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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS 

2013 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, 

svarbiausi svarstyti 

klausimai ir priimti 

sprendimai) 

Surengti du muziejaus tarybos posėdžius. Surengti du muziejaus tarybos posėdžiai: 

1. 2013 m. vasario 14 d. muziejaus taryboje svarstytas ir tvirtintas 2013 m. 

Lietuvos liaudies buities muziejaus veiklos planas. Nutarta veiklos planą su 

pataisymais teikti Kultūros ministerijai. 

V. Reipaitė 

2. 2013 m. rugpjūčio 13 d. muziejaus taryboje svarstyti klausimai: 

 Dėl 2014 m. muziejaus lankymo ir kitų paslaugų kainų nustatymo. 

 Dėl papildomų lėšų pritraukimo veiklos projektams, finansuojamiems Kultūros 

ministerijos. 

 Dėl projektų, kurie teikiami EEE ir Norvegijos finansiniams mechanizmams 

finansavimui gauti. 

 Dėl muzikos festivalių tikslingumo. 

 Dėl miestelio ekspozicijų lankymo grafiko. 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti 

nauji dokumentai) 

Patikslinti ir papildyti Lietuvos liaudies 

buities muziejaus informacinės sistemos 

saugos politiką. 

Patikslinta ir papildyta informacinės sistemos saugos politika, patvirtinta 2013-

11-11 įsakymu Nr. V-152 

A. Kazlauskienė 

G. Banys 

Parengti 2014 metams dokumentacijos 

planą ir pateikti tvirtinimui. 

Patikslintas ir patvirtintas 2013-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. V – 154 Lietuvos 

liaudies buities muziejaus dokumentacijos planas 2014 metams. Suderintas su 

Kultūros ministerija.  

A. Kazlauskienė 

Pabaigti rengti lankytojų pritraukimo į 

muziejų strateginį planą. 

Lankytojų pritraukimo į muziejų strateginis planas neparengtas. Darbuotoja išėjo 

iš darbo. 

G. Jančiūtė 

Laurušonė 

Neplanuota 2013-07-18 įsakymu nr. V-92 patvirtinta „Muziejinių vertybių (eksponatų) 

vertinimo papildyta / patikslinta metodika“. 

V. Reipaitė 

3.Muziejinės veiklos 

sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

 

 

 

Parengti bendradarbiavimo sutartis 

papildomų lėšų gavimui ir lankytojų 

aptarnavimo gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta ir pasirašyta 7 naujos bendradarbiavimo sutartys su turizmo agentūromis 

dėl turistų grupių vežimo: 2013-02-21 nr. 2013-1 su UAB „Baltic Way“; 2013-

04-03 nr. 2013-2 su MB „Litintour“; 2013-04-05 nr. 2013-3 su VOS AP S; 2013-

05-08 nr. 2013-4 su UAB Premium travel service; 2013-05-08 nr. 2013-5 su UAB 

BALTIC MANIA; 2013-07-11 nr. 2013-7su LatviaTours SIA; 2013-09-02 nr. 

2013-9 su UAB Kauno piligrimas. 

D. Blaževičienė 

2013-01-03 pasirašyta „ Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo“ sutartis 

Nr. ESF-JUD-DIIR/4-013 su Kauno teritorine darbo birža. 

A.Lygnugarienė 

2013-04-26 pasirašytos 3 „Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir 

finansavimo“ sutartys Nr. D7/1-13(4);D7/1-06(4);D7/1-12(4)  su Kauno teritorine 

A.Lygnugarienė 



 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darbo birža. 

2013-04-26 pasirašyta „Darbo rotacijos įgyvendinimo ir finansavimo“ sutartis Nr. 

D5/1-02(4) su Kauno teritorine darbo birža. 

A.Lygnugarienė 

2013-05-28 bendradarbiavimo sutartis nr. 2013-6 su Lietuvos skautija dėl bendrų 

renginių. 

V. Pilionis 

2013-08-08 sutartis nr. 2013-8 su VšĮ „Daugiau galimybių“ dėl tarptautinio 

studento pažymėjimo ISIC galiojimo. 

J. Skardžiūtė 

2013-09-02 nr. 2013-10 su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dėl 

bendro renginio. 

E. J. Morkūnas 

Parengta ir pasirašyta 15 pakeistų sutarčių (nr. 2013-11 – 2013-25) su turizmo 

agentūromis dėl turistų grupių vežimo. Sutartys terminuotos iki 2014 m. gruodžio 

31 d. 

D. Blaževičienė 

2013-10-17 pasirašyta sutartis Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00106 su švietimo 

mainų paramos fondo nacionaline agentūra tarptautinio projekto “Think before 

drink: be aware of effects, traditions and cultures („Pagalvok prieš išgerdamas: 

žinok efektus, tradicijas, kultūras“) įgyvendinimui. Projekto trukmė 2013 – 2015 

m. 

A. Lazauskienė 

2013-12-02 parengta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis nr. 2013-27 su 

partneriu iš Norvegijos „Buskerud Fylkeskommune“ dėl projekto „Salų 

etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“ vykdymo. 

V. Reipaitė 

2013-12-02 parengta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis nr. 2013-28 su 

partneriu iš Norvegijos „Buskerud Fylkeskommune“ dėl projekto „Medinės 

architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, 

pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą“ vykdymo. 

V. Reipaitė 

2013-12-17 bendradarbiavimo sutartis nr. 2013-26 su karo istorijos klubu 

„Fuzilierius“ dėl 2014 m. bendro renginio. 

V. Reipaitė 

2013 m parengtos ir pasirašytos 109 veiklos sutartys. V. Reipaitė 

4. Projektinė veikla 

(projekto pavadinimas, 

kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti ir pateikti paraišką LR Kultūros 

ministerijai muziejinės veiklos projektų 

finansavimo programai. 

 

 

 

2013 m. II ketv. pateikta paraiška muziejinės veiklos projektų dalinio finansavimo 

programai projektui „Akimirkos iš Lietuvos liaudies buities muziejaus istorijos“ 

vykdyti. Gautas 10000,00 Lt finansavimas. Išleisti leidiniai „Lietuva miniatiūroje. 

Informacinis leidinys apie Lietuvos liaudies buities muziejų: Suvalkija“ ir 

„Lietuvos liaudies buities muziejus: 40 metų su Jumis“. Įsigyta įranga parodoms 

rengti. 

D.Blaževičienė 

R. Kupčikienė 

J.Samulionytė 

E.Morkūnas 

V. Olechnovičienė 

I. Levickaitė 

V.Pilionis 

R. Aranauskas 

2013 m. II ketv. pateikta paraiška muziejinės veiklos projektų finansavimo 

programai, projektui „Kiek vaikelio vestuvės, tiek paršelio skerstuvės“. 

Finansavimas negautas. 

V. Olechnovičienė 

R. Kupčikienė 

Neplanuota 2013 m. III ketv. parengta paraiška muziejinių ekspozicijų atnaujinimo bei 

pritaikymo vaikams ir jaunimui programos projektams dalinai finansuoti projektui 

„Austi pasakojimai“. Finansavimas negautas. 

E.J. Morkūnas 

R. Kupčikienė 
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Parengti ir pateikti paraišką LR Kultūros 

ministerijai, siekiant vykdyti tęstinį 

leidybos projektą „Lietuva miniatiūroje: 

Informacinis leidinys apie Lietuvos 

liaudies buities muziejų: Suvalkija“. 

2013 m. I ketv. pateikta paraiška LR Kultūros paveldo departamentui prie 

Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, 

atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti 

projektui „Informacinis leidinys apie LLBM: Suvalkija. Dzūkija“. Finansavimas 

negautas. 

R. Kupčikienė, 

E.J. Morkūnas, 

J. Samulionytė  

Pateikti paraišką Aristavėlės dvaro 

sodybos restauravimo II etapui EEE ir 

Norvegijos finansavimo mechanizmo 

Medinio nekilnojamojo kultūros paveldo 

(pastatų) tvarkybos darbų programai. 

Pateikti paraišką Salų km. pastatų 

restauravimui EEE ir Norvegijos 

finansavimo mechanizmo Medinio 

nekilnojamojo kultūros paveldo (pastatų) 

tvarkybos darbų programai. 

2013-12-20 pateikta paraiška 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo programai „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas“ projektams finansuoti projektui „Medinės architektūros paveldo 

konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės 

dvaro rūmų pastatą“. Laukiama atsakymo. 

2013-12-20 pateikta paraiška 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo programai „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas“ projektams finansuoti projektui „Salų etnoarchitektūrinio kaimo 

dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“. Laukiama atsakymo.  

R. Aranauskas,  

R. Bertašiūtė, 

R. Kupčikienė, 

G. Šapranauskaitė 

A. Kazlauskienė 

V. Reipaitė 

J. Skardžiūtė 

Neplanuota Pateikta paraiška 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo programai „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas“ projektams finansuoti projektui „Partnerystės tarp Lietuvos liaudies 

buities muziejaus ir norvegų organizacijų vystymas, rengiant partnerystės 

projekto paraišką“ („Establishing a partnership between Lithuanian Open Air 

Museum and Norwegian organizations to prepare a donor partnership project 

application“). Gautas 17000,00 Lt finansavimas. Į Norvegiją 4 dienoms vyko 2 

LLBM darbuotojai. Į Lietuvą 4 dienoms atvyko 5 partneriai iš Norvegijos. 

Surengtas diskusinis seminaras, kuriame dalyvavo svečiai iš Norvegijos, LR 

Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento, Kaišiadorių savivaldybės 

atstovai. Projektas įvykdytas. 

R. Kupčikienė 

R. Bertašiūtė 

M. Kairytė 

Parengti ir pateikti paraišką LR Kultūros 

ministerijai Muziejinių vertybių 

restauravimo ir prevencinio konservavimo 

projektams finansuoti. 

2013 m. II ketv. pateikta paraiška Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio 

konservavimo projektams dalinai finansuoti projektui „Eksponato tvarto, atkelto 

iš Ripaičių kaimo, Utenos rajono stogo restauravimas, taikant senąsias stogų 

dengimo technologijas“. Gautas 40000,00 Lt finansavimas. Perdengtas nendrėmis 

pastato eksponato 277 kv. m stogas.  

V. Reipaitė 

A.Jociuvienė 

A.Andriulaitis 

J. Samulionytė 

D. Šiškauskienė 

2013-12-20 parengta paraiška ir pateikta LR Kultūros Tarybai Muziejinių 

vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektams dalinai finansuoti 

projektui „LLBM bažnyčios molbertinės tapybos eksponatų restauravimas“. 

Numatyta baigti likusių netvarkytų septynių Kryžiaus kelio stočių ir K. Gurnickio 

altorinio paveikslo „Šv. Jurgis“ restauravimą. Laukiama atsakymo. 

I. Dringelytė 

R. Kupčikienė 

Pateikti paraišką LR Kultūros ministerijai 

Muziejinių vertybių įsigijimo projektams 

finansuoti. 

Nebuvo pateikta paraiška Muziejinių vertybių įsigijimo projektams finansuoti, 

kadangi pateikėjas atsisakė parduoti kolekciją. 

J. Samulionytė 

R. Kupčikienė 

Neplanuota Parengta ir 2013-12-20 pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai kultūros ir 

meno projekto „Darbai ir žodžiai iš būrų gyvenimo“ daliniam finansavimui gauti. 

Laukiama atsakymo. 

G. Šapranauskaitė 
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4.1. Tęstinių projektų 

vykdymas 

Vykdyti ES programos finansuojamą 

 tarptautinį projektą “Learning Museum“ 

arba ,,Besimokantis muziejus“ (toliau 

oficialus sutrumpinimas - LEM). Šalis 

koordinatorė – Italija.  

ES programos finansuojamas  tarptautinis projektas “Learning Museum“ arba 

,,Besimokantis muziejus“ skirtas neformalaus Europos muziejų tinklo plėtrai, 

įgyvendintas. 2013-11-15 pateikta projekto galutinė ataskaita.  

2013-09-18/21 dalyvauta projekto, partnerių susitikime ir projekto baigiamojoje 

tarptautinėje konferencijoje „Besimokantis muziejus“ Bolonijoje, Italijoje; 

perskaitytas pranešimas projekto darbo grupės “Muziejai ir senstanti visuomenė“ 

plenariniame posėdyje Bolonijoje (žr. www.lemproject.eu). Parengta PP 

prezentacija ir pristatyta 2013- 09- 07 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

renginyje. 

G. Šapranauskaitė 

Vykdyti projektą „Kultūrinio paveldo 

pažinimo įtaka mokymuisi Šiaurės ir 

Baltijos šalyse“ (Implementing HLO). 

(Šiaurės šalių ministrų taryba) Šalis 

koordinatorė - Švedija. 

Tęstinis projektas, skirtas bendrųjų mokymosi rezultatų (GLO) metodikos 

muziejaus veikloje taikymui. 2013-02-12/13 dalyvauta virtualioje projekto 

partnerių konferencijoje; 2013-09-11 seminaras LLBM darbuotojams „Bendrieji 

mokymosi rezultatai ir bendrieji gebėjimai“. Seminarą vedė lektorė Dr. A. 

Hansen, Švedija. 2013-11-2/14 dalyvauta projekto partnerių susitikime 

Ostersunde, Švedijoje.   

G.Šapranauskaitė 

 

Vykdyti projektus su Darbo birža: viešųjų 

darbų ir „Integravimas į darbo rinką“. 

Bendradarbiaujant su Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriumi 

vykdyti 3 projektai, sezono metu įdarbinta 15 bedarbių: 

1. Viešųjų darbų projektas nuo 2013-04-01 iki 2013-09-30. Įdarbinta 10 asmenų.  

2. ESF projektas “Jaunimo užimtumo didinimas“ ir projektas „Įdarbinimas 

subsidijuojant“. Pagal šį projektą įdarbinti 4 bedarbiai. 

3. Projektas „Darbo rotacija“. Priimtas 1 bedarbis. 

A. Lygnugarienė 

Parengti ir pateikti paraišką LR Kultūros 

ministerijai švenčių, atmintinų dienų ir 

istorinių datų minėjimo tęstiniam projektui 

„Tremties ir pasipriešinimo dienos 

minėjimas“ finansuoti. 

2013 m. II ketv. pateikta paraiška švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų 

minėjimo projektui „Tremties ir pasipriešinimo dienos minėjimas“ finansuoti. 

Gautas 7000,00 Lt finansavimas. Projektas įvykdytas: 2013 m. birželio 15 d. 

muziejuje Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje surengtas iškilmingas Gedulo ir 

Vilties dienos minėjimas (dalyvavo svečių delegacija iš Jakucko). 

E. J. Morkūnas 

 

4.2. Dalyvavimas 

projektuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti tarptautinės institucijos „Šiaurės 

šalių kultūros paveldo mokymo ir kūrybos 

centras“ (The Nordic Centre of Heritage 

Learning and Creativity AB) valdybos 

darbe. 

Rengti ir teikti dokumentai; 2013-02-19; 06-19; 09-03 dalyvauta institucijos 

valdybos pasitarime „skyp‘e“; komunikacija e- laiškais; 2013-11-11 dalyvauta 

valdybos pasitarime Ostersunde, Švedijoje, veiklos viešinimas, pristatymas. 

G. Šapranauskaitė 

Vykdyti drauge su Kauno Technologijos 

Universitetu projektą „Tradicinės tekstilės 

ir tautinio tapatumo išsaugojimas 

šiandieninėje ekologinėje visuomenėje“. 

Tyrimų objektas – interjero audiniai. 

(Suvalkija, Mažoji Lietuva ir žemaitiški 

paribio rajonai). (Projekto trukmė 2012-07 

– 2014-06). 

Projektas vykdomas. Išausta 120 m etnografinių audinių staltiesėms, lovatiesėms, 

rankšluosčiams, naktinėms ir dieninėms užuolaidoms, drabužiams (40 m 

fabrikinio už 1500 Lt, 80 m buitinėmis audimo staklėmis už 2000 Lt). Tekstilė 

bus panaudota rengiamai LLBM Vabalų sodybos ekspozicijai. 

E. Nenartavičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti tarptautiniame Baltijos šalių 

projekte „Baltic Museology School“ 

(Baltijos muzeologijos mokykla).  

2013 m. II ketv. pateikta paraiška LR Kultūros ministerijai dalyvauti projekte 

„Baltijos muzeologijos mokykla 2013“. Finansavimas negautas. 

R. Kupčikienė, 

R. Urbanė 

http://www.lemproject.eu/
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Neplanuota 2013-12-06 dalyvauta LITEXPO rūmuose vykusioje 3-ioje mokyklų įrangos ir 

mokymo priemonių parodoje „MOKYKLA 2013“ Lietuvos muziejų asociacijos 

(LMA) projekte „MuMo salos“ edukacinėje programoje. Renginio dalyviams 

pristatyta muziejaus edukacinė programa „Pradžios mokykla XX a. 3-4 deš. 

Dailyraščio pamoka”. 

G. Šapranauskaitė 

J. Skardžiūtė 

 

5. Kiti darbai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti ir pateikti su kitais partneriais 1- 2 

projektus nacionaliniams / ES fondams. 

Grundvig programos mokymosi partnerysčių projektas „Pagalvok prieš 

išgerdamas: žinok apie poveikį, tradicijas, kultūras“ (“Think before drink: be 

aware of effects, traditions & cultures”). 2013 m. III ketv. parengta bendra su 

partneriais (Italija, Rumunija, Ispanija, Švedija, Turkija) paraiška. Gautas 15.500 

€. (53518,40 Lt) finansavimas. Projekto trukmė: 2013-2015 m. 2013-11-07/11 

vykta į projekto dalyvių susitikimą Italijoje, Bolonijoje. Aptarta projekto eiga ir 

pasiskirstyti darbai.  Pateikta informacija apie projektą www.llbm.lt svetainei. 

A. Lazauskienė 

 

Prie paraiškos 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo programai projektui „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų 

sutvarkymas ir atgaivinimas“ parengtas KETURIŲ SODYBŲ KAIMO (unikalus 

kodas 10317) gyvenamojo namo (1A1/M, unikalus Nr. 4594-0099-7014) 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS. Komplektas. 

KETURIŲ SODYBŲ KAIMO (unikalus kodas 10317) gyvenamojo namo, svirno 

su tvartu, daržinės – tvarto ir klojimo TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO 

projektiniai pasiūlymai. Komplektas 

Projektai suderinti su KPD Utenos teritoriniu padaliniu, gauti pritarimai. 

R. Aranauskas 

Rengta ir 2013-02-19 pateikta projekto “Learning History Live” paraiška SMPF 

NA Grundtvig mokymosi partnerystės programa. Finansavimas negautas. 

G. Šapranauskaitė 

Nuo 2013-10-30 pradėtas įgyvendinti projektas „Culture guides for active ageing“ 

(2013-2015, Nordplus adult programa. Projekto šalis koordinatorė – Danija.) 

Projektas skirtas savanoriškos veiklos plėtros kultūros institucijose metodų 

pažinimui ir taikymui. Parengta dokumentai partnerystės sutarčiai pasirašyti, 

medžiaga sklaidai internete, komunikuota su projekto vadovu.  

G. Šapranauskaitė 

Įvyko 4 mokslinės metodinės tarybos posėdžiai:  

2013-07-19 dėl Barčių kluono cokolinės dalies remonto, dėl kilnojamų ir 

nekilnojamų vertybių (eksponatų) vertinimo metodikos papildymo; 

2013-11-05 dėl Salų II kaime esančių LLBM priklausančių dviejų sodybų pastatų 

tvarkymo ir pritaikymo muziejaus reikmėms; 

2013-11-12 dėl medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimo ir mokymo 

centro kūrimo Aristavėlės dvaro rūmų pastate; 

2013-12-11 dėl renginio, skirto muziejaus ekspozicijų atidarymo 40-mečiui, 

programos. 

E. J. Morkūnas 

R. Urbanė 

Organizuoti ir pravesti 2 visuotiniai darbuotojų susirinkimai: 

2013-04-12 Kultūros dienos paminėjimas. 

2013-12-27 2013 m. skyrių muziejinės veiklos ataskaitų aptarimas. 

V. Reipaitė 

Parengi darbuotojų saugos ir sveikatos 

dokumentus.  

Parengta ir 2013-09-04, įsakymu Nr. V-119 patvirtinta „Blaivumo tikrinimo 

tvarka“ ir kiti reglamentuojantys dokumentai.  

Parengta ir 2013-09-10 įsakymu Nr. V-121 patvirtinta „Kopėčių ir lipynių 

S. Plaščinskienė 
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naudojimo ir tikrinimo tvarka“, „Kopėčių ir lipynių apžiūros žurnalas“.  

Parengta ir 2013-08-22, įsakymu Nr. V-114 patvirtinta „Darbuotojų mokymo ir 

atestavimo tvarka“ ir kiti reglamentuojantys dokumentai.  

2013-08-08 įsakymu Nr. V-107 patvirtinta parengta „Asmeninių apsaugos 

priemonių (toliau – AAP) išdavimo ir priėmimo tvarka“ ir kiti reglamentuojantys 

dokumentai.  

Parengti ir 2013-08-01 įsakymu Nr. V-99 patvirtinti „Darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos nuostatai“. 

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 

   

1. Eksponatų įsigijimas 500 vnt. eksponatų. Įgyti 645 eksponatai muziejaus rinkinio papildymui, ekspozicijų atnaujinimui, 

naujų rengimui.  

 

1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatyta 12 Rinkinių komisijos posėdžių, 

kuriuose bus svarstoma: muziejinių 

vertybių įsigijimas, eksponatų įvertinimas 

tikrąja verte, eksponatų nurašymas. 

Įvyko 12 Rinkinių komisijos posėdžių dėl naujų eksponatų priėmimo į muziejaus 

fondus, eksponatų vertinimo tikrąja verte, eksponatų nurašymo.  

Parašyta 12 rinkinių komisijos protokolų.  

Rinkinių komisija: A. Jociuvienė, E. J. Morkūnas, J. Samulionytė, A. Šalkauskas, 

V. Baltrušaitis, S. Žukauskaitė, D. Šiškauskienė 

Rinkinių komisija 

1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius įsigyta) 

Eksponatai perkami ir gaunami 

neatlyginamai. Įsigyti 500 vnt. muziejinių 

vertybių: M - 225, AD - 145, NA - 70, ŽŪ 

- 10, AP - 20, B - 25, LA - 5 vnt. Įgyti 

eksponatai papildys fondų kolekcijas bus 

eksponuoti rengiant naujas miestelio ir 

papildant kaimo ekspozicijas, ruošiant 

parodas ir vedant teminius užsiėmimus. 

Įgyti 645 eksponatai: 23 eksponatai pirkti ir 622 eksponatai gauti neatlyginamai.  

Papildyta šie rinkiniai:  

AD (audiniai, drabužiai) – 201 vnt., AP (amatai, pramonė) - 8 vnt., ŽŪ (žemės 

ūkis) - 10 vnt., M (menas) – 349 vnt., B (baldai) – 30 vnt., mp (miestelio prekės) 

– 12 vnt., NA (namų apyvoka) – 32 vnt., LA–3 vnt. 

Įgyti eksponatai papildys fondų kolekcijas bus eksponuoti rengiant naujas 

miestelio ir papildant kaimo ekspozicijas, ruošiant parodas ir vedant teminius 

užsiėmimus. 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

Buities, verslų ir 

amatų sk. 

1.2.1. Muziejinių vertybių 

(eksponatų) vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti naujai į fondus priimtus 

eksponatus (500 vnt.). 

Įvertinti, pirmine 1 lito verte įvertintus, 

fonduose esančius eksponatus (1000 vnt.) 

Vertinant muziejines vertybes vadovautis 

2010-12-30 direktoriaus patvirtinta 

„vertybių (eksponatų) vertinimo 

metodika“. 

Iš viso: 1500 vnt. 

Iš viso įvertinta 1670 eksponatų: 

1. Naujai įgyta, įvertinta ir į muziejaus fondus priimta nuolatiniam saugojimui 

645 eksponatai:474 pagrindinio fondo eksponatai ir 171 pagalbinio fondo 

eksponatai. . 

2. Vadovaujantis 2013-07-18 patvirtinta „Muziejinių vertybių (eksponatų) 

vertinimo papildyta / patikslinta metodika“ įvertinta 1025 eksponatai. Eksponatų 

vertinimo tvarka: 

 Ilgalaikiam saugojimui išduoti eksponatai - 207 vnt. 

 E-gidui atrinkti eksponatai - 80 vnt.  

 „Europeana photograpy“ projektui įvertinta 278 nuotraukų. 

 Ekspozicijose įvertinti 357 eksponatai.  

 Eksponatiniai pastatai – 12 vnt. 

 Kiti eksponatai saugyklose ir ekspozicijose – 91 vnt.  

A. Jociuvienė 

Rinkinių komisija 

 

 

 Įvertinti 8 pastatus – eksponatus: Josvainių 

karčiama LBM 35190, Šeduvos arbatinė P 

6042 , Varduvos monopolis P 6567,  gyv. 

prekybinis namas iš Tabariškių P 6039, 

gyv. namas iš Gintališkių LBM 35167, 

Įvertinta 12 pastatų eksponatų: Šeduvos arbatinė (P 6042), gyv. namas iš 

Gintališkių (LBM 35167 LA 69), prekybinis namas iš Šiaulėnų (P6038, PLA 2), 

gyv. prekybinis namas iš Pušaloto (P 6041), gyv. prekybinis namas iš Žeimelio (P 

5658), Josvainių karčiama (LBM 35190 LA 94), Luokės špitolė (P 5659), 

Ripaičių tvartas (LBM 35138 LA 39), Salų km. pastatai: gyv. namas (LBM 46980 

S Lauciūtė 



 

7 

 

7 

Luokės špitolė P5659, gyv. prekybinis 

namas iš Žeimelio P5658, gyv. namas iš 

Pušaloto P604, prekybinis namas iš 

Šiaulėnų P6038. Pastatų įvertinimo 

dokumentus perduoti LLBM Rinkinių 

komisijai. 

LA 136), gyv. namas (P8105), svirnas su tvartu (LBM 46981 LA 137), tvartas 

(LBM 46982 LA 138) 

Pakitus bazinei kainai, perskaičiuotos vertės pastatams, įvertintiems 2012 m. 

Pastatų eksponatų vertinimo lentelės perduotos LLBM Rinkinių komisijai. 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 

 

 

 

 

 

1. Išvykos, komandiruotės pagal skyriaus 

darbuotojų nagrinėjamas temas: 

1.1. Dalyvauti ekspedicijoje į Kidulius ir jo 

apylinkes (Šakių r.). 

1.2. Dalyvauti ekspedicijoje į Skuodą ir jo 

apylinkes. 

 

2013-09-03/06 ekspedicija Pakruojo r. rinkta medžiaga:  

 apie duonos kepimo indus, įrankius, papročius. 

 apie senuosius sodybų želdinius. 

J. Samulionytė  

G. Žumbakienė 

1.1. 2013-06-10/16 dalyvauta ekspedicijoje į Kidulius (Šakių r.). Ekspediciją 

organizavo „Versmės” leidykla. Rinkta medžiaga apie duonos kepimo indus, 

baldus, tekstilę, audimo techniką, siuvėjus, dailides.  

J. Samulionytė 

V. Baltrušaitis 

I. Levickaitė 

E. Nenartavičiūtė 

E. Straševičienė  

1.2. Nedalyvauta. Ekspedicijos į Skuodą ir jo apylinkes neorganizavo „Versmės“ 

leidykla.  

J.Samulionytė 

 

2013-05-06/10 išvyka į Mažąją Lietuvą. Susitarta dėl XVIII pab. gyvenamojo 

namo iš Bružų k. įsigijimo. Ieškota molinių bei medinių ūkinių pastatų Šilutės ir 

Klaipėdos r. Mažosios Lietuvos muziejuose atrinkti tekstilės eksponatai Vabalų 

sodybos interjero ekspozicijos įrengimui. 

V. Baltrušaitis 

E. Nenartavičiūtė 

 

 

2013-09-20 Kaune dalyvauta sendaikčių mugėje „Laiko ratu“ (dėl eksponatų 

įgijimo ir rinkimo duomenų apie muziejinės vertės daiktų kainas). 

J. Samulionytė 

V. Baltrušaitis 

E. Nenartavičiūtė 

Rinkti etnografinę medžiagą apie 

senuosius sodybų želdinius bibliotekose ir 

archyvuose. 

Rinkta etnografinė medžiaga apie senuosius sodybų želdinius Kauno apskrities 

viešojoje ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.  

G. Žumbakienė 

Etnografinės architektūros tyrimai ir 

fiksavimas komandiruotėse. 

Dalyvauta ekspedicijoje Aukštaitijoje (Širvintų r.), 

Mažojoje Lietuvoje (aplankyta lietuvininkų sodyba Olštyneko muziejuje). 

R. Bertašiūtė 

N. Norvaišaitė 

1.4. Kiti darbai Neplanuota Pateikta eksponatų vertinimo įkainių pasiūlymai: 

NA temos – 175  pozicijos.  

M temos – 96 pozicijos. 

B temos – 64 pozicijos. 

AP temos – 208 pozicijos. 

AD, AT temų – 147 pozicijos. 

ŽŪ temos – 70 pozicijų. 

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

N. Andrejevienė 

V. Baltrušaitis 

I. Levickaitė 

E. Nenartavičiūtė 

S. Žukauskaitė 

Neplanuota Papildyta eksponatinių pastatų vertinimo metodika. R. Aranauskas 

S. Lauciūtė 

Neplanuota Pastatų vertinimui ir skaitmeninimui nubraižyta 20 brėžinių Autocad formate. S. Lauciūtė 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita 

(išrašytų priėmimo aktų, 

Parašyti 20 eksponatų priėmimo aktų. 

Įrašyti 500 vnt. naujai priimtus eksponatus 

1.Parašyta 23 eksponatų priėmimo aktai ir įregistruota į aktų registracijos 

knygas.   

A. Jociuvienė 

D. Šiškauskienė 
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įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

į pirmines apskaitos knygas, užpildyti 

reikiamą dokumentaciją. 

2. Į pirminės apskaitos knygas įrašyta 645 naujai įgyti eksponatai. Užpildyta 

reikiama dokumentacija. 

2.2.Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suinventorinti 1620 eksponatų: 

Pagrindinio fondo 220 vnt.  

Pagalbinio fondo 1400 vnt. 

Suinventorinti 1680 eksponatai:  

Pagrindinio fondo – 290 eksponatų: 

N. Andrejevienė M (menas) – 77. 

V. Baltrušaitis B (baldai) – 50. 

I. Levickaitė AP (amatai, pramonė) – 100. 

E. Nenartavičiūtė AD, AT (audiniai drabužiai, audimo technika) – 49. 

E. Straševičienė AP (amatai, pramonė) – 11 

S. Žukauskaitė ŽŪ (žemės ūkis) – 3. 

Pagalbinio fondo – 1390 eksponatai: 

N. Andrejevienė M (menas) – 47. 

E. Straševičienė AP (amatai, pramonė) – 200. 

R. Urbanė mp (miestelio prekės) – 1034. 

I. Levickaitė AP (amatai, pramonė) - 1 

S. Žukauskaitė ŽŪ (žemės ūkis) – 108. 

Buities sk. 

Suinventorinti pastatus - eksponatus, 

užpildyti jų mokslinius pasus ir duomenis 

įrašyti į Inventorinę knygą 4 vnt.: 

gyvenamasis namas Salų II kaime, 

Kėdainių amatininko namas, gyvenamasis 

prekybinis namas iš Musninkų.  

Bažnyčios iš Sasnavos šventoriaus tvorą. 

Suinventorinti 3 pastatai – eksponatai. Užpildyti jų moksliniai pasai ir duomenys 

įrašyti į Inventorinę knygą: gyvenamasis namas Salų II kaime (P8105 PLA6), 

gyvenamasis prekybinis namas iš Musninkų (LBM49888 LA152), bažnyčios iš 

Sasnavos šventoriaus tvora (LBM49887 LA151). 

R. Bertašiūtė 

 

 

 

Suinventorinti 6 pastatai eksponatai: vienas pagrindinio fondo - pradžios mokykla 

iš Plokščių (LBM47006 LA150), penki pagalbinio fondo – namas iš Plungės 

(P7602 PLA1), prekybinis namas iš Šiaulėnų (P6038 PLA2), Dirgalio sodybos 

klojimas (P6568 PLA3), daržinė (P6570 PLA4), tvartas (P6569 PLA5). 

S.Lauciūtė 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

1. Išrašyti 1500 vnt. kartotekinių kortelių 

(GEK-o, teminė, sisteminė-dalykinė). 

2. Rašyti saugyklinę kartoteką 500 vnt. 

nuolatiniam saugojimui priimtiems 

eksponatams. 

3. Naujai perrašyti 1050 vnt. susidėvėjusių 

saugyklinės kartotekos kortelių. 

Viso: 3050 vnt. 

1. Parašyta 1935 vnt. kartotekinių kortelių (GEK-o, teminė, sisteminė-dalykinė) 

 

2. Parašyta 645 vnt. saugyklinių kortelių nuolatiniam saugojimui priimtiems 

eksponatams. 

 

3. Perrašyta 1050 vnt. susidėvėjusių saugyklinės kartotekos kortelių. 

Iš viso: 3630 vnt. 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Atrinkti ir pateikti Restauravimo tarybai, 

Rinkinių komisijai, pagalbinio fondo labai 

blogos būklės eksponatus 30 vnt. 

Atrinkta ir Restauravimo tarybai pateikta 32 vnt. labai blogos būklės pagalbinio 

fondo eksponatų. Rinkinių komisijos siūlymu, 2013-04-29 įsakymu nr. V-47 

nurašyta 32 vnt. pagalbinio fondo eksponatų. Nurašymas atžymėtas pirminės 

apskaitos knygose ir kartotekose. 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

2.5. Kiti darbai 

 

1. Priimti (500 vnt. ) naujai įgytus 

eksponatus nuolatiniam saugojimui, 

išskirstyti pagal temas į saugyklas. 

2. Parašyti 7191 vnt. eksponatų 

topografinius sąrašus. 

3. Grupuoti temomis sisteminę-dalykinę 

kartoteką (2500 vnt.), surašyti 

1. Įgyti 645 eksponatai, priimti nuolatiniam saugojimui, išskirstyti pagal temas į 

saugyklas.  

 

2. Parašyti 7310 eksponatų topografiniai sąrašai. 

 

3. Sugrupuota temomis 2500 dalykinės kartotekos kortelių ir surašyti 

inventorinimo numeriai.  

Fondų ir 

restauravimo sk. 
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inventorinius numerius. 

4. Tikrinti ilgalaikiam saugojimui išduotų 

eksponatų saugojimo sąlygas, 

suskaitmeninti eksponatus (išfotografuoti), 

įvertinti tikrąja verte (198 vnt.). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Surašyti mokslinio inventorinimo 

numerius į GEK-o knygas, GEK-o ir 

saugyklines kartotekas. Daryti atžymas 

GEK-o, saugyklinėse kartotekose, vykstant 

eksponatų judėjimui. 

6. Surašyti (1000 vnt.) įvertintų tikrąja 

verte eksponatų kainas į apskaitos 

dokumentus. 

7. Automatizuotai rašyti saugyklose 

esančių eksponatų sąrašus. 

8. Atlikti 5 GEK-o knygų apyrašus (3000 

įrašų). 

9. Bendradarbiauti su leidyklomis dėl 

muziejaus skaitmeninių vaizdų. 

10. Atrinkti ir išduoti eksponatus 

moksliniam inventorinimui, 

fotografavimui, renginiams, parodų ir 

ekspozicijų papildymui, naujų ekspozicijų 

ruošimui. 

11. Atrinkti ir išduoti eksponatus 

restauravimui ir konservavimui (958 vnt.) 

 

4. Iš viso ilgalaikiam saugojimui išduota 225 vnt. muziejinių vertybių.  

2013 m. ilgalaikiam saugojimui išduota 36 eksponatai. 

Patikrinta ilgalaikiam saugojimui išduotų 207 eksponatų sąlygos, išfotografuota ir 

įvertinta tikrąja verte: 

Mažeikių savivaldybės muziejus – 1 vnt.; Raseinių krašto muziejus – 3 vnt.; 

Lietuvos nacionalinis muziejus – 13 vnt.; Valst. Kernavės kultūrinio rezervato 

muziejus – 11 vnt.; VšĮ Rumšiškių muziejaus Dvaro akademija – 14 vnt.; UAB 

„Skrebutis“ – 77 vnt.; Leopoldas Krušinskas – 2 vnt.; Maironio lietuvių 

literatūros muziejus – 3 vnt.; MB „Marga juosta“ – 24 vnt.; Eksperimentinės 

archeologijos klubas „Pajauta“ – 28 vnt.; Valdas Rimavičius – 10 vnt.; VšĮ A. 

Astrausko Ortopedijos amato muziejus – 21 vnt.  

5. Rašyti mokslinio inventorinimo numeriai GEK-o knygose, GEK-o, sisteminėje 

ir saugyklinėse kartotekose - 1628 vnt.  

Darytos atžymos GEK-o, saugyklinėje kartotekose, vykstant eksponatų judėjimui 

– 421 vnt.  

Iš viso: 2049 vnt. 

6. Surašyta 1025 eksponatų įvertinimai į muziejaus pirminės apskaitos knygas ir 

kartotekas. 

7. Sudaryti 17891 eksponatų sąrašai:  

 41 saugykloje - 9805 vnt.   

 8086 vnt. ekspozicijose. 

8. Atlikta 5 GEK-o knygų perskaičiavimas - 4202 vnt. 

9. Atrinkta ir pateikta 84 skaitmeniniai vaizdai. 

72 vnt. - UAB „Žuvėdra“; 12 vnt. –Merkinės kraštotyros ir genocido muziejui; 

 

10. Atrinkti ir išduoti 4311 eksponatų:  

moksliniam inventorinimui - 1674 vnt., fotografavimui, skenavimui – 684; 

skaitmeninimui – 128 vnt.; renginiams – 383 vnt., ekspozicijoms papildyti –260 

vnt., naujoms įrengti – 833 vnt., parodoms – 349. 

 

11. Atrinkti ir išduoti 1074 eksponatai restauravimui, konservavimui. 

 Tvarkyti mokslinę kartoteką. 

Perrašyti 1620 vnt. mokslinių pasų į 

Inventorines knygas. 

Perrašyti 1689 vnt. mokslinių pasų duomenys į inventorines knygas: 

N. Andrejevienė – 124 (M)                                     E. Straševičienė – 211 (AP) 

V. Baltrušaitis – 50 (B)                                                    S. Lauciūtė – 6 (LA)  

I. Levickaitė – 101 (AP)                                                  R. Bertašiūtė – 3 (LA) 

E. Nenartavičiūtė – 49 (AD, AT) 

R. Urbanė – 1034 (P mp)                                 S. Žukauskaitė – 111 (ŽŪ, PŽŪ) 

Buities sk. 

 

Pateikti muziejaus Rinkinių komisijai M. 

Matušakaitės šeimos tekstilės rinkinio 

daiktų sąrašus. 

Rinkinių komisijai pateikta M. Matušakaitės šeimos tekstilės rinkinio daiktų 

apskaitos aktai. Suvesta į LIMIS sistemą.  

(Apskaitos aktas Nr. 22 – 92 daiktai), pateikti išsamūs daiktų aprašai ir istoriniai 

duomenys apie juos. 

I.Dringelytė 
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Neplanuota  Užpildyti 12–os sakralinės dailės eksponatų moksliniai pasai. 

 

I. Dringelytė 

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo 

rezultatai) 

Akivaizdžiai patikrinti 17827 vnt. 

eksponatų: AP – 3018 vnt., NA – 2140 

vnt., AD – 1010 vnt., AT – 181 vnt., ŽŪ – 

293 vnt., B – 3096 vnt., Si (sidabras) - 32 

vnt., ekspozicijose – 8057 vnt. 

Parašyti patikrinimo aktus, nurodant 

eksponatų būklę. 

Akivaizdžiai patikrinta 17891 eksponatas:  

AP – 3014 vnt., NA - 2143; AD - 1010 vnt., AT – 181 vnt., ŽŪ - 328 vnt., B – 

3096 vnt., S – 33 vnt. ekspozicijose – 8086 vnt., vnt.  

 

 

Parašyti patikrinimo aktai, nurodyta eksponatų būklė. 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

Numatoma restauruoti 103 eksponatus: 

AD – 48 vnt., B – 25 vnt., M – 10 vnt., ŽŪ 

– 8 vnt., NA – 12 vnt. 

Konservuoti 855 vnt. eksponatų: AD – 752 

vnt., B – 1 vnt., M – 2 vnt., ŽŪ – 31 vnt., 

AP – 15 vnt., NA – 38 vnt., mp – 15 vnt., 

LA  – 1vnt. 

Restauruota 218 vnt. eksponatų, užpildyta 218 pasų. 

AD - 47 vnt., B – 21 vnt.,  M – 23 vnt., ŽŪ - 1 vnt., AP – 1 vnt., NA - 7 vnt., mp 

– 113 vnt., LA - 5 vnt.  

 

Konservuota 856 vnt. eksponatų, užpildyta 856 pasai. 

B - 26 vnt., AD - 754 vnt., M - 18 vnt., ŽŪ - 40 vnt., AP - 11 vnt., NA -3 vnt., mp  

- 1 vnt., LA - 3 vnt. 

Fondų ir 

restauravimo sk 

 Restauruota 9 eksponatų pastatų 114 m nendrinių stogų kraigų, 7 eksponatų 

pastatų 731,5 kv. m nendrinių stogų. Restauruoti 2-jų eksponatinių pastatų 

apatiniai vainikai, pakeista 2-juose pastatuose eksponatuose grindys ir atlikta kt. 

smulkesni restauravimo darbai. 

A. Andriulaitis 

Statybos ir 

restauravimo sk. 

Pateikti eksponatų sąrašus restauruoti, 

konservuoti ir pagaminti kopijas 

ekspozicijoms, parodoms, edukaciniams 

užsiėmimams. 

Pateikti eksponatų sąrašai restauravimui ir kopijų gamybai: 

M (menas) temos: restauruoti – 3 vnt., pagaminti kopijas – 9 vnt. 

B (baldai) temos: tapybos restauravimui – 8 vnt., baldų restaurav. – 20 vnt. 

AP (amatai, pramonė) temos: restauravimui ir konservavimui – 14 vnt. 

N. Andrejevienė 

V. Baltrušaitis 

I. Levickaitė 

Vaškevičienė 

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatomi 4 restauravimo tarybos 

posėdžiai, kuriuose bus svarstoma: 

eksponatų konservavimo ir restauravimo 

eiliškumas, metodika, eksponatų būklės 

įvertinimas. 

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai (01-29; 04-02; 07-08; 11-13).  

Svarstyta: restauravimui, konservavimui atrinktų eksponatų eiliškumas ir darbo 

metodika. 2013-01-29; 11-30 posėdžiuose dalyvavo P. Gudyno centro ekspertė 

restauratorė Dalia Valujavičienė ir aukščiausios kategorijos restauratorė Greta 

Žičkuvienė, kurios teigiamai įvertino restauratorių darbą, pateikė rekomendacijas 

sudėtingų eksponatų restauravimui. 

A. Jociuvienė 

Restauravimo 

taryba 

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių 

kiekį, atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo 

darbus) 

Kartu su rinkinių saugotojomis, 

restauratoriais patikrinti eksponatų būklę ir 

saugojimo sąlygas 20-je saugyklų, 31 

ekspozicijoje ir parodų salėje. 

Patikrinta 20 saugyklų, 31 ekspozicija ir 1 parodų salė. Atrinkta 916 vnt. A ir B 

būklės eksponatų, kuriuos reikia restauruoti - konservuoti. Stebėtas eksponatų ir 

eksponatinių pastatų būklė. 

Pagal galimybes gerintos eksponatų laikymo sąlygos: 

Perdengti dviejų eksponatinių pastatų (Ripaičių tvarto ir Diros kluono), kuriuose 

saugomi eksponatai, stogai. Viename jų pakeistos medinės grindys.  

Eksponatiniame pastate Barčių klojime, kuriame laikomi žemės ūkio temos 

eksponatai, restauruoti medinių trinkelių pamatai, naujai sudėtos grindys, padaryti 

nauji stelažai.  

Fondų ir 

restauravimo sk 

A. Andriulaitis 

Statybos ir 

restauravimo sk. 

3.5. Kiti darbai 

 

1. Išvalyti ir išvėdinti 100 saugyklų ir 

13073 vnt. eksponatų (saugyklos ir 

1. Išvalyta ir išvėdinta 109 saugyklos ir 13173 vnt. eksponatų. 

(Saugyklos ir eksponatai sezono metu valomi ir vėdinami 2-3 kartus). 

Fondų ir 

restauravimo sk. 
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eksponatai sezono metu valomi ir 

vėdinami 2-3 kartus) 

 

2. Atlikti pirminį eksponatų konservavimą 

(996 vnt.). 

2. Atliktas pirminis 1138 eksponatų konservavimas saugyklose. 

 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

3. Vėdinti tekstilės eksponatus: kailinius, 

paltus ir kt. vilnonius eksponatus 495 vnt., 

reguliariai purkšti aerozoliais pažeistus 

kenkėjų 455 vnt. 

3. Vėdinta 495 vnt. tekstilės eksponatų. 

Reguliariai purkšta aerozoliais 456 vnt. tekstilės eksponatų.  

 

Fondų ir 

restauravimo sk 

 

4. Perkloti popieriumi ir uždengti 

agroplėvele 5332 vnt. eksponatų. (16-oje 

saugyklų). 

4. Perklota popieriumi ir uždengta agroplėvele 5418 eksponatų 29 - se 

saugyklose. 

 

Fondų ir 

restauravimo sk 

 

5. Išskirstyti AP temos 150 vnt. eksponatų 

į: medžio apdirbimo, kalvystės, puodžiaus, 

batsiuvio, siuvėjo ir miestelio prekių 

grupes. 

5. Išskirstyta AP (amatai, pramonė) temos 160 vnt. eksponatų į medžio 

apdirbimo, kalvystės, puodžiaus, batsiuvio, siuvėjo ir miestelio prekių grupes.  

 

Fondų ir 

restauravimo sk 

 

6. Pastoviai sekti eksponatų ir eksponatinių 

pastatų būklę. Pildyti pastatų restauravimo 

ir konservavimo darbų atlikimo aktus, 

sudaryti reikalingų restauruoti - 

konservuoti pastatų sąrašą. 

6. Vykdytas eksponatų ir eksponatinių pastatų monitoringas. Užpildyti 9 pastatų 

eksponatų restauravimo ir 3 pastatų eksponatų konservavimo darbų atlikimo 

aktai. Sudarytas defektinių pastatų eksponatų sąrašas. Automatizuotai pildoma 

eksponatinių pastatų restauravimo - konservavimo 1980-2013 metų atliktų darbų 

sąrašas (pagal atliktų darbų aktus). Paruošti eksponatinių pastatų sąrašai: kuriuose 

saugomi eksponatai (nurodytas eksponatų sk.) ir kuriuose įrengtos ekspozicijos 

(nurodytas eksponatų skaičius). Išskirstyta kartoteka pagal pastatų paskirtį. 

A. Jociuvienė 

Atlikti architektūrinių detalių fonduose 

inventorizaciją. 

Paruošti inventorizavimui eksponatai: atlikta fotofiksacija (440 vnt), detalės 

nuvalytos, numeruotos ir aprašytos – 80 vnt. 

S. Lauciūtė 

N. Norvaišaitė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

   

1.Muziejaus lankytojai 

(pagal filialus, tikslines 

grupes) 

Planuojama apie 80 tūkst. lankytojų 2013 m. muziejų aplankė 80 234 lankytojai, iš jų 17 471 vaikas.  

53 851 lankytojas muziejų aplankė pavieniui, 10 354 lankytojai buvo organizuoti. 

2014 m. muziejų aplankė 4004 lankytojai iš užsienio šalių.  

 

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesti teminius edukacinius užsiėmimus 

kalendorinių švenčių, etnografinių apeigų, 

tradicijų ir kt. temomis įvairioms amžiaus 

grupėms pagal sąrašą. Numatytos 24 

programos. 

Muziejuje lankytojams siūlomos 33 edukacinių programų temos, iš jų 3 temos 

naujos. 2014 m. pravesta 511 edukacinių užsiėmimų (kalendorinių švenčių, 

etnografinių apeigų, tradicijų it kt. temomis) suaugusiems, ikimokyklinio amžiaus 

vaikams ir moksleiviams muziejuje. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo  

8038 dalyviai, iš jų 4382 vaikai. 

Edukacijų ir 

renginių sk., 

Buities, amatų ir 

verslų sk. 

1. Mergvakaris ( suaugusiems ir 

moksleiviams) 

1. Mergvakaris (suaugusiems ir moksleiviams)                                                   54 

T. Morkūnienė – 10 ; V.Olechnovičienė – 42; D. Blaževičienė – 2  

Edukacijų ir 

renginių sk. 

2. Bernvakaris (suaugusiems ir 

moksleiviams) 

2. Bernvakaris (suaugusiems ir moksleiviams)                                                      3 

V. Olechnovičienė - 2; T. Morkūnienė – 1 (anglų k.)   

Edukacijų ir 

renginių sk. 

3. Vestuvės (suaugusiems)                                       3. Vestuvės (suaugusiems)                                                                                    29  

T. Morkūnienė – 7 (iš jų 2 angl.k.) ; V.Olechnovičienė – 22.  

Edukacijų ir 

renginių sk. 

4. Ant krikštatėvių rankų... (suaugusiems)               4. Ant krikštatėvių rankų... (suaugusiems)                                                            72  

D. Blaževičienė – 68; T. Morkūnienė – 4.  

Edukacijų ir 

renginių sk. 
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5. Pas promočiutę (suaugusiems ir 

moksleiviams)    

5. „O kai aš pas promočiutę buvau...“ (suaugusiems ir moksleiviams)                 20 V. Olechnovičienė  

 

6. „Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau“ 

(suaugusiems ir moksleiviams) 

6. „Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau“ (suaugusiems ir moksleiviams)             9 D. Blaževičienė  

7. Kūdikystė, vaikystė senojoje pirkioje 

(akliesiems ir silpnaregiams ikimokyklinio 

a. vaikams ir moksleiviams) 

7. Kūdikystė, vaikystė senojoje pirkioje ( akliesiems ir silpnaregiams 

ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)                                                            6 

D. Blaževičienė 

8. Laukiu velykėlių šventų... 

(suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams  ir 

moksleiviams)   

8. Laukiu velykėlių šventų...“ (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir 

moksleiviams)                                                                                                            

6  

D. Blaževičienė – 5; V.Olechnovičienė – 1.  

Edukacijų ir 

renginių sk. 

9. Jurginės (ikimokyklinio a. vaikams ir 

moksleiviams) 

9. Jurginės (ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)                                           

4 

D.Blaževičienė  

 

10. Sekminės (ikimokyklinio a. vaikams ir 

moksleiviams)      

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

moksleiviams)                                                                                                          

13 

V.Olechnovičienė  

11. Apšvietimo priemonės: žvakių liejimas 

(suaugusiems ir moksleiviams)  

11. ,,Apšvietimo priemonės: žvakių liejimas“ (suaugusiems ir moksleiviams)    34  

G. Šapranauskaitė 20; R. Urbanė - 14 

Buities sk. 

12. Diena senojoje pradžios mokykloje 

(moksleiviams) 12. „Pradžios mokykla XX 

a. 3-4 deš. Dailyraščio pamoka“ 

(moksleiviams)                   

12. Diena senojoje pradžios mokykloje    (moksleiviams)                                   14 G. Šapranauskaitė  

13. Pamoka pas daraktorę (moksleiviams)              13. Pamoka pas daraktorę (moksleiviams)                                                             6 G. Šapranauskaitė 

14. Vaikų žaidimai, pasakos, dainos... 

(ikimokyklinio a. vaikams ir 

moksleiviams)   

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

24 (iš jų 4 angl.k.)  

T. Morkūnienė  

 

15. Lino kelias (suaugusiems ir 

moksleiviams )         

15. Lino kelias (suaugusiems ir moksleiviams )                          5 (iš jų 1 anglų k.) T. Morkūnienė  

16. „Atvažiavo Kalėda“ (suaugusiems, 

ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams) 

16. „Atvažiavo Kalėda“ (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir 

moksleiviams)                                                                                                   102 

D. Blaževičienė – 32; T. Morkūnienė – 19 ; V. Olechnovičienė – 32; V. Pilionis – 

19  

Edukacijų ir 

renginių sk. 

 

17.Vakarojimas (suaugusiems ir 

moksleiviams)        

17. Vakarojimas (suaugusiems ir moksleiviams)                                                   1 

 

V. Olechnovičienė 

18. Užgavėnės (suaugusiems, 

ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)   

18. Užgavėnės  (suaugusiems, ikimokyklinio a. vaikams ir moksleiviams)           2 

D. Blaževičienė – 1; V. Olechnovičienė – 1. 

Edukacijų ir 

renginių sk. 

19. Kaimo jaunimo žaidimai (suaugusiems 

ir moksleiviams)         

19. Kaimo jaunimo žaidimai (suaugusiems  ir moksleiviams )                            34  V. Pilionis  

20. Paseikėk ir pasverk 

(suaugusiems ir moksleiviams)         

20. Paseikėk ir pasverk (suaugusiems ir moksleiviams)                                         1 S. Žukauskaitė  

21. „Aš ištapysiu kraičių skrynelę margais 

kvietkeliais...“ (suaugusiems ir 

21. „Aš ištapysiu kraičių skrynelę margais kvietkeliais...“ (suaugusiems ir 

moksleiviams)                                                                                                         5  

V. Baltrušaitis  

 



 

13 

 

13 

moksleiviams) 

22. „Lietuvos kaimo gyventojų kasdienė ir 

šventadieninė apranga“ 

(suaugusiems ir moksleiviams) 

22. „Lietuvos kaimo gyventojų kasdienė ir šventadieninė apranga...“ 

(suaugusiems ir moksleiviams)                                                                               7 

 

E. Nenartavičiūtė 

23. „Kai ... buvau, jaunimėlin ėjau“ 

(suaugusiems ir moksleiviams) 
23  „Kai ... buvau, jaunimėlin ėjau“ (suaugusiems ir moksleiviams)                   11 V. Olechnovičienė 

24. „Kam reikalingas gėlių darželis?“ 

(suaugusiems ir moksleiviams) 

24. „Kam reikalingas gėlių darželis?“ (suaugusiems ir moksleiviams)                  7 G. Žumbakienė  

25. Tautos tremtis 25. Tautos tremtis  (suaugusiems ir moksleiviams)  užsiėmimai vedami 

nemokamai viso sezono metu. 

I. S. Špakauskienė 

26. „Darbštus duoną gamina, tinginys 

vargą augina“ (suaugusiems ir 

moksleiviams)    

26. „Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina“ (suaugusiems ir 

moksleiviams)                                                                                                        24 

L. Kulakauskienė 

27. Tautinis paveldas. Šventiniai meduoliai 

(suaugusiems ir moksleiviams) 

27. Tautinis paveldas. Šventiniai meduoliai (suaugusiems ir moksleiviams)       14 G. Šapranauskaitė 

R. Bertašiūtė 

28. Parengti ir vesti naują edukacinę 

programą „Pasidaryk sau žaisliuką“ 

ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio 

amžiaus vaikams.  

28. Parengta nauja edukacinė programa „Pasidaryk sau žaisliuką“ ir pravesti       4 

užsiėmimai pradinių klasių mokiniams. 

J. Mačiūtė 

D. Siaurusaitienė 

29. Paruošti medžiaga edukaciniam 

užsiėmimui „Advento vainikas“ ir vesti 

naują edukacinį užsiėmimą įvairioms 

amžiaus grupėms. 

29. Paruošta medžiaga edukaciniam užsiėmimui „Advento vainikas“. Užsakymų 

dar nebuvo. 

D.Blaževičienė 

 

30. Vesti naują teminę ekskursiją „Čia 

mūsų miestelis“. 

30. Parengta teminė ekskursija „Čia mūsų miestelis“. Užsakymų dar nebuvo. V. Olechnovičienė 

Vesti ekskursijas (suaugusiems, 

ikimokyklinio a. ir moksleiviams) 

lietuvių, anglų, lenkų, rusų, vokiečių 

kalbomis 

Pravesta 460 ekskursijų, jose dalyvavo 8003 dalyviai, iš jų 2665 vaikai.  

Lietuvių k. buvo pravesta 226 ekskursijų: 

D. Blaževičienė – 97, Olechnovičienė – 47, T. Morkūnienė – 13, A.Augustaitienė 

– 13, V. Pilionis – 1, N. Andrejevienė – 4, S.Lauciūtė – 5,  

R. Urbanė – 1, J. Samulionytė – 5,  V. Baltrušaitis – 5, S. Žukauskaitė – 7,  

E. Straševičienė – 5, G. Šapranauskaitė – 5, Gr. Žumbakienė – 6,  

A. Lazauskienė – 1, E.J. Morkūnas –2, G.Jančiūtė-Laurušonė – 8; 

E.Nenartavičiūtė - 1 

Rusų k. buvo pravestos 69 ekskursijos: 

D. Blaževičienė – 54, T.Morkūnienė – 1, V.Olechnovičienė – 10, S.Žukauskaitė – 

2, S. Lauciūtė – 2 

Lenkų k. buvo pravestos 5 ekskursijos  

T.Morkūnienė  - 4; S. Lauciūtė – 1;  

Vokiečių k. buvo pravesta 17 ekskursijų: 
V.Olechnovičienė – 16,  G. Šapranauskaitė – 1 

Anglų k. buvo pravestos 143 ekskursijos: 

Edukacijų ir 

renginių sk., 

Buities, amatų ir 

verslų sk. 

ir kt. skyriai 



 

14 

 

14 

T. Morkūnienė – 127;  R. Kupčikienė – 3, S. Lauciūtė – 11, G. Jančiūtė - 2   

3.Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surengti 16 renginių: Surengta 19 renginių, juose dalyvavo 31 780 lankytojų:  

1. Neplanuota 1. 2013-01-19 organizuotas renginys „Prancūzų atsitraukimo iš Maskvos“ 

inscenizacija. (175 lankytojai) 

V. Pilionis 

2. Užgavėnės (2013-02-09),  2. 2013-02-19 organizuotas renginys „Užgavėnės’’. Parengta sąmata, pajamų 

ataskaita. (16343 lankytojai) 

G. Jančiūtė 

Laurušonė 

3. Velykos (2013-04-01)  3. 2013-04-01 organizuotas renginys „Velykos”. Parengta sąmata, programa, 

pajamų ataskaita. Surasti rėmėjai. (329  lankytojai) 

V. Pilionis 

4. Amatų, darbų ir pramogų diena (2013-05-

24)  

4. 2013-05-24 organizuota Amatų, darbų ir pramogų diena. Parengta sąmata, 

pajamų ataskaita  (711 lankytojų).  

G. Jančiūtė 

Laurušonė 

5. „ Pirties diena“ (2013-06-08) 5. 2013-06-08 kuruotas renginys „Pirties diena“. Parengta sąmata, pajamų 

ataskaita. (776 lankytojai) 

V. Pilionis 

6. „Aklųjų ir silpnaregių maldos diena“ 

(2013-06-08) 

6. 2013-06-08 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių maldos diena (675 lankytojai) D. Blaževičienė 

7. Gedulo ir vilties diena (2013-06-15) 7. 2012-06-15 organizuota Gedulo ir vilties diena (300 lankytojų).  E.J.Morkūnas 

8. Šienapjūtės stovykla (2013-06-17 - 21) 8. 2013-06-17-21 organizuota Šienapjūtės stovykla. Parengta sąmata. (100 

dalyvių). 

V. Pilionis 

9. Renginys Europarlamento atstovams 9. 2013-07-04 renginys Europarlamento atstovams (120 europarlamentarų) D. Blaževičienė 

10. Valstybės dienos minėjimas (2013-07-06) 10. 2013-07-06 suorganizuotas Valstybės dienos minėjimas (336 lankytojai) V. Pilionis 

11. Gamta mūsų namai“ (2013-07-13), 11. 2013-07-13 Gamta – mūsų namai  (200 lankytojų) Gr. Žumbakienė 

12. Renginys Europarlamento atstovams 12. 2013-07-20 Renginys Europarlamento atstovams (90 europarlamentarų) D. Blaževičienė 

13. Neplanuotas 13. 2013-07-21 XVIII Pažaislio muzikos festivalio koncertas: vokalinis džiazo 

ansamblis VIVE (Didžioji Britanija) (209 lankytojai) 

V. Pilionis 

14. Festivalis ,,Margos pievos“ (2013-07-26-

28),  

14. 2013-07-26-28 kuruotas festivalis „ Margos pievos“ (1700 lankytojų) V. Pilionis 

15. Oninės ir rugiapjūtė 15. 2013-07-27  organizuotas renginys „Oninės ir rugiapjūtė” (50 lankytojų) V. Pilionis 

16. Neplanuota 16. 2013-08-02.04 kuruotas festivalis „ Granatos live“ (6812 lankytojų) V. Pilionis 

17. Žolinės (2013-08-15), 17. 2013-08-15  organizuotas renginys „Žolinė”. Parengta programa, sąmata, 

pajamų ataskaita. (2055 lankytojai) 

V. Pilionis 

18. Dviračių žygis „ Aplink Lietuva“ (2013 – 

09-07) 

18. 2013-09-07 organizuotas renginys „Dviračiu aplink Lietuvą“. Parengta 

programa, sąmata, pajamų ataskaita (479 lankytojai) 

V. Pilionis 

19. Sporto šventė „ Bėgimas per Lietuva“ 

(2013-10). 

19. 2013-10-26 kuruotas renginys „Bėgimas per Lietuvą“.  Parengta pajamų 

ataskaita (186 dalyviai). 

V. Pilionis 

4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir kaip 

buvo atnaujinta) 

Patikslinti ir papildyti informaciją 

www.llbm.lt svetainėje.  

1. Nuolat pildyti koreguoti informaciją 

Patikslinta ir papildyta informacija www.llbm.lt svetainėje: 

 

1. Nuolat pildoma, koreguojama informacija lietuvių, anglų, rusų, vokiečių 

D. Siaurusaitienė 

J. Skardžiūtė 

http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
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lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. 

2. Papildyti edukacijų aprašymus 

nuotraukomis. 

3. Įvesti puslapyje anglų kalba skiltį 

„News“ ir kelti aktualiausią informaciją. 

4. Tirti muziejaus lankytojų poreikius, 

panaudojant svetainėje esančia apklausos 

rubrika, keičiant klausimą kas 1 mėn. 

kalbomis: atnaujintos nuotraukos, pakoreguotos lankymo taisyklės, darbo laikas. 

2. Edukacijų aprašymai papildyti naujomis nuotraukomis. 

 

3. Puslapyje anglų kalba įvesta skiltis „News“, informacija apie muziejų 

(renginiai, parodos) nuolat atnaujinama anglų, rusų, vokiečių kalbomis. 

4. Ištirti muziejaus lankytojų poreikiai, t. y. ko trūksta muziejuje, tam 

pasinaudojant svetainėje esančia apklausos rubrika, keičiant klausimus kas 1 mėn. 

Muziejaus interneto svetainei vokiečių 

kalba išversti 2013 renginių programą, 

parodų pristatymą, kitą atnaujinamą 

medžiagą 

LLBM svetainėje vokiečių kalba įterptos 3 naujos skiltys: renginių kalendorius, 

parodos, naujienos. Išversta ir pateikta kt. aktuali medžiaga. 

V. Olechnovičienė 

 

Muziejaus interneto svetainei rusų kalba 

išversti 2013 renginių programą, parodų 

pristatymą, kitą atnaujinamą medžiagą 

LLBM svetainėje rusų kalba įterptos 3 naujos skiltys: renginių kalendorius, 

parodos, naujienos. Išversta ir pateikta kt. aktuali medžiaga. 

D.B laževičienė 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes 

ir skaičių) 

Supažindinti studentus, mokslininkus su 

muziejaus fonduose esančiais eksponatais. 

Fonduose apsilankė ir susipažino su juose esančiais eksponatais 59 lankytojai: 

Kauno kolegija, Vienožinskio menų fakultetas – 11 studentų. 

Kauno Technologijos universitetas -3 studentai, 4 darbuotojai. 

Kauno „Santaros“ gimnazija – 33 mokiniai. 

Lietuvos dailės muziejus – 1 žmogus. 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas – 7 studentai. 

A. Jociuvienė 

6. Kita veikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmadieniais dirbti ekspozicijose. Sezono metu lankytojų patogumui muziejuje dirbta be poilsio dienų. 24 

pirmadienius ekspozicijose dirbo fondų ir restauravimo, administracijos, buities, 

architektūros skyrių darbuotojai. 

Visi skyriai. 

Dirbti muziejaus renginiuose. Esant 

reikalui, vesti ekskursijas. 

Pagal poreikį visų skyrių darbuotojai dirbo muziejaus rengiamuose renginiuose. 

  

Visi skyriai. 

Organizuoti ir pravesti viktoriną 

Kaišiadorių/Elektrėnų r. sav. mokyklų 

moksleiviams. 

2013- 10-09 paruoštos užduotys ir surengta etninės kultūros viktorina tema 

“Duoda – imk, muša – bėk“ Kaišiadorių r. / Elektrėnų r. savivaldybių mokyklų 

moksleiviams (42 dalyviai.) 

G. Šapranauskaitė 

J. Samulionyė 

V. Baltrušaitis 

Koordinuoti ir organizuoti VšĮ Rumšiškių 

muziejaus Dvaro akademija (toliau – 

RMDA) veiklą. 

Organizuoti ir įgyvendinti 24 įvairūs mokymai įvairioms amžiaus grupėms (318 

dalyvių) 

G. Šapranauskaitė 

Teikti lankytojams informaciją žodžiu, 

raštu, telefonu, elektronine forma. 

Teikta lankytojams informacija žodžiu, raštu, telefonu, elektronine forma (54 

laiškai angl. k., 350 - lietuvių, 5 – lenkų, 4 - vokiečių). 

T.Morkūnienė 

V. Olechnovičienė 

D. Blaževičienė 

Sukomplektuoti ir užsakyti du autentiškus 

tautinius kostiumus 

Įsigyta 3 tautiniai kostiumai (1 suvalkietiškas moteriškas tautinis kostiumas ir 2 

vyriški tautiniai kostiumai) 

D. Blaževičienė 

 

Organizuoti miestelio ekspozicijų 

lankymą. Sudaryti grafikus. 

Sudaryta miestelio ekspozicijų lankymo darbo grafikai. E. J. Morkūnas 

A. Jociuvienė 
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Pagaminti informacinį stendą apie 

miestelio aikštės pastatus. Pagaminti 

iškabas (ugniagesių stoginei, valstybinės 

degtinės krautuvei, geležies parduotuvei, 

batsiuvio, rimoriaus, siuvyklos, audyklos, 

manufaktūros, pašto, savivaldybės, 

riestainių kepyklos ekspozicijoms), 

reklamą ant tinkuotos sienos ir gatvių 

pavadinimus. 

Pagaminti ir sumontuoti trys informaciniai stendai apie muziejaus miestelio 

pastatus. Atlikti tyrimai (senų fotografijų ir leidinių peržiūra ieškant analogiškų 

XX a. pirmos pusės vizualinės reklamos pavyzdžių). Pagal tyrimus ir istorinius 

analogus pagamintos ir sumontuotos ekspozicinės iškabos: „Ugniagesių stoginė“ 

(ant tinko); „Valstybinės degtinės parduotuvė“; „Tolutaitės siuvykla“, „Tolutaitės 

audykla“; Manufaktūros parduotuvė Gražina“; „Paštas“, „Savivaldybė“ 

(valsčius); „Kepykla“; „Draudimas“, „Geležies parduotuvė“. 

R. Aranauskas,  

N. Norvaišaitė,   

I. Dringelytė,  

J. Mačiūtė 

Parengti Užgavėnių šventei prekybinių 

vietų išdėstymo planą. (Atspausdinti 

muziejaus regionų planus ir atiduoti 

renginio organizatoriams). 

Parengta Užgavėnių šventei prekybinių vietų išdėstymo schema ir atiduota 

renginio organizatoriams. 

R. Aranauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti Užgavėnių šventei lauko tualetų 

išdėstymo planą. (Atspausdinti muziejaus 

regionų planus ir atiduoti atsakingiems 

asmenims). 

Parengta Užgavėnių šventei lauko tualetų išdėstymo schema ir atiduota 

atsakingiems darbuotojams. 

R. Aranauskas 

 

Parengti informacinio terminalo įrengimo 

LLBM sutikimo vartuose projektinius 

sprendinius. 

Projektiniai sprendiniai parengti, pagal juos pagaminta įranga ir informacinis 

terminalas sumontuotas LLBM sutikimo vartuose. Užsakyti skaitmeninės spaudos 

ant plėvelės tekstai ir terminalo apipavidalinimo medžiagos bei visa tai 

sumontuota ant terminalo. 

R. Aranauskas 

Kurti muziejaus švenčių apipavidalinimo 

projektus bei gaminti dekoracijas ir 

organizuoti jų montavimą. 

Sukurtos, pagamintos ir sumontuotos pasiūtos Užgavėnių renginiui: 48 tilto 

papuošimui, atnaujintos „Kanapinio“ ir „Lašininio“ ir pagaminta „ Morės“ 

dekoracijos.  

Apipavidalinta Velykų šventės ir kitų renginių dekoracijos. Ant metalinio karkaso 

pagaminti du dideli margučiai, dailės konkursui iš faneros paruošta 80 vnt. 

dekoravimo ruošinių ir iliustracinė medžiaga. 

J. Mačiūtė 

Turizmo firmoms teikti informaciją apie 

muziejų, organizuoti joms naujienų, 

renginių pristatymą, informuoti apie 

pasikeitimus muziejaus veikloje; 

Teikta informacija turizmo firmoms apie muziejų, organizuota  naujienų, renginių 

pristatymai, informuota apie pasikeitimus muziejaus veikloje. 2013 m. gruodžio 

mėn. išsiųsta informacija apie muziejaus 2014 m. darbo laiką, paslaugų kainas, 

edukacinius užsiėmimus, renginių kalendorius 30 turistinių firmų. 

D. Blaževičienė 

 

 

 

Organizuoti lankytojų ekskursinį, 

edukacinį aptarnavimą ir tvarkyti lankytojų 

aptarnavimo dokumentaciją; 

2013 m. koordinuotas lankytojų ekskursinis, edukacinis aptarnavimas (priimti ir 

paskirstyti 971 ekskursijų ir edukacijų užsakymas). 

Tvarkyta lankytojų aptarnavimo dokumentacija (organizuotų grupių , pravestų 

ekskursijų ir edukacijų  registracija, žmonių sk., kokia kalba, tikslinė grupė ir t.t.). 

D. Blaževičienė 

 

 

 

Neplanuota Lankytojų patogumui muziejuje prie centrinių vartų pastatyti prekybos automatai. V. Pilionis 

Panaudoti Klojimo teatro ir bažnyčios 

erdvę koncertams, renginiams. 

Klojimo teatro ir bažnyčios erdvė panaudota koncertams, renginiams: 

 „O kieno žali sodai“ – studentų folkloro festivalis (Klojimo teatras ir bažnyčia, 

2013-04-20).  

 Tarmių metams skirtas renginys su Palemono vidurinės mokyklos folkloro 

ansambliu „Bitula“ (Klojimo teatras). 

 Tarptautinės Kultūros dienos minėjimo proga įvyko mirusių muziejininkų 

D. Siaurusaitienė 
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pagerbimas su Rumšiškių kultūros centro folkloro ansambliu „Nedėja“ 

(Bažnyčia). 

 Valstybės dienos minėjimas, skirtas 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms. 

Koncertavo Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Praviena“ (Bažnyčia). 

Pažaislio muzikos festivalio koncertas  (Bažnyčia, 2013-07-21). 

 Atnaujinti LLBM Informacinę sistemą 

(sudaryti trūkstamų ir remontuotinų 

informacinių ženklų sąrašą, projektuoti 

naujus ir organizuoti jų pagaminimą ir 

montavimą) 

Atnaujinta informacinė muziejaus sistema. Renginiams pagaminta: 21 mašinų 

parkavimo rodyklė, 14 rodyklių  „ į šventę“, 20 rodyklių –„ wc“, 290 prekybinių 

vietų žymėjimo rodyklių. Demontuotos susidėvėję ir pagamintos 75  naujos 

anotacijos vaistažolių ir prieskoninių augalų ekspozicijai.  

J. Mačiūtė 

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

   

1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

Papildyti 2014 metų parodos, medžio 

apdirbimo amatai, koncepciją, teminį 

planą, eksponatų sąrašą. 

Darbuotojai susirgus, nebuvo pateikta svarstymui 2014 m parodos medžiaga. E. Straševičienė 

Parengti Pašto ekspozicijos teminį planą ir 

koncepciją. 

Parengta ekspozicijos koncepcija. Miestelyje numatoma įrengti pašto agentūrą su 

telefono linija ir komutatoriumi. 

E. J. Morkūnas 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 

 

 

1. Įrengti muziejaus miestelyje name iš 

Šiaulėnų žydo buto interjerą. 

(Ekspozicijos rengimo I etapas).  

Muziejaus miestelio name iš Šiaulėnų įrengtas žydo buto interjeras (I etapas). 

Atrinkta ir išeksponuota 410 eksponatų: 248 NA, 50 M, 52 B, 60 AD temos. 

Atrinkta užuolaidų pavyzdys ir išausta 18 m audinio užuolaidoms. Ekspoziciją 

rengiant, konsultavo dr. L. Lempertienė ir A.Gutermanaitė. 

Rinkta medžiaga apie žydų sodybų želdinius (dekoratyvinius medžius, sodus, 

daržus, kambarines ir darželio gėles). 

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

N. Andrejevienė 

V. Baltrušaitis 

E. Nenartavičiūtė 

G.Žumbakienė 

2. Įrengti ekspozicijas gyvenamajame-

prekybiniame name iš Kauno.  

 

Įrengtos 2 ekspozicijos gyvenamajame-prekybiniame name iš Kauno. 

Išeksponuota 288 eksponatai: 

I aukšte įrengta manufaktūros parduotuvė „Gražina“, išeksponuota 35 AP temos, 

127 asmeninio rinkinio eksponatai. 

II aukšte įrengta siuvykla ir audykla. Siuvykloje atrinkta ir išeksponuota 73 AP 

temos, audykloje – 35 AP, 18 AD temos eksponatų. 

Pateiktas atrinktų siuvyklos ir audyklos eksponatų sąrašas, ieškota medžiagos 

tikslinant metrikas, dirbta rengiant ekspoziciją.  

E. J. Morkūnas 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

S. Žukauskaitė 

I. Levickaitė 

 

 

I. Levickaitė 

3. Atkurti miestelio valsčiaus ekspoziciją. Atkurta miestelio valsčiaus ekspozicija.  E. J. Morkūnas 

A. Jociuvienė 

4. Papildyti alkoholinių gėrimų 

parduotuvės ekspoziciją. 

Užpildyti buteliai „degtine“, užkimšta, užlakuota ir užklijuotos banderolės (112 

butelių). 

E. J. Morkūnas 

M.Kairytė 

5. Siuvyklos ekspozicijai įrengti reikia: 

pagaminti lentynas, stalo kopiją, kabyklas, 

manekeną. 

Siuvyklos ekspozicijai lentynos įrengtos, padaryta stalo kopija, kabykla, 

manekenas. 

E. J. Morkūnas 

A. Andriulaitis 

6. Užmesti žakardines stakles. Staklės pradėtos užmesti, surastas žmogus, tęsiantis darbus. E. J. Morkūnas 

7. Pagaminti batsiuvio ir rimoriaus 

edukacinėms ekspozicijoms stalus, suolus 

ir lentynas. 

Pagamintas stalas ir lentyna batsiuvio ir rimoriaus edukacinėms ekspozicijoms. E. J. Morkūnas 

A. Andriulaitis 
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9. Pagaminti pašto ekspozicijai ryšių liniją 

ir prekystalį. 

Pašto ekspozicijai padaryta ryšių linija, pastatyti stulpai.  A. Andriulaitis 

10. Rengti mažosios architektūros 

ekspozicijos atnaujinimo prie Klojimo 

teatro tvoros fragmento sprendinius. 

Parengti tvoros fragmento prie klojimo teatro sprendiniai.  

Pateikti brėžiniai Suvalkijos sektoriaus Užbalių sodybos tvoros atnaujinimui, 

Žemaitijos sektoriaus Darbėnų ir Gintališkės sodybų tvoroms restauruoti. 

S. Lauciūtė 

Rengti LLBM miestelio ir kaimo 

architektūros ekspozicijos atnaujinimo, 

restauravimo ir papildymo sprendinius: 

Žeimelio namo laiptinės priestato 

įrengimas, Plokščių mokyklos prieangio 

remontas, ūkinio pastato iš Varduvos 

priestato remontas., malkinės Pakapių 

sodyboje įrengimas, Vabalų gyv namo 

interjero apdailos medžiagų sprendiniai. 

Parengti „Vabalų“ gyv. namo verandos įrengimo projektiniai sprendiniai. 

Parengti „ Vabalų“ gyv. namo lubų ir grindų įrengimo projektiniai sprendiniai. 

Konsultuoti statybininkai. 

Žeimelio namo laiptinės priestato įrengimas, Plokščių mokyklos prieangio 

remontas, ūkinio pastato iš Varduvos priestato remontas, malkinės Pakapių 

sodyboje įrengimo darbai neatlikti dėl kitų aktualių nenumatytų darbų. 

 

N. Norvaišaitė 

 

R. Aranauskas 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Parengti Užgavėnių kaukių parodą 

bendradarbiaujant su S. Tamuliu. 

1. 2013-02-09 surengta Užgavėnių kaukių paroda pakelės Varduvos karčiamoje. G. Jančiūtė 

2. Įrengti 5 sodybose šv. Velykų stalų 

parodas. 

Darbo grupė: N. Andrejevienė, G. 

Žumbakienė, Fondų ir restauravimo sk. 

2. 2013-04-01 Velykos buvo labai šaltos, todėl velykiniai stalai buvo padengti tik 

3 sodybose (Darbėnų, Gintališkės ir Obelinės). Išeksponuota 111 NA temos 

eksponatų. Stalai papuošti žalumynais: išsprogdinti berželiai, sudaigintos avižos. 

J. Samulionytė 

N. Andrejevienė 

G. Žumbakienė 

3. Paruošti tradicinių verbų parodą 

muziejaus miestelyje. 

3. 2013-04-01 paruošta tradicinių verbų paroda muziejaus miestelyje. 

 

G.Žumbakienė 

4. Įrengti Gegužinių pamaldų (Obelinės ir 

Darbėnų sodybose) atributikos parodas. 

 

4. 2013-05 Obelinės ir Darbėnų sodybose įrengtos Gegužinių pamaldų parodos. J. Samulionytė 

N. Andrejevienė 

G. Žumbakienė 

5. Įrengti Sekminių ekspozicijas (visose 

sodybose, išskyrus Žemaitiją). 

5. 2013-05-19 įrengtos Sekminių ekspozicijos (visose sodybose,  išskyrus 

Žemaitiją). 

G.Žumbakienė 

6. Atnaujinti parodą „Ir aš mažas buvau. 

(Lietuvos vaikai XX a. pirmoje pusėje)“. 

Parodų salėje įrengti žaidimų kampelį. 

 

6. Paroda „Ir aš mažas buvau. (Lietuvos vaikai XX a. pirmoje pusėje)“ atnaujinta 

ir papildyta naujais eksponatais: M tema – 144 vnt. Parengtas naujai įsigytų 

eksponatų (Graudinaitės žaislų kolekcija) išdėstymas ir eksponavimas. Įrengta 

(LLBM sutikimo vartuose) senosios foto ateljė dekoracija. Parengtas reklaminis 

stendas - 1vnt. 

V. Baltrušaitis 

N.Andrejevienė 

R. Aranauskas  

N. Norvaišaitė 

7. Atnaujinti parodą „Lietuvių duona. Su 

savo kepalėliu visur stalą rasi“ muziejaus 

miestelio name iš Plungės.  

7. Atnaujintos parodos „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ 

eksponatų metrikos. 

J. Samulionytė 

S. Žukauskaitė 

8. Parengti derliaus nuėmimo įrankių 

parodą Mičiūnų sodyboje (per Onines ir 

rugiapjūtę). 

8. 2013-07-27 Mičiūnų sodyboje išeksponuota „Derliaus nuėmimo įrankių“ 

paroda (27 ŽŪ eksponatai). 

S. Žukauskaitė 

 

9. Parengti Šv. Onos vaišių stalo ir vainikų 

parodas Mičiūnų ir Obelinės sodybose. 

9. 2013-07-26 padengtas šv. Onos Vardinių stalas Obelinės sodyboje. 

Išeksponuotas 61 NA eksponatas. 

J. Samulionytė 

G. Žumbakienė 
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Mičiūnų sodyboje nupinti vardinių vainikai durų ir kėdžių papuošimui. 

10. Bendradarbiaujant su Arūnu Eduardu 

Paslaičiu parengti parodą „Dvarai - 

ekonominė 1863 metų sukilėlių bazė“ 

gaisrinės pastate. 

10. Parengti parodos išdėstymo projektiniai sprendiniai, ekspozicinės įrangos 

komplektacijos aprašas viešiesiems pirkimams. Užsakyta, pagaminta ir 

pargabenta į muziejų ekspozicinė įranga. Įrengta paroda „Dvarai - ekonominė 

1863 metų sukilėlių bazė“. Sukurtas plakatas. Parengtos eksponuojamų darbų 

anotacijos. Parengtas parodos pristatymas.  

Po eksponavimo pasiskolinti E. Paslaičio akvarelių darbai išimti iš rėmų ir 

gražinti Lietuvos nacionaliniam muziejui. 

E. J. Morkūnas 

R. Aranauskas 

 

 

I. Dringelytė 

 

11. Paruošti Žolinės ekspozicijas 

Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir 

Žemaitijos sodybose. Paruošti tradicinių 

Žolinės puokščių parodą prie Račkiškės 

koplyčios. 

11. 2013-08-15 paruošta Žolinės ekspozicijų paroda Aukštaitijos, Dzūkijos, 

Suvalkijos ir Žemaitijos sodybose. Suskintos žolynų puokštės, atitinkančios 

regionus. 

 

G. Žumbakienė 

Neplanuota.  12. Parengta nauja sakralinio meno paroda LLBM Sasnavos bažnyčioje 

„Kryžiaus kelio stočių restauravimo eiga ir „virtuvė“. Sukurti ir pagaminti 

ekspoziciniai stendai. 

I. Dringelytė 

N. Norvaišaitė 

 

4. Parodos kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

 Nebuvo planuota.  

 

 

 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Parengti 5 virtualias parodas. Parengtos 5 virtualios parodos LLBM svetainei www.llbm.lt: 

1. Parengta paroda ir skaitmeninis parodos „Keturiasdešimt muziejinio darbo 

metų“ maketas (21 skaitmeninis vaizdas). Patalpinta 2013 03 05 svetainėje 

www.llbm.lt. 

J. Samulionytė 

I. Levickaitė 

 

2. Parengta paroda ir skaitmeninis parodos „Algirdo Šalkausko stebuklai iš 

medžio“ maketas (68 skaitmeniniai vaizdai). Patalpinta 2013 04 22 svetainėje 

www.llbm.lt. 

I. Levickaitė 

 

3. Parengta paroda ir skaitmeninis parodos „Gyvasis tremties liudijimas Lietuvos 

liaudies buities muziejuje“ maketas (39 skaitmeniniai vaizdai). Patalpinta 2013 04 

30. Parodos anotacija išversta į anglų kalbą (3 psl.) ir patalpinta svetainėje 

www.llbm.lt. 

J. Samulionytė 

I. Levickaitė 

 

4. Parengta paroda ir skaitmeninis parodos „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu 

visur kelią rasi“ maketas (30 skaitmeninių vaizdų). Patalpinta 2013 08 19 

svetainėje www.llbm.lt.  

S. Žukauskaitė 

I. Levickaitė 

 

5. Parengta paroda ir skaitmeninis parodos „Akimirkos iš muziejininkų 

gyvenimo“ maketas (30 skaitmeninių vaizdų). Patalpinta 2013 12 19 svetainėje 

www.llbm.lt. 

S. Žukauskaitė 

I. Levickaitė 

Parengti sakralinio meno parodą. 
(www.llbm.lt). Joje pateikti įdomiausius 
LLBM fondų liturginės tekstilės 

Sakralinio meno paroda neužbaigta dėl kitų nenumatytų darbų. Parodos 

parengimas bus užbaigtas 2014 m.  

I. Dringelytė 

http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
http://www.llbm.lt/
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pavyzdžius. 

Neplanuota Parengtos 2 virtualios parodos Lietuvos muziejų portalui www.muziejai.lt: 

1. Paroda „Virimo ir šildymo technikos eksponatai Lietuvos liaudies buities 

muziejuje“ (20 skaitmeninių vaizdų).  

2. Paroda „Lietuvos liaudies buities muziejaus kūrimosi istorija nuotraukose“ (20 

skaitmeninių vaizdų). 

S. Žukauskaitė 

I. Levickaitė 

6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

LLBM ekspozicijose eksponuoti parodą iš 

Lazdijų krašto muziejaus. 

Paroda neįvyko, nes Lazdijų krašto muziejus atsisakė paskolinti parodą. J. Samulionytė 

Neplanuota Atrinkta 11 B (baldų) temos eksponatų ir perduota 2013-05-10 Kauno miesto 

muziejui ilgalaikiam saugojimui Kauno pilies ekspozicijai. 

V. Baltrušaitis 

A.Jociuvienė 

7. Kiti darbai Vasaros lankymo sezonui parengti – 

atstatyti ir papildyti – kaimo, miestelio 

ekspozicijas, technikos objektus. 

Konsultuoti naujai priimtas sodybų 

prižiūrėtojas. 

2013 m. gegužės mėn. vasaros lankymo sezonui sutvarkyta 25 sodybų (20 namų, 

11 klėčių, 7 tvartų, 5 klojimų, 11 pavienių pastatų) ir 4 technikos objektų 

ekspozicijos. Paruošta 31 sodyba sezono atidarymui. Ekspozicijos papildytos 82 

eksponatais. 

Konsultuotos naujai priimtos sodybų prižiūrėtojos (31 darbuotojas). 

Buities sk. 

Fondų ir 

restauravimo sk. 

 

Parengti skaitmeninį LLBM teritorijos 

planą su visais pastatų pavadinimais 

LLBM teritorijos planas su visais regionų ir pastatų pavadinimais parengtas 

CorelDRAW formate. 

N. Norvaišaitė 

Neplanuota Vabalų sodybos ekspozicijai rinkta istorinė medžiaga apie Skrabų – Gerulių 

šeimas (įsigytos šeimos fotonuotraukos, susirašinėta su Vokietijoje esančia 

giminaite ir tikslintas šeimos genealoginis medis, surasti 7 šeimos daiktai). 

V. Baltrušaitis 

Sodybų prižiūrėtojoms saugojimui perduota 8057 vnt. eksponatų. 

Uždarant ekspozicijas žiemos sezonui, akivaizdžiai patikrinta visi eksponatai. 

Žiemą veikiančių sodybų eksponatai (1578 vnt.) perduoti laikinam saugojimui 

sodybų prižiūrėtojai. 

V. Kandratavičienė 

Neplanuota Paruošti tikslūs muziejaus Žemaitijos ir Dzūkijos sektorių genplanai su tvorų 

kontūrais ir matmenimis Autocad formate. 

S. Lauciutė 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir 

kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

 

 

Redaguoti ir parengti tekstus apie interjerą 

leidiniui: „Lietuvos liaudies buities 

muziejus. Suvalkija“. 

 

Parengta ir redaguota tekstai, atrinktos iliustracijos (46 nuotraukos ir 12 pastatų 

planų), bendradarbiauta su leidykla, skaityta korektūra.  

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

I. Levickaitė 

Vaškevičienė 

S. Žukauskaitė, 

S. Lauciūtė 

Rengti katalogo“ Lietuvos liaudies buities 

muziejus“ architektūrinę dalį – Aukštaitija 

1 sodyba (Klausučių sodyba) 

Parengta 4 lapai teksto ir fotonuotraukų apie Klausučių sodybą. S. Lauciūtė 

Išleisti leidinį „Lietuvos liaudies buities 

muziejus. Suvalkija“. 

Išleistas leidinys „Lietuvos liaudies buities muziejus. Suvalkija“. 60 psl. 500 egz. E. J. Morkūnas 

V. Pilionis 

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų 

1. Išleisti lankstinuką „Ar žinai, kad?“ su 

įdomybėmis apie senovę. 

Rastas finansavimas ir lankstinukas „Ar žinai, kad?“ su įdomybėmis apie senovę 

išleistas 1000 vnt. tiražu. 

D. Siaurusaitienė 

http://www.muziejai.lt/
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ir kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Išleisti muziejaus 2013 m. renginių 

skrajutę 2000 vnt. tiražu.  

Išleista muziejaus 2013 m. renginių skrajutė 2000 vnt. tiražu. D. Siaurusaitienė 

V. Pilionis 

3. Pakartotinai išleisti 

reklaminio/informacinio lankstinuko apie 

muziejų 5 kalbomis 5000 vnt. tiražą. 

Pakartotinai išleistas reklaminio / informacinio lankstinuko, apie muziejų 5 

kalbomis 5000 vnt., tiražas. 

 D. Siaurusaitienė 

V. Pilionis 

4. Paruošti medžiagą muziejaus 

ekspozicijos atidarymo 40 – čiui 

(lankstinukas (lietuvių, anglų, vokiečių, 

rusų ir lenkų klb.) ir elektroninis variantas, 

suvenyrų ir voko maketus). 

Surinkta medžiaga informaciniam leidinukui, skirtam LLBM ekspozicijų 

atidarymo 40 – mečiui 

Parengtas spaudai informacinis leidinukas „Lietuvos liaudies buities muziejus: 40 

metų su Jumis“. 

Išleisti informaciniai muziejaus lipdukai. 

Pagaminti popieriniai suvenyriniai maišeliai su muziejaus logotipu. 

D. Blaževičienė,  

V. Olechnovičiėnė, 

T. Morkūnienė 

 

V. Pilionis 

5. Rengti kvietimų, plakatų projektus bei 

organizuoti jų pagaminimą. 

Buvo organizuojama Užgavėnių renginio plakatų, kvietimų ir skrajučių gamyba. V. Pilionis 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Paruošti publikacijas kultūros ar 

periodinėje spaudoje apie muziejuje 

vyksiančias parodas. 

Paruoštos publikacijos www.voruta.lt, www.muziejai.lt svetainėse apie muziejuje 

vykusias virtualias parodas: 

 „Gyvasis tremties liudijimas LLBM“; 

  „Algirdo Šalkausko stebuklai iš medžio“; 

 „Keturiasdešimt muziejinio darbo metų“. 

Publikacija laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ apie muziejininkės Irenos Saulutės 

Špakauskienės jubiliejų ir virtualią parodą.  

D. Siaurusaitienė 

Paruoštos publikacijos apie muziejuje surengtas parodas: 

 „Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ publikacijos parengtos soc. p. 

„Facebook“,  interneto svetainėse: www.voruta.lt, www.muziejai.lt  

 „Dvarai – ekonominė 1863 m. sukilėlių bazė“ publikacijos parengtos 

soc. p. „Facebook“, interneto svetainėse: www.renginiai.kasvyksta.lt 

www.alkas.lt, www.voruta.lt, www.muziejai.lt, www.nemiegok.lt 

www.kaunoaleja.lt, www.kaunomarios.lt, www.myliukauna.lt, www.miestas.lt 

www.balsas.lt, www.madeinkaunas.lt, www.bernardinai.lt 

J. Skardžiūtė 

Parengti straipsnį apie etnografinę 

architektūrą 1vnt. 

Parašytas straipsnis "Medžiai lietuvio sodyboje" žurnale "Sodo spalvos" 2013 m 

 Nr. 7 (199) P. 72-73. 

Parengtas straipsnis “Šiuolaikinė architektūra tradiciniame kraštovaizdyje” 

leidinyje “Kaimo statyba: Mažoji Lietuva”. 2013, p. 14-23  

R. Bertašiūtė 

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

Žydo buto NA (namų apyvokos) temos 

istoriniai tyrimai, įrengiant ekspoziciją 

name iš Šiaulėnų. 

Medžiaga rinkta Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.  

Įgyta 15 žydų buities ir sakralinių eksponatų. Rengiant ekspoziciją, dėl eksponatų 

pavadinimų, paskirties, panaudojimo konsultuotasi su dr. L. Lempertiene ir A. 

Gutermanaite. 

J. Samulionytė 

Žydo buto B (baldų) temos istoriniai 

tyrimai, įrengiant ekspoziciją name iš 

Šiaulėnų. 

Įgyta 11 žydų buities eksponatų. Apie baldų išdėstymą konsultuotasi su A. 

Gutermanaite. Skaityta literatūra apie žydų buitį.  

V. Baltrušaitis 

Žydo buto M (meno) temos istoriniai 

tyrimai, įrengiant ekspoziciją name iš 

Medžiaga apie žydų tautos tradicijas ir papročius rinkta Valstybiniame Vilniaus 

Gaono žydų muziejuje ir bendraujant su žydų bendruomenės žmonėmis.  

N. Andrejevienė 

http://www.voruta.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.renginiai.kasvyksta.lt/
http://www.alkas.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.nemiegok.lt/
http://www.kaunoaleja.lt/
http://www.kaunomarios.lt/
http://www.myliukauna.lt/
http://www.miestas.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.madeinkaunas.lt/
http://www.bernardinai.lt/
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Šiaulėnų. 

Žydo buto AD (audinių ir drabužių) temos 

istoriniai tyrimai, įrengiant ekspoziciją 

name iš Šiaulėnų. 

Apie tekstilės panaudojimą interjere apklausta A. Gutermanaitė. Skaityta 

literatūra apie žydų buitį. 

E. Nenartavičiūtė 

AP (amatai ir pramonė) temos istoriniai 

tyrimai, įrengiant siuvyklos ekspoziciją 

name iš Kauno. 

Rinkta medžiaga apie muziejaus fonduose saugomas siuvimo mašinas, jų 

gamintojus, parengti aprašai Kauno namo siuvyklos ekspozicijai.  

I.Levickaitė 

Vaškevičienė 

Tęsti tyrimą: mažosios architektūros 

elementų (tvorų) raida: įvairovė, tipai, 

regioniniai skirtumai ir vienovė, 

medžiagiškumas, medžiagų imlumas, 

technologijos . 

Bendraujant su  kolegomis Lenkijoje ir užklausus apie Mažosios Lietuvos 

architektūros archyvines nuotraukas gauta archyvinė (CD) medžiaga  iš Lenkijos 

respublikos Mokslų akademijos Meno instituto, t.y. nuskenuotos rytų Prūsijos 

(Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos ) senos fotonuotraukos (7841 vnt.),  kuriose 

užfiksuotos mažosios arhitektūros detalės – tvoros, suoliukai, apželdinimas ir kiti 

architektūros objektai ). 

Tęsiant tyrimus surasta ir skaitmeninėje laikmenoje išsaugota 12 vnt.  senų 

fotonuotraukų,  kuriose užfiksuotos mažosios architektūros detalės. 

S. Lauciūtė 

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Parengti mokslinį straipsnį „Vaistinės 

gėlės darželiuose“ ir atspausdinti Lietuvos 

muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių 

mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XVI 

mokslinės konferencijos leidinyje. 

Parengtas straipsnis „Vaistingieji augalai senosiose sodybose“ ir ir išspausdintas 

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) 

XVI mokslinės konferencijos „Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir 

problemos“ leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“. 2013, nr. 12, p. 76 – 82. ISSN 

1822-0657.. 

G. Žumbakienė 

Neplanuota 

 

Parengti 2 straipsniai, kurie atspausdinti Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių 

mokslinio tyrimo sekcijos XVI konferencijos „Muziejų daugiafunkciškumas: 

galimybės ir problemos“ leidinyje: „Lietuvos muziejų rinkiniai“. 2013, nr. 12,. 

ISSN 1822-0657: 

„Nauja valstybinės degtinės parduotuvės ekspozicija Lietuvos liaudies buities 

muziejaus miestelyje“ – p. 69 – 75, 4 iliustracijos. 

„Irena Saulutė Valaitytė  - Špakauskienė : iš skaudžios patirties gimusi edukacija“ 

– p. 83 – 89, 5 iliustracijos 

 

 

 

E. J. Morkūnas 

I. Levickaitė 

 

J. Samulionytė 

Parengtas ir atspausdintas straipsnis: Kumpikaitė, Eglė; Ragaišienė, Audronė; 

Rukuižienė, Žaneta; Kot, Liucina; Nenartavičiūtė, Erika. Languoti ir dryžuoti 

lietuvių liaudies audiniai. (Checked and striped Lithuanian home textile folk 

fabrics // AUTEX 2013 [elektroninis išteklius]: proceedings of the 13th AUTEX 

World Textile Conference, 22-24 May, 2013, Dresden, Germany / Institute of 

Textile Machinery and High performance Material technology, Technische 

Universität Dresden. Dresden, 2013. p. 1-5.) 

E. Nenartavičiūtė 

 

Parašytas straipsnis „Apie muziejininką Vingaudą Baltrušaitį“ – 3 psl. Patalpintas 

portale www.voruta.lt (2013 03 14) ir „Vorutoje“ 2013, liep. 20, nr. 15 (779), p. 

11. 

J. Samulionytė 

I. Levickaitė 

 

Parašytas straipsnis „Rumšiškių miestelio siuvėjas Jonas Klimas ir jo rinkinys 

Lietuvos liaudies buities muziejuje“ – 2 psl. Patalpintas portale www.voruta.lt 

(2013 07 08) ir „Vorutoje“ 2013, rug. 14, nr. 19 (783), p. 10. 

I. Levickaitė 

http://www.voruta.lt/
http://www.voruta.lt/
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6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

 Nebuvo planuota  

7. Dalyvavimas mokslinėse 

ir kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos 

(LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 

(RMTS) organizuotoje XVI mokslinėje 

konferencijoje ,,Muziejų 

daugiafunkciškumas: galimybės ir 

problemos“ Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje. 

2013-04-23 dalyvauta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijoje 

organizuotoje XVI mokslinėje konferencijoje ,,Muziejų daugiafunkciškumas: 

galimybės ir problemos“ Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje. Perskaityti du pranešimai 

(žr. 8 p.), išklausyti kolegų pranešimai. 

 

Buities sk. 

Architektūros sk. 

G. Žumbakienė 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

Parengti pranešimą „Vaistinės gėlės 

darželiuose“ Lietuvos muziejų asociacijos 

(LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 

(RMTS) organizuotoje XVI mokslinėje 

konferencijoje ,,Muziejų 

daugiafunkciškumas: galimybės ir 

problemos“. 

Parengtos tezės, parengtas ir skaitytas pranešimas „Vaistingieji augalai sodybose“ 

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) 

organizuotoje XVI mokslinėje konferencijoje ,,Muziejų daugiafunkciškumas: 

galimybės ir problemos“ Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje. 

G. Žumbakienė 

Neplanuota LMA XVI mokslinėje konferencijoje parengtos tezės ir skaitytas pranešimas: 

„Irena Saulutė Špakauskienė (Valaitytė): iš skaudžios patirties gimusi edukacija“. 

8 psl. (PowerPoint programa, 36 skaidrės). 

J. Samulionytė 

2013-10-24/25 parengtas ir perskaitytas pranešimas „Etnografinių lauko tyrimų 

specifika: savos žaislų rekonstrukcijos“ Lietuvos istorijos instituto mokslinėje 

konferencijoje „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“. 4 psl. (PowerPoint 

programa, 43 skaidrės). 

N.Adrejevienė 

2013-09-18/21 tarptautinėje konferencijoje „Besimokantis muziejus“ Bolonijoje, 

Italijoje; perskaitytas pranešimas „Irena Saulutė Valaitytė – Špakauskienė: gyvoji 

tremties liudytoja“ 

G. Šapranauskaitė 

9. Kiti darbai 

 

Neplanuota 

 

2013-03-04 Parengtas ir LLBM darbuotojams perskaitytas pranešimas „Istorinė – 

etnologinė Mažosios Lietuvos apžvalga“ (32 lapai). 

2013-08-25 Parengtas ir perskaitytas pranešimas „Zanavykų etnografiniai 

išskirtinumai“ „Versmės“ leidyklos renginyje Sintautuose, Šakių r. 

V. Baltrušaitis 

 

2013- 10- 11d. Kaune 2013m. Baltijos muzeologijos akademijos dalyviams 

perskaitytas pranešimas „Darbo grupių „Naujos tendencijos XXI-ojo amžiaus 

muziejuose“ tyrimo bei „Muziejai ir senstanti visuomenė“ veiklos rezultatų 

apžvalga“ (žr. www.muza.lt 

G. Šapranauskaitė 

VI. RINKINIŲ 

APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS 

IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

Suvesti 500 vnt. eksponatų iš pirminės 

apskaitos knygų į LIMIS. 

Suvesti 1000 skaitmeninių vaizdų į LIMIS. 

Į LIMIS įvesta 547 vnt. naujai priimtų eksponatų duomenys (aktai), papildyti 

informacija iš pirminės apskaitos knygų;  

77 vnt. – J. Samulionytė 

Buities sk. 

D. Šiškauskienė 

 

http://www.muza.lt/
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eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

70 vnt. – I. Levickaitė 

146 vnt. – N. Andrejevienė 

36 vnt. – V. Baltrušaitis 

218 vnt. –  D. Šiškauskienė 

 

Suvesta 1075 vnt. eksponatų skaitmeninių vaizdų (207 eksponatai išduoti 

ilgalaikiam saugojimui; 868 eksponatai ekspozicijose ir saugyklose).  

 

 

 

 

 

J. Banytė 

 R. Urbanė 

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 

1. Vykdyti LIMIS administravimą. 

Pastoviai komunikuoti su Lietuvos dailės 

muziejaus atsakingais darbuotojais, dėl 

LIMIS programos efektyviausio 

pritaikymo ir naudojimo muziejuje. 

Pastoviai kontaktuojama el. paštu dėl LIMIS programos koregavimo ir derinama 

abipusiai naudingi sprendimai.  

 

Konsultuojamasi su kitais muziejais. 

D. Šiškauskienė 

2. Vykdyti LIMIS elektroninių katalogų 

viešųjų prieigų administravimą. 

Į LIMIS viešąją prieigą www.limis.lt pateikta 594 suskaitmeninti eksponatai.  I. Levickaitė 

D. Šiškauskienė 

3. Eksponatų 

skaitmeniniams 

   

3.1. Suskaitmenintų 

eksponatų atranka (nurodyti 

prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, 

fizinė būklė, amžius, rūšis, 

tema, kt.) 

Numatomi skaitmeninti eksponatai: 

parodose, ekspozicijose, fonduose, išduoti 

ilgalaikiam saugojimui, atsižvelgiant į 

eksponatų rūšį, laikymo sąlygas, 

unikalumą bei fizinę būklę. 

Atsižvelgiant į eksponatų rūšį, laikymo sąlygas, unikalumą bei būklę, atrinkta, 

aprašyta ir į LIMIS įvesta 1041 vnt. eksponatų aprašų: 1021 vnt. eksponatas iš 

ekspozicijų ir saugyklų: 

NA temos – 52 J. Samulionytė 

M temos – 115 N.Andrejevienė 

B temos – 101 V.Baltrušaitis 

AP temos – 73, B temos – 4, mp temos – 35 (viso 112) I.Levickaitė Vaškevičienė 

AD, AT temos – 110 E. Nenartavičiūtė 

AP temos – 116 E. Straševičienė 

NA temos – 305  R.Urbanė 

ŽŪ temos – 110 S.Žukauskaitė 

Buities skyrius 

 

Suskaitmeninti 28 eksponatus (8 pastatai ir 

20 Sasnavos bažnyčios eksponatų) 

Įvesta į LIMIS sistemą 8 pastatai: Šeduvos arbatinė (P 6042), gyv. namas iš 

Gintališkių (LBM 35167 LA 69), prekybinis namas iš Šiaulėnų (P6038, PLA 2), 

gyv. prekybinis namas iš Tabariškių (P 6039), gyv. prekybinis namas iš Pušaloto 

(P 6041), gyv. prekybinis namas iš Žeimelio (P 5658), Josvainių karčiama (LBM 

35190 LA 94), Luokės špitolė (P 5659) 

S.Lauciūtė 

Įvesta į LIMIS 12 vnt. Sasnavos bažnyčios ir kt. sakralinės dailės eksponatų: 

altorius P7597; altoriaus retabulas su paveikslu P7692/1/2; paveikslas altorinis 

LBM 50450; paveikslas LBM 50009; paveikslas LBM 50010; paveikslas LBM 

50011; smilkytuvas P7689; žvakidė LBM 50444/1; žvakidė LBM 50444/2; 

žvakidė LBM 50510/1; žvakidė LB 50510/2. 

8 eksponatai liko nesuskaitmeninti dėl sistemos techninių trukdžių. 

I.Dringelytė 

 

3.2. Suskaitmenintų 

eksponatų skaičius  

Suskaitmeninti (nufotografuoti) 1000 vnt. 

eksponatų skaitmeninių vaizdų ir pateikti į 

LIMIS 

 

Įvesta į LIMIS 1041 vnt. eksponatų (906 vnt. pagrindinio fondo; 135 pagalbinio 

fondo). 

Išfotografuota/skenuota 1075 vnt. eksponatų (207 eksponatai išduoti ilgalaikiam 

saugojimui; 868 eksponatai ekspozicijose ir saugyklose).  

Buities sk. 

R. Žaltauskas 

J. Banytė 

 

http://www.limis.lt/
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3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

Dalyvauti pratęsiamame (iki 2013 m. 

gruodžio 31 d.) projekte „Lietuvos 

integralios muziejų informacinės sistemos 

(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“. 

LIMIS sistemos pagalba kuriamoje naujoje 

paslaugoje „Elektroninis muziejų ir 

ekspozicijų gidas“ (E-gidas). 

Naudos gavėjo teisėmis dalyvauja visi 

respublikiniai ir nacionaliniai muziejai. 

Rengti E-gidą apie namo iš Šiaulėnų 

ekspozicijas. 

Projektas įgyvendintas: parengtas E – gidas apie namo iš Šiaulėnų ekspozicijas 

(Valstybinės degtinės parduotuvę, Žydo butą, Geležies parduotuvę), kuris 

pritaikytas mobiliesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams. 

E-gidui pateikta 60 vertingiausių, lankytojų dėmesio labiausiai vertų eksponatų 

aprašai (18 NA, 13 mp, 4 B, 13 AP, 4 M, 7 ŽŪ, 1 LA). Su eksponatais, įtrauktais 

į projektą, galima susipažinti 3 virtualiose parodose LIMIS svetainėje limis.lt: 

„Valstybinė degtinės parduotuvė tarpukario Lietuvoje“ (14 eksponatų aprašų), 

„Tarpukario Lietuvos žydų gyvensena ir namų aplinka“ (7 eksponatų aprašai), 

„Geležies parduotuvė tarpukariu“ (39 eksponatų aprašai). Parengtas 26 psl. E – 

gido tekstas. Redaguotas ir suderintas LIMIS parengtas 21 psl. E – gido tekstas. 

Lankytojams tekstai bus pateikti lietuvių, anglų, gestų kalbomis. 

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

I. Levickaitė 

Vaškevičienė 

D. Šiškauskienė 

N. Andrejevienė 

S. Žukauskaitė 

R. Žaltauskas 

M. Kairytė 

 

 

Neplanuota Dalyvauta projekte „Europeana photography“, Įvesti 223 nuotraukų vertinimai ir 

taisyti 501 nuotraukos aprašai LIMIS-e. 

R. Urbanė 

4. Skaitmeninimo ir darbo 

su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvauti Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centre rengiamose 

Muziejų dienose, mokymuose, 

seminaruose. 

2013-03-12 dalyvauta LIMIS mokymuose LDM, Vilniuje. 

 

Dalyvauta mokymuose: 

(2013-09-17) „Limis portalo muziejaus viešosios prieigos administratorių 

mokymai“; (2013-11-14)„LIMIS nauji funkcionalumai, elektroninė paslauga 

„E.gidas“ 

 

Mokyta dirbti LIMIS Architektūros skyriaus darbuotojos I. Dringelytė, S. 

Lauciūtė; Buities, verslų ir amatų skyriaus darbuotojai J. Samulionytė, V. 

Baltrušaitis, E. Straševičienė. 

 

2013-09-17 dalyvauta LDM Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir 

LIMIS centro organizuotuose mokymuose LIMIS elektroninių katalogų viešųjų 

prieigų administratoriams.  

2013-11-14 dalyvauta LDM Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir 

LIMIS centro organizuotame seminare-pristatyme „LIMIS nauji funkcionalumai, 

elektroninė paslauga „E – gidas“.  

E. J. Morkūnas 

D. Šiškauskienė 

 

J. Samulionytė 

V. Baltrušaitis 

E. Straševičienė 

R. Urbanė 

I. Levickaitė 

D. Šiškauskienė 

 

 

E. J. Morkūnas 

I. Levickaitė 

D. Šiškauskienė 

5. Kiti darbai Tvarkyti architektūros skyriaus archyvą 

(skaitmeninti seną tyrimų medžiagą ir 

brėžinius). 

Nuskenuota 40 vnt. archyvinių brėžinių lapų (iš abiejų pusių): Mičiūnų sodybos 

gyv. namas LBM 44849 – 6 vnt, Mičiūnų sodybos svirnas LBM 44850 – 4 vnt, 

Daujėnų sodybos klojimas LBM 35118 – 7 vnt, Gyvakarų sodybos klojimas LBM 

35139 – 10 vnt, Pakapių gyv. namas LBM 35121 – 7 vnt, Kyliškių sodyba LBM 

35142 – 6 vnt.  

S. Lauciūtė 

Neplanuota Skaityta ir redaguota tvirtinimui parengtų visų temų eksponatų aprašai 1041 vnt. 

Patvirtinta 594 eksponatai. (Muziejaus eksponatai yra aprašomi LIMIS sistemoje, 

aprašai susiejami su skaitmeninėmis bylomis (aprašytais vaizdais, garso įrašais) ir 

patvirtinami, kad būtų galima juos paviešinti). 

E.J. Morkūnas 

 

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 

 

   

1. Informacijos žiniasklaidai Ruošti ir išplatinti informacinius Ruošta ir išplatinta informaciniai pranešimai apie muziejaus veiklą naujienos apie D. Siaurusaitienė 
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apie muziejų, jo rinkinius ir 

renginius rengimas 

(nurodyti numatomų 

parengti informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų kiekį) 

 

pranešimus apie muziejaus veiklą 

(naujienos apie projektus, parodas, 

rinkinius, ekspozicijas): 

Spaudoje – 15, 

Radijuje – 4, 

Televizijoje – 3, 

Interneto svetainėse – 80. 

projektus, parodas, rinkinius, ekspozicijas: 

Spaudoje – 11, 

Radijuje – 4, 

Televizijoje – 5, 

Interneto  svetainėse – 110. 

J. Skardžiūtė 

D.Blaževičienė 

V. Baltrušaitis  

V. Olechnovičiėnė 

T. Morkūnienė 

I. Levickaitė 

2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems 

planuojamos specialios 

reklamos kampanijos) 

Ruošti ir išplatinti informacinius 

pranešimus apie muziejaus renginius, 

skirtus kalendorinėms ir valstybinėms 

šventėms: 

UŽGAVĖNĖS 

VELYKOS 

AMATŲ, DARBŲ IR PRAMOGŲ 

DIENA  

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ 

MALDOS DIENA 

PIRTIES DIENA  

GEDULO IR VILTIES DIENOS 

MINĖJIMAS  

ŠIENAPJŪTĖS STOVYKLA 

VALSTYBĖS DIENOS MINĖJIMAS 

ŽOLINČIŲ RENGINYS „GAMTA – 

MŪSŲ NAMAI“  

FESTIVALIS „MARGOS PIEVOS“ 

ONINĖS IR RUGIAPJŪTĖ 

ŽOLINĖ 

Dviračių žygis ,,DVIRAČIU APLINK 

LIETUVĄ“ 

SPORTO ŠVENTĖ ,,BĖGIMAS PER 

LIETUVĄ“  

Parengti ir išplatinti informacinius 

pranešimus apie šiuos renginius: 

 Spaudoje – 20, 

 Radijuje – 8, 

 Televizijoje – 6, 

Interneto svetainėse – 200. 

Ruošta ir išplatinta informaciniai pranešimai apie muziejaus renginius, skirtus 

kalendorinėms ir valstybinėms šventėms: 

 UŽGAVĖNĖS 

 VELYKOS 

 AMATŲ, DARBŲ IR PRAMOGŲ DIENA  

 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ MALDOS DIENA 

 PIRTIES DIENA  

 GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS  

 ŠIENAPJŪTĖS STOVYKLA 

 ŽOLINČIŲ RENGINYS „GAMTA – MŪSŲ NAMAI“  

 FESTIVALIS „MARGOS PIEVOS“ 

 ŽOLINĖ 

 Dviračių žygis ,,DVIRAČIU APLINK LIETUVĄ“ 

 SPORTO ŠVENTĖ ,,BĖGIMAS PER LIETUVĄ“  

 PASAULINĖ TURIZMO DIENA 

 

Parengti ir išplatinti informaciniai pranešimai apie šiuos renginius: 

 Spaudoje – 12, 

 Radijuje – 6, 

 Televizijoje – 6, 

 Interneto svetainėse – 205. 

 

D. Siaurusaitienė 

J. Skardžiūtė 

3. Kita veikla Dalyvauti susitikimuose su moksleiviais 

Kaišiadorių rajono mokyklose ir 

bibliotekose, skleisti informaciją apie 

muziejų, renginius, edukacijas, paslaugas. 

Neatlikta, kadangi atsakinga darbuotoja išėjo iš darbo.  

 

D. Siaurusaitienė 

V. Pilionis 

Plėsti ryšius su TIC: Kauno miesto, Kauno 

rajono, Kaišiadorių rajono, Vilniaus. 

Plėsti ryšiai su TIC: Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono. 

Organizuotas spausdintos reklaminės medžiagos platinimas, išnaudotos TIC 

D. Siaurusaitienė 

V. Pilionis 
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Organizuoti spausdintos reklaminės 

medžiagos platinimą, išnaudoti TIC 

interneto svetaines informacijos 

talpinimui. 

interneto svetainės informacijos (renginių, parodų) talpinimui. 

Papildyti informaciją prie centrinių vartų. 2013-05-01 papildyta informacija prie centrinių vartų: informaciniame stende 

pakeistos renginių datos, rėmėjų logotipai, pastatytas informacinis terminalas. 

D. Siaurusaitienė 

Organizuoti prekybą atvirukais, knygomis 

ir suvenyrais apie muziejų ir Lietuvą. 

Prekiauta atvirukais, knygomis ir suvenyrais apie muziejų ir Lietuvą pagal 

konsignacijos sutartį su UAB „Terra Publica“.  

D. Siaurusaitienė 

Organizuoti Muziejaus draugų ir rėmėjų 

paiešką. 

Užgavėnių renginiui surasti rėmėjai: UAB ,,Gelumbickienė ir partneriai“, UAB 

,,Barker textiles“, UAB ,,A. Jasevičiaus baldai“, UAB ,,Vilniaus duona“,  AB „ 

Kauno grūdai“. 

Velykų  renginiui surasti rėmėjai :UAB ,,Barker textiles“, UAB ,,Vilniaus 

duona“,  AB  „Kauno grūdai“. 

Amatų , darbų , pramogų  renginiui surasti rėmėjai : UAB ,,Vilniaus duona“ AB „ 

Kauno grūdai“. 

Oninių ir rugiapjūtės renginiui surasti rėmėjai: UAB ,,Barker textiles“, UAB ,,A. 

Jasevičiaus baldai“, UAB ,,Vilniaus duona“,  AB „ Kauno grūdai“. 

Žolinės renginiui surasti rėmėjai : UAB ,,Vilniaus duona“,  AB „ Kauno grūdai“. 

Surasti  nauji rėmėjai AB „ Lytagra“,  „Rumšiškių baldai“.  

V. Pilionis  

Neplanuota Muziejus pristatytas Aukštaitijos turizmo verslo misijos kontaktų mugėje. 

Susitikime dalyvavo 40 turizmo agentūrų, kurios domėjosi muziejaus 

naujienomis, edukacinėmis programomis. Išdalinti lankstinukai apie muziejų bei 

renginių ir edukacijų skrajutės. 

D. Siaurusaitienė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, 

kokiais klausimais buvo 

teikta) 

Teikti konsultacijas etnobotanikos, 

etnokultūros, edukacijų, renginių 

architektūros klausimais pagal temas. 

Konsultuota VDA I kurso magistrantė K. Jankauskaitė apie etnografinius indus.  

Konsultuotas UAB „Aisitė“ vadovas G. Motiekaitis apie etnografinius mėsos 

rūkymo įrenginius. 

J. Samulionytė 

 

 

2013-04 Konsultuoti Kauno miesto muziejaus darbuotojai dėl baldų ekspozicijos 

Kauno pilyje. 

2013-08-21 Konsultuota A. Juodeikienė dėl sodybos Kintų miestelyje atkūrimo ir 

ekspozicijos įrengimo. 

V. Baltrušaitis 

 

2013- 01- 21 Konsultuota Veliuonos kultūros centro direktorė I. Svetlauskienė dėl 

pinikų gamybos ir naudojimo kaimo gyventojų buityje.  

2013-05-16 Konsultuota tautodailininkė L. Steponavičienė dėl nėrinių iš Kėdainių 

r. saugomų LLBM fonduose tyrimų.  

2013-08-14 ir 10-02 Konsultuota D. Tomkuvienė dėl skarų, dėl etnografinių 

audinių paskirties. 

2013-08-21 Konsultuota A. Juodeikienė (Kiminiūtė) dėl sodybos Kintų miestelyje 

atkūrimo ir ekspozicijos įrengimo. 

2013-09-16 ir 09-18 Konsultuota Elena Matulionienė (Klaipėda) dėl delmonų, 

prisegamų kišenių.  

E. Nenartavičiūtė 

 

Konsultuota A. Deltuvienė dėl Rokiškio m. esančio 20 a.pr. gyv. namo dekoro 

keitimo (langai, durys) 

S. Lauciūtė 
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2012-05-06 konsultuota VU Kauno humanitarinio fakulteto IV kurso studentė 

Aistė Gudeliauskaitė – Etnokultūrinių renginių organizavimo ypatumai 

D. Blaževičienė 

T. Morkūnienė 

J.Samulionytė 

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

Parengti  PP prezentaciją „Užgavėnių 

papročiai LLBM“ (tikslinė grupė - 

suaugusieji ir moksleiviai), pateikti 

archyvui.  

Parengta ir pateikta LLBM archyvui PP prezentacija apie Užgavėnių papročius 

LLBM, skirta vaikams ir suaugusiems demonstruoti per renginius ir edukacinius 

užsiėmimus atitinkama tema. 

V. Olechnovičienė 

 

Paruošti medžiagą (užduotis, klausimus, 

mįsles, minkles, patarles) Užgavėnėms – 

„Šiupinynas“ – mįslę, minklę įminsi, 

skanią košę šaukštu kabinsi“. 

Paruošta ir pateikta LLBM archyvui medžiaga (užduotys, klausimai, mįslės, 

minklės, patarlės) Užgavėnėms – „Šiupinynas“ – mįslę, minklę įminsi, skanią 

košę šaukštu kabinsi“ 29 psl. 

 

D. Blaževičienė 

 

Paruošti klausimus viktorinai ,,Švęsk 

Užgavėnes ir keliauk su TALLINK!“ 

Parengta ir pravesta viktorina apie Užgavėnių papročius, organizuojant žaidimą 

TALLINK.  

V. Olechnovičienė 

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

Priimti aukštųjų mokyklų studentus atlikti 

praktikas. 

2013 m. nuo kovo 15 d. iki balandžio 16 d. praktiką atliko Lietuvos kūno kultūros 

akademijos Sporto edukologijos IV kurso studentė. Parašytas muziejuje atliktos 

praktikos vertinimas. Praktika LLBM universitete buvo įvertinta 10 balų. 

D. Blaževičienė 

4. Kita veikla    

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 

   

1. Kadrų kaita (nurodyti 

priimtų / atleistų darbuotojų 

skaičių) 

Priimti darbuotojus sezoniniam darbui. 2013 metais priimti 55 darbuotojai ir atleisti 55 darbuotojai. A.Lygnugarienė 

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje (programos, 

temos, vieta, dalyviai) 

Nekilnojamojo paveldo specialisto 

atestacija ir kvalifikacijos kėlimo kursai. 

Kultūros paveldo akademija, kursai nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto 

kvalifikacijai kelti.  

 

R. Aranauskas 

 

Tęsti priešgaisrinės saugos mokymus (10 

darbuotojų).  

 

Priešgaisrinių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų mokymai. (8 darbuotojai). 

VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas“, suorganizavo kartu su LLBM mokymus 

sodybos prižiūrėtojoms kaip naudotis gesintuvais. Mokymuose dalyvavo 30 

sodybos prižiūrėtojų. 

V. Bukėnas 

A.Lygnugarienė 

Kelti kvalifikaciją pagal poreikius ir 

galimybes. 

2013-03-27 Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, susipažinta su 

muziejuje įdiegta audiogidų įranga, M. K. Čiurlionio dailės galerijos ekspozicija, 

moderniausiomis eksponatų saugyklomis, informacijos apie muziejų sklaidos 

būdais. 

R. Urbanė  

 

2013-07-4/7 dalyvauta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto surengtame 

Prigimtinės kultūros seminare „Ar tautybės esu tos pačios kaip ir žemė“. 

(Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje) 

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

G. Žumbakienė 

2013-09-11 dalyvauta praktiniame seminare „Bendrieji mokymosi rezultatai ir 

bendrieji gebėjimai“ Seminarą vedė A. Hansen iš Jamtli muziejaus (Švedija). 

 

E. J. Morkūnas 

J. Samulionytė 

R. Urbanė  

G. Žumbakienė 

G. Šapranauskaitė 
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 2013-09-18/21 dalyvauta LEM projekto tarptautinėje konferencijoje 

„Besimokantis muziejus“ Bolonijoje, Italijoje.  

2013-09-30 ir 2013-10-04 Dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 

katedros Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymo mokymuose 

„Tikslinių grupių komunikavimas muziejuje“. 

A. Lazauskienė 

 

2013-09-27 Dalyvauta įvadiniame seminare skirtame 2013 m. finansuotų 

Comenius, Grundtvig ir Leonardo da Vinci programų partnerysčių projektų darbo 

grupių atstovams. Kaunas, Švietimo mainų paramos fondas. 

A. Lazauskienė 

 

2013-10-17 dalyvauta Lietuvos mokslo tarybos mokymuose „Socialinių ir 

humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų 

kokybė“ (8 val.). 

N.Andrejevienė 

Dalyvauta Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos ir Kompiuterinių 

programų mokymo centro organizuotuose mokymuose “Darbo teisės pagrindai”. 

A.Lygnugarienė 

V.Pilionis 

F.Bezrodnyj 

R.Banys 

VšĮ VU Tarptautinio verslo mokykla „Dokumentų valdymo aktualijos ir 

pakeitimai. 

A. Kazlauskienė 

Seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo praktiniai aspektai“; VP administravimo, 

konsultavimo ir audito centras.  

J. Sadonienė 

Seminaras „Žemesniojo lygio biudžeto vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo 

ypatumai ir susijusių teisės aktų pakeitimų komentarai“; Ekonomikos mokymo 

centras.  

I. Banienė 

Baltijos paveldo kursai organizuojami Gotlando universiteto vyko Švedijoje.  R. Bertašiūtė 

Dalyvauta VšĮ D&DM Privalomojo higienos įgūdžių mokymuose ir gautas 

pažymėjimas.  

R. Ludavičius 

Dalyvauta Estijos Respublikoje, Taline, Baltijos šalių muziejinio tinklo „Baltnet“ 

konferencijoje.  

R. Bertašiūtė 

Dalyvauta Italijoje, Bolonijoje projekto „Besimokantis muziejuje“ konferencijoje.  G.Šapranauskaitė 

R. Urbanė 

 Dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros mokymuose, 

„Prevencinis konservavimas muziejuje“.  

M.Kairytė 

Dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto katedros mokymuose „Modernaus 

muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas”.  

J.Skardžiūtė 

R.Urbanė 

M.Kairytė 

Dalyvauta VMI ir Kauno prekybos ir pramonės amatų rūmų organizuotame 

seminare “Aktualūs darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai”.  

A.Lygnugarienė 

S.Plaščinskienė 

Dalyvauta naujos buhalterinės programos FVAIS seminaruose.  I.Banienė 

B.Gudeliauskienė 

E.Arbačiauskienė 
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Dalyvauta Lietuvos istorijos institute konferencijoje „Savas ir kitas 

šiuolaikiniuose tyrimuose“, skaitytas pranešimas „Etnografinių lauko tyrimų 

specifika“ savos žaislų rekonstrukcijos”.  

E.J.Morkūnas 

N.Andrejievienė 

 

Dalyvauta Viešųjų pirkimų agentūros organizuojamame seminare” Viešųjų 

pirkimų vykdymas pradedantiesiems“. 

R.Volkaitė-

Kilbauskienė 

Dalyvauta 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ seminare. 

R.Volkaitė-

Kilbauskienė 

Dalyvauta Administracijos darbuotojų asociacijos seminaruose “Darbo sutarties 

sudarymo ir nutraukimo probleminiai aspektai praktikams“ ir “Viešieji pirkimai 

praktikams”. 

A. Lygnugarienė 

A.Andriulaitis 

Dalyvauta LMA organizuojamame seminare “Lietuvos muziejų kelias: patirtis ir 

plėtojimo 2014-2018 m. gairės”. 

V. Reipaitė 

Dalyvauta UAB „Verslo aljansas“ organizuotuose medkirčio bei aukštalipio 

mokymuose ir gauti medkirčio ir aukštalipio pažymėjimai.  

S.Genevičius 

D.Ulozas 

D.Pročkys 

Dalyvauta Lietuvos Edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto 

surengtuose 5 dienų mokymuose muziejininkams edukatoriams „Lietuvos 

muziejų edukatorių pedagoginės kompetencijos plėtojimas: II etapas. Šiuolaikinės 

ugdymo (si) technologijos ir auklėjimo strategijos ir jų taikymas muziejų 

edukacinėje veikloje“. 

A. Augustaitienė, 

V. Olechnovičienė 

3. Kita svarbi informacija 

apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 
Kontroliniai rodikliai: 

1. Skaitytojų skaičius  40 

2. Išduoti spaudinių  840 

3. Lankytojų skaičius  1300 

Bibliografinis informacinis darbas: 

Papildyti abėcėlinį, sisteminį katalogą. 

Spaudinių fondas: 

Įsigytus spaudinius suinventorinti, 

aprašyti, išdėstyti; 

Užsakyti periodinę spaudą; 

Rengti parodą ,,Naujos knygos“. 

Mokslinis archyvas: 

Sutvarkyti gautą medžiagą. 

Žinybinis archyvas: 

Surinkti ir sutvarkyti LLBM archyvinę 

medžiagą už 2011 m. 

2013 m. 

1. Skaitytojų skaičius                          41 

2. Išduota spaudinių                          782 

3. Lankytojų skaičius                      1038 

Bibliografinis informacinis darbas: 

Abėcėlinis, sisteminis katalogai papildyti 54 kortelėmis. 

Spaudinių fondas: 

Įgyta 27 vnt. leidinių: 24 dovanota, 3 pirkta. 

Įgyti leidiniai suinventorinti, aprašyti, išdėstyti pagal UDK.  

Užsakyta periodinė spauda 2014 m. „Kaišiadorių aidai“, „Liaudies kultūra“, 

„Tarp knygų“, „Voruta“. 

Nuolat rengta paroda „Naujos knygos“. Išeksponuota 27 vnt. knygų. 

Mokslinis archyvas: 
Suinventorinta gauta medžiaga – 15 bylų rašytinės medžiagos ir 6 CD. 

Išduota 1183 bylos. 

Žinybinis archyvas: 
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Išduoti dokumentus (įsakymų, asmens 

sąskaitų kortelių kopijas) LLBM 

buhalterijai, rengiant pažymas apie darbo 

užmokestį. 

Sutvarkyta LLBM archyvinė medžiaga už 2011 m.: apyrašuose Nr. 1-5 padaryta 

31 byla, sunumeruoti 2254 lapai. 

Išduota 213 bylų. 

Tvarkyti ekspedicijų, tyrimų ir projektinę 

medžiagą ir ją priduoti į LLBM archyvą.  

Priduota: KETURIŲ SODYBŲ KAIMO (unikalus kodas 10317) gyvenamojo 

namo (1A1/M, unikalus Nr. 4594-0099-7014) TVARKYBOS DARBŲ 

PROJEKTAS. Komplektas. 

KETURIŲ SODYBŲ KAIMO (unikalus kodas 10317) gyvenamojo namo, svirno 

su tvartu, daržinės – tvarto ir klojimo TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO 

projektiniai pasiūlymai. Komplektas. 

R. Aranauskas 

Tvarkyti ekspedicijų, tyrimų ir projektinę 

medžiagą ir ją priduoti į LLBM archyvą.  

Buities sk. darbuotojai į archyvą atidavė 3 bylas: 

1. „Apie Kamajų apylinkių siuvėjus Ruželes“. 9 psl.  

2. „Paroda „Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ muziejaus 

miestelio name iš Plungės (muzikontinėje) 2012 05 10 – 09 30, 2013 05 01 – 09 

30”. 51 psl. 

3. „Virtualios parodos, 2010-2013 metais eksponuotos LLBM svetainėje“. 57 psl. 

 

I. Levickaitė 

J. Samulionytė 

S. Žukauskaitė 

S. Žukauskaitė 

Iššifruotos Asios Gutermanaitės paskaitos: „Miestelio žydų kasdieninis gyvenimo 

būdas ir namų aplinka“ (10 psl.), „Žydų virtuvės ypatumai“ (11 psl.), „Žydų 

švenčių ciklas“ (16 psl.). 

R. Urbanė 

Pateikti  teminės ekskursijos  „Čia mūsų 

miestelis“ medžiagą archyvui. 

Pateikta archyvui metodinė medžiaga ir PP prezentacija, skirta teminei ekskursijai 

vaikams ir suaugusiems „Čia mūsų Miestelis“ (101 p., 63 skaidrės). 

V. Olechnovičienė 

Pateikti edukacinio užsiėmimo 

„Kūdikystė, vaikystė senojoje pirkioje“ 

medžiagą archyvui. 

Pateikta LLBM archyvui  edukacinio užsiėmimo „Kūdikystė, vaikystė senojoje 

pirkioje“ medžiaga 90 psl. 

D. Blaževičienė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

 

Sutvarkyti, pertverti įvairių tipų tvoras 

Žemaitijos ir Suvalkijos sektoriuose. 

Žemaitijos sektorius: Žemaitijos sektoriaus pinučių tvorų remontas (207 m) ir pusiau 

gulstinės tvoros remontas (517,7 m). 

Suvalkijos sektorius: Paluobių sodybos pinučių tvoros remontas (30m), Obelynės 

sodybos lentinės tvoros remontas (200m), statinių tvoros remontas (80m), darželio 

tvoros remontas (80m). 

Aukštaitijos sektorius: Kirdeikių sodybos statinių tvoros remontas (35m), 

Aukštaitijos kaimo kartinės tvoros darželio remontas (30m) ir pinučių tvoros 

remontas (550m),  

Dzūkijos sektorius: 26,8 m pinučių, 23 m karčių, 109 m skeltų karčių, 32,5 m 

kuoliukų, 8,5 m stačių lentų. 

Viso aptverta 1985,3 m sodybų tvorų. 

Statybos 

restauravimo sk. 

Apmatuoti, paskaičiuoti ir surašyti 

defektinių darbų sąrankas, atliktų darbų 

aktus, statybinių medžiagų ir detalių 

nurašymo aktus. 

Sudaryta 19 eksponatinių pastatų ir kt. ekspozicijos objektų defektinių aktų ir 18 

atliktų darbų priėmimo aktų. 

A.Kazlauskienė 

Tęsti Vabalų gyvenamojo namo vidaus 

įrengimo darbus. 

Sudėti grindų balkiai (40 vnt.) Statybos 

restauravimo sk. 

 Įlaminuota 30 sodybų prižiūrėtojų darbo pažymėjimų. 

Išlyginti, sukirpti ir apsiūti 126 audinio pavyzdžiai. 

J. Mačiūtė 
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Iškirpta 10 popierinių užuolaidų edukaciniams užsiėmimams. 

Išfotografuota buities skyriaus 60 nuotraukų eksponatų projektui (muziejinės 

vertės daiktų įsigijimui) 

Pagaminti įvažiavimo leidimai 200 vnt. 

Pagamintos vizitinės kortelės muziejaus darbuotojams (lietuvių ir anglų kalba). 

J. Mačiūtė  

V. Pilionis 

3. Kitų padalinių darbas 

3.1. Technikos ir ūkio sk. 

 

 

 

 Vandenvietėje pakeistas ir apjungtas išsiplėtimo indas 450l talpos. 

Uždengtas ūkinio garažo stogas (150 m
2
) ir įrengta elektros instaliacija. 

Patobulinta elektros instaliacija eksponatų saugykloje. Naujai pastatytas dvivietis 

medinis tualetas ūkiniame kieme ir įleistos kubinės surinkimo talpos, 

atitinkančios ES reikalavimus. Mediniuose tualetuose įrengtas apšvietimas. 

Miestelyje prie vežiminės, pakloti nuotekų vamzdžiai tarp kanalizacijos šulinių 

(4m). Mičiūnų sodyboje pakeistas elektrinis įvadinis kirtiklis ir sumontuota 

nuotekų relė. 

Pakapių sodyboje sumontuota nuotekų relė. 

Technikos ir ūkio 

sk. 

 

3.2. Miškotvarkos ir 

kraštovaizdžio sk. 

 

Parengti ir atnaujinti sodybų želdinių 

ekspozicijas lankymo sezonui. Visą sezoną 

vykdyti želdinių ekspozicijų priežiūrą. 

Rudenį ekspozicijas paruošti žiemai. Dirbti 

interpretatore muziejaus renginiuose. 

Parengtos ir atnaujintos sodybų želdinių ekspozicijos lankymo sezonui. Visą 

sezoną vykdyta želdinių ekspozicijų priežiūra. Rudenį ekspozicijos paruoštos 

žiemai. Ekspozicijas uždarius jos toliau prižiūrėtos, sutvarkytos gėlių ir daržovių 

sėklos, pasiruošta žemė kambarinių gėlių persodinimui.  

Pinti vainikai Valstybės dienos minėjimui (07.06.). 

 

G. Žumbakienė 

Paruošti sodybas sezono atidarymui. Visą 

sezoną tvarkyti ir šienauti sodybas, 

teritoriją. Atlikti atrankinį sanitarinį 

kirtimą kvartaluose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr 4, 

Nr.5, Nr.6, Nr.8, Nr.9.  Gaterinėje išpjauti 

muziejui reikiamą medieną ir lentas. 

Apželdinti tris plyno kirtimo biržes: kv. 

Nr.8 skl.5, 22 ir kv. Nr. 9 skl. 26. Prižiūrėti 

bityną. Paruošti ir apsėti javais 5,0 ha 

žemės plotą. Paruošti šieną arkliams. 

Paruoštos  sodybos sezono atidarymui: pavasarį  įdirbti daržai, pasėti linai, 

grikiai, sukaltos kartys apyniams, teritorijoje išlyginti kurmių  ir šernų išrausti 

laukai. Pasėta 1.20 ha avižų  ir 1, 69 ha kviečių, 0,97 ha rugių. 

Šienauta muziejaus teritorija aplink ekspozicines sodybas.  

Pagaminta: tvoroms tverti eglinių karčių - 9 ktm, stogams dengti drebulinių 

karčių- 5 ktm  ir 58 t šieno. 

Vykdytas sanitarinis  miško kirtimas kvartaluose Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr 4, Nr.5, 

Nr.6, Nr.8, Nr.9. 

Miške pagaminta 169 ktm rąstinės medienos. Supjauta ir suskaldyta 50,03 ktm 

malkų. 

Gaterinėje išpjauta: 216,881  ktm rąstų, gauta 137,6 ktm lentų. 

Apželdintos 3 plyno kirtimo biržės: kv. Nr.8 skl.5, 22 ir kv. Nr. 9 skl. 26. 

 Rudenį 2 biržės papildytos eglės sodinukais: kv. 9 skl. 35 ir kv. 4 skl. 11,12,15. 

Surengtame arklių aukcione parduoti 4 stambiųjų žemaitukų veislės arkliai. 

Bityno darbai: pavasarį atliktas peržiemojusių bičių šeimų patikrinimas (31 

šeima).  Surinkta 358 kg medaus.  

Miškotvarkos ir 

kraštovaizdžio sk. 

 

Direktorė        ___________________________     Violeta Reipaitė 

(Vadovo pareigos)               (parašas)      (vardas, pavardė) 

2013-02-12 

(Užpildymo data) 

____________________________________ 

 


