finansavimo sutartis su Kauno teritorine darbo birža ir 
Kaišiadori  rajono savivaldybe. 2015-04-23 pasirašytos trys 

sutartys pagal ESF projektą įIšlik darbo rinkoje”, vieš j  darb  
atlikimas. 2015-10-06 papildomai pasirašyta darbinimo sutartis 
pagal ESF projektą įVyresniojo amžiaus bedarbi  r mimas”. 

Pagal min tas sutartis muziejuje dirbo 20 asmen . 

A. Lygnugarien  

 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 

2015-02-25/ 03-06 organizuoti mokymai LLBM darbuotojams 

Norvegijoje ir dalyvauta juose. 

2015-09-27 organizuotas projekto pradžios viešinimo renginys. 
2015-08-31/ 09-01 surengtas Parengiamasis partneri  iš 
Norvegijos vizitas. 

2015-09-21/ 09-25 surengti „Tradicini  amat  meistr  
mokymaiį. (Projekto nr. EEE - LT06 – KM – 01 – K – 01 – 

099) 

2015-09-26 surengtas projekto pradžios viešinimo renginys. 
(Projekto nr. EEE - LT06 – KM – 01 – K – 01 – 099) 

R. Aranauskas 

R. Bertaši t  

G. Šapranauskait  

E. Dabregait  

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. 

Dalyvauta rengiant bendrus dokumentus, Skype‘u vykusiuose 
valdybos pasitarimuose, metin je konferencijoje – (3 kartus). 

G. Šapranauskait  

Dalyvauti tarpžinybin s programos 
„Modernus nuteist j  asmen  
profesinis rengimas ir darbinimo 
pl tra Lietuvojeį gyvendinime. (Jei 

bus vykdoma programa). 

Programa neprad ta gyvendinti. G. Šapranauskait  

Vykdyti projektą „Kult ros gidas 
senjor  aktyviai veiklaiį (Culture 

Guides for Active Ageing), 

finansuojamą Nordplus Adult 
programos (Šalis koordinator  - 

Danija). 

Parengta medžiaga (angl  kalba) kult ros gido vadovui (e- 

versija), medžiaga talpinama svetain je www.nordplus-

cultureguides.dk  

2015-05-29 surengta apskritojo stalo diskusija „Kult ros 
staigos ir senjor  aktyvi veikla: realyb  ir galimyb sį (18 

dalyvi ). Parengtas straipsnis apie projekto veiklas ir 2015-06-

G. Šapranauskait  

http://www.nordplus-cultureguides.dk/
http://www.nordplus-cultureguides.dk/
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20 atspausdintas „Kaišiadori  aid į laikraštyje. 2015-07-20 

projekto koordinatoriui parengta ir pateikta galutin  projekto 
gyvendinimo ataskaita. 

Neplanuota 2015-04-05/2015-10-23 dalyvauta Panev žio „Aušrosį 

pagrindin s mokyklos tarpdalykiniame projekte „Čia sub ga 
keliai...į, skirtame Lietuvos etnografini  region  metams. 
Mokyklai pateikta medžiaga apie esminius etnografini  region  
savitumus, aktyviausiems projekto dalyviams pravesta 

apžvalgin  ekskursija ir viktorina muziejuje, plačiau 

http://www.ausros.panevezys.lm.lt 

S. Žukauskait  

V. Olechnovičien  

N. Andrejevien  

5. Kiti darbai 

 

 

 

 

Rengti architekt ros, buities, amat  
ir versl  (toliau Buities sk.), fond  ir 
restauravimo, edukacij  ir rengini  
skyri  darbuotoj  individualius 
darbo planus ir užduotis, aptarti juos 
skyri  susirinkimuose.  

Fond  ir restauravimo skyriaus: apsvarstyta ir parengta 2014 m. 

veiklos ataskaita ir 2015 m. veiklos planas. Pravesti Fond  ir 
restauravimo skyriaus susirinkimai: 

2015-02-03 2014 m. atlikt  darb  ir  2015 m. planuojam  
skyriaus individuali  darb  aptarimas.  
2015-04-20 sezono atidarymo darb  aptarimas.  
2015-06-09 aptarta medini  skulpt r  restauravimo-

konservavimo darbai. 

2015-07-29 aptarta skyriaus vykdom  darb  eiga. 
 

Skyri  ved jai  
A. Jociuvien  

Architekt ros skyriaus susirinkimai: 
2015-01-12 d l 2015 m. darbo plano. 
2015-05-25 muziej  veiklos strategijos 2015-2020 m. 

2015-06-26 I pusmečio atlikt  darb   ir II pusmečio planini  
darb  aptarimas. 

R. Aranauskas 

Buities, versl  ir amat  skyriaus susirinkimai:  
2015-01-08 d l 2015 m. darbo plano. 

2015-02-06 d l 2015 m. darbo plano patikslinimo (su muziejaus 
administracija). 

2015-05-25 muziej  veiklos strategijos 2015-2020 m. 

aptarimas. 

J. Samulionyt  

Edukacij  ir rengini  skyriaus susirinkimai: 
2015-01-06 d l Edukacij  ir rengini  skyriaus d l dalyvavimo 

parodoje „Adventurį. 

2015-01-27 d l Edukacij  ir rengini  skyriaus 2014 m. darbo 

ataskait . 

D. Blaževičien  

http://www.ausros.panevezys.lm.lt/
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2015-02-05 d l muziejaus Edukacij  ir rengini  skyriaus 2015 
m. darbo plano. 

2015-05-25 Muziej  veiklos strategijos 2015-2020 m. 

aptarimas. 

2015-07-25 I pusmečio skyriaus darbo veiklos aptarimas. 

Skyriuose pravesti darbuotoj  
veiklos aptarimą ir vertinimą 
einam j  met  pradžioje. 

Sezono pradžioje sodyb  priži r tojoms (30 žmoni ) pravesti 
veiklos aptarimai.  

2015-10-08 aptarta sodyb  priži r toj  individuali  plan  
vykdymo rezultatai.  

2015-12-29 aptartas planuot  individuali  darb  vykdymas. 

A. Jociuvien  

Vykdyti vieš j  pirkim  proced ras, 
rengti vieš j  pirkim  sutarči  
projektus, teikti ataskaitas VPT. 

Atlikti 307 supaprastinti mažos vert s pirkimai.  
Darb  pirkta už 1.251.359,19 Eur (iš j  už 1.244.859,19 Eur per 
CVP IS iš projektini  l š )., preki  už 56.564,53 Eur., paslaug  
už 100.193,05 Eur. (iš j  už 4912,60 Eur per CVP IS, 50.038,62 
Eur iš projekt  l š ). 
Per CPO atlikti du pirkimai už 2.282,62 Eur. 

E. Zakarauskait  

1. vertinti psichosocialinius rizikos 
veiksnius, vidinę kontrolę bei 
parengti prevencijos priemoni  planą.  
2. Vykdyti darbuotoj   saugos ir 
sveikatos tarnybos bei civilin s 
saugos specialisto funkcijas. Parengti  

ir su Kaišiadori  raj. Civilin s saugos 
inspektoriumi suderinti ekstremali  
situacij  valdymo planą. 
3. Perži r ti ir naujai parengti  dešimt  
darbuotoj  saugos ir sveikatos 
instrukcij . 

1. 2015-02-23 vertinti psichosocialiniai rizikos veiksniai. 
Parengtas Incident  darbe aplinkybi  ir priežasči  tyrimo bei j  
registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2015-04-22 sakymu 
Nr. V-45.  

2. 2015 06 m n. surengti mokymai ir atestuoti skyri  ved jai 
pagal įPirmos pagalbos mokymo programą”. 

2015-10-29 parengtas Lietuvos liaudies buities muziejaus 

ekstremali  situacij  valdymo planas, patvirtintas sakymu Nr. 
V-97. 

3. Perži r ta ir naujai parengta 14 darbuotoj  saugos ir sveikatos 
instrukcij , patvirtinta 2015-07-08 sakymu Nr. V-69. 

Parengta 15 vnt. eksponat  evakuacijos schem . 
Parengta 4 vnt. administracijos darbuotoj  evakuacijos schem . 

S. Plaščinskien  

V. Juodelyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

N.Norvaišait  

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 

   

1. Eksponat  sigijimas    

1.1. Rinkini  komisijos 
darbas (pos dži  
skaičius, svarstyti 
klausimai) 

Numatyta 16 Rinkini  komisijos 
pos dži , kuriuose bus svarstoma: 
muziejini  vertybi  sigijimas, 
eksponat  vertinimas tikrąja verte, 

vyko 16 Rinkini  komisijos pos dži . Parašyta 16 pos dži  
protokol .  
Antikvariatuose atrinkti daiktai, kurie gyti iš projektini  l š . 
Priimti nuolat saugoti nauji eksponatai. vertinti eksponatai, 

Rinkini  komisija 
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eksponat  nurašymas ir kt. klausimai 
susiję su eksponat  apskaita ir 
saugojimu.. 

kurie pirminio pripažinimo metu buvo vertinami 1 euro verte. 
Atrinkti 171 pagrindinio ir 89 pagalbinio fondo labai blogos 

b kl s eksponatai ir si lomi nurašymui.  
1.2. Eksponat  
sigijimas (kokiu b du, 

kiek,  kokius rinkinius 
sigyta) 

sigyti 600 vnt. muziejini  vertybi . 
Papildyti šiuos rinkinius: 

AD (audiniai, drabužiai) – 100 vnt., 

AP (amatai, pramon ) - 10 vnt., Ž  
(žem s kis) - 16 vnt., M (menas) – 

377 vnt., B (baldai) – 9 vnt., NA 

(nam  apyvoka) – 57 vnt., mp 

(miestelio prek s) - 30 vnt., LA 

(liaudies architekt ra) - 1.  

gyta 860 eksponatų. 

Papildyta šie rinkiniai: AD (audiniai, drabužiai) –114 vnt., AT 

(audimo technika) – 0 vnt., AP (amatai, pramon ) – 86 vnt., Ž  
(žem s kis) – 16 vnt., M (menas) – 497 vnt., B (baldai) – 15 

vnt., mp (miestelio prek s) – 3 vnt., NA (nam  apyvoka) – 128 

vnt., LA – 1 vnt.  

Iš projektini  l š  nupirkta 110 eksponat . Kiti  eksponatai 

buvo padovanoti. 

 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

Buities, versl  ir 
amat  sk. 

1.3. Ekspedicijos, 

išvykos (vieta, trukm , 
dalyviai) 

 

 

 

 

 

Ieškoti sen j  sodyb  augal  
Botanikos soduose ir mug se. 
Rinkti etnografinę medžiagą apie 
senuosius sodyb  želdinius 
bibliotekose ir archyvuose. 

2015-03-27 vykta  20-ąją tarptautinę žem s kio parodą „Ką 
pas si 2015į, ASU, Kaunas. 

2015-10-02 vykta  parodą „Sprendim  ratas 2015į, ASU, 

Kaunas. 

G. Žumbakien  

 

Atlikti etnografin s architekt ros 
tyrimus ir fiksavimą ekspedicijose, 
išvykose. 

Vykta  komandiruotę  Raseiniuose. Apmatuotas drož jo 
Janušaičio svirnas - dirbtuv . Atlikta pastato foto fiksacija. 
Paruošta medžiaga pristatymui mokslinei tarybai d l svarstymo 
apie pastato sigijimą ir perk limą  LLBM. 
Buvusio Tilmans  sand lio pastato detali  perk limo iš Kauno  
LLBM pasi lymo teikimas mokslinei tarybai. Pastato detali  
perk limas, fotofiksacija, konsultacijos, projektuojant ir statant 

saugyklą detali  sand liavimui. Parengta skaitmenin  anotacija.  

Architekt ros sk. 
R. Aranauskas 

N. Norvaišait  

 

Rinkti etnografinę medžiagą apie 
nam  apyvokos daiktus bibliotekose, 

archyvuose. 

Rinkta etnografin  medžiaga Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje (apie blaivyb s jud jimą, al ).  

J. Samulionyt  

Rinkti etnografinę medžiagą apie 
žaislus Žagar s nacionalinio parko 
l li  ir Kauno Tado Ivanausko 

zoologijos muziejuose. 

Rinkta etnografin  medžiaga apie žaislus Žagar s nacionalinio 
parko l li  muziejuje. Rinkta medžiaga apie paukščius Kauno 
Tado Ivanausko zoologijos muziejuje.  

N. Andrejevien  

1.4. Kiti darbai Iš viso įvertinti 5000 eksponatų: 
1. vertinti naujai  fondus priimtus 
eksponatus (600 vnt.). 

2. vertinti eksponatus, kurie pirminio 

Iš viso įvertinta 5271 vnt. eksponatų: 
1. Naujai gyta, vertinta ir  muziejaus fondus priimta 
nuolatiniam saugojimui 860 vnt. (653 pagrindinio fondo 

eksponatai; 207 pagalbinio fondo eksponatai). 

Rinkini  komisija 
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pripažinimo metu buvo žymimi 1 
lito/euro verte (4400 vnt.).  

 

2. Vadovaujantis „Muziejini  vertybi  (eksponat ) vertinimo 
papildyta / patikslinta metodikaį, patvirtinta 2015-08-31 

sakymu Nr. V-77 ir atsižvelgiant  LR kult ros ministro 2015-

01-07 sakymu Nr. V-3 patvirtintą Muziejuose saugom  
kilnojam j  kult ros vertybi  vertinimo tikrąja verte metodiką, 

įvertinta 4411 eksponat , kurie pirminio pripažinimo metu 
buvo vertinti 1 euro verte. 

2. Eksponat  apskaita    

2.1. Pirmin  apskaita 
(išrašyt  pri mimo 
akt , rašyt  eksponat  
 pirmin s apskaitos 

knygas skaičius) 

Parašyti 20 eksponat  pri mimo akt . 
rašyti 600 vnt. naujai priimtus 

eksponatus  pirmines apskaitos 
knyga.  

Parašyta 26 eksponatų pri mimo aktai ir registruota  akt  
registracijos knygas.  

 pirmin s apskaitos knygas rašyta 860 naujai gyt  eksponat . 
 

A. Jociuvien  

D. Šiškauskien  

2.2.Inventorinimas 

(suinventorint  
pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponat  
skaičius) 

Suinventorinti 2226 eksponatus: 

pagrindinio fondo 376 vnt.: 

pagalbinio fondo 1850 vnt.: 

 

 

Suinventorinta 2324 eksponatai:  

pagrindinio fondo – 382 eksponatai; 

pagalbinio fondo 1942 vnt: 

 

 

Buities sk. 

Architekt ros sk. 

2.3. Kartotekos 

(išrašyt  korteli  
skaičius) 

1. Išrašyti 1800 vnt. kartotekini  
korteli  (GEK-o, temin , sistemin -

dalykin ). 
2. Rašyti saugyklinę kartoteką 600 
vnt. nuolatinam saugojimui 

priimtiems eksponatams. 

3. Naujai perrašyti 1170 vnt. 
susid v jusi  saugyklin s kartotekos 
korteli . 

Viso: 3570 vnt. 

1. Parašyta 2580 vnt. kartotekini  korteli  (GEK-o, temin , 
sistemin -dalykin ) 
 

2. Parašyta 860 vnt. saugyklini  korteli  nuolatinam saugojimui 
priimtiems eksponatams. 

 

3. Perrašyta 1297 vnt. susid v jusi  saugyklin s kartotekos 
korteli . 
 

Iš viso: 4737 vnt. 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

2.4. Nurašymas, 
perk limas (kiek 
eksponat  nurašyta, 
perkelta ir kod l) 

Atrinkti ir pateikti Restauravimo 

tarybai, Rinkini  komisijai, 
pagalbinio fondo labai blogos b kl s 
89 eksponatus ir si lyti nurašymui. 
Perkelti  pagalbin  fondą 
pagrindinio fondo eksponatus, 

skirtus edukaciniams užsi mimams 
Aukštadvario kalv je. 

Atrinkta ir Restauravimo tarybai pateikta 89 labai blogos b kl s 
pagalbinio fondo eksponatai. Rinkini  komisijos si lymu, 2015-

02-18 sakymu Nr. V-20 nurašyta 89 vnt. pagalbinio fondo 

eksponat . Nurašymas atžym tas pirmin s apskaitos knygose ir 

kartotekose. 

Atrinkta labai blogos b kl s pagrindinio fondo 171 vnt. 

eksponat . Kult ros ministro sakymu 2015-12-10 Nr. V-841 

nurašyta 171 pagrindinio fondo eksponatas. Nurašymas 

Fond  ir 
restauravimo sk. 



11 

 

Pateikti Kult ros ministrui labai 
blogos b kl s pagrindinio fondo 
eksponat  sąrašą, si lyti juos 
nurašyti. 

atžym tas pirmin s apskaitos knygose ir kartotekose. 

2.5. Kiti darbai 

 

1. Priimti (600 vnt.) naujai gytus 
eksponatus nuolatiniam saugojimui, 

išskirstyti pagal temas  saugyklas. 
2. Parašyti 10008 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 verte (147 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 (5000 vnt.) vertint  
tikrąja verte eksponat  kainas  
apskaitos dokumentus. 

7. Automatizuotai rašyti saugyklose 
esanči  eksponat  sąrašus. 
8. Atlikti 3 GEK-o knyg  apyrašus  
9. Atrinkti ir išduoti eksponatus 
moksliniam inventorinimui, 

fotografavimui, renginiams, parod  
ir ekspozicij  papildymui, nauj  
ekspozicij  ruošimui. 
10. Atrinkti ir išduoti eksponatus 
restauravimui ir konservavimui (960 

vnt.). 

1. gyti 860 eksponat  priimti nuolatiniam saugojimui, 

išskirstyti pagal temas  saugyklas.  
 

2. Parašyti 10330 eksponat  topografiniai sąrašai. 
 

3. Sugrupuota temomis 2000 dalykin s kartotekos korteli  ir 
surašyti inventorinimo numeriai.  

 

4. Patikrinta ilgai saugoti išduoti 147 eksponatai: UAB 
įSkrebutisį – 79; Vš  Dvaro akademija – 15; L. Krušinskas – 3 

vnt.; Archiologijo klubas „Pajautaį – 24 vnt.; MB „Marga 

juostaį – 26 vnt.  

5. Surašyta 2415 mokslinio inventorinimo numeriai  GEK-o ir 

saugyklines kartotekas. 

Vykstant eksponat  jud jimui, GEK-o ir saugyklin se 
kartotekose atžym tas 371 vnt. rašas.  

 

 

6.  apskaitos dokumentus surašyta 5271 vnt. tikrąja verte 
vertint  eksponat  kainos.  

 

7. Automatizuotai parašyti 5040 saugyklose esanči  eksponat  
sąrašai. 
8. Atlikta 3 GEK-o knyg  apyrašai.  
9. Atrinkta ir išduota 2352 eksponatai moksliniam 

inventorinimui;  

Fotografavimui 4229 vnt.  

Renginiams 534 vnt.  

Ekspozicij  papildymui 123 vnt.  

10. Atrinkta ir išduota 160 eksponat  restauravimui; 

konservavimui – 774 vnt. 

 

Fond  ir 
restauravimo sk. 
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Tvarkyti mokslinę kartoteką. 
Perrašyti 2226 vnt. mokslini  pas   
Inventorines knygas. 

Perrašyta 2311 mokslini  pas   Inventorines knygas. 
 

Buities sk. 

 

3. Eksponat  apsauga ir 
prieži ra 

   

3.1. Rinkini  tikrinimas 
(tikrintos eksponat  
grup s, juose esanči  
eksponat  skaičius, 
tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti 20850 vnt. eksponat : AP 
– 1156 vnt., NA – 2531 vnt., AT – 

779 vnt., Ž  – 1668 vnt., B – 573 

vnt., P M – 3133, N – 2000 vnt., 

ekspozicijose – 9010 vnt. 

(ekspozicijoje tikrinama 2 kartus) 

Parašyti patikrinimo aktus, nurodant 
eksponat  b klę. 

Patikrinti 20945 eksponatai:  

AP – 1129 vnt., NA – 2640 vnt; AD – 0 vnt., AT –784 vnt., Ž  
– 1691 vnt., B – 558 vnt., N – 2000 vnt., PM – 3133 vnt., 

ekspozicijose – 9010 vnt. 

Parašyti patikrinimo aktai, nurodant eksponat  b klę. 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

Atlikti architekt rini  detali  
fonduose inventorizaciją. 

Užfiksuota (atrinkta, nuvalyta, išmatuota, pažym ta numeriu, 
nufotografuota ir pateikta skaitmeniniame formate) 30 vnt. 

architekt rini  detali . 

N. Norvaišait ,  
S. Lauci t  

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuot  / 
restauruot  eksponat  
grupes, kiek , užpildyt  
pas  skaiči ), 

1. Restauruoti 155 eksponatus.  

2. Konservuoti 805 eksponatus. 

3. Pagaminti 20 eksponat  kopij  

ekspozicijoms, parodoms, 

edukaciniams užsi mimams. 

 

1. Restauruoti 159 eksponatai.  

2. Konservuoti 805 eksponatai. 

3. Pagaminta 21 kopija ekspozicijoms, parodoms, edukaciniams 

užsi mimams. 
Užpildyta 964 restauruot  - konservuot  eksponat  darb  
atlikimo akt . 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

3.3. Restauravimo 

tarybos darbas 

(pos dži  skaičius, 
svarstyti klausimai) 

Numatomi 4 restauravimo tarybos 

pos džiai, kuriuose bus svarstoma: 
eksponat  konservavimo ir 
restauravimo eiliškumas, metodika, 
eksponat  b kl s vertinimas. 

vyko 5 Restauravimo tarybos pos džiai: 
(2015-02-13; 05-29; 09-21; 11-04; 12-15) 

Juose svarstyta eksponat  konservavimo ir restauravimo 
eiliškumas, metodika, eksponat  b kl s vertinimas. 

A. Jociuvien  

Restauravimo taryba 

3.4. Eksponat  saugoji-
mo sąlyg  tikrinimas 
(nurodyti patikrint  
saugykl , sali  kiek , 

atliktus  pagrindinius 

prieži ros ir tvarkymo 
darbus) 

Patikrinti 10 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  

Patikrinta eksponat  b kl  2 ekspozicijose: Vaitakarčmyje, 
„Gražinos krautuv jeį. Parašyta patikrinimo aktai. 

Patikrinta eksponat  b kl  8-iuose eksponat  saugojimo 

patalpose: Klausuči  svirnelyje (AT5), Pabr žos svirne (B17), 

Puvoči  svirne (NA8), Gintališki  svirne (M6), Kartenos 

klojime (NA14), Darb n  tvarte (NA2), Kartenos kl tyje (NA6; 

NA7). Parašyti patikrinimo aktai. 

Pastoviai steb ta eksponatini  pastat  b kl . Sudarytas 
restauruotin  pastat  sąrašas, pateiktas 2015-10-06 Kult ros 

Fond  ir 
restauravimo sk. 
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sąrašą. Pagal galimybes gerinti 
eksponat  saugojimo sąlygas. 

ministerijai raštu nr. KM01-10/ 38. Užpildyti 8-i  restauruot  
eksponatini  pastat  darb  atlikimo aktai.  
Pagerinta eksponat  saugojimo sąlygos 4-iose saugojimo 

patalpose: Gyvakar  daržin je, Ripaiči  tvarte, Užnovijos 
tvarte, Dyros kluone. Pertvarkyta laikino saugojimo tekstil s 
eksponat   patalpa (iš ekspozicij  parvežtai tekstilei).   

3.5. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V dinti tekstil s eksponatus: 
kailinius, paltus ir kt. vilnonius 

eksponatus 330 vnt.  

2. Reguliariai purkšti aerozoliais 
pažeistus kenk j  500 vnt. 

3. Perkloti popieriumi ir uždengti 
agropl vele 4774 vnt. eksponat . 
(20-je saugykl ). 
4. Išskirstyti AP temos 100 vnt. 

eksponat  : medžio apdirbimo, 
kalvyst s, puodžiaus, batsiuvio, 
siuv jo ir miestelio preki  grupes. 
5. Išvalyti ir išv dinti 102 patalpas ir 

jose esančius eksponatus (10423 

vnt.), (patalpos ir eksponatai sezono 

metu valomi ir v dinami 2- 3 

kartus.) 

1. V dinta 380 vnt. tekstil s eksponat .  
 

2. Purkšta aerozoliais 501 vnt. tekstil s eksponat .  
 

 

3. Perklota popieriumi ir uždengta agropl vele 4774 vnt. eksp. 

20 saugykl . 

 

4. Išskirstyta AP temos 106 eksponatai.  

 

 

 

5. Išvalyta ir išv dinta 102 saugyklos ir 10425 vnt. eksponat . 

 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

III. LANKYTOJ  
APTARNAVIMAS 

   

1.Muziejaus lankytojai 

(pagal filialus, tikslines 

grupes) 

Planuojama apie 80 t kst. lankytoj  
vairi  tikslini  grupi  lankytoj  

rengini  metu, edukacijose ir 
ekskursijose. 

2015 m. muziej  aplank  85100 lankytoj . 
 

Edukacij  ir 
rengini  sk. 

2. Edukacin s 
programos (nurodyti 

tęsiam  ir nauj  
program  temas, 
kokioms lankytoj  
grup ms jos skirtos, kur 

ir kada vyko) 

Vesti teminius edukacinius 

užsi mimus (kalendorini  švenči , 
etnografini  apeig , tradicij  it kt. 
temomis) vairioms amžiaus 
grup ms pagal sąrašą. 

Pravesta 917 edukacini  užsi mim  (kalendorini  švenči , 
etnografini  apeig , tradicij  it kt. temomis) suaugusiems, 
ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams muziejuje. 
 

Edukacij  ir 
rengini  sk., Buities, 
amat  ir versl  sk. 

Parengti 3 naujus edukacinius 

užsi mimus: 
Parengti 4 nauji edukaciniai užsi mimai: 
1. Šokime kartu! Tradiciniai lietuvi  šokiai (moksleiviams ir 

 

V. Braziulien  



14 

 

1. Šokime kartu! Tradiciniai lietuvi  
šokiai (moksleiviams ir 
suaugusiems). 

2. Muzikuokime kartu! Tradiciniai 

lietuvi  instrumentai ir dainos 
(moksleiviams ir suaugusiems). 

  3. „Avel   aprengs ir sušildysį 

(moksleiviams). 

suaugusiems) 

  2. Muzikuokime kartu! Tradiciniai lietuvi  instrumentai ir 
dainos  (moksleiviams ir suaugusiems) 

 

 3. „Avel  aprengs ir sušildysį(moksleiviams). 

 

 4. Kelion   šventą girią 

 

V. Braziulien  

 

 

A. Augustaitien  

 

G. Stankut  

Tobulinti ir papildyti edukacin  
užsi mimą  „Marginu Velykait į 

Edukacinis užsi mimas „Marginu Velykait į papildytas 

kiaušini  skutin jimo tema, marginimui vašku pagaminti 
patogesni stoveliai (30 vnt.). 

A. Augustaitien  

Vesti ekskursijas (suaugusiems, 

ikimokyklinio a. vaikam  ir 

moksleiviam) lietuvi , angl , rus , 
vokieči  kalbomis. 

Pravestos 435 ekskursijos:  

lietuvi  k. - 269, angl  k. - 99, rus  k. - 28, vokieči  k. 39.  

Edukacij  ir 
rengini  skyrius, 
Buities, amat  ir 
versl  sk. 
Architekt ros sk. 

3. Muziejaus renginiai 

(pavadinimas ir vieta) 

Neplanuotas 

Surengti 20 rengini : 
 

Surengta 20 rengini . Renginiuose dalyvavo 34 891 lankytojai.  

1. „Pranc z  atsitraukimo iš 
Maskvosį inscenizacija (2015-01-

24) 

2015-01-24 organizuotas renginys „Pranc z  atsitraukimo iš 
Maskvosį inscenizacija (199 lankytoj ) 

V. Pilionis 

2. Užgav n s (2015-02-14)  2015-02-14 organizuotas renginys „Užgav n s’’. Parengta 

sąmata, pajam  ataskaita (14 691 lankytojai). 

V. Pilionis 

Visi skyriai 

3. Velykos (2015-04-06)  2015-04-06 organizuotas renginys „Velykosį. Parengta sąmata, 

pajam  ataskaita, surasti r m jai (1203 lankytojai) 

V. Pilionis 

Visi skyriai 

4. Amat , darb  ir pramog  diena 
(2015-05-22)  

 

2015-05-22 organizuotas renginys „Amat , darb  pramog  
dienaį. Parengta sąmata, pajam  ataskaita, surasti r m jai (1131 

lankytojai) 

V. Pilionis 

Visi skyriai 
 

5. Aukcionas ir Nacionalin s 
žemaituk  varžybos (2015-05-23) 

2015-05-22 organizuotas renginys „Naktigon ”. Parengta 

sąmata, pajam  ataskaita. (108 lankytojai) 

V. Pilionis 

Visi skyriai 

 

6. Muziej  naktis – naktigon  (2015-

05-23) 

2015-05-23 aukcionas ir nacionalin s žemaituk  varžybos 
ne vyko. Žemaituk  varžyboms negautas finansavimas, o 

aukcione nedalyvavo nei vienas pirk jas. Tą dieną papildomai 
buvo surengtas muziejuje auginam  žemaituk  paradas ir 
prisistatymas („Žemaitijojeį prie mal no). Pristatymo metu 

V. Juodelyt  
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stambint  žemaituk  jauniklei suteiktas vardas – Knied . (114 

lankytojų) 
7. „Pirties dienaį (2015-06-06) 2015-06-06 kuruotas renginys „Pirties dienaį. Parengta pajam  

ataskaita (419 lankytojų) 

V. Pilionis 

8. Respublikinio vaik  ir mokslei-
vi  konkurso „Tramtatulisį 2015 

m. laureat  koncertas, skirtas 
Etnografini  region  metams 
pažym ti (2015-06-07) 

2015-06-07 organizuotas renginys skirtas etnografini  region  
metams pažym ti: respublikinio vaik  ir moksleivi  konkurso 

„Tramtatulis 2015į laureat  koncertai sodybose. (499 

lankytojai) 

D. Blaževičien  ir 

Buities, amat  ir 
versl  skyrius 

9. Gedulo ir vilties diena (2015-06-

13) 

2015-06-13 organizuotas renginys, skirtas Gedulo ir vilties 

dienai pamin ti. (400 lankytojų) 
E. J. Mork nas 

10. Jonin s (2015-06-24) 2015-06-24 organizuotas renginys „Jonin sį. Parengta sąmata, 
pajam  ataskaita. (1843 lankytojai) 

A. Augustaitien  

11. Šienapj t s stovykla (2015-06-) 2015-06-08-12 organizuota „Šienapj t s stovyklaį (206 

lankytojai) 

V. Pilionis 

12. Pažaislio muzikos festivalio 
koncertas (2015-07-) 

2015-07-23 organizuotas miuziklas „Sparnuotojo mal no 
sakm sį (100 lankytojų). Tarptautinis užsienio lietuvi  folk 
miuziklo pristatymas. 

V. Pilionis 

13. „Onin s ir rugiapj t į (2015-07-

25) 

2015-07-25 organizuota „Onini  ir rugiapj t sį švent . 
Parengta pajam  ataskaita (595 lankytojai) 

V. Pilionis 

14. Tarptautinis muzikos festivalis 

„Granatos liveį (2015-07-31-08-

02) 

2015-07-31-08-02 dienomis kuruotas renginys tarptautinis 

muzikos festivalis „Granatos live 2015į (11 000 lankytojų) 

V. Pilionis 

15.  Žolin  (2015-08-15) 2015-08-15 organizuotas renginys „Žolin ”. Parengta pajam  
ataskaita. (1565 lankytojai) 

V. Pilionis 

16. Dvirači  žygis „Aplink Lietuvaį 

(2015–09-05) 

2015-09-05 organizuota renginys „Dvirači  žygis aplink 

Lietuvąį. Parengta pajam  ataskaita. (240 lankytojai) 

V. Pilionis 

17. Europos paveldo dien  renginys 
Medinio paveldo dienos švent  
muziejuje (2015–09-27) 

2015-09-27 organizuotas projekto pradžios viešinimo reginys 
(21 lankytojas). 

G.Šapranauskait  

18. Renginys, skirtas Etnografini  
region  metams pažym ti (2015 – 

09-28) 

2015-09-28 organizuotas renginys „Etnografini  region  
metams pažym tiį (100 lankytojų). 

V. Pilionis 

D. Blaževičien  

19. Sporto švent  „B gimas per 
Lietuvaį (2015-10-26). 

2015-10-26 organizuota sporto švent  „B gimas per Lietuvąį 

(308 lankytojai). 

V. Pilionis 
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20. Kal dinio blukio deginimas 
(2015-12-27) 

2015-12-27 organizuotas renginys „Kal dinio blukio 
deginimasį ( 240 lankytojų). 

V. Pilionis 

4. Muziejaus interneto 

svetain s pl tra (kas ir 
kaip buvo atnaujinta) 

 

 

 

 

Naujos aktualios informacijos apie 

LLBM veiklą (parodas, renginius, 
edukacinius užsi mimus ir kt.) 
k limas  LLBM interneto svetainę 

lietuvi , angl , rus , vokieči  
kalbomis. 

Nuolat pildyta informacija lietuvi , angl , rus , vokieči  

kalbomis apie LLBM veiklą. Patalpinti 109 pranešimai lietuvi  
k.; angl , rus  ir vokieči  kalbomis – po 27.  

2015-04-03 www.llbm.lt: publikacija „Viešam Velyk  renginiui 
– 25 metaiį 

2015-09-22 www.llbm.lt: publikacija „Aukštaiči  Pakapi  
gryčios krikštasuolę palaimino ypatingi svečiaiį  

J. Skardži t  

 

 
V. Olechnovičien  

 
V. Olechnovičien  

 

vesti skilt  „Muziejaus gyv nijaį vesta skiltis „Muziejaus gyv nijaį, kurioje talpinta informacija 

apie muziejaus biologin  turtą – arklius, avis, ožkas, žąsis, bites. 

Skiltis pildoma nuotraukomis. 

J. Skardži t  

V. Juodelyt  

Muziejaus interneto svetain je 
pristatyti naujus edukacinius 

užsi mimus: 
1. „Per kluoną – ir linas, ir duonaį 

2. Šokime kartu! Tradiciniai lietuvi  
šokiai (moksleiviams ir 
suaugusiems) 

3. Muzikuokime kartu! Tradiciniai 

lietuvi  instrumentai ir dainos  
(moksleiviams ir suaugusiems) 

4. „Avel  ir aprengs ir sušidysį 

Muziejaus interneto svetain je pristatyti nauji edukaciniai 
užsi mimai: 

1. „Per kluoną – ir linas, ir duona” 

2. Šokime kartu! Tradiciniai lietuvi  šokiai 

3. Muzikuokime kartu! Tradiciniai lietuvi  instrumentai ir 
dainos 

4. „Avel  ir aprengs ir sušidysį 

 

 

V. Olechnovičien  

D. Blaževičien  

 

 

 

 

 

A. Augustaitien  

5. Fond  lankytoj  
aptarnavimas (nurodyti 

aptarnaut  lankytoj  
grupes ir skaiči ) 

Aptarnauti  apie 70 fond  lankytoj  
(studentus; mokslo staig  
darbuotojus; muziejininkus ir kt.). 

Fonduose aptarnauta 90 lankytoj . Apži r ta 1800 eksponat . 
 

A. Jociuvien  

6. Kita veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti sąlygas aplankyti muzie-

jaus ekspoziciją be sanitarini  dien . 
Sezono metu fond  ir restauravimo, buities, administracijos ir 
kt. skyri  darbuotojai dirbo 25 pirmadienius muziejaus 

ekspozicijose. 

Visi skyriai 

 

Parengti br žinius aukštaitiškos 
sodybos trij  pastat  liečiamojo 
maketo pagaminimui skirto edu-

kaciniam užsi mimui su žmon mis 
turinčiais reg jimo negalią. 

Projektas negavo finansavimo. Darbai atid ti. N. Norvaišait  

Parengti muziejaus renginiams Parengti Užgav ni  bei Velyk  rengini  planai ir atiduoti R. Aranauskas 
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reikalingus išd stymo planus, 
schemas. 

rengini  organizatoriams. 

Kurti muziejaus švenči  apipavi-
dalinimo, vizualin s informacijos 
atnaujinimo ir naujos vizualin s 
informacijos gaminimo projektinius 

sprendinius, organizuoti pagamini-

mą ir j  montavimą. 

Parengti: Užgav ni  ir Velyk  rengini  apipavidalinimai. 
Atnaujinta 30 informacini  ženkl  muziejaus teritorijoje, 
perdažyta arbatin s pastato skardin  iškaba „ARBATIN į. 

J. Mači t  

Administruoti LLBM 

www.facebook.com ir 

www.twitter.com profil , pateikti 
aktualią informaciją. 

Administruoti socialini  tinkl  profiliai, kelis kartus per savaitę 
pateikta informacija apie LLBM renginius, parodas, informacija 

apie eksponatus. Šiuo metu muziejaus naujienas „Facebookį 

seka 5902 žmoni , „Twitterį – 45.  

J. Skardži t  

Demonstruoti filmus, skirtus 

Etnografini  region  metams, vasa-

ros kino teatre sekmadieniais ugnia-

gesi  stogin je. 

Birželio - rugs jo m nesi  sekmadieniais demonstruoti filmai, 

skirti Etnografini  region  metams, vasaros kino teatre 
ugniagesi  stogin je. Demonstruoti filmai: „Učia lyliaį, 

„Lietuvio namaiį, „Lietuvi  tradicin s vestuv sį, „Lietuvi  
kalendorin s švent sį. 

V. Olechnovičien  

Organizuoti koncertus, pasirodymus 

Klojimo teatro ar bažnyčios erdv se. 
Klojimo teatre vyko Ukrainos, Žytomyro miesto, folklorin s 
muzikos kolektyv  „Čipį ir „Džereloį koncertas; Kauno Kazio 

Binkio teatro eksperimentin s jaunimo grup s improvizacij  
spektaklis „T vas jau leidoį. 

J. Skardži t  

V. Pilionis 

Sukurti 2 naujus e-produktus 

lankytojams: 1.El. apklausa, skirta 

ištirti lankytoj  pasitenkinimą, 
poreikius. 

2. Interaktyvus informacinis baneris, 

skirtas susipažinti su etnografini  
region  architekt ra, daiktais, 
želdiniais ir kt. 

1. Sukurta el. apklausa, kurios pagalba ištirtas lankytoj  
pasitenkinimas muziejaus organizuojamomis parodomis bei j  

poreikiai. Apklausos adresas: http://apklausa.lt/f/lietuvos-

liaudies-buities-muziejaus-parodos-

ebhxz4y/answers/new.fullpage   

2. Sukurtas e-produktas „Pažink Lietuvos etnografinius 

regionus”, kuris supažindina su visais Lietuvos etnografiniais 

regionais: su kiekvienam regionui b dinga architekt ra, 

senoviniais daiktais bei želdiniais. LLBM svetain je patalpintos 
29 vairi  region  eksponat  nuotraukos, parengti 29 tekstiniai 
aprašai: http://llbm.lt/etnografiniai_regionai   

J. Skardži t  

G. Banys 

 

 

 

Organizuoti ir pravesti viktoriną 
Kaišiadori /Elektr n  r. sav. mokykl  
moksleiviams. 

2015-10-08 organizuota ir gyvendinta viktorina „Vienas vardas 

– Lietuvaį Kaišiadori /Elektr n  r. sav. mokykl  
moksleiviams. 

G. Šapranauskait  

E. J. Mork nas 

J. Samulionyt  

J. Skardži t  

http://apklausa.lt/f/lietuvos-liaudies-buities-muziejaus-parodos-ebhxz4y/answers/new.fullpage
http://apklausa.lt/f/lietuvos-liaudies-buities-muziejaus-parodos-ebhxz4y/answers/new.fullpage
http://apklausa.lt/f/lietuvos-liaudies-buities-muziejaus-parodos-ebhxz4y/answers/new.fullpage
http://llbm.lt/etnografiniai_regionai%20/
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Lankytoj  patogumui rengti 
informacines rodykles sankryžose ir 
prie ekspozicijos sektori . 

Lankytoj  patogumui pastatyta 30 rodykli  sankryžose ir prie 
sodyb , 20 tualeto ženkl .  
 

E. J. Mork nas 

J. Mači t  

Prisijungti prie švietimo ministerijos 
organizuotos akcijos su trispalv mis 
juostel mis įLietuvai ir man”. 

Parengti specialią programą ir 
organizuoti lankytoj  aptarnavimą. 

Prisijungta prie švietimo ministerijos organizuotos akcijos su 
trispalv mis juostel mis „Lietuvai ir manį.  

2015-03-04 muziejuje paskelbta atvir  dur  diena. Pagal 
parengtą programą buvo vedamos nemokomos ekskursijos ir 

muziejaus gaisrin s stogin je demonstruojamos skaidr s 
pristatant teminę ekskursiją „Čia m s  miestelisį. 

D. Blaževičien  

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

   

1. Ekspozicij  ir parod  
temini  plan  bei 
koncepcij  rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apib dinimas) 

Parengti parodos „Pagalvok prieš 
išgerdamasį koncepciją, rengimo 
sprendinius muziejaus miestelio 

degtin s parduotuv je. 

Parengta parodos „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok efektus, 
tradicijas, kult rasį koncepcija: parodyti tradicinius lietuvi  
alkoholinius g rimus (mid , al , degtinę), blaivyb s jud jimo 
fenomeną Lietuvoje bei keli  Europos šali  – Italijos, Švedijos,  
Rumunijos, Turkijos – alkoholio vartojimo tendencijas.  

(7 stendai). 

A. Lazauskien  

J. Samulionyt  

R. Aranauskas 

Parengti suvalkietišk  kraičio 
skryni  parodos koncepciją, 
eksponat  sąrašą. 

Parengta parodos „Zanavyk  liaudies meno grožis: tapytos 
skrynios ir audiniaiį koncepcija. Parodos tikslas – atskleisti 

suvalkieči  (zanavyk ) kraitini  skryni  grož , vairovę, 
unikalumą, kartu eksponuoti šio krašto kraitinius ir interjero 
audinius. Paruoštas eksponat  sąrašas: atrinkta 19 skryni . 

V. Baltrušaitis 

E. Nenartaviči t  

Lietuvos etnografini  region  
metams parengti naujos parodos 

„Dievdirbi  skulpt r l s iš 
koplyt li , koplytstulpi  ir 
bažnyči į temin  planą, eksponat  
sąrašą, eksponavimo sprendinius. 

Paruošta parodos koncepcija pagal dievdirbi  skulpt r li  
temas ir regionus. Parengta parodos anotacija. Pateiktas 

eksponat  sąrašas (177 vnt.). Suskaitmeninta 70 parodos 

eksponat . Pateikti tekstai ir iliustracijos parodos stendams. 

N. Andrejevien  

R. Aranauskas 

Parengti parodos „Lietuvos 

etnografini  region  mieli, bet 
užmiršti daiktaiį koncepciją.  

Parengta parodos „Lietuvos etnografini  region  mieli, bet 

užmiršti daiktaiį koncepcija. Parodos tikslas – parodyti 5 

etnografini  region  užmirštus daiktus, atskleisti j  istoriją, 
paskirt , leisti lankytojams paliesti eksponatus. 

J. Samulionyt  

G. Žumbakien  

Parengti muzikos instrument  ir 
garso technikos naujos ekspozicijos 

koncepciją, temin  planą, 
eksponavimo sprendinius (Panaudoti 

Atsisakyta rengti ekspoziciją moderniomis priemon mis. 
Patalpos skirtos edukaciniams užsi mimams vesti. 

E. J. Mork nas 



19 

 

šiuolaikines akustines priemones). 

Parengti kilnojamos parodos 

„K daini  batsiuvys Antanas 
Gudžinskasį koncepciją, temin  
planą, eksponat  sąrašą ir atlikti 
eksponat  tvarkymo 
parengiamuosius darbus. 

Darbo grup : R. Aranauskas, 

I. Levickait -Vaškevičien  ir Fond  
ir restauravimo sk. 

Parengta parodos „K daini  batsiuvys Antanas Gudžinskas ir jo 

dirbtuv į koncepcija. Parodos tikslas – parodyti miestelio 

amatininko buit , darbo aplinką ir batsiuvio rankius. Parengtas 
teminis planas ir eksponat  sąrašas (245 vnt.). Suskaitmeninti 
204 parodos eksponatai. Parengta anotacija, lankstinukai. 

 

E. J. Mork nas  
R. Aranauskas 

I. Levickait -

Vaškevičien  

 

Parengti parodos „Dz kiškos 
lovaties sį koncepciją. 

Parengta parodos „Dz kiškos lovaties sį koncepcija. Parodos 

tikslas – parodyti dz kišk  lovatiesi  vairovę, spalvingumą, 
rašt  sud tingumą bei aud j  nagingumą. (Iliustruota 
tipiškiausi  lovatiesi  pavyzdžiais, 18 lap .) 

E. Nenartaviči t  

Parengti LLBM stendo 

ADVENTUR 2016 apipavidalinimo 

sprendinius.  

Parengti projektiniai pasi lymai stendo fonui naudoti LLBM 
atstatomo Aristavel s dvaro vaizdus. 

R. Aranauskas 

Neplanuota Parengta parodos „170 met  siuvamajai mašinaiį koncepcija: 

pristatytas vairi  firm  siuvam j  mašin  rinkinys iš muziejaus 
fond  (20 AP eksponat ). 

E. J. Mork nas 

2. Atnaujintos 

ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 
 

 

1. rengti atvir  fond  ekspoziciją 
Žiežmari  tvarto šalin je (l pyje). 

rengta atvir  fond  ekspozicija Žiežmari  tvarto šalin je 
(l pyje). 11 inžinerinio paveldo eksponat . Parengta 
skaitmenin  anotacija. 
 

E. J. Mork nas 

A. Andriulaitis 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

N. Norvaišait  

2. Tremties ir pasipriešinimo 
sektoriuje atnaujinti jurtos 

ekspoziciją  išor je ir viduje. 

Restauruota jurtos išor  (naujai sud tos durp s) ir viduje esanti 
krosnel , d mtraukis. rengta hidroizoliacija ir ventiliacija. 

Pastatytas naujas medinis paminklas „Tremties mokyklaį. 

Ekspozicija papildyta naujomis medin mis skulpt romis, 
skirtomis vaik  tremčiai pamin ti.  

A. Andriulaitis 

E. J. Mork nas 

3. Atnaujinti partizan  bunker  
(Tremties ir pasipriešinimo 
sektoriuje). Panaudoti šiuolaikines 
akustines priemones. 

rengti nauji laiptai  bunker . Pakeista bunkerio danga. Viduje 
pakeistos grindys, sutvirtintos kert s, sutvarkytas ventiliatorius 

ir momentinis apšvietimo judesio daviklis. Pagamintas žmogaus 
pavidalo muliažas. 

E. J. Mork nas  
A. Andriulaitis 

4. Parengti projektą ir naujai Padedant mon s „Rudistaį kraštovaizdžio architektei Stasei G. Žumbakien  
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apželdinti lankytoj  sutikimo zoną 
etnografiniais augalais. 

Jatužienei, parengtas projektas lankytoj  sutikimo zonos 
apželdinimui. Pavasar  sutikimo zona apželdinta etnografiniais 
augalais. Projektas priduotas  archyvą. 

V. Juodelyt  

A. Malinauskien  

5. Atnaujinti Paluobi  sodybos 
miško darbininko ekspoziciją. 

Atnaujinta Paluobi  sodybos miško darbininko ekspozicija. 
Parengta ir sumaketuota 10 nauj  anotacij  su iliustracijomis. 
rengtos naujos grindys, medienos pavyzdžiai. 

E. J. Mork nas  
A. Andriulaitis  

I. Levickait -

Vaškevičien  

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Surengti tradicinę Užgav ni  
kauki  parodą Varduvos karčemoje. 

1. 2015-02-14 surengta tradicin  Užgav ni  kauki  paroda 

Varduvos karčemoje. 
V. Pilionis 

2. rengti 5 sodybose tradicines šv. 
Velyk  stal  parodas. „Pasipuošk 
Velykin  staląį. 

 

2. 2015-04-06 padengti Velyk  stalai 6 sodybose (Rudaminoje, 
Kirdeikiuose. Gyvakaruose, Obelin je, Gintališk se, 
Darb nuose). Išeksponuota 133 NA temos eksponatai. 

J. Samulionyt  

N. Andrejevien ,  
G. Žumbakien ,  
Fond  ir 
restauravimo sk. 

3. rengti tradicinę verb  parodą 
miestelyje varpin je. 

3. 2015-03-27 parengta tradicin  verb  paroda sutikimo 
vartuose, nes nebuvo l š  apšvietimui rengti parodą varpin je. 

I. Dringelyt  

G. Žumbakien  

4. rengti tradicines Gegužini  
pamald  (Obelin s ir Darb n  
sodybose) atributikos parodas. 

 

4. 2015-05 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. 

G. Žumbakien  

J. Samulionyt  

N. Andrejevien  

Fond  ir 
restauravimo sk. 

5. rengti Sekmini  parodas (visose 
sodybose, išskyrus Žemaitiją)  

5. 2015-05-24 Suvalkijos, Dz kijos, Aukštaitijos sodybose 
rengtos Sekmini  parodos. 

G. Žumbakien  

6. Parengti parodą „Verslas, verslas, 

verslasį... (verslinink  dokumentai) 
K daini  Urmininko name. 

6. 2015-05-01 atidaryta 296 dokument  paroda „Verslas, 

verslas, verslasį... (verslinink  dokumentai) K daini  
Urmininko name. 

E. J. Mork nas 

7. Parengti parodą „Mal nai iš 
paukščio skrydžioį miestelio 

ugniagesi  stogin je. 

7. 2015-05-01 atidaryta 24 nuotrauk  paroda „Mal nai iš 
paukščio skrydžioį miestelio ugniagesi  stogin je. 

E. J. Mork nas 

8. rengti naują parodą „Pagalvok 

prieš išgerdamasį muziejaus 

miestelio degtin s parduotuv je.  
Darbo grup : J. Samulionyt , R. 
Aranauskas, I. Levickait - 

Vaškevičien , J. Skardži t . 

8. 2015-06-05 paroda atidaryta muziejaus miestelio g rim  
parduotuv je. Lankytojams eksponuojami 7 kilnojamieji 

stendai.  

Parodos stendams pateikti tekstai, panaudotos 78 iliustracijos: 

„Alusį – 21; „Midusį – 13; „Degtin į – 22; „Blaivyb s 
jud jimasį – 22. 

A. Lazauskien  
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9. Lietuvos etnografini  region  
metams rengti naują parodą 
„Dievdirbi  skulpt r l s iš 
koplyt li , koplytstulpi  ir 
bažnyči į (Muziejaus miestelio 

bažnyčioje ir koplyčioje iš 
Račkiški ). 
Darbo grup : A. Šalkauskas, N. 
Norvaišait , I. Dringelyt , R. 
Žaltauskas, E. Dabregait , J. 
Skardži t , R. Banys.  

9. 2015-05-29 parengta ir lankytojams atidaryta paroda 

„Dievdirbi  skulpt r l s iš koplyt li , koplytstulpi  ir 
bažnyči į. Paroda eksponuojama muziejaus miestelio 

bažnyčioje. Išeksponuota 80 eksponat . Pateikti tekstai ir 

iliustracijos 2 informaciniams stendams, parengta parodos 

anotacija. Koplyčioje iš Račkiški  išeksponuoti V. Svirskio 

saugomi kryžiai. Parengta parodos anotacija „Kryždirbys V. 

Svirskisį – lietuvi  ir angl  klb. 
 

N. Andrejevien  

R. Aranauskas 

N. Norvaišait  

I. Dringelyt  

Fond  ir 
restauravimo sk. 

S. Lauci t  

10. Parengti Jonini  vainik  parodą 
Dz k  kaime. 

10. 2015-06-24 Dz kijos kaime pinti vainikai ant Jonini  vart , 
apvainikuotos Musteikos namo durys, piev  g l mis aprišta 
kupol , nupinti 7 vainikai Jonams ir Janinoms.  

G. Žumbakien  

A. Malinauskien  

V. Juodelyt  

11. Parengti Šv. Onos vaiši  stalo ir 
vainik  parodas Miči n  ir Obelin s 
sodybose. 

11. 2015-07-25 pinti vainikai ir užkabinti ant Obelin s ir 
Miči n  sodyb  dur  stakt , apipintos k d s Miči n  ir 
Obelin s sodybose. Padengtas Onini  vaiši  stalas Obelin s 
sodyboje. Išeksponuoti 48 NA temos eksponatai. 

G. Žumbakien  

A. Malinauskien  

J. Samulionyt  

12. Parengti derliaus nu mimo 
ranki  parodą Miči n  sodyboje (per 

Onines ir rugiapj tę). 

12. 2015-07-25 Miči n  sodyboje išeksponuoti 23 Ž  temos 
eksponatai – derliaus nu mimo rankiai. 

S. Žukauskait  

Fond  ir rest. sk. 

13. Surengti Jurgitos Treinyt s 
įŽolyn  skulpt ros” parodą Pakruojo 

gaisrin s stogin je. 

13. 2015-08-10/08-31 muziejaus Račkiški  koplyčioje surengta 
tautodailininki  Danut s Saukaitien s, Viktorijos Bitinait s 
Stankevičien s ir Jurgitos Treinyt s paroda „Žolyn  
skulpt rosį.  

Parodoje išeksponuota 120 darb . 

D. Blaževičien  

14. 2015 08-09 surengti Albino 

Šileikos drožt  prieverpsči  parodą į  

Pakruojo gaisrin s stogin je 

14. 2015-08-09/09-30 muziejaus ugniagesi  stogin je surengta 
Albino Šileikos drožt  prieverpsči  paroda. Eksponuota 100 
prieverpsči . 

D. Blaževičien  

15. Paruošti Žolin s parodas 
Aukštaitijos, Dz kijos, Suvalkijos ir 
Žemaitijos sodybose. Paruošti 
tradicini  Žolin s puokšči  parodą 
prie Račkišk s koplyčios. 

15. 2015-08-15 pagal etnografinius regionus rengtos Žolin s 
puokšči  parodos visose sodybose. Dirbta švent je ir Pagiri  
sodyboje pasakota apie augalus. 

G. Žumbakien  

A. Malinauskien  

 Neplanuota 16. 2015-07-09 surengta paroda „170 met  siuvamajai mašinaiį 

miestelyje Kauno namo 2-ame aukšte išeksponuota 20 amat  
E.J.Mork nas 
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pramon s temos (AP) eksponat . 

4. Parodos kituose mu-

ziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje 
(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

 

 

 

 

 

1. Parengti LLBM stendo 

ADVENTUR 2015  apipavidalinimo 

sprendinius ir j  rengti, 
eksponuojant etnografiniams 

regionams b dingus eksponatus. 

Tarptautin je turizmo ir aktyvaus 
laisvalaikio parodoje ADVENTUR 

2015 pristatyti muziej , edukacines 
programas, renginius ir šventes 

1. 2015-01-23-25 dalyvauta tarptautin je turizmo ir aktyvaus 
laisvalaikio parodoje „ADVENTUR 2015 m.į pristatytas 

muziejus, edukacin s programos, renginiai ir švent s. Parodos 

lankytojams vesta viktorina „Etnografini  region  savitumai 
daiktuose ir žodžiuoseį, demonstruoti filmai, vaišinta 
specifiniais region  patiekalais. Eksponuota etnografiniams 

regionams b dingi 37 eksponatai. 

R. Aranauskas 

N. Norvaišait  

V.Olechnovičien  

D. Blaževičien  

V. Pilionis 

J. Skardži t  

A. Augustaitien  

2. Išeksponuoti parodą „Pagalvok 

prieš išgerdamasį Kauno technikos 

kolegijoje. 

Darbo grup : J. Samulionyt , R. 
Aranauskas, J. Skardži t . A. 
Andriulaitis. 

2. 2015-02-24 – 2015-04-14 eksponuota paroda „Pagalvok prieš 
išgerdamasį Kauno technikos kolegijoje. Surengtas parodos 

atidarymas bendradarbiaujant su KTK. Ji skirta Blaivyb s 
sąj džio Lietuvoje k r jo vyskupo Motiejaus Valančiaus 140-

osioms mirties metin ms prisiminti. 
 

A. Lazauskien  

J. Samulionyt  

3. Lietuvos etnografinių regionų 
metams parengti ir išeksponuoti 
parodą „Lietuvos etnografini  
region  mieli, bet užmiršti daiktaiį 

VU Botanikos sode Kair nuose 
(Vilniuje). 

Darbo grup : G. Žumbakien , J. 
Skardži t , A. Andriulaitis 

3. 2015-10-23 VU Botanikos sodas organizavo mokslinę-

praktinę konferenciją „Botanikos sod  kolekcij  kaupimo 
tendencijos ir j  taka Lietuvos kinink  sodyb  ir priemiesči  
želdyn  formavimuiį. Konferencijos metu buvo 

demonstruojama paroda  „Lietuvos etnografini  region  mieli, 
bet užmiršti daiktaiį (23 NA temos eksponatai).  

J. Samulionyt  

G. Žumbakien ,  
J. Skardži t , 
A. Andriulaitis 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

4. Lietuvos etnografinių regionų 
metams parengti ir išeksponuoti 
parodą „Lietuvos etnografini  
region  mieli, bet užmiršti daiktaiį 

VU Botanikos sode Augal  
sistematikos ir geografijos skyriuje. 

4. 2015-05-09 renginyje „Tulpi  žyd jimo popiet į VU 

Botanikos sode išeksponuota paroda „Lietuvos etnografini  
region  mieli, bet užmiršti daiktaiį (28 NA temos eksponatai). 

Renginyje virta muziejuje rinkt  žoleli  arbata ir vaišinti 
lankytojai. 

J. Samulionyt  

Fond  ir 
restauravimo sk. 

J. Skardži t  

G. Žumbakien  

5. Lietuvos etnografinių regionų 
metams išeksponuoti parodą 
„Lietuvi  duona. Su savo kepal liu 
visur stalą rasiį. Gargžd  krašto 
muziejaus filialo Agluon n  

5. 2015-08-27 – 2015-10-19 parodoje „Lietuvi  duona. Su savo 
kepal liu visur stalą rasiį išeksponuota 15 informacini  stend , 
103 eksponatai (NA – 48, Ž  – 27, AD – 23, B – 1, AP – 3, M 

– 1). Paruoštos metrikos, anotacijos. Paroda pristatyta Gargžd  
krašto muziejaus Agluon n  etnografin je sodyboje. Paruošti 

J. Samulionyt  
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etnografin je sodyboje. 
Darbo grup : S. Žukauskait , N. 
Norvaišait , R. Aranauskas, J. 
Skardži t , A. Andriulaitis, Fond  ir 
restauravimo sk. 

tekstai spaudai.  

Darbo grup : S. Žukauskait , N. Norvaišait , R. Aranauskas, J. 
Skardži t , A. Andriulaitis, Fond  ir restauravimo sk. 
 

6. Parengti kraitini  skryni  iš 
muziejaus fond  parodą Zanavyk  
krašto muziejuje. 

6. 2015-06-19 Zanavyk  krašto muziejuje atidaryta paroda 

„Zanavyk  liaudies meno grožis: tapytos skrynios ir audiniaiį. 

Išeksponuoti 46 eksponatai: 9 B temos, 37 AD temos. 

V. Baltrušaitis 

E. Nenartaviči t  

Fond  ir 
restauravimo sk. 

7. Išeksponuoti parodą „Pagalvok 

prieš išgerdamasį Gargžd  krašto 
muziejaus filialo Agluon n  
etnografin je sodyboje. Darbo 
grup : J. Samulionyt , R. 
Aranauskas, J. Skardži t . A. 
Andriulaitis. 

7. Gargžd  krašto muziejuje paroda „Pagalvok prieš 
išgerdamas: žinok efektus, tradicijas, kult rasį nesurengta, nes 

tr ko l š  nuvežimui. Ji buvo surengta 2015-05-13/06-01 

Rumšiški  kult ros centre. Atidaryta bendradarbiaujant su 

Rumšiški  kult ros centru ir ansambliu „Žiglaį. 

A. Lazauskien  

J. Samulionyt  

8. Pristatyti etnografinius muzikos 

instrumentus, muziejaus edukacinę 
veiklą ir kitas paslaugas parodoje 
„Mokykla 2015į. 

Parodos „Mokykla 2015į organizatoriai atsisak  pasi lytos 
muzikin s programos „Muzikuokime ir šokime kartuį.  

V. Braziulien   
D. Blaževičien  

Neplanuota 8. 2015-06-02 paroda „K daini  batsiuvys Antanas Gudžinskas 
ir jo dirbtuv į atidaryta K daini  krašto muziejaus Tradicini  
amat  centre. Parengta parodos anotacija, lankstinukai, naujien  
pranešimas interneto svetainei. Eksponuota 215 AP temos 

eksponat . 
 

E. J. Mork nas 

I. Levickait -

Vaškevičien  

R. Aranauskas 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

Neplanuota 9. 2015-09-15/10-19 Kauno r. savivaldyb s (Garliavos) 
viešojoje bibliotekoje išeksponuota paroda „Pagalvok prieš 
išgerdamas: žinok efektus, tradicijas, kult rasį. 

A. Lazauskien  

J. Samulionyt  

J. Skardži t  

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

Parengti 5 virtualias parodas 

muziejaus interneto svetain je 

Parengtos 5 virtualios parodos muziejaus interneto svetain je.  

1. Muziejus Velykini  sveikinim  
atvirukuose. 

2015-03-31 „Velykiniai LLBM atvirukaiį. 11 skaitmenini  

vaizd ; maketavo I. Levickait -Vaškevičien ; LLBM svetain . 
R. Perlibait  

D. Blaževičien  

2. Žvilgsnis  XX a. 7-ojo 

dešimtmečio Lietuvos kaimo 
žmones. (nuotraukos) 

2015-06-30 „Lietuvos kaimo žmon s. XX a. 7 dešimtmetisį. 15 

skaitmenini  vaizd ; maketavo I. Levickait -Vaškevičien ; 
LLBM svetain . 

R. Perlibait  
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3. Partizano bunkerio ekspozicija. 

(Tremties ir pasipriešinimo 
sektorius) 

2015-11-13 „Partizan  sl ptuv s (bunkerio) ekspozicija 
Tremties ir pasipriešinimo sektoriujeį. 12 skaitmenini  vaizd ; 
maketavo I. Levickait -Vaškevičien ; LLBM svetain . 

E. J. Mork nas 

4. Dievdirbi  skulpt r l s iš 
koplyt li , koplytstulpi  ir bažnyči . 

2015-09-28 „Švč. Mergel s Marijos temos skulpt r l s iš 
LLBM rinkinioį. 37 skaitmeniniai vaizdai; maketavo  

I. Levickait -Vaškevičien ; LLBM svetain . 

N. Andrejevien  

5. Garso technika ir muzikos 

instrumentai LLBM 

2015-12- 29 „Garso technika ir muzikos instrumentai LLBMį. 

15 skaitmenini  vaizd ; maketavo I. Levickait -Vaškevičien ; 
LLBM svetain . 

I. Levickait -

Vaškevičien  

6. Bendradarbiavimas 

su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, 

koki  ir kiek eksponat  
paskolinta) 

Pagal poreik  bendradarbiauti su 
kitais muziejais, skolinti eksponatus. 

Bendradarbiauta su Zanavyk  krašto muziejumi (išeksponuoti 
46 eksponatai); su K daini  krašto muziejaus Tradicini  amat  
centru (eksponuota 215 aksponat ); su  
Gargžd  krašto muziejumi (išeksponuota 103 eksponatai). 

 

7. Kiti darbai Rengti Mokslin s metodin s tarybos 
pos džius ekspozicij , parod  
rengimo klausimais. 

2015-01-21, 2015-04-14, 2015-06-26, 2015-07-17, 2015-12-30 

surengti 5 mokslin s metodin s tarybos pos džiai. Svarstyta: 
parod  koncepcijos, ekspozicij  rengimas ir atnaujinimas, 

ekspozicijose esanči  pastat  rekonstrukcijos klausimai, parod  
vežimas  kitus muziejus.  

E. J. Mork nas 

R. Perlibait  

Sutvarkyti ir paženklinti Rumšiški  
žyd  žudyni  vietą ir kapą (unikalus 
objekto kodas 38341) pagal KPD 

Kauno teritorinio skyriaus 

rekomendacijas. 

Paženklinta ir sutvarkyta Rumšiški  žyd  žudyni  vieta ir kapas 

(unikalus objekto kodas 38341). Du kartus kreiptasi  KPD 

Kauno teritorin  skyri  d l rekomendacij  pateikimo, tačiau 
atsakymo nesulaukta. 

E. J. Mork nas 

Rengti mažosios architekt ros 
ekspozicijos atnaujinimo, 

restauravimo, papildymo pasi lymus 
ir sprendinius 

Parengtas LLBM keistin  stog  preliminari  verči   
skaičiavimas. 
 

S. Lauci t  

Parengti parod  vertinimo 
klausimyną ir atlikti tyrimą. 

Parengtas muziejaus parod  vertinimo klausimynas bei atliktas 

tyrimas. Tyrime dalyvavo 57 respondentai. Tyrimo tikslas – 

išsiaiškinti muziejaus parod  lankytoj  pasitenkinimą bei 
l kesčius. Tyrimo rezultatai parod , kad lankytojai noriai lanko 
muziejaus parodas, tačiau virtualias parodas – mažiau. Apie 
parodas dauguma sužino iš soc. tinkl , muziejaus svetain s ar iš 
draug , paž stam . Informacijos apie skelbiamas parodas 
užtenka, jos vertinamos labai gerai arba gerai. Dažniausiai 

J. Skardži t  
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parodose lankosi kada turi laisvo laiko ir per parod  atidarymus.  

Neplanuota Parinkti ir pritaikyti baldai muzikos instrumentams sud ti bei 
dalyviams s d ti edukaciniam užsi mimui „Muzikuokime 

kartu. Tradiciniai lietuvi  instrumentai ir dainosį name iš 
Plung s (muzikontin je). (Išeksponuoti 53 baldai).  

V. Baltrušaitis 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

V. LEIDYBIN  IR 
MOKSLIN  VEIKLA 

   

1. Katalog , mokslini  
ir kit  leidini , skaitant 
elektroninius, rengimas 

ir leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

 

Parengti ir išleisti leidin  „Lietuva 

miniati roje. Lietuvos liaudies 

buities muziejus: Aukštaitijaį. 

Parengtas ir išleistas leidinys „Lietuva miniati roje. Lietuvos 
liaudies buities muziejus: Aukštaitijaį. Spaudai pateikta l00 psl. 

teksto (132.883 spaudos ženklai), 105 nuotraukos, 38 br žiniai.  

E. J. Mork nas 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

Atlikti leidinio, skirto LLBM 50-

ečiui parengiamuosius darbus. 
Atlikti parengiamieji darbai, rinkta medžiaga, iliustracijos 

LLBM 50-čio leidiniui. 
I. Levickait -

Vaškevičien  

V.Olechnovičien  

Rengti kvietim , plakat  projektus 

bei organizuoti j  pagaminimą. 
Pakartotinai išleistas naujas muziejaus plakat  tiražas (1000 

vnt.). 

J. Mači t  

Pakartotinai išleisti reklamin  
lankstinuką apie muziej  5 
kalbomis. Tiražas 5000 vnt. 

Išleistas lankstinukas 5000 vnt. tiražu lietuvi , angl , latvi , 
vokieči , lenk , rus  kalbomis 

J. Skardži t  

Organizuoti suvenyr , skirt  LLBM 
50 – ečiui,  parengiamuosius darbus.  

Pateiktos užklausos firmoms d l suvenyr  gamybos.  V. Pilionis 

Neplanuota Išleisti muziejaus kal diniai atvirukai. Tiražas – 50 vnt.  J. Skardži t  

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

pavadinimas, leidinys) 

Pagal poreik , rengti publikacijas. 2015-12-26 savaitraštyje „Kauno dienaį- „Kartu su blukvilkiu 

sudega pernykštis blogisį 

 

V.Olechnovičien  

 

 

Parašyti straipsn  „Kamaj  apylinki  
siuv jaiį, kuris bus publikuotas 

monografijoje „Kamajaiį 

Parašytas straipsnis „Kamaj  apylinki  siuv jaiį (13 psl.). Bus 

publikuotas monografijoje „Kamajaiį. 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

Parengti publikacijas apie muziejaus 

ekspozicijas. 

„Kauno dienojeį publikuota 8 straipsni  serija apie LLBM 
ekspozicijas. Spausdinta „Santakosį priedo 8 puslapyje: 

2015-06-21 „Batsiuvys ylą ir sapne matoį. 

2015-07-10 „Kriaučius ir ant akmens duoną valgoį. 

2015-07-24 „Gera aud ja ir tvoroje audžiaį. 

2015-08-07 „Kokia iškaba, tokia ir krautuv : apie tarpukario 
valstybinę degtin s parduotuvęį.  

2015-08-21 „Pirk jai buvo laukiami dar saulei nepatek jusį.  

V. Reipait  

E. J. Mork nas 

I. Levickait - 

Vaškevičien  
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2015-09-11 „N ra avyči , n ra ir miloį. 

2015-10-02 „Garbingas siuvimo mašinos jubiliejusį. 

201-10-30 „LLBM stovi ir namas iš Kaunoį. 

Parašytas straipsnis „Gyvenamasis prekybinis namas iš Kauno 
ir jo ekspozicijosį. Parengta santrauka angl  kalba, 
atspausdintas LMA rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) 

XVIII konferencijos leidinyje (8 psl., 3 nuotraukos). 

V. Reipait  

I. Levickait  

Vaškevičien  

Neplanuota „Užgav n s Rumšišk seį žurnale „Šeimaį. 2015 m. Nr.3 psl. 

49  

D. Blaževičien  

Neplanuota „Krikštyn  papročiai kaimeį žurnale „Mažylisį. 2015 m. Nr.3 

psl. 49 

D. Blaževičien  

Neplanuota Leidiniui „Air Lithuanicaį parengta informacija apie 

etnografines verbas, velykinius valgius ir Šv. Velyk  papročius. 
Pateiktos valgi  nuotraukos. 

G. Žumbakien  

J. Samulionyt  

V. Olechnovičien  

Neplanuota Knygos „Lietuvos etnografiniai regionaiį LLBM buvo vienas iš 
knygos rengimo partneri . Muziejaus darbuotojai pareng  
straipsnius, leidinyje panaudoti 87 LLBM vaizdai:  

„Lietuvos liaudies buities muziejusį 22 psl. 

„Virtuv į 40-43; 84-87; 166-169; 206-209 psl. 

„Miestai ir miesteliaiį 26-29; 70-73; 112-115; 152-155; 192-

195psl. 

„Asmenyb sį; 58-61; 102-105; 144-147; 184-187; 224-227 psl. 

 

 

„Tradicin  kaimo architekt raį 30-33; 74-77; 116-119; 156-

159; 196-199 psl. 

„Apželdinimo tradicijosį 34-35; 78-79; 120-121; 160-161; 200-

201 psl. 

 

 

 

V. Reipait  

J. Samulionyt  

A. Lazauskien  

 

I. Levickait -

Vaškevičien  

 

R. Bertaši t  

 

G. Žumbakien  

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

Tęsti tyrimą mažosios architekt ros 
element  (tvor ) raidos tema: 
vairov , tipai, regioniniai skirtumai 

ir vienov , medžiagiškumas, 
medžiag  imlumas, technologijos. 

Mažosios architekt ros element  tyrimo metu atrinktos ir 

užfiksuotos 56 fotonuotraukos (skaitmeninis variantas).  
S. Lauci t  

Tęsti etnografinius tyrimus apie 
g rim  indus. Tyrin ti blaivyb s 
jud jimą. 

Rinkta medžiaga apie XX a. pr. arbatines Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje. Medžiaga panaudota pranešime apie 
blaivyb s jud jimą.  

J. Samulionyt  
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Tęsti tyrimus apie Mažosios 
Lietuvos ir Suvalkijos region  
interjer . 

Rinkta medžiaga apie Suvalkijos kraitinius baldus interjere. 

Tyrin ti Mažosios Lietuvos pelkinink  Skrab  ir Geruli  
šeimos istorija, etnin s kult ros savitumai.  

V. Baltrušaitis 

Tęsti tyrimus apie senąsias l les. Rinkta etnografin  medžiaga apie tradicines l les Kauno 
apskrities viešojoje bibliotekoje. 

N. Andrejevien  

Tęsti tyrimus apie dz kiškas 
lovatieses. 

Tęsiami tyrimai apie dz kiškas lovatieses. Medžiaga bus 
panaudota rengiant parodą. 

E. Nenartaviči t  

Rinkti medžiagą apie siuv jus, 
amatininko dienotvarkę. 

Rinkta medžiaga apie siuv jus, j  dienotvarkę. Panaudota 
rengiant straipsnius. 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

Tęsti tyrimus apie linininkyst s 
rankius 

Rinkta medžiaga apie linininkyst s rankius. Suskaitmeninta 

159 Ž  temos eksponatai: bruktuv s (140 vnt.), kratikliai (10 
vnt.), kultuv s (9 vnt.). 

S. Žukauskait  

Tęsti tyrimus apie prekybą 
alkoholiu.  

Rinkta medžiaga apie alkoholio prekybos reglamentavimą 
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Parengtas mokslinis 

straipsnis. 

A. Lazauskien  

5. Mokslini  straipsni  
rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

1. Parengti  straipsn  „Alkoholio 

kontrol s politika Lietuvoje: istorinis 
aspektasį leidiniui „Viešoji politika 
ir administravimasį. 

Atspausdintas mokslinis straipsnis: A. Lazauskien , I. 
Tamutien . „Alkoholio prekybos laiko reguliavimas: Pirmosios 

ir Antrosios Lietuvos Respublikos patirtys” // Viešoji politika ir 
administravimas. 2015. T.14. Nr.1. p. 65-75. 

A. Lazauskien  

2. Parengti straipsn  pagal LMA 
rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos 

(RMTS) XVIII konferencijos 

pranešimą. 

Parengtas straipsnis „Mažosios Lietuvos pelkinink  sodyba: 
vienos šeimos gyvenimo raiškaį, atspausdintas LMA rinkini  
mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XVIII konferencijos 

leidinyje. (9 psl., 6 iliustracijos).  

V. Baltrušaitis 

Neplanuota Atspausdintas mokslinis straipsnis „Etnografini  lauko tyrim  
specifika: savos žaisl  rekonstrukcijosį // „Tradicija ir dabartisį 

Klaip dos universiteto Men  fakulteto instrumentin s muzikos 
katedra, p. 174-186, 12 iliustracij . 

N. Andrejevien  

6. Mokslini  ir kit  
konferencij  rengimas 
muziejuje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1. Surengti tarptautinę mokslinę 
konferenciją medžio architekt ros 
restauravimo ir tvarkybos temomis. 

2. Surengti muziejuje tarptautinę 
konferenciją „Tradicini  amat  
meistr  mokymaiį.  

3. Surengti muziejui priklausian-

čiame Sal  II etnoarchitekt riniame 
kaime konferenciją „Medinio 

1. Pratęsus projekto vykdymą, tarptautin  mokslin  

konferencija medžio architekt ros restauravimo ir tvarkybos 

temomis  perkelta  2016 m.  
2. 2015-09-21 – 2015-09-25 surengti mokymai ir konferencija 

„Tradicini  amat  meistr  mokymaiį. Dalyvavo ir skait  
pranešimus partneriai iš Norvegijos. 
3. 2015-09-26 surengti Visuomen s mokymai – konferencija 

medinio kult ros paveldo išsaugojimo temomis. 

 

G. Šapranauskait  

E. Dabregait  

 

 

 

 

 

 

V. Reipait  
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kult ros paveldo išsaugojimasį. 

4. Neplanuota 

4. 2015-10-25/26 d. surengta tarptautin  mokslin  konferencija 
„Hipoterapija: galimyb s ir pl tra Lietuvoje”. Pranešimus 
skait  partneriai iš Didžiosios Britanijos.  

G. Šapranauskait  

J. Jazdauskait  

V. Juodelyt  

7. Dalyvavimas 

mokslin se ir kitose 
konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Dalyvauti mokslin je – gamybin je 
konferencijoje Vilniaus universiteto 

Botanikos sode. 

2015-10-23 dalyvauta mokslin je – gamybin je konferencijoje 
Vilniaus universiteto Botanikos sode. Skaitytas pranešimas, 
surengta viktorina dalyviams. 

G. Žumbakien  

J. Samulionyt  

J. Skardži t  

Dalyvauti LMA Rinkini  mokslinio 
tyrimo sekcijos (RMTS) XVIII 

konferencijoje „Etniškumas ir 
regioniškumas XXI a. muziejuoseį.  

2015-04-22 Dalyvauta LMA Rinkini  mokslinio tyrimo 
sekcijos (RMTS) kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto Muzeologijos katedra Lietuvos dail s muziejaus 
padalinyje – Vytauto Kasiulio dail s muziejuje XVIII 

mokslin je-praktin je konferencijoje. Išklausyta 13 pranešim . 

Buities sk. 

Architekt ros sk. 

8. Pranešimai 
mokslin se 
konferencijose 

(autorius, pavadinimas, 

vieta) 

Parengti pranešimą LMA Rinkini  
mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) 

XVII konferencijai „Etniškumas ir 
regioniškumas XXI a. muziejuoseį. 

Parengtas pranešimas „Mažosios Lietuvos pelkinink  sodyba: 
vienos šeimos gyvenimo raiškaį. 

Skaitytas LMA Rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) 
XVII konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. 
muziejuoseį. 

V. Baltrušaitis 

Neplanuota 2015-11-19 Kauno miesto muziejaus konferencijoje „Vietos 

kult ros pristatymas regioniniuose muziejuoseį skaitytas 

pranešimas: „Mažosios Lietuvos etniniai kult ros savitumaiį. 4 

psl., 32 iliustracijos. 

V. Baltrušaitis 

Neplanuota Parengtas pranešimas: „Moters žygiai: valgi  gaminimas 
Lietuvos etnografiniuose regionuose”. Parengtos pranešimo 
tez s. (6 psl. teksto, 56 iliustracijos). Skaitytas LMA Rinkini  
mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XVII konferencijoje 

„Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuoseį. 

J. Samulionyt  

9. Kiti darbai 

 

Pristatyti mokslinei tarybai 

projektinius pasi lymus (remiantis 
tyrimais) d l Plaipos tvarto 
rekonstravimo. Stogo formos ir 

dangos keitimas. 

Mokslin je taryboje svarstyta ir remiantis tyrim  medžiaga 
nutarta pakeisti nendri  stogo dangą  skiedras, nekeičiant stogo 
formos ir nuolydžio kampo. 

R. Aranauskas 

Parengti pranešimą „Blaivyb s 
jud jimas. Lietuvi  g rimaiį ir 

skaityti Kauno technikos kolegijoje 

ir Gargžd  krašto muziejaus filialo 

Agluon n  etnografin je sodyboje.  

Parengtas pranešimas „Lietuvi  g rimai. Blaivyb s jud jimasį. 

Perskaitytas Kauno technikos kolegijoje (02-24). 

J. Samulionyt  
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Neplanuota 205-04-27 skaitytas pranešimas Kauno technologijos 

universiteto Paveldosaugos disciplinos studentams „Valgi  
gaminimas Lietuvos etnografiniuose regionuoseį. (56 

iliustracijos, 4 psl. teksto) 

J. Samulionyt  

Neplanuota 2015-10-23 VU Botanikos sode mokslin je - praktin je 

konferencijoje „Botanikos sod  kolekcij  kaupimo tendencijos 
ir j  taka Lietuvos kinink  sodyb  ir priemiesči  želdyn  
formavimui skaitytas pranešimas „Valgi  gaminimas 
etnografiniuose regionuoseį (56 liustracijos, 3 psl. teksto). 

J. Samulionyt  

Neplanuota 2015-06-19 Zanavyk  muziejuje skaitytas pranešimas 
„Zanavyk  kraitini  skryni  išskirtinumaiį (10 psl.). 

V. Baltrušaitis 

Neplanuota 2015-12-05 dalyvauta muziejuje vykusiame adventiniame 

dendrolog  suvažiavime, kuriame buvo skaitytas pranešimas 

„Etnografinis apželdinimas: g li  darželis, sodybos kr mai ir 
medžiaiį. 

G. Žumbakien  

VI. RINKINI  
APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIM

AS IR EKSPONAT  
SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterin  
apskaita (nurodyti 

vest   muziejaus 
duomen  bazę raš  
apie eksponatus bei 

skaitmenini  vaizd  
skaiči ) 

vesti  LIMIS 600 raš  (naujai 
gyt  eksponat  pirminius duomenis 

(rašyti aktus),  

 LIMIS vesta 860 vnt. naujai gyt  eksponat  pirminiai 

duomenys. 

  

Buities sk.  

 

 

600 raš  papildyti reikiama 
informacija iš pirmin s apskaitos 
(GEK-o) knyg  (eksponat  
matmenys, pirminis apskaitos Nr., 

vert  ir saugojimo vieta)  

LIMIS sistemoje reikiamais duomenimis papildyti 860 naujai 

vesti eksponatai. 

Fond  ir 
restauravimo sk. 

vesti 2000 skaitmenini  vaizd   
LIMIS. 

vesta 3116 skaitmenini  vaizd   LIMIS sistemą. 
 

R. Žaltauskas 

R. Perlibait  

M. Kairyt  

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 

Nuolat bendrauti su Lietuvos dail s 
muziejaus (toliau – LDM) filialo 

Lietuvos muziej  informacijos 
skaitmeninimo ir LIMIS centru. 

Bendraujama (elektroniniais laiškais, telefonu) su Lietuvos 

dail s muziejaus (toliau – LDM) filialo Lietuvos muziej  
informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centru. 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

 

3. Eksponat     
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skaitmeniniams 

3.1. Suskaitmenint  
eksponat  atranka 
(nurodyti prioritetin  
kriterij /-us: 

unikalumas, turinys ir 

vert , fizin  b kl , 
amžius, r šis, tema, kt.) 

Vykdyti numatom  skaitmeninti 
eksponat  atranką pagal šiuos 
kriterijus: parodose, ekspozicijose, 

fonduose, išduotus ilgalaikiam 
saugojimui, atsižvelgiant  eksponat  
r š , laikymo sąlygas, unikalumą bei 
fizinę b klę. 

Eksponatai skaitmeninimui atrinkti pagal kriterijus: r šis, 
laikymo sąlygos, unikaliumas, fizin  b kl , eksponavimas 
parodose ir ekspozicijose. 

Rinkini  
komplektavimo 

komisija 

 

3.2. Suskaitmenint  
eksponat  skaičius  

Suskaitmeninti 2000 eksponat :   
 

 LIMIS vesta 2040 vnt. eksponat  apraš . 
 

Buities sk. ir 

Architekt ros sk. 
3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo 

projektuose 

(pavadinimas, 

partneriai, kt.) 

Bendradarbiauti su Lietuvos dail s 
muziejumi tarptautinio kult ros 
paveldo objekt  skaitmeninimo ir 
sklaidos projekto „Europeana Spaceį 

veiklose. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos dail s muziejumi tarptautinio 
kult ros paveldo objekt  skaitmeninimo ir sklaidos projekto 
„Europeana Spaceį veiklose dalies Urmininko namo 

ekspozicijos eksponat  duomenys buvo suvesti  BLINKSTER 

programą. 

I. Levickait -

Vaškevičien  

 

4. Skaitmeninimo ir 

darbo su duomen  
baz mis geb jim  
ugdymas (dalyvavimas 

darbo grup se, 
mokymuose) 

Dalyvauti Lietuvos muziej  
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS 

centre rengiamose Muziej  dienose, 
mokymuose, seminaruose. 

Nebuvo poreikio. Konsultuotasi telefonu, elektroniniais laiškais.  Fond  ir 
restauravimo sk. 

Buities sk. 

5. Kiti darbai 1. Tvarkyti ir teikti informaciją 
LLBM LIMIS elektroninio katalogo 

svetainei. 

2. Tvirtinti eksponat , vedam   
LIMIS sistemą  metaduomenis. 

3. Vykdyti LIMIS elektroninio 

katalogo vieš j  prieig  
administravimą. 

1.Tvarkoma ir teikiama informacija LLBM LIMIS elektroninio 

katalogo svetainei. 

2. Patvirtinta 815 eksponat , vest   LIMIS sistemą, 
metaduomenys (kartu su E. J. Mork nu). 
Perži r ti patvirtinimui teikiam  eksponat  aprašai (815 vnt.). 

3. Vykdomas LIMIS elektroninio katalogo vieš j  prieig  

administravimas. 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

 

 

E. J. Mork nas 

 

 

Skaitmeninti architekt ros skyriaus 
archyvo seną tyrim  medžiagą – 40 

vnt/psl.  

Surasta ir suskaitmeninta: V. Mačiekaus medžiaga „20 a. I – 4 

dešimtmečio lietuvinink  papročiaiį - 25 psl. 

J. Minkevičiaus 1976 m. rinkta medžiaga. – „Mažosios Lietuvos 
liaudies architekt ros bruožaiį - 13 psl. 

S. Lauci t  

 

Bendradarbiauti su leidyklomis d l 
muziejaus skaitmenini  vaizd . 

2015-03-24 bendradarbiauta su leidyklomis ir privačiais 
asmenimis. Atrinkti ir pateikti 43 skaitmeniniai vaizdai.  

D. Šiškauskien  

R. Perlibait  

VII. RYŠIAI SU    
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VISUOMENE 

 

1. Informacijos 

žiniasklaidai apie 

muziej , jo rinkinius ir 
renginius rengimas 

(nurodyti numatom  
parengti informacini  
pranešim  spaudai, 
radijo ir televizijos 

laid  kiek ) 

Parengti ir išplatinti informaciją 
žiniasklaidai apie muziej , jo 
rinkinius ir renginius: 

1. Parengti apie 35 pranešimus 
spaudai. 

2. Dalyvauti apie 14 televizijos ar 

radijo laid . 

1. Parengti ir išplatinti 43 pranešimai žiniasklaidai apie LLBM 

veiklą, aktualijas ir renginius, parodas, edukacinius užsi mimus 
bei kt. Atnaujinti interneto svetain s tekstai, paskelbta 16 

nuotrauk  album  iš vairi  rengini , parod , švenči  ir kt.  
2.1. Dalyvauta 19 televizijos laid .  

2.2. Dalyvauta 14 radijo laid . 

J. Skardži t  
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2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems 

planuojamos specialios 

reklamos kampanijos) 

Vykdyti specialias reklamos 

kampanijas 7 renginiams (Užgav n s, 
Velykos, Amat , darb  ir pramog  
diena, Jonin s, Onin s, Žolin , 
„Kal dinio Blukio deginimasį). 

Parodai „dievdirbi  skulpt r l s iš 
koplyt li , koplytstulpi  ir bažnyči į. 

Vykdytos specialios reklamos kampanijos 7 renginiams ir 

parodai: 

1. Užgav n ms: audioklipo transliacija radijuje „Tauį, reklama 

„Googleį paieškoje pagal raktažodžius, M-1 radijuje 

(žaidimas), Kauno lauko ekrane, baneris www.kaunodiena.lt. 

2. Velykoms: audioklipo transliacija radijuje „Tauį, reklama 

„Googleį paieškoje pagal raktažodžius, reklama viešajame transporte 

Vilniuje ir Kaune, Velyk  tema parengti klausimai viktorinoms LRT 
radijui ir radijui „Tauį. 

3. Amat , darb  ir pramog  dienai: amat  tema parengti klausimai 
viktorinai LRT radijui, išsiuntin ti kvietimai visoms Lietuvos 

mokykloms, reklaminis skydelis www.kaunodiena.lt 

4. Jonin ms: dalyvavimas televizijoje, audioklipo transliacija radijuje 
„Tauį, reklama Kauno lauko ekrane, Jonini  tema parengti klausimai 
viktorinai LRT radijui, reklaminiai skydeliai www.kaunodiena.lt, 

www.lietuve.lt  

5. Parodai „Dievdirbi  skulpt r l s iš koplyt li , koplytstulpi  ir 
bažnyči į: reklaminis skydelis muziejaus svetain je, straipsnis 
nemokamuose portaluose, laikraštyje „Kaišiadori  aiduoseį, 

naujienlaiškiai. 
6. Onin ms: audioklipo transliacija radijuje „Tauį, Onini  tema 
parengti klausimai viktorinai LRT radijui, reklaminis skydelis 

www.kaunodiena.lt 

7. Žolinei: dalyvavimas televizijoje, audioklipo transliacija radijuje 
„Tauį, reklama Kauno lauko ekrane, Žolini  tema parengti klausimai 
viktorinai LRT radijui, reklaminiai skydeliai www.kaunodiena.lt, 
www.lietuve.lt 

8. Kal dinio blukio deginimui: audioklipo transliacija radijuje 
„Tauį, blukio tema parengti klausimai viktorinai LRT radijui, 

reklaminiai skydeliai www.kaunodiena.lt, www.lietuve.lt, 

straipsnis „Kauno dienaį laikraštyje. 

J. Skardži t  

3. Kita veikla Ieškoti muziejaus draug  ir r m j .  Surasti muziejaus r m jai: „Kauno dienaį, radijas „Tauį, 

„Nematekasį.  

J. Skardži t  

V. Pilionis 

 

Parengti ir pravesti paskaitą 
„Etnografini  region  populiariau-

sios švent sį – Kauno V. Kudirkos 

viešojoje bibliotekoje 

2015-04-21 Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Vitebsko 
padalinyje pristatyta edukacin  paskaita „Etnografini  region  
populiariausios švent sį (pdf formate, 56 skaidr s), skirta 
etnografini  region  metams. 

D. Blaževičien  

 

http://www.kaunodiena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lietuve.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lietuve.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.lietuve.lt/
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Dalyvauti susitikimuose su 

moksleiviais Kauno apskrities 

mokyklose ir bibliotekose, skleisti 

informaciją apie muziej , renginius, 
edukacijas, paslaugas. 

Dalyvauta susitikimuose su moksleiviais: Žiežmari , 
Pravieniški , Kaišiadori , Zubiški , Žasli , Talp n , Pakert  
bibliotekose bei Kalvi  pagrindin je mokykloje. Pristatytas 

muziejus, renginiai, edukacin s programos, interaktyvusis 
žem lapis, el. knyga „Lietuvos etnografijos paveldas vaikamsį, 

žaidimas „Pažink senąj  Lietuvos miestel į. 

J. Skardži t  

V. Pilionis 

Pl sti ryšius su TIC: organizuoti 
spausdintos reklamin s medžiagos 
platinimą, išnaudoti TIC interneto 
svetaines informacijos talpinimui. 

Susitarta su Vilniaus, Kauno, Kaišiadori  TIC d l muziejaus 
informacini  lankstinuk  platinimo. TIC internetin se 
svetain se skelbiami muziejaus renginiai, parodos. 
Su Kaišiadori  TIC bendradarbiauta d l protm ši , skirt  
Etnografini  region  metams pažym ti,  rengimo. 

J. Skardži t  

Kaupti, sisteminti ir atnaujinti 

žurnalist  ir LLBM komunikacinei 
veiklai aktuali  asmen  kontakt  
duomen  bazę.  

Nuolat atnaujinta žurnalist  kontakt  baz , atsižvelgiant  j  
pareig  pasikeitimus ir kaitą žiniasklaidos kanaluose. 

J. Skardži t  

Organizuoti prekybą atvirukais, 
knygomis ir suvenyrais apie muziej  
ir Lietuvą.  

Su UAB „Terra publicaį sudaryta konsignacijos sutartis Nr. 

50/57 d l atviruk , knyg  ir suvenyr . 
J. Skardži t  

Organizuoti lankytoj  pasitenkinimo 
/ poreiki  tyrimus muziejin s veiklos 
aspektais 

Organizuotos apklausos Užgav ni  ir Velyk  rengini  metu. 
Tyrim  tikslas – išsiaiškinti lankytoj  pasitenkinimą ir l kesčius 
šiais renginiais. Išanalizavus anket  duomenis, galima spręsti, 
jog daugiausiai šiuose renginiuose dalyvavo 15-32 m. amžiaus 
lankytoj , atvykusi  iš Kauno, kiek mažiau – iš kit  miest . 

Užgav ni  renginyje labiausiai patiko maistas – blynai ir 

šiupinys, taip pat liaudiška muzika, žaidimai bei kauki  
konkursas. Tačiau tr ko pramog , tautodailinink , muzikos, 

tualet , pramog , informacijos, rodykli  ir nuožulnaus šlaito, 
pritaikyto vežim liams.  Velyk  šventę paskatino atvykti 
velykiniai papročiai, žaidimai, viktorinos, šeima. Tačiau tr ko 
pramog , tautodailinink , muzikos ir gero oro, kuris ir nul m  
žmoni  skaiči  renginyje.  

J. Skardži t  

 Neplanuota Etnografiniams region  metams pažym ti surengti etnografiniai 
prot  m šiai: Pravieniški  bibliotekoje, Kaišiadori  turizmo ir 
verslo informacijos centre, Kaišiadori  r. Žasli  pagrindin je 
mokykloje, Vytauto Didžiojo universitete, Rumšiški  kavin je 
„Pas ponąį, Pravieniški  pataisos namuose-atvirojoje 

J. Skardži t  

V. Pilionis 

M. Kairyt  
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kolonijoje, „Shenetį veikli  moter  klube Vilniuje, restorane 
„Pas Paoloį Kaune, Tauck n  bibliotekoje, Kaišiadori  Algirdo 
Brazausko gimnazijoje. 

 Neplanuota Sukurtas muziejaus profilis „Instagramį. Tai nuotrauk  
tobulinimo ir dalinimosi socialini  tinkl  paslauga. Šiuo metu 
muziejus turi 430 sek j  tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. 

J. Skardži t  

 

VIII. METODIN  
VEIKLA 

   

1. Konsultacijos, 

metodin  pagalba 
vairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, 

kokiais klausimais buvo 

teikta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti konsultacijas etnobotanikos, 

etnokult ros, edukacij , rengini  
architekt ros ir kitais teminiais 
klausimais  

1. Konsultuota Ilona Šauša (Latvija) d l raugo keramikos. Ši 
keramika apži r ta ekspozicijose ir saugyklose.  

J. Samulionyt  

2. Konsultuota muziejaus r m jo „Malsenaį darbuotoja Ieva 

Zigmantait  Užgav ni  paproči  tema. 
V.Olechnovičien  

3. Konsultuotas Prano Dz ko muziejaus darbuotojas d l 
aliejin s restauravimo. 

E. J. Mork nas 

A. Šalkauskas 

4. Konsultuotas M. Užpelkis (apie technikos muziejus 
Lietuvoje). 

E. J. Mork nas 

5. Konsultuoti Baltarusijos valstybinio liaudies buities ir 

architekt ros muziejaus darbuotojai. 

E. J. Mork nas 

6. Konsultuoti Latvijos etnografijos muziejaus darbuotojai. E. J. Mork nas 

7. Konsultuoti „Laptevieči į brolijos nariai. E. J. Mork nas 

8. Konsultuoti projekto Patarlių slėpynės vykdytojai. E. J. Mork nas 

9. Konsultuoti K daini  paveldosaugininkai d l Aristav l s 
koplyčios. 

E. J. Mork nas 

10. Konsultuota ir pateikti pasi lymai d l Drevernos J. Gižo 
etnografin s sodybos (stubos) ekspozicijos rengimo. Nurodyta 

J. Gižo su laiv  modeliais nuotrauka.  

V. Baltrušaitis 

11. Konsultuota A. Augustaitien  d l K či  paproči . V. Baltrušaitis 

12. Konsultuota leidinio „Nuo pintin s iki rankin sįautor  
Irena Juškien  iš Vilniaus etnin s kult ros centro apie pintini  
žaliavą. 

E. Nenartaviči t  

13. Konsultuota Dalia Bernotait  iš Lietuvos dail s muziejaus 
d l rankšluošči . Atrinkti 47 rankšluoščiai, pateiktos nuotraukos 
ir išsamios metrikos. 

E. Nenartaviči t  
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14. Konsultuota A. Augustaitien  d l suvalkietiškos serm gos 
ir galvos dangal ; d l suvalkietišk  K či  paproči  ir valgi . 

E. Nenartaviči t  

15. Konsultuota Daina Zenkevičien  individualios mon s 
„Labos  naktiesį savinink  d l antklodži  su nat ralios vilnos 
užpildu siuvimo: etnografini  rašt  antklodži  viršaus audini  
parinkimo, etnografin s medžiagos rinkimo. 

E. Nenartaviči t  

16.Konsultuota Jolanta Rimkut  iš LT-IDENTITI d l tautinio 
kostiumo element  panaudojimo siuvant šiuolaikin  kostiumą.  

E. Nenartaviči t  

17. Konsultuota Vaida Vaitk  d l pintini  iš meld  pynimo. 
Apži r ta saugyklose esantys pinti rankinukai. 

J. Samulionyt  

18. Konsultuota Vilma Akmenyt -Ruzgien  iš LRS 
Komunikacijos tarnybos d l Volfo-Engelmano produkcijos ir 

alkoholio politikos tarpukariu. 

A. Lazauskien  

19. Konsultuota Klaip dos Etnin s kult ros centro darbuotojai 
d l kelion s laiku metodo taikymo muziejuje. 

G. Šapranauskait  

20. Konsultuota k rybinio verslo student  magistrant  TVM 
Jolanta Ramanauskait  tema: „Muziejaus panaudojimas 

lankytoj  užimtumuiį. 

D. Blaževičien  

21. Konsultuota Vilniaus daili j  amat  asociacijos ir 

Norvegijos kult rin s istorijos muziejaus (Norsk Folkmuseum) 
darbuotojai (lin  ir vilnos apdirbimas, audiniai). 

J. Samulionyt  

E. Nenartaviči t  

S. Žukauskait  

22. Konsultuota dr. Lina Preišegalavičien  d l tarpukario 
interjer  nuotraukose.  

I. Levickait - 

Vaškevičien  

23. Konsultuotas verslininkas d l siuvimo mašinos 
identifikavimo 

I. Levickait - 

Vaškevičien  

24. Konsultuoti Kauno technologijos universiteto 

Paveldosaugos disciplinos studentai (žem s kio padargai, 
rankiai, mašinos). 

S. Žukauskait  

25. Konsultuoti Kauno technologijos universiteto 

Paveldosaugos disciplinos studentai (saiko matai, transporto 

priemon s). 

S. Žukauskait  

Teikti lankytojams informaciją 
žodžiu, raštu, telefonu, elektronine 
forma. 

Teikta lankytojams informaciją žodžiu, raštu, telefonu, 
elektronine forma. Elektronine forma atsakyta  258 laiškus 
lietuvi  kalba, 54 laiškus angl  kalba, 18 laišk  rus  kalba, 10 
laišk  vokieči  kalba 

Edukacij  ir 
rengini  skyrius 
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Informuoti turistines firmas, 

organizacijas, mokyklas, viešbučius 
apie LLBM darbo laiką, kainas, 
renginius. 

Konsultuotos turistin s firmos, organizacijos apie LLBM darbo 
laiką, kainas renginius. Išsiuntin ta 28 turistin ms firmoms 
pranešimai apie 2016 m. biliet  kainas. 

D. Blaževičien  

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

Parengti pastat  demontavimo ir 
perk limo metodiką ir tvarką.  

Parengta pastat  perk limo  muziej  metodika, patvirtinta 
2015-12-28 sakymu Nr. V-116  

E. J. Mork nas 

 

Parengti edukacin s – metodin s 
popiet s mokytojams programą 
„Etnokult rinis ugdymas Lietuvos 
liaudies buities muziejujeį ir 

dalyvauti kult ros edukacijos 
savait je „Men  d zg s, kurią rengia 
ugdymo pl tot  centras (toliau – 

UPC) kartu su kult ros ir švietimo 
ministerija. 

2015-04-01 pirmą kartą dalyvauta kult ros edukacin je 
savait je „Men  d zg s 2015į: parengta ir pravesta edukacin  – 

metodin  popiet  mokytojams ir UPC specialistams 

„Etnokult rinis ugdymas Lietuvos liaudies buities muziejujeį. 

Parengta LLBM Edukacin s veiklos vertinimo ir pedagog  

poreiki  apklausos anketa. vykdyta popiet s dalyvi  apklausa. 
Gautas pad kos raštas. 

V. Olechnovičien  

3. Darbas su 

stažuotojais ir 
praktikantais 

Sudaryti sąlygas aukšt j  mokykl  
studentams atlikti praktikas. 

 

2015-04-27 – 2015-06-19 Kauno kolegijos Turizmo ir viešbuči  
vadybos student . 

D. Blaževičien  

2015-05-18 – 2015-06-26 Kauno technikos kolegija Inžinerijos 
moksl  fakulteto keturi studentai. 

E. J. Mork nas 

4. Kita veikla Neplanuota.  2015-03-20 muziejaus miestelio stogin je surengti mokymai 

gidams. Parengti ir perskaityti 9 pranešimai: „Valgi  gaminimasį 

(56 iliustr., 4 psl. teksto); „Miestelio ekspozicijosį; „Miestelis ir 

technikos paminklaiį (15 iliustr.); „Gyvenam j  nam  interjeras: 
baldai ir audiniaiį (38 iliustr., 7 psl. teksto); „Šeimos ir 
kalendoriniai papročiaiį (16 iliustr.), „Žem s kio eksponataiį 

(52 iliustr., 3 psl. teksto), įMažoji sakralin  ir mažoji 
architekt ra LLBM” (31 psl.), įLLBM mediniai pastatai – 

susipažinkime” (106 psl.). Pravesta mokomoji ekskursija po 

muziejaus objektus. Parengti klausimai ir atsakymai gidams.  

Parengtas literat ros sąrašas (2 psl.).  
Darbo grup : S. Lauci t , J. Samulionyt , V. Baltrušaitis, E. 
Nenartaviči t , G. Žumbakien , N. Andrejevien , A. 
Lazauskien , I. Dringelyt , E. J. Mork nas, I. Levickait -

Vaškevičien , D. Blaževičien . 

V. Pilionis 

V. Reipait  

 

 Neplanuota Dirbta gid  kurs  atestavimo komisijoje: surinkta reikiama 
dokumentacija, kontaktuota su kurs  dalyviais, surinkti 

V. Olechnovičien  
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atsakymai  atestavimui pateiktus klausimus, pateikta medžiaga 
leidimams išduoti. Tikrinti kurs  dalyvi  atsakymai. 

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 

   

1. Kadr  kaita (nurodyti 
priimt  / atleist  
darbuotoj  skaiči ) 

Priimti 33 darbuotojus sezoniniam 

darbui. 

2015 metais priimti 33 darbuotojai sezoniniam darbui ir 20 

darbuotoj  pagal projektus finansuojamus Kauno teritorin s 
darbo biržos Kaišiadori  skyriaus. Pasibaigus sezonui ir 

projekt  vykdymui darbuotojai buvo atleisti.  

A. Lygnugarien  

2. Kvalifikacijos 

k limas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje 
(programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

Kelti kvalifikaciją pagal patvirtintą 
kvalifikacijos k limo planą. 
Dalyvauti 5 kvalifikacijos k limo 
projektuose (44 darbuotojai). 

2015 metais kvalifikacijos k limo planas vykdytas. 44 
darbuotojai dalyvavo penkiuose projektuose:  

1. Lietuvos muziej  asociacijos projekte - stažuot je „Muziejus-

mokykla-moksleivis. Muziej  ir bendrojo lavinimo mokykl  
nacionalinis partneryst s tinklasį Nr.VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-

012 dalyvavo 3 darbuotojai. Gauti pažym jimai. 
2. Projekto „Sal  etnoarchitekt rinio kaimo dviej  sodyb  
sutvarkymas ir atgaivinimas” restauratori  ir tradicini  amat  
praktiniuose mokymuose Norvegijoje ir Lietuvoje dalyvavo 20 

darbuotoj . Gauti pažym jimai.  
1. 3. 2015-04-22 Lietuvos muziej  asociacijos Rinkini  mokslinio 

tyrimo sekcijos ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

Muzeologijos katedros XVIII mokslin je-praktin je 
konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. 
muziejuoseį dalyvavo 11 darbuotoj . 

4. Projekto „Prieš išgerdamas pagalvok” seminarai Rumunijoje 

ir Turkijoje. Gauti pažym jimai. Dalyvavo 9 darbuotojai. 
5. Baltijos muzeologijos mokyklos organizuojamame seminare - 

mokymuose dalyvavo 1 darbuotojas. Gautas pažym jimas.  

A.Lygnugarien  
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Neplanuota Pasinaudojus galimyb mis papildomai kvalifikaciją k l :  
1. 2015-05/06-08 respublikiniame etnin s kult ros darbuotoj  
seminare „Regiono, krašto, vietos kult rin  tapatyb : 
pasireiškim  ir sąveik  klausimaiį dalyvavo 1 darbuotojas. 

Išklaus  paskait  bei pratyb  kursą (22 ak. valandos). Gavo 

pažym jimą. 

2. 2015-09-28-10-02 muzeologijos mokymuose „Muziejai ir 

dalyvaujamoji kult raį, Vilniuje, Lietuvos dail s muziejuje, 
dalyvavo 1 darbuotojas. Išklaus  paskait  bei pratyb  kursą (40 

ak. valandos). Gavo pažym jimą. 
3. 2015-10-12-16 muzeologijos mokymuose „Modernaus 

muziejaus specialist  kompetencij  ugdymasį programoje 

Speciali j  poreiki  vaikai muziejuje Vilniuje, Lietuvos dail s 
muziejuje, dalyvavo 1 darbuotojas. Išklaus  paskait  bei 
pratyb  kursą (40 ak. valandos). Gavo pažym jimą.  
4. 1 darbuotojas dalyvavo architekt  kvalifikacijos k limo 

kursuose. Išlaik  architekto kvalifikacijos egzaminus. Buvo 

pratęstas kvalifikacijos atestatas. 

5. 1 darbuotojas buvo atestuotas ir gavo energetikos darbuotojo 

pažym jimą 

6. 1 darbuotojas baig  staklininko mokymo programą ir buvo 
atestuotas. 

7-8. 2 darbuotojai dalyvavo mokymuose „Vadovavimo 

psichologijaį ir gavo pažym jimus. 
9. 1 darbuotojas dalyvavo VDU „Virtualyb s akademijos 
kursuoseį ir gavo pažym jimą. 
10. 1 darbuotojas dalyvavo Verslo mokymo centro seminare 

„Dokument  rengimas mon se ir organizacijoseį ir gavo 

pažym jimą. 
3. Kita svarbi 

informacija apie 

darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

 Lietuvos Respublikos kult ros ministerija, Lietuvos muziej  
asociacija pasveikino direktoriaus pavaduotoją E.J.Mork ną 70-

ies met  jubiliejaus ir 45-i  met  darbo muziejuje proga. 
 

 

V. Reipait  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINI  
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PADALINI  VEIKLA 

1. Archyvo ir 

bibliotekos darbas 
Kontroliniai rodikliai: 

1. Skaitytoj  skaičius 40 

2. Išduoti spaudini  750 

3. Lankytoj  skaičius 1065 

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 2013 m. 
Išduoti dokumentus ( sakym , asmens 
sąskait  korteli  kopijas) LLBM 
buhalterijai, rengiant pažymas apie 

darbo užmokest . 

2015 m. 

1. Skaitytoj  skaičius 40 

2. Išduoti spaudini  754 

3. Lankytoj  skaičius 1119 

Bibliografinis informacinis darbas: 

Ab c linis, sisteminis katalogai papildyti 74 kortel mis. 

 

Spaudinių fondas: 
gyta 44 vnt. leidini  (visi dovanoti). 

gyti leidiniai suinventorinti, aprašyti, išd styti pagal UDK.  
Užsakyta periodin  spauda 2016 m.: „Kaišiadori  aidaiį, 

„Liaudies kult raį, „Tarp knyg į, „Vorutaį. 

Nuolat rengta paroda „Naujos knygosį. Išeksponuota 37 vnt. 
knyg . 
Mokslinis archyvas: 
Suinventorinta gauta medžiaga – 13 byl  rašytin s medžiagos ir 
1 CD. 

Išduota 654 bylos. 
Žinybinis archyvas: 
Sutvarkyta LLBM archyvin  medžiaga už 2013 m.: apyrašuose 
Nr. 1-5 padaryta 37 bylos, sunumeruoti 2003 lapai. 

Išduota 239 bylos. 

V. Bartulien  

LLBM archyvui priduoti straipsnio 

„Muziejaus žingsniai link Holivudo 
arba atsakymas  dažną klausimą: 
„Ar čia filmuota?...į medžiagą ir 
filmavim  vykusi  LLBM iki 2014 
m., chronologin  sąrašą. 

LLBM archyvui priduota straipsnio „Muziejaus žingsniai link 
Holivudo arba atsakymas  dažną klausimą: „Ar čia 
filmuota?...į  medžiagą ir filmavim  vykusi  LLBM iki 2014 

m., chronologinis sąrašas. Byla Nr. 1158, 14 lap , 2 
iliustracijos, CD – 1 vnt. 

 

V. Olechnovičien  

Parengti 2016 metams 

dokumentacijos planą ir pateikti 

tvirtinimui. 

Parengtas 2016 m. dokumentacijos planas ir 2015-12-04 

pateiktas Kult ros ministerijai suderinimui. 
Ž. Rimavičien  
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Tvarkyti ekspedicij , tyrim  ir 
projektinę medžiagą ir ją priduoti  
LBM archyvą 

 archyvą atiduota medžiaga apie surengtas parodas, straipsniai, 

taryb  protokolai 1(57 lapai, 4 CD). 

Buities, versl  ir 
amat  skyriaus 

2. kin  veikla 
(statybos ir remonto 

darbai, kiti kiniai 
darbai – apib dinimas, 
rezultatai, finansin s 
išlaidos) 
 

1. Perdengti didžiosios saugyklos 
stogą čerp mis.  

2. Užbaigti milo v lyklos 
ekspoziciją.  
3. rengti Obelyn s sodybos 
ruzvelkio ekspoziciją.  
4. rengti Žiežmari  tvarto šalin je 
atvir  fond  ekspoziciją.  
5. Atnaujinti Darb n  sodybos 
pinuči  tvorą.  
6. Atlikti kitus nenumatytus remonto 

darbus. 

1. Neperdengta, nes buvo atliktas nenumatytas kapitalinis 80 m. 

ilgio pagrindinio p sči j  tilto remontas per Pravienos upel . 
2. Užbaigta Milo v lyklos ekspozicija. 
3. Obelyn s sodyboje rengta ruzvelkio ekspozicija. 
4. Žiežmari  tvarto šalin je rengta atvir  fond  ekspozicija. 
5. Dalinai atremontuota Darb n  sodybos pinuči  tvora. 
6. Neplanuoti darbai: atremontuotas sand linink s kabinetas, 
atrestauruota Paluobi , Gyvakar , Pakapi  ir Pagiri  sodyb  
tvoros, naujai perdengti Aliejin s, sutikimo zonos tualeto, 
Dirgalio sodybos, pav sin s prie apžvalgos bokšto stogai, 
atrestauruoti Miči n  sodybos vartai ir varteliai, Jurtos 
restauravimas durpi  briketais, padaryti du nauji šuliniai 
Žemaitijos sektoriuje ir pagamintos 26 naujos šiukšliad ž s. 

A. Andriulaitis 

Statybos ir 

restauravimo sk. 

Pagal poreikius rengti LLBM pastat  
ir teritorijos plot  matavimus ir 
skaičiavimus 

Matuota ir apskaičiuota:  
pastat  – eksponat  saugykl  plotai – 40 statini  bei patalp ; 10 

sodyb  plotai; tušči  eksponatini  pastat  plotai– 43 vnt. 

Parengti br žiniai „M šlo kaupimo talpaį – situacijos planas, 

planas, pj vis Autocad formate. 
Matuotas Dirgalio sodybos gyv. namas, atliktas br žinys 
Autocad formate. 

Architekt ros sk. 
S. Lauci t . 

3. Kit  padalini  darbas 

 

 

 

1. Parengti ir atnaujinti sodyb  
želdini  ekspozicijas lankymo 
sezonui. 2. Visą sezoną vykdyti 
želdini  ekspozicij  prieži rą.  
3. Ruden  ekspozicijas paruošti 
žiemai.  
4. Dirbti interpretatore muziejaus 

renginiuose. 

1. Pavasar  tvarkytos kambarin s g l s: persodintos, apkarpytos 

ir paruoštos išvežti  ekspozicines sodybas. 
2. Visą sezoną vykdyta želdini  ekspozicijos prieži ra.  
3. Ruden , uždarius ekspozicijas, želdiniai buvo paruošti žiemai 
ir toliau priži r ti. Sutvarkytos g li  ir daržovi  s klos, 
paruošta žem  kambarini  g li  persodinimui pavasar . 

4. Dirbta interpretatore muziejaus renginiuose ir Pagiri  
sodyboje pirmadieniais. 

G. Žumbakien  

A. Malinauskien  

1. Viso sezono metu tvarkyti ir 

šienauti sodybas ir teritoriją, vykdyti 
muziejaus medži  ir sod  prieži rą, 
formavimą.  
2. Priži r ti miško želdinius, pagal 

1. Viso sezono metu šienauti ekspozicini  sodyb  kiemai, 
patvoriai, Sosnovskio barščiai naikinti chemikalais. Vykdytas 
muziejaus medži  ir sod  formavimas, gen jimas, pakeli  
tvarkymas, nendri  šienavimas nuo vis  gaisrini  telkini . 
2. Pavasar  ir ruden  atlikti sodinuk  prieži ros darbai: 

Miškotvarkos ir 
kraštovaizdžio sk. 
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poreik  atsodinti neprigijusi  
sodinuk  plotus. Atlikti atrankin  
sanitarin  kirtimą kvartaluose Nr.1, 
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr. 7, 

Nr.8, Nr.9, Nr.566.  

3. Gaterin je išpjauti muziejui 
reikiamą medieną ir lentas.  

4. Vykdyti bityno ir žem s kio 
naudmen  prieži rą.  
5.Vykdyti sen  poilsiavieči  
atnaujinimą ir nauj  rengimą 
muziejaus teritorijoje. 

 6. Paruošti pašarus gyvuliams.  
7. Dalyvauti muziejaus rengini  
pasiruošimo darbuose.  
8. Vykdyti kitus neplanuotus darbus. 

sodinukus stelbiantys kr mai ir kita augalija pašalinta. Pagal 

miško kirtimo leidimą atlikti atrankiniai sanitariniai kirtimai 
kvartaluose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr. 7, Nr.8, Nr.9, 

Nr.566.  

3.Paruošta mediena reikalinga restauravimo ir statybos 
darbams, pagal poreik  gaterin je išpjautos lentos. 
4. Vykdyta bityno ir žem s kio naudmen  prieži ra. Pavasar  
pas ti javai, facelija, grikiai, linai. Nušienautos pievos. Ruden , 

nu mus derli  dirbami žem s plotai aparti. 
5. Atnaujintos dvi poilsiaviet s, rengta viena nauja ir padaryti 

du nauji suolai Aukštaitijos r žininiame kaime.  
6. Muziejaus gyvuliams žiemos sezonui pagaminta 43,32 t 
šieno, prik lta 0,5 t pašarini  rugi , 2 t pašarini  mieži  ir 2,5 t 

aviž . 
7. Pagal poreik  dalyvauta muziejaus rengini  pasiruošimo 
darbuose: ruoštos malkos, laužai. 
8. Neplanuoti darbai: padaryti nauji laiptai vedantys iš pirties  
Jurtos sektori , atrestauruotas vežimas, kuris pritaikytas 
lankytoj  vežiojimui, rengta m šlid  su skysči  surinkimo 
talpa kiniame kieme, rengtas naujas p sči j , vežim li  ir 
dvirači  takas nuo sutikimo vart   ekspoziciją. 

1. Periodiškai pravesti vis  apsaugos 
darbuotoj  praktinius mokymus, 
gesinant gaisrą su gaisriniu 
automobiliu. 

2. Sezono atidarymo dienomis, 

supažindinti sodyb  priži r tojas, 
kaip elgtis pasteb jus muziejaus 
teritorijoje ugnies židin  ir apmokyti 
kaip elgtis su gesintuvais.  

3. Esant finansin ms galimyb ms, 
renovuoti miestelio mokyklos 

signalizaciją, pabaigti rengti 
miestelyje ugniagesi  stogin s ir 
bažnyčios apsauginę signalizaciją. 

1. Periodiškai buvo pravesti praktiniai mokymai visiems 

apsaugos darbuotojams, gesinant gaisrą su gaisriniu 
automobiliu. 

2. Sezono atidarymo dienomis sodyb  priži r tojos 
supažindintos, kaip elgtis pasteb jus muziejaus teritorijoje 
ugnies židin  ir apmokytos kaip elgtis su gesintuvais. 
3. Nerenovuota miestelio mokyklos, ugniagesi  stogin s ir 
bažnyčios apsaugin  signalizacija, nes nebuvo finansini  
galimybi . 

Apsaugos skyrius 

V. Buk nas 

 1. Viso sezono metu r pintis 1. Viso sezono metu šienautos muziejaus pakel s, šluoti, valomi Technikos ir kio 
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muziejaus keliais, šienauti pakeles. 
2. Vykdyti vandentiekio, elektros 

rengini  prieži rą muziejui 
priklausančiuose pastatuose.  
3. Užtikrinti švarą muziejaus 
teritorijoje.  

4. Atlikti giluminio gręžinio 
remontą. 
5. Atnaujinti dvi elektros skydines 

muziejaus teritorijoje.  

6. Restauruoti sutikimo zonos 

tualeto stogą ir tualetą Gyvakar  
sodyboje Aukštaitijos kaime. 

ir priži r ti keliai, taisytos duob s. 
2. Vykdyta vandentiekio, elektros rengini , šildymo sistem  
prieži ra muziejui priklausančiuose pastatuose. 
3. Buvo palaikoma švara muziejaus teritorijoje. Reguliariai 
išvežamos susikaupusios šiukšl s, po rengini  patikrinama 
teritorija, pastatai. 

4. Atliktas giluminio gręžinio remontas, sumontuoti kranai 
vandens m gini  pa mimui vandenviet je. Atlikti vandens 
tyrimai: prieš gręžinio remontą 2015-05-19 d. ir  po gręžinio 
remonto 2015-07-12, tyrim  rezultatai atitinka leidžiamas 
normas. 

5. Iš viso atnaujintos penkios elektros skydin s muziejaus 
teritorijoje. 

6. Dirbta restauruojant sutikimo zonos tualeto patalpas, tvarkyta 

santechnika ir elektros instaliacija. Panaikintas Gyvakar  
sodybos tualetas Aukštaitijos kaime. 
7. Neplanuoti darbai: neplanuotai  Miči n  ir Pakapi  sodybas 
vestas vandentiekis, muziejaus teritorijoje sumontuotos 26 

naujos šiukšliad ž s, sumontuotos vaizdo steb jimo kameros 
sutikimo zonoje ir kiniuose vartuose, muziejaus teritorijoje 
atnaujintos informacin s rodykl s. 

skyrius 

 

 

 

Direktor         ___________________________ 

  Violeta Reipait  
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