
 PATVIRTINTA 

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus  

2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-7 

 

      

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS  

2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

VEIKLOS APŽVALGA 

Įgyvendinant Kėdainių rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano 05 

programą „Kultūros veiklos plėtra“ Muziejus dalyvauja įgyvendinant 02 tikslo „Išsaugoti istorinę 

atmintį“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą“ priemonę 01 

Organizuoti ir užtikrinti muziejaus ir jo skyrių veiklą. 

Kėdainių krašto muziejų sudaro šeši struktūriniai padaliniai: Krašto muziejus, Daugiakultūris 

centras, Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Tradicinių amatų centras Arnetų name, V. Ulevičiaus medžio 

skulptūrų muziejus ir 1863 m. sukilimo muziejus. Kiekvienas struktūrinis padalinys vykdo skirtingas 

funkcijas: Krašto muziejuje veikia ekspozicijos, rengiamos ekskursijos ir edukacinės pamokos, saugomi 

eksponatai, vykdoma mokslinė – tiriamoji veikla. Daugiakultūriame centre rengiamos keičiamos 

parodos, vyksta klasikinės ir džiazo muzikos koncertai, įvairūs kultūriniai renginiai, edukacinės 

pamokos, vyksta klubinė įvairių kūrėjų, tautinių bendrijų ir nevyriausybinių organizacijų veikla. 

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje rengiamos ekskursijos ir įvairūs renginiai, o V. Ulevičiaus medžio 

skulptūrų muziejuje eksponuojami drožėjo sukurti darbai. 1863 m. sukilimo muziejuje veikia sukilimui 

skirtos ekspozicijos, parodos, įvairūs kultūriniai renginiai. Nuo 2015 m. vasaros Arnetų name pradėjo 

veikti Tradicinių amatų centras. 

2018 m. Kėdainių krašto muziejuje dirbo 33 darbuotojai, iš jų 21 kultūros ir meno darbuotojas. 

15 kultūros ir meno darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 

Muziejaus rinkinį sudarė 53037 eksponatai. 2018 m. muziejuje, jo skyriuose, viešose miesto 

erdvėse ir kitose institucijose buvo surengta 38 parodos, 128 renginiai, 691 ekskursija, 1072 edukaciniai 

užsiėmimai, apsilankė 62080 muziejaus, jo skyrių ir renginių lankytojų, iš jų – 12794 renginių dalyviai, 

8733 edukacinių užsiėmimų dalyviai, 8042 viešojo amatų demonstravimo ir mokymų dalyviai, 

restauruota 10 eksponatų, reikia restauruoti ir konservuoti – 98 eksponatus, mokslinėse konferencijose 

skaityta 6 pranešimai, vykdyti 7 projektai.  

Didesnę dalį lėšų savo kultūrinei veiklai muziejus gauna vykdydamas projektus ir kaip paramą. 

2018 m. iš viso buvo gauta 92 704 Eur: muziejaus parengtų projektų įgyvendinimui, iš LKT gauta 37700 

Eur, iš KPD – 900 Eur, NVŠ programoms buvo skirti 7056  Eur, NSŠ programai – 800 Eur, fizinių ir 

juridinių asmenų paramą sudarė 23147 Eur, 2 proc. pajamų mokesčio – 486 Eur, už atsitiktines paslaugas 

muziejus gavo 22615 Eur. 
 

Kėdainių krašto muziejaus išsami 2018 m. veiklos ataskaita pateikta priede. 
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Skirti                    

2018  

metų 

asignavi

mai, 

Eur 

Panaud

oti                 

2018  

metų 

asignavi

mai, 

Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadi 

nimas 

P
la

n
a

s 

F
a

k
ta

s 

Nukrypimų 

nuo plano 

priežastys 

ir/ar tolesni 

veiksmai, 

komentarai 

Kultūros veiklos plėtra             

01 Išsaugoti istorinę atmintį           

01 01 Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą           
01 01 01 Organizuoti ir 

užtikrinti 

muziejaus ir 

jo skyrių 

veiklą 

1 Organizuoti ir 

užtikrinti 

muziejaus 

darbuotojų 

darbą 

 Direktorius 

SB  279100 279100 
Etatų 

skaičius 
31 31  

  

  

    2 Organizuoti 

ūkinę veiklą 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

SB 

ĮP 

VB 

KT 

ES 

65700 

22615 

   

  18433  

  7056 

65700 

19122 

  3320 

  2320 

  7416  

Padalinių 

skaičius 
6 6  

    3 Vykdyti 

pirminę 

eksponatų 

apskaitą, juos 

inventorinti ir 

skaitmeninti 

Fondų 

saugotojas, 

muziejininkai, 

fotografas 
Eksponatai 

Ne mažiau 1200 

suskaitmenintų 

eksponatų, 9000 

eksponatų, įvertintų 

tikrąja verte; 

suskaitmeninti 1258 

eksponatai, 10949 

įvertintas tikrąja 

verte  

4. Organizuoti 

renginius ir 

edukacinius 

užsiėmimus 

Direktorius, 

skyrių vadovai 

Renginių ir 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius 

Ne mažiau 90 renginių, 

37 edukacinių programų  

159 renginiai, 41 

edukacinė programa 
 

5. Vykdyti 

leidybinę ir 

mokslinę 

veiklą 

Muziejininkai 

SB       

KT 

5500     

6000 

5500      

6000 

Parengtų 

leidinių, 

straipsnių, 

pranešimų 

skaičius 

Vienas leidinys, ne 

mažiau 2 mokslinių 

straipsnių, ne mažiau 3 

pranešimų 

2 leidiniai, 10 

straipsnių, 6 

pranešimai ir 27 

paskaitos 
 

6. Vykdyti 

projektinę 

veiklą 

Direktorius 

Skyrių vadovai 

VB     

ES 

 

 

38600 

 

 

38600    

20000 

 

Projektų 

skaičius 

 

Ne mažiau 3 projektų 

 

7 projektai 

 



01 01 Iš viso uždaviniui 443004 447078         

01 Iš viso tikslui 443004 447078         
Iš viso programai 443004 447078         

Iš viso programoms vykdyti 443004 447078     
Iš jų:         

SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 372915 369422     
Savivaldybės biudžetas SB 350300 350300     
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB 

  
    

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA         
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 22615 19122     
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF         
Skolintos lėšos SK         
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP         

KITOS LĖŠOS 70089  77656     
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES 7056  27416     
Valstybės biudžeto lėšos VB 38600  41920     
Privačios – investuotojų lėšos PR         
Kiti finansavimo šaltiniai KT   24433    8320     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 m. Kėdainių krašto muziejaus veiklos plano ataskaitos priedas 

 

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2018 M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Rengti muziejaus vidaus 

tvarką reguliuojančius 

dokumentus 

1. 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintas Kėdainių krašto muziejaus 

darbdaviui priklausančių ir darbuotojui perduotų priemonių, turto ir lėšų 

naudojimo tvarkos aprašas. 

2. 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintas Kėdainių krašto muziejaus 

atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų atleidžiant darbuotojus darbdavio 

iniciatyva, nesant jų kaltės tvarkos aprašas. 

3. 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintos Kėdainių krašto 

muziejaus asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 

R. Žirgulis 

2. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos 

ir užsienio organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

Dalyvauti įvairių organizacijų 

veiklose 

Muziejus tapo Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariu. R. Žirgulis 

3. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Teikti paraiškas projektų 

finansavimui 

 

1. Įvykdytas projektas „Europos žydų kultūros diena – 2018 Kėdainiuose”, 

finansuotas Kultūros paveldo departamento, 900 Eur. 

2. Įvykdytas projektas „Kraštiečiai, kūrę nepriklausomą Lietuvą“, finansuotas 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, 900 Eur. 

3. Įvykdytas projektas  Etno dirbtuvės „Paukštis tautosakoje ir amatuose“, 

finansuotas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, 700 Eur. 

4. Įvykdytas projektas „Radviliada – 2018“, finansuotas LKT, 6000 Eur. 

5. Įvykdytas projektas „Cz. Miloszo festivalis – 2018“, finansuotas LKT, 

12000 Eur. 

6. Įvykdytas projektas „Išmanusis Kėdainių istorijos gidas“, finansuotas 

LKT, 7000 Eur. 

7. Įvykdytas projektas „Pirmojo 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų 

mūšio rekonstrukcija ir 3 D vizualizacija”, finansuotas LKT, 12700 Eur. 

8. INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programai pateiktas projektas 

„Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“, kuriame bus 

dalyvaujama partnerio teisėmis. Paskirta 200 088,98 Eur. 

9. LKT pateiktas projektas „Radviliada – 2019”. Paskirta 9160 Eur. 

10. Dalyvauta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonei 

„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ pateikiant Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos paraišką „Kėdainių krašto muziejaus 

A. Pečiulytė 

 

A. Pečiulytė 

 

R. Lukminienė 

 

R. Žirgulis 

R. Žirgulis 

 

R. Žirgulis 

 

R. Žirgulis 

 

R. Žirgulis 

 

 

R. Žirgulis 

R. Žirgulis 

 



aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir 

žinomumą”. Paskirta 373 314,65 Eur. 

4. Kiti darbai    

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių 

skaičius, svarstyti klausimai) 

Organizuoti Rinkinių 

komisijos darbą 

Įvyko 17 Rinkinių komisijos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 

dovanojamų, perduodamų ir perkamų muziejinių vertybių priėmimo į 

muziejaus fondus klausimai, bei patvirtintas eksponatų vertinimo tikrąja verte 

skaičius ir suma. 

R. Vertelienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

Įsigyti naujus eksponatus Įsigyti 554 eksponatai: 53 iš jų – pirkti, 246 – perduoti, 255 – dovanoti. Šie 

eksponatai suskirstyti į skyrius: Archeologijos – 171, Istorijos – etnografijos 

– 12, Raštijos – 66, Fotografijos – 124, Dailės – 102, Numizmatikos – 4, 

Pagalbinio skyriaus – 75. 

R. Vertelienė 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, 

dalyviai) 

Organizuoti ekspedicijas ir 

lauko tyrimus 

1. Europinio Šv. Jokūbo kelio maršruto atkarpų Kėdainių rajone sudarymas. 

Pasmilgys, Daukšiai, Daumantai, Dotnuva, Akademija, Žemaičiai, 

Špitolpievis, Meironiškėliai, Meironiškiai, Deveikiškiai, Pajieslys, 

Guptilčiai, Vosbučiai, Šilainiai, Paliepiai, Pašušvys, Krakės, Padotnuvys, 

2018 m. rugpjūčio 30 - rugsėjo 5 d. 

2. Lauko tyrimų fiksacija. Kėdainių miesto gatvėse ir namuose, įrašinėjant į 

garso ir video laikmenas liudijimus apie miesto tarpukario ir karo meto 

laikotarpį. 2018 m. gruodžio mėn. 

V. Banys 

 

 

 

 

 

1.4. Kiti darbai  Archyvinių dokumentų, rankraščių ir kitos istorinės medžiagos apie 

Kėdainių rajoną skaitmeninimas ir archyvavimas. 

V. Banys 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 

aktų, įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

Vykdyti pirminę eksponatų 

apskaitą 

Išrašyti 28 eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktai. Į pirminės 

apskaitos knygas (GEK) surašyti 342 eksponatai. 

R. Vertelienė 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Inventorinti eksponatus Suinventorinti 1200 pagrindinio fondo eksponatai ir 73 pagalbinio fondo 

eksponatų. 

 

R. Vertelienė 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

   

2.5. Kiti darbai Įvertinti eksponatus tikrąja 

verte 

Tikrąja verte įvertinti 10949 eksponatai. 

 

R. Vertelienė 

J. Nekrašienė 

A. Juknevičius 

R. Adomaitienė 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    



3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) 

   

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių), 

Restauruoti eksponatus Restauruoti 10 pagrindinio fondo Istorijos – etnografijos skyriaus eksponatų. R. Vertelienė 

3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, 

salių kiekį, atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

   

3.4. Kiti darbai Gerinti eksponatų saugojimo 

sąlygas 

Perkelti į naujai įrengtas patalpas (palėpėje) pagrindinio fondo Dailės 

skyriaus eksponatai. 

R. Vertelienė 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    

1. Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

Aptarnauti muziejaus ir jo 

padalinių lankytojus 

Kėdainių krašto muziejuje: 

Iš viso lankytojų - 6925 

Pavienių lankytojai – 568 

Organizuotų lankytojų – 3988, iš jų moksleiviai - 1068 

Ekskursijų skaičius: 158 

Edukacinių užsiėmimų - 74 

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 2076 

Renginių dalyvių skaičius – 293, iš jų moksleiviai – 256 

Daugiakultūriame centre:  

Iš viso lankytojų - 8918 

Pavienių lankytojų – 600 

Organizuotų lankytojų –2027, iš jų moksleiviai – 627 

Renginių dalyvių skaičius – 5753 , iš jų mokiniai – 1609 

Ekskursijų skaičius - 87 

Edukacinių užsiėmimų – 25 

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius - 538 

1863 m. sukilimo muziejuje: 

Iš viso lankytojų - 5820 

Pavienių lankytojų – 1013 

Organizuotų lankytojų – 2803, iš jų moksleiviai - 939 

Ekskursijų skaičius – 110 

Edukacinių užsiėmimų – 20. 

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius - 240 

Renginių dalyvių skaičius - 1764, iš jų moksleiviai – 496 

Kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje: 

Iš viso lankytojų - 9898 

Pavieniai lankytojai – 1317 

R. Žirgulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pečiulytė 

 

 

 

 

 

 

 

A. Galvanauskienė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizuotų lankytojų - 4661, iš jų moksleiviai – 1547 

Ekskursijų skaičius – 129 

Renginių dalyvių skaičius – 3920, iš jų moksleiviai – 1162 

V. Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejuje: 

Iš viso lankytojų – 2980 

Pavienių lankytojų – 685 

Organizuotų lankytojų – 2295, iš jų moksleiviai - 1019 

Ekskursijų skaičius – 68 

Tradicinių amatų centre Arnetų name: 

Iš viso lankytojų – 11497 

Pavienių lankytojų – 754 

Organizuotų lankytojų – 3800, iš jų moksleiviai - 1836 

Ekskursijų skaičius – 139 

Edukacinių užsiėmimų – 953 

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 5879 

Renginių dalyvių skaičius - 1064, iš jų moksleiviai – 69 

 

Muziejaus renginiuose viešose Kėdainių senamiesčio ir rajono erdvėse 

dalyvavo apie 8 000 lankytojų. 

 

Iš viso 62080 lankytojų (24511 muziejaus ir jo padalinių lankytojų, ekskursijų 

dalyvių, 12794 renginių dalyviai, 8000 renginių viešose erdvėse lankytojų, 

8733 edukacinių užsiėmimų dalyviai, 8042 viešojo amatų demonstravimo ir 

mokymų dalyviai), 691 ekskursijų, 1072 edukaciniai užsiėmimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Lukminienė 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

Rengti ir vykdyti edukacines 

programas muziejuje ir jo 

padaliniuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinės istorinės programos Kėdainių krašto muziejuje: 

1. „Ką pasakoja akmeninis kirvukas“, 1 - 5 kl. mokiniams. 

2. „Seni daiktai prabyla“, 1 - 4 kl. mokiniams. 

3. „Gyvenimo dvare atspindžiai“, 9 - 12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

4. „Kėdainiai - dviejų XX a. nepriklausomų Lietuvos Respublikų 

laikotarpiu“, 9 -12 kl. mokiniams. 

5. „Viena diena viduramžių mieste“, 1 – 6 kl. mokiniams. 

6. „Knygnešių keliais“, 1 - 6 kl. mokiniams. 

7. „Radvilų giminės istorija“, 1 – 6 kl. mokiniams. 

8. „Senieji Lietuvos ir Kėdainių herbai“, 1 - 6 kl. mokiniams. 

9. „Arbatos paslaptys“, 1 – 6 kl. mokiniams. 

10. „Tremtis ir partizaninis judėjimas Kėdainių krašte“, 9 – 12 kl. mokiniams. 

11. „Kėdainiai – Mikalojaus Daukšos ir Česlovo Milošo žemė“, 9 – 12 kl. 

mokiniams. 

12. „Anos Frank istorija šiandienai“, 8 – 10 kl. mokiniams. 

13. „Kėdainių miestietiškoji kultūra“, 9 – 12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

14. „Rugio kelias“, 1 – 4 kl. mokiniams. 

R. Adomaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. „Senoji liaudies skulptūra. Kryžiaus simbolis“, 5 - 10 kl. mokiniams. 

16. „Nevėžio slėnio paslaptys“, 7 – 12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

17. „Gyvenimas už „geležinės uždangos“. Kėdainiai sovietmečiu“,             9 

- 12 kl. mokiniams. 

18. „Reformacijos ženklai Kėdainiuose“, 9 – 12 kl. mokiniams. 

     Paruošta ir pristatyta programa „Seni daiktai prabyla“  kultūros pasui 

gauti, 2018 m. liepos mėn.  

     Edukacinės programos vyksta Kėdainių krašto muziejuje visus metus. 

 

Edukacinės etnokultūrinės programos Kėdainių krašto muziejaus 

Tradicinių amatų centre Arnetų name: 

19. „Audimas“ 

20. „Juostų pynimas“ 

21.  „Keramika“ 

22.  „Pynimas iš vytelių“ 

23.  „Drožyba“ 

24.  „Margučių marginimas vašku“ 

Naujos edukacinės programos: 

25. „Skudurinukė“, 1 - 8 kl. mokiniams. 

26. „Vėlinukas“, 1 - 12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

27. „Karpinukai“, 1 - 12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

      Edukacijos vyksta moksleiviams ir suaugusiems visus metus. Margučių 

marginimas vašku vyksta moksleiviams ir suaugusiems dvi savaitės iki 

Velykų ir dvi savaites po Velykų 

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name vykdytos     

5 neformaliojo vaikų švietimo programos: „Audimas staklėmis”, „Tautinės 

juostos”, „Vytelių pynimas”, „Lietuvių liaudies keramika”, „Medžio 

drožyba”. Programose dalyvavo 66 Kėdainių rajono moksleiviai.         

Edukacinės programos vyko vasario – gegužės mėn., spalio - gruodžio mėn. 

Sukurta nauja programa „Vilnos kelias“. Programoje dalyvavo 18 

moksleivių. Edukacinė programa vyko spalio - gruodžio mėn. Viso NVŠ 

programose dalyvavo 84 Kėdainių rajono moksleiviai. 

 

Edukacinės programos Daugiakultūriame centre: 

28. „Religinių konfesijų maldos namai“. Trukmė – 2 val., skirta 8–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

29. „Holokaustas“. Trukmė – 1 val., skirta 8–12 klasių mokiniams.  

30. „Štetlas ir tradicijos“. Trukmė – 1,5 val., skirta 5–12 klasių mokiniams, 

suaugusiems. 

31. „Daugiakultūris Kėdainių kraštas“. Trukmė – 1,5 val., skirta 5–12 klasių 

mokiniams.    
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32. „Pasaulio tautų teisuoliai. Kas jie?“. Trukmė – 1 val. skirta 8–12 klasių 

mokiniams. 

33. „Ir ten kadaise gyveno žydai“. Pažintinės ekskursijos metu aplankomi 

Kėdainių krašto miesteliai, kuriuose iki II pasaulinio karo gyveno gausios 

žydų bendruomenės (Josvainiai, Krakės, Dotnuva, Šėta), susipažįstama su tų 

miestelių istorija, apžiūrimi išlikę žydų paveldo ženklai, kapinės ir masinio 

sušaudymo vietos. Trukmė – 6 val., skirta vyresnių klasių mokiniams ir 

suaugusiems. 

34. „Kėdainių krašto dvarai: didingos praeities atspindžiai“. Pažintinės 

ekskursijos metu aplankome Taučiūnų kaime esantį paminklą pirmajam 

žuvusiam Lietuvos savanoriui P. Lukšiui, apžiūrime Stasynės, Lančiūnavos, 

Pavermenio dvarus ir  Krekenavos regioninio parko ekspoziciją, pasigrožime 

moderno stiliaus Terespolio dvaru ir pasivaikštome po Dotnuvos dvaro parką.  

Trukmė – 6 val., skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. 

35. „Reformacijos istorijos pėdsakais vidurio Lietuvoje“. Pažintinės 

ekskursijos metu aplankome Kulvą, Žeimius, Jonavą, Deltuvą ir 

susipažįstame su žymių reformatų asmenybių nuveiktais darbais ir išlikusiu 

protestantizmo epochos paveldu. Trukmė – 6 val., skirta vyresnių klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

 

Edukacinės programos 1863 m. sukilimo muziejuje: 

36. „Paberžė ir 1863 m. sukilimas”. Istorinė tema, skirta 5–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

37. „Gyvenimas po 1863 m. sukilimo”. Istorinė tema, skirta 5–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

38. „Paberžės simboliai - saulutės, koplytstulpiai, stogastulpiai, dubenuotieji 

akmenys”. Dailės tema, skirta 5–12 klasių mokiniams ir suaugusiems. 

39. „1863 m. sukilimas Lietuvoje”. Istorinė tema, edukacinė programa skirta 

7–12 klasių mokiniams ir suaugusiems. 

40. „1863 m. sukilimo atmintinos vietos“. Istorinė tema, skirta 5–8 klasių 

mokiniams. 

Nauja edukacinė programa: 

41. „Lietuvos valstybingumo simboliai“. Istorinė tema, skirta 5–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems.  

Edukacinės programos vyko Paberžėje ir 1863 m. sukilimo muziejuje   ištisus 

metus. 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veikla. 

Kūrybinės dirbtuvės „Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje“ 

1. Edukacinis užsiėmimas „Vaistingųjų žolynų paskirtis ir pritaikymas 

kasdienybėje“, 2018-08-22. 
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2. Edukacinis užsiėmimas „Audinių raštai šiandien, lininio maišelio 

dekoravimas”, 2018-09-06. 

3. Edukacinis užsiėmimas „Dekoratyvinių odos dirbinių gamyba”, 2018-09-

24. 

 Kūrybinės dirbtuvės „Pažinkime baltų papuošalus, puošybos 

elementus” 

1. Edukacinis užsiėmimas „Puošybos  aksesuarų siuvimas iš odos”, 2018-

10-08. 

2. Edukacinis užsiėmimas „Gintarinių papuošalų tradicinis komponavimas 

vėrinyje“, 2018-10-29. 

3. Edukacinis užsiėmimas „Žalvarinės detalės tradiciniuose papuošaluose”, 

2018-11-05. 

4. Edukacinis užsiėmimas „Puošybos aksesuarų pynimas iš šiaudų”, 2018-

12-06. 

 

 

R. Lukminienė 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

Organizuoti renginius 

muziejuje ir jo padaliniuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginiai Kėdainių krašto muziejuje: 

1. Kėdainių krašto muziejui 95+1. Atvirų durų diena ir naujų ekspozicijų 

pristatymas. 

2. Cz. Miloszo festivalio – 2018 renginys. Doc. dr. M. Kvietkausko 

pranešimas „Litvakų Tėvynės ieškojimas“  ir dr. B. Speičytės  pranešimas 

„Ponas Tadas“ ir literatūros pogrindis Lietuvoje“. 

3. Arbatėlė J. Paukštelio kambaryje. Pokalbiai su kraštotyrininkais,      2018-

11-16. 

4. Renginys Tėvo Stanislovo 100 – mečiui „Kunigo dalia tremtyje“,         2018-

12-14. 

Koncertai Daugiakultūriame centre: 

1. Paramos-labdaros akcijos „Kėdainiams reikia vargonų“ koncertas. 

Atlikėjai: Simona Liamo (vokalas), Vytenis Gurstis (fleita), Robertas 

Lamsodis (fortepijonas), 2018-01-17.  

2. Paramos-labdaros akcijos „Kėdainiams reikia vargonų“ koncertas „Dainos 

Lietuvai“. Dalyvavo: Kėdainių kultūros centro kamerinės muzikos choras 

„Ave Musica“, 2018-02-27. 

3. Koncertas „String Duo“. Atlikėjai: Deividas Dumčius (violončelė), Marija 

Pranskutė (smuikas), 2018-03-02. 

4. Koncertas „Pavasariški valsai“. Atlikėjai: Klaipėdos mišrus choras 

„Aukuras“. Vadovas Alfonsas Vildžiūnas,  fortepijoninis duetas Sonata ir 

Rokas Zubovai, 2018-03-07.   

5. Paramos-labdaros akcijos „Kėdainiams reikia vargonų“ kamerinės 

muzikos vakaras. Dalyvavo Kėdainių muzikos mokyklos kamerinis trio: 

Aistė Bugaitė (violončelė), Danielė Paužaitė (smuikas), Elzė Kaziukonytė 

(fortepijonas), Gretė Jokūbauskienė (vokalas), Kėdainių kvartetas - Robertas 

Lamsodis (fortepijonas), Edvinas Šablevičius (smuikas), Julija Maksimec 
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(fleita), Giedrė Kaziukonienė (altas). Koncerto vedėja Beata Nicholson, 

2018-03-22.  

6. Edukacinis koncertas „Pradžioje buvo žodis...po to džiazas...“ Atlikėjai 

Jazz Classic Trio: Arnoldas Gurinavičius (klavišiniai), Viktoras Labanauskas 

(kontrabosas), Saulius Astrauskas (mušamieji), 2018-04-12.     

7. Paramos-labdaros akcijos „Kėdainiams reikia vargonų“ koncertas. 

Dalyvavo: Robertas Lamsodis (fortepijonas), Vytenis Gurstis (fleita), 2018-

04-25. 

8. Kėdainių krašto muziejui 95+1. Koncertas „Braziliškos muzikos 

improvizacijos“ Dalyvavo grupė „Samba da Minha Terra“: Eglė Petrašiūtė 

(vokalas), Matheus Nicolaiewsky (bosinė gitara), Djamen Farias (gitara, 

vokalas),  Fernando Paiva da Silva (būgnai, vokalas), 2018-04-26.  

9. Koncertas „Profesorė Raminta Lampsatytė pristato“. Atlikėjai: vokalas 

Rachel Elezi (JAV), Luciana Monteiro de Castro (Brazilija), Guida Borghoff  

(Brazilija). Pianistai Andrius Vasiliauskas ir Raminta Lampsatytė (Lietuva), 

2018-05-03. 

10. Muzikinis pasakojimas „Kėdainių turgaus aikštės istorija“. Atlikėjai: 

Arkadijus Gotesmanas (mušamieji), Inga Talušytė (aktorė), Vytautas 

Mikeliūnas (smuikas), 2018-05-10. 

11. Koncertas „Draugystės akordeonas“. Dalyvavo: Kėdainių ir Kauno 

muzikos mokyklų mokiniai, 2018-05-12.  

12. Koncertas „Reveransas Haidnui“. Dalyvavo: Kauno A. Kačenausko ir 

Kėdainių muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai. Solistai: Žygimantas 

Galinis (baritonas), Laura Povilaitytė – Dranseikienė (sopranas), 2018-05-15.  

13. „Europos muziejų nakties – 2018“ koncertas. Atlikėjai: grupė „Rakija 

Klezmer Orkestar“, 2018-05-19.  

14. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Grupės „Okata“ koncertas. Atlikėjai: 

Kotryna Čereškevičiūtė (vokalas), Justė Kraujelytė (vokalas), Kristina 

Mažeikaitė (vokalas), Žygimantas Gudelis (vokalinė perkusija), 2018-06-02.  

15. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Ansamblio „Vocal Varshe“ (Lenkija) 

koncertas. Atlikėjai: Anna Woznicka (sopranas), Olga Wadolowska 

(mecosopranas), Jakub T. Sitarski (tenoras), 2018-06-08.  

16. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Martyno Kuliavo ir draugų koncertas 

„Netikėti prisilietimai“, 2018-06-15.  

17. Paramos-labdaros akcijos „Kėdainiams reikia vargonų“ kamerinės 

muzikos koncertas. Atlikėjai: Kamilija Teklė Čižaitė (fleita), Emilė Ribokaitė 

(sopranas), Skaistė Kašėtaitė (fortepijonas), Eglė Rudokaitė (fortepijonas), 

2018-06-20. 

18. Dainų ir šokių ansamblio „Blendowice“ (Čekija) koncertas. Programoje 

kalniečių liaudies šokiai, tautinė muzika ir dainos, 2018-07-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Koncertas „Teka, teka šviesi saulė“. Atlikėjai: Veronika Povilionienė 

(vokalas), Petras Vyšniauskas (saksofonas). Programoje improvizacijos 

lietuvių liaudies dainų temomis, pasakojimai, padavimai, 2018-09-20.  

20. Koncertas „Vivaldi. Metų laikai“. Atlikėjai: Viktorija Čepinskienė 

(smuikas), Giedrė Špečkauskaitė (fortepijonas), 2018-10-09.  

21. Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventų mišraus choro 

ARTyn koncertas. Programoje: V. Augustino, M. Lauridsen, A. Martinaičio 

kūriniai, 2018-10-20.  

22. „Effetto duo“ koncertas. Dalyvavo: Ernesta Vauraitė (fleita), Lina 

Šabūnaitė (fortepijonas). Programoje: M. Ravel, S. Barber, F. Borne kūriniai, 

2018-10-23. 

23. Koncertas, skirtas Lietuvos ir Lenkijos 100-mečiui ir ansamblio Isa 

veiklos 20-mečiui paminėti. Atlikėjai: ansambliai iš Lenkijos „Pogranicze“, 

„Karczmiska“, „Kalina“, 2018-11-03. 

 24. Jidiš kultūros paveldas Lietuvoje. Koncertas „Laiškai iš praeities“. 

Atlikėjai: Rafailas Karpis (tenoras), Darius Mažintas (fortepijonas). 

Programoje aranžuotos žydų dainos, giesmės, 2018-11-10.  

25. Pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas „Rudens sonata“. Programoje    

L. van Bethoveno, E. Grigo, M. K. Čiurlionio kūriniai, 2018-11-17.  

26. Paramos-labdaros akcija „Kėdainiams reikia vargonų“. Vakaras su Edita 

Mildažyte. Dalyvavo: Simona Liamo (vokalas), Ugnius Dičiūnas (obojus), 

Robertas Lamsodis (fortepijonas) ir Kėdainių muzikos mokyklos mokiniai, 

2018-11-21.  

27.  Akordeonininko Povilo Neliupšio koncertas, 2018-12-05. 

28. Kamerinės muzikos koncertas „Dainos sparnais“. Dalyvavo: Natalija 

Krauter (sopranas), Lina Burbaitė – Vaitkuvienė (fortepijonas), Rima 

Švėgždaitė (smuikas), Jonas Armonas (violončelė), 2018-12-08.  

 

Kiti renginiai Daugiakultūriame centre:  

1. Kėdainių rajono istorijos mokytojų pasitarimas, 2018-01-05. 

2. Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų muzikinių 

kolektyvų atranka į „Dainų dainelę“. Organizatorius: Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba, 2018-01-09. 

3. Kėdainių šviesiosios gimnazijos ir Islandijos mokinių bendro projekto 

pristatymas. Organizatorius: Kėdainių šviesioji gimnazija, 2018-01-19. 

4. Susitikimas su visuomenininku, žurnalistu Jonu Ohmanu. Organizatorius: 

Kėdainių lietuvių ir švedų draugija, 2018-02-08. 

5. Režisierės Agnės Zalanskaitės istorinio filmo „Nepaprasta auka“ apie 

pulkininką Juozą Vitkų – Kazimieraitį pristatymas ir peržiūra. 

Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-02-09. 
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6. Kunigo K. Dvarecko ir A. Navicko knygos „nePasmerkti“ pristatymas. 

Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-02-10. 

7. Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių meninio skaitymo 

konkursas. Organizatorius: Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2018-02-13. 

8. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus narių popietė, 

2018-03-02. 

9. Filmo „Karalių pasaka“ peržiūra ir pristatymas. Organizatorius: kūrybinė 

grupė „Cechas“, 2018-03-09. 

10. Konferencija, skirta 1653 m. Kėdainiuose išspausdintai knygai 

„Nobažnystės krikščioniškos“, 2018-03-16.  

11. Literatūrinė popietė su Valda Kairiūniene, 2018-03-24. 

12. Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos seminaras mokytojams 

„Holokausto temų dėstymas Lietuvos mokyklose: geroji patirtis“, 2018 m. 

kovo 27-28 d. 

13. Atminimo vakaras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro 

Povilo Aksomaičio 80-osioms gimimo metinėms. Organizatorius: 

Daugiakultūris centras, 2018-03-29. 

14. Seminaras-pristatymas apie ES programas „Europa piliečiams“ ir 

„Kūrybinė Europa“, 2018-04-04.  

15. Susitikimas su Kauno kultūros sostinės ambasadore, menininke, 

visuomenininke Bella Shirin. Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-

04-10. 

16. Diskusija „Geras gyvenimas Lietuvos regionuose: koks jis yra ir koks jis 

galėtų būti?“ Organizatoriai: Atviros Lietuvos fondas, 2018-04-30. 

17. Susitikimas su Reformacijos istorijos tyrinėtoja Inge Lukšaite ir jos 

knygos „Kai tikėjimas keitė pasaulį. Reformacija Lietuvoje“ pristatymas. 

Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-05-08. 

 18. Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rusų kalbos 

raiškiojo skaitymo konkursas. Organizatorius: Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnyba, 2018-05-11. 

19. Susitikimas su Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo įkūrėjais, kunigu 

Juliumi Sasnausku ir dailininku, žurnalistu Vaidotu Žuku. Organizatorius: 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 2018-05-23. 

20. Respublikinė konferencija „Ligų prevencija“. Organizatorius: Kėdainių r. 

sav. visuomenės sveikatos biuras, 2018-05-24. 

21. Susitikimas su Europos parlamento nariu P. Auštrevičiumi, 2018-05-26. 

22. Kėdainių kalbų mokyklos atestatų įteikimo šventė, 2018-05-31. 

23. Cz. Miloszo festivalio - 2018 atidarymas. Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos 

ir Ukrainos istorikų diskusija „Baltijos jūros – Juodosios jūros valstybių 

sąjunga: istoriniai, politiniai, ekonominiai kontekstai“, 2018-06-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Tarptautinio lenkų kultūros festivalio „Znad Issy“ renginys „Literatų 

susitikimas“. Organizatorius: Kėdainių lenkų draugija, 2018-06-02. 

25. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Doc. dr. Dariaus Kuolio pranešimas 

„Ceslawas Miloszas ir XX amžiaus lietuvio tapatybė“, 2018-06-08. 

26. Projektas „Atspari visuomenė – Kėdainiai“. Susitikimas su Aurimu 

Peredniu apie žiniasklaidą ir žurnalistus. Organizatorius: Asociacija „Sveiki 

Kėdainiai“, 2018-06-13. 

27. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Interneto dienraščio Bernardinai.lt ir 

Vilniaus politikos analizės instituto organizuojama diskusija „Paribio 

žmogaus tapatybė“. Dalyvavo: Donatas Puslys, prof. Irena Vėsaitė, 

fotožurnalistas Artūras Morozovas, fotografė Neringa Rekašiūtė., 2018-06-

15. 

28. LKT Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelio 

pristatymas, 2018-06-18. 

29. Cz. Miloszo festivalis – 2018. Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos jaunimo 

spektaklis „Kokonas“, pagal Nobelio premijos laureatų Česlovo Milošo ir 

Josifo Brodskio tekstus, 2018-06-28. 

30.  Kraštietės Vitos Morkūnienės kūrybos vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo 

100-osioms gimimo metinėms. Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-

08-09. 

31. Kunigo Beno Audriaus Martusevičiaus (Lyrio) knygos „Mano popierius 

tavo širdis“ sutiktuvės. Organizatorius: Daugiakultūris centras, 2018-08-31. 

32.  Kėdainių rajono istorijos mokytojų metodinis pasitarimas, 2018-09-12. 

33. Žymiausio Lietuvoje švedo Jono Ohmano susitikimas su Kėdainių 

moksleiviais „Pokalbis su Jonu O.“ Organizatorius: Kėdainių lietuvių švedų 

draugija, 2018-09-13. 

34. Susitikimas su JAV ambasadore Lietuvoje Anne Hall, 2018-10-02. 

35. Susitikimas su Jeruzalėje gyvenančiu litvaku Michael Zeitber. 

Organizatorius: Evangelinės piligrimystės organizacija, 2018-10-06. 

36. Paskaita „Kėdainių daugiakultūriškumo aspektai“ piligrimų kelio 

„Paberžė – Šeteniai – Krasnogrūda“ žygeiviams, 2018-10-07. 

37. Tarptautinės Baltosios lazdelės dienos paminėjimas. Organizatorius: 

LASS Kėdainių rajono filialas, 2018-10-12.  

38. Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ bei 

Kėdainių dailės draugijos narės Ritos Sakalauskienės eilėraščių ir prozos 

knygos „Likimo sparnai“ pristatymas. Organizatorė: Rita Sakalauskienė, 

2018-10-13. 

39. Spektaklis „SHALOM, BELLISSIMA!“, sukurtas pagal autentišką Bellos 

Shirin gyvenimo istoriją. Spektaklio partneris – „Kaunas 2022“. Spektaklį 

globoja Lietuvos kultūros taryba. Organizatorius: Daugiakultūris centras, 

2018-10-19. 
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40. Susitikimas su Istorinės LR Prezidentūros Kaune muziejininke dr. Ingrida 

Jakubavičiene. Paskaita „Lietuvos šimtmečio asmenybės: Antanas ir Sofija 

Smetonos“ bei Josvainių kultūros centro Pernaravos skyriaus teatro grupės 

pasirodymas „Pernaravos krašto žmonės“. Organizatorius: Daugiakultūris 

centras, 2018-10-24. 

41. Renginys „Tėvą Stanislovą prisimenant“, 2018-10-26. 

42. Kėdainių rajono mokytojų konferencija „Ekologinis ugdymas“,            

2018-10-30. 

43. Seminaras apie Europos Sąjungą. Neformali diskusija ..Lietuva ES; 

narystės reikšmė ir dabarties iššūkiai“. Organizatorius: Vilniaus politikos 

analizės institutas, 2018-11-16. 

44. Edukacinio žygio „Pažink žydų kultūrą“ dalyvių susitikimas su Izraelio 

valstybės ambasadoriumi Lietuvoje Amir Maimon, 2018-11-17.  

45. Almanacho „Vingis 8“ pristatymas, 2018-11-25.  

46. Protmūšis  Kėdainių rajono ir miesto gimnazijų I ir II klasių mokiniams, 

skirtas atkurtos Lietuvos valstybės  100-mečiui paminėti. Organizatorius: 

Daugiakultūris centras, 2018-11-28. 

47. Adventinių vainikų pynimo ir dekoravimo edukaciniai užsiėmimai. 

Organizatorius: Indrė Dambraukienė, 2018-11-28 – 29 d.  

48. Kėdainių rajono mokinių tarybos 20 – ies metų veiklos paminėjimas. 

Organizatorius: Kėdainių r. mokinių taryba, 2018-12-14. 

49. Akcijos „Padovanok suknelę“ baigiamasis renginys. Organizatorius: 

Moterų krizių centras, 2018-12-15. 

50. Kėdainių r. Neįgaliųjų draugijos literatų poezijos knygos „Žiemos veidas“ 

sutiktuvės. Organizatorius:  Kėdainių r. neįgaliųjų draugija, 2018-12-19. 

 

Renginiai Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų 

name: 

1. Neformaliojo vaikų švietimo vadovų susirinkimas „Neformaliojo vaikų 

švietimo pokyčiai“, 2018-01-11. 

2. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti pilietinė akcija „100 

metrų vytinės juostos audimas“, 2018 m. vasario 5 d. – liepos 7 d. 

3. Lietuvos moksleivių liaudies dailės paroda-konkursas „Sidabrinis 

vainikėlis 2018“, 2018-03-09. 

4. Pelėdnagių  bendruomenės diena (amatų, kulinarinio paveldo pristatymas), 

2018-05-04. 

5. Susitikimas su  sertifikuota amatų audėja Gene Šimėniene, 2018-05-11. 

6.  Projekto  Etno dirbtuvės „Paukštis tautosakoje ir amatuose“ baigiamasis 

renginys, 2018-06-22. 

7. Ažytėnų bendruomenės diena (kulinarinio paveldo, amatų pristatymas), 

2018-06-29.  
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8. Pernaravos bendruomenės diena (amatų, kulinarinio paveldo pristatymas), 

2018-08-29.  

9. Kalnaberžės bendruomenės diena (amatų, kulinarinio paveldo ir tradicijų 

puoselėjimas,  meninės programos pristatymas), 2018-09-19. 

10. Teatrinė - muzikinė kelionė „Amžinas Keleivis“, 150- osioms Vydūno 

gimimo metinėms, 2018-10-26. 

11. Suaugusiųjų švietimo savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ 

atidarymas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 2018-11-19. 

12. Aristavos bendruomenės diena (amatų, kulinarinio  paveldo, meninės 

programos pristatymas), 2018-11-21.  

13. Advento vakaras „Kalėdų rytą rožė pražydo“, 2018-12-14.  

14. Vainotiškių bendruomenės  diena (adventinės programos, amatų, 

kulinarinio paveldo pristatymas), 2018-12-19.  

 

 

Renginiai 1863 m. sukilimo muziejuje: 

1. „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos patriotai“, 

2018-02-12. 

2. „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos 

valstybingumo simboliai“, 2018-02-13. 

3. „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kovos už laisvę“, 

2018-02-14. 

4. „Lietuvai 100“. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimas. 

Akademijos kultūros centro Gudžiūnų skyriaus saviveiklos kolektyvo 

koncertas, 2018-02-18. 

5. A. Lūžos meninės fotografijos parodos  „Krekenavos Ysos slėnio gamtos 

stebuklai“ atidarymas, 2018-03-01. 

6. Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Dalyvė Kalbos 

premijos laureatė Violeta Bakutienė. Knygų apie Tėvą Stanislovą 

pristatymas: Joanos Perednienės „Tautos dvasios žadintojai“, Reginos 

Galvanauskienės „Sielų gydytojas“, Vitos Morkūnienės „Pokalbiai Tėvo 

Stanislovo celėje“, 2018-05-18. 

7. Lietuvos profesionalių dailininkų grupės „Individualistai“ pleneras,         

2018 m. birželio 11 – 21 d. 

8. 1863 m. sukilimo vado, Paberžės kunigo Antano Mackevičiaus 190-jų 

gimimo metinių paminėjimas, 2018-06-16. 

9. Koncertas „Musica sacra“. Atlikėjai: kamerinis choras „Aidija“. Meno 

vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis. Koncerto dalyvė kino aktorė Vaiva 

Mainelytė, 2018-06-17. 

10. Koncertas „Akordeono giesmė Paberžei“. Atlikėjas: tarptautinių 

konkursų laureatas Martynas Levickis, 2018-07-29. 
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11. R. M. Rilkės kasmetiniai skaitymai „Jautriai skleidęs dvasios šviesą“. 

Literatūrinę - muzikinę kompoziciją atliko Kalbos premijos laureatė Violeta 

Bakutienė, 2018-09-28. 

12. Koncertas „Tėvui Stanislovui 100“. Atlikėjai: Tėvo Stanislovo vardo 

orkestras. Dirigentas Vytautas Lukočius. Solistai: Liudas Mikalauskas, 

kunigas Povilas Narijauskas, Silvija Petkevičiūtė, mažesnysis brolis 

kapucinas Vincentas Tamošauskas ir pranciškonas vienuolis brolis kn. 

Juozapas Marija Žukauskas, 2018-09-29. 

13. Koncertas „Pasveikinimas“. Atlikėjai: Kauno pirmosios muzikos 

mokyklos mokiniai, 2018-10-03. 

14. Literatūrinė - muzikinė kompozicija „Laikas - keistai įmantri dovana“. 

Atlikėja Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. Vitos Morkūnienės 

knygos „Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui“ pristatymas, 2018-12-27. 

 

Renginiai evangelikų reformatų bažnyčioje: 

1. Paramos – labdaros akcija „Kėdainiams reikia vargonų“. Manto 

Jankavičiaus akustinis koncertas, 2018-05-16. 

2. Taptautinis kamerinių chorų festivalis „Ave Musica“, 2018-05-26. 

Organizatorius – Kėdainių kultūros centras.. 

3. Č. Milošo festivalis. Jievaro Jasinskio specialiai festivaliui parašyto kūrinio 

„Dedikacija Cz. Miloszui. Muzika kameriniam ansambliui“ premjera, 2018-

06-01. 

4. Dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nevėžio kranto“, 2018-07-21. 

Organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos viešoji 

biblioteka. 

5. Sąjūdžio 30-mečio minėjimas, 2018-08-25. Organizatorius – Kėdainių 

rajono savivaldybė. 

6. Festivalis „Radviliada – 2018“. Senosios muzikos ansamblio „Riga 

Baroque Ensemble“ ir barokinio šokio grupės „La Maison Noble'' (Latvija) 

koncertas, 2018-09-08. 

7. Festivalis „Radviliada – 2018“. „Dviejų Adomų pašlovinimas“ – Kėdainių 

Šviesiosios gimnazijos ir Biržų mokyklos profesorių, filosofų Adomo 

Rasijaus (apie 1575-1627/1628) 390-ųjų mirties ir Adomo Freitago (1608-

1650) 410-ųjų gimimo metinių teatralizuotas paminėjimas. Dalyvavo 

Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, muzikos mokyklos, Kėdainių kultūros 

centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“, Biržų V.Jakubėno muzikos 

mokyklos auklėtiniai 

8. Koncertas mirusiems menininkams, 2018-11-02. Organizatorius – 

Kėdainių kultūros centras. 

 

Renginiai kitose įstaigose ir viešose erdvėse: 
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1. Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo dienos paminėjimas ir tylos 

minutė šalia masinių žudynių vietos Daukšių kaime, 2018-08-28. 

2. Festivalis „Radviliada – 2018“. Kauno valstybinio muzikinio teatro 

atliekama J. Karnavičiaus opera  „Radvila Perkūnas“ Didžiosios Rinkos 

aikštėje, 2018-09-07. 

3. Žydų kultūros paveldo diena Krakėse. Poeto Rolando Rastausko ir 

perkusininko Arkadijaus Gotesmano muzikiniai skaitymai pagal žydų kilmės 

Lietuvos rašytojų kūrybą; Fotografijų parodos „Krakių miestelis tarpukariu“ 

ir lankstinuko „Krakių miestelio žydų bendruomenė tarpukariu“ pristatymas: 

Dr. Arūno Gelūno paskaita apie litvakų architektūrinį palikimą Kaune 

„Kauno tarpukario modernizmas“; Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos 

vaikų ir jaunimo teatro studijos spektaklis „Vinis batuose“ (aut. ir rež. Paul 

Stuart Attmere); Žydų kulinarinio paveldo pristatymas ir ekskursija po Krakių 

miestelį „Krakių žydų bendruomenė tarpukariu“, 2018-09-07. 

4. Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas. Akcija „Vardai“, 2018-09-20. 

5. Festivalis „Radviliada – 2018“. „Dviejų Adomų pašlovinimas“ Biržų 

krašto muziejuje „Sėla“, 2018-10-25. 
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 

Atnaujinti muziejaus 

interneto svetainę 

1. Sukurta nauja internetinė svetainė. Sukurtas naujas svetainės dizainas, 

turinys, informacijos išdėstymas, struktūra. Per turinio valdymo sistemą 

talpintos ir atnaujintos nuotraukų galerijos, tekstai. Įdiegti papildomi skyriai, 

kuriuose sukurta arba atnaujinta informacija. „Kėdainių istorija“ skyriuje 

sukurtas Kėdainių istoriją atspindintis tekstas bei įkeltas PDF failas, kuriame 

sutalpinta visa Kėdainių miesto istorija, kurią lankytojas gali atsisiųsti. 

Sukurtas naujas skyrius „Lankytojui“, kuriame pateikiama informacija nuolat 

atnaujinama ir leidžia greičiau surasti tinkamą informaciją, kuri skirta tik 

lankytojui. Tai muziejaus ir jo padalinių darbo laikas, edukacinė veikla, 

kainos, ekskursijų informacija bei ekspozicijų aprašymai. Sukurtas naujas 

skyrius „Parodos ir renginiai“- kalendoriuje atvaizduojami įvyksiantys 

renginiai bei parodos.  Sukurtas naujas skyrius „Apie muziejų“, kuriame 

sutalpinta informacija apie Kėdainių krašto muziejų – istorija, projektinė, 

mokslinė bei leidybinė veikla, struktūra ir kontaktai, patalpinti PDF formato 

dokumentai. Sukurtas naujas skyrius „Padaliniai“, kuriame galima rasti visą 

reikalingą informaciją apie Kėdainių krašto muziejui priklausančius 

padalinius.  

Kėdainių krašto muziejaus internetinėje svetainėje įdiegtas virtualus turas, 

kuris leidžia svetainės lankytojui žemėlapyje matyti trijų tipų istorinius 

objektus. Kiekvienam žemėlapyje esančiam objektui surinkta nuotraukų 

galeriją, kurioje įkeltos dabartinės ir istorinės objektų nuotraukos. 8 objektai 

E. Morkūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



žemėlapyje šalia galerijos turi ir trumpą video filmą, kuriuose pasakojama to 

objekto istorija arba tam tikras istorinis faktas. 

2. Įvadinio teksto ir tekstų bei iliustracijų parengimas muziejaus atnaujintos 

internetinės svetainės skyriui „Kėdainių istorija“.  

3. Muziejaus interneto svetainę per metus aplankė 4867 lankytojų. 

 

A. Juknevičius 

5. Kita veikla Rengti viešą tradicinių amatų 

demonstravimą ir mokymus 

rajono bei respublikiniuose 

renginiuose 

100 metrų vytinės juostos demonstravimas renginiuose: 

1. Kėdainių r. dainų ir šokių šventės „ Kokia nuostabi, Lietuva, esi“ metu 

Kėdainių arenoje, 2018-06-08. 

2. Krakių miestelio šventėje, 2018-07-01. 

3.  Šv. Jurgio bažnyčioje, 2018-07-06. 

4.  Joniškėlio miestelio šventėje, 2018-08-18. 

5.  Lietuvos artojų šventėje Dotnuvoje, 2018-09-13. 

6. „Sąjūdžiui 30“ minėjime Akademijoje, 2018-11-27. 

Juostų pynimo amato demonstravimas ir mokymai: 

7. Pernaravos bibliotekoje moterų klubui, 2018-01-10, 2018-01-17,       

2018-03-10, 2018-03-24 

8. Muziejaus naktys Janinos Monkutės - Marks muziejuje, 2018-05-19. 

9.  Krakių miestelio šventėje, 2018-07-01. 

10. Vasaros kursuose Kelmėje, 2018 m. liepos 18 – 19 d. 

11. Jūros šventėje Klaipėdoje, 2018 m. liepos 26 – 28 d. 

12. Joniškėlio miestelio šventėje, 2018-08-18. 

13. Lietuvos artojų šventėje  Dotnuvoje, 2018-09-13. 

14. Ukmergės kultūros centre, 2018-12-06. 

15. Advento vakaronėje Vilainių kultūros centre, 2018-12-11. 

Juostų pynimo mokymai moksleivių stovyklose: 

16. Nociūnų bibliotekoje, 2018-06-28. 

17. Josvainių kultūros centre, 2018-07-28. 

18. Kėdainių vaikų centre, 2018 m. liepos 21 – 26 d., rugpjūčio 22 – 24 d. 

Vytelių pynimo demonstravimas ir mokymai: 

19. Klubui „Valgyk ir lieknėk“ Vilniuje, 2018-03-24. 

20. Kaziuko mugėje Akademijos gimnazijoje, 2018-03-05. 

R. Lukminienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

Rengti naujų ekspozicijų 

koncepcijas 

1. Projekto „Pirmojo 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų mūšio 

rekonstrukcija ir 3D vizualizacija” virtualios realybės siužetų scenarijų 

kūrimas, ikonografijos ieškojimas ir konsultavimas. 

2. XVII a. Kėdainių miesto maketo ekspozicijos istorinės, urbanistinės, 

ikonografinės medžiagos paieška ir rinkimas. 

V. Banys 

 

 

 

A. Juknevičius 

2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 

Rengti ir atnaujinti 

ekspozicijas 

1. Atnaujinta archeologijos ekspozicija. 

2. Papildyta ekspozicija „Kėdainiai 1918-1940“ 

3.  Parengta nauja ekspozicija „Pirmasis 1919 m. Lietuvos 

Nepriklausomybės kovų mūšis“ 

A. Juknevičius 

R. Žirgulis 

V. Banys 

 



4. Parengta nauja ekspozicija „XVII a. Kėdainių miesto maketas“. A. Juknevičius 

R. Žirgulis 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Rengti parodas muziejuje ir jo 

padaliniuose 

Parodos Kėdainių krašto muziejuje: 

1. Paroda skirta Lietuvos 100 - mečiui „Prioritetų pasjansas: valstybinės ir 

tautos šventės I – oje Lietuvos Respublikoje (1918 – 1940 m.). Iš Kauno 

Prezidentūros muziejaus, 2018 m. vasario 7  – balandžio 9 d.  

2. Plakatų paroda skirta Lietuvos 100 - mečiui „Atvaduokime lietuvišką 

dvasią Vilniaus ir Klaipėdos krašte“. Iš Kauno Prezidentūros muziejaus, 2018 

m. balandžio 9  – birželio 8 d.  

3. Cz.Miloszo festivalis – 2018. Fotografijų paroda „Tomas Venclova: Taip 

artėja žodis“ 

4. „Plinkaigalio ir Pašušvio kapinynų archeologiniai radiniai“.Iš Lietuvos 

nacionalinio muziejaus fondų. 

5. Algimanto Lūžos fotografijų paroda „Isos slėnio gamta“, 2018 m. 

rugpjūčio 29  – spalio 6 d. 

6. Plakatų paroda, skirta A. Smetonos jubiliejui  „Už valstybės prezidentą!“.  

Iš Kauno Prezidentūros muziejaus, 2018 m. spalio 8 – lapkričio 30 d. 

7. G. Česonio fotografijų paroda skirta Tėvo Stanislovo metams  „Tėvą 

Stanislovą prisimenant“, 2018 m. gruodžio 5 – 2019 m. sausio 21 d. 

 

Parodos Daugiakultūriame centre: 

1. Eglės Gelažiūtės – Petrauskienės paroda „Tik neatsigręžk atgal, nes 

akmeniu pavirsi“, (Kaunas),  2018 m. sausio 15  – vasario 29 d. 

2.  Marijos Sinkevičienės gobelenų paroda „Atmintis“, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui, (Kaunas), 2018 m. kovo 1 – 22 d. 

3. Daivos Nurdinovos, Nargizos Nurdinovos ir Jono Banaičio kūrybinių 

darbų paroda „Trys kartos 2“, (Kėdainiai, Vilnius), 2018 m. kovo 23 – 

balandžio 16 d. 

4. Viliaus Kavaliausko parengta dokumentinė paroda „Juozas Urbšys: 

gyvenimu liudiju istoriją“, (Vilnius), 2018 m. balandžio 17 – gegužės 10 d.  

5. Albinos Mackevičienės jubiliejinė autorinių karpinių paroda, (Josvainiai), 

2018 m. gegužės 11 – birželio 1 d. 

6.  Paroda iš Lenkijos instituto „Tadas Kosčiuška: Laivės kaina“, 2018 m. 

birželio 2 – liepos 3 d.  

7.  Kėdainių dailės draugijos narių darbų paroda „Lietuva – širdžiai mielas 

kampelis“, 2018 m. liepos 4 – rugpjūčio 8 d. 

8. Vitos Morkūnienės fotografijų paroda „Paberžės giedantys daiktai“, 

(Šiauliai), 2018 m. rugpjūčio 9 – rugsėjo 6 d. 

 

J. Nekrašienė 

 

 

R. Adomaitienė 

J. Nekrašienė 

 

R. Žirgulis 
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V. Špečkauskas 
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9. Sauliaus Dastiko tapybos darbų paroda „Tas kurio nėra“, (Vilnius), 2018 

m. rugsėjo 7 – spalio 2 d. 

10. Lietuvos dailininkų sąjungos tapytojų grupės „Individualistai“ paroda 

skirta Tėvo Stanislovo 100-mečiui, 2018 m. spalio 3 – lapkričio 5 d. 

11.  Gintauto Vyšniausko piešinių paroda „Dievo bitė“,                              2018 

m. lapkričio 6 – 28 d. 

12. Kėdainių fotografų draugijos paroda „Kėdainių miestas“, 2018 m. 

lapkričio 30 – 2019 m. sausio 10 d. 

 

Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name: 

1. Moksleivių darbų, sukurtų pagal Neformaliojo vaikų švietimo programas 

paroda, 2018 m. sausio 10 – 31 d. 

2. Respublikinio moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabrinis vainikėlis” 

rajono turo paroda, 2018 m. vasario 9 - kovo 9 d 

3.  Kalvio Ričardo Grekavičiaus darbų paroda „ Kalviškosios kryždirbystės 

kelias”, 2018 m. kovo 12 – balandžio 12 d. 

4. Genės Šimėnienės staklėmis austų audinių paroda, (Rokiškis), 2018 m. 

balandžio 13 – gegužės 11 d. 

5. Uteniškių karpytojų paroda „Iškarpyti gimtinės raštai“, 2018 m. gegužės 

15 - birželio 14 d. 

6. Tradicinių amatų meistro  Artūro Narkevičiaus medinių žaislų paroda. 

Keturių rekordinių žaislų pristatymas, (Jonava), 2018 m. birželio 15 - liepos 

13 d.   

7. Virginijos Kelmickienės - Nekrašaitės gintaro dirbinių paroda „Gintaras- 

Lietuvos tapatybė“, 2018 m. liepos 16 - rugpjūčio 16 d.   

8.  Puodžiaus  Romo Galiausko paroda, (Panevėžys), 2018 m. rugpjūčio 17 - 

rugsėjo 13 d.   

9.  Birutės Šinkūnienės autorinė personalinė paroda „Pintos fantazijos ir ne 

tik“, 2018 m. rugsėjo 14 - spalio 25 d.  

10. Daivos Šeškauskaitės fotografijos ir tapybos darbų paroda „Lietuviškos 

apeigos ir simboliai“, (Raseiniai), 2018 m. spalio 26 - lapkričio 25 d. 

11. Artūro Narkevičiaus ir Austėjos Narkevičiūtės  šiaudinių sodų parodos 

atidarymas, (Jonavos r.), 2018 m. lapkričio 30  – gruodžio 31 d.  

 

Parodos 1863 m. sukilimo muziejuje: 

1. Tapybos darbų paroda „Dar vienas žingsnis laisvės link“, (iš muziejaus 

fondų),  2018 m. sausio 1 – vasario 28 d. 

2. Fotografo Algimanto Lūžos meninės fotografijos paroda „Krekenavos 

Isos slėnio gamtos stebuklai“, (Krekenava), 2018 m. kovo 1 –         balandžio 

30 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Lukminienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Galvanauskienė 

 

 

 

 



3. Fotografo Rimanto Akutaičio fotografijos paroda „Tėvo Stanislovo 

Paberžė“, (Jurbarkas), 2018 m. gegužės 1 - 31 d.  

4. Parodos „1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose 

„Lituania“ ir „Polonia“, 2018 m. birželio 1 – liepos 31 d. 

5. Tapybos darbų paroda „Paberžės ramybė“, (iš muziejaus fondų),       2018 

m. rugpjūčio 3 - 31 d. 

6. Fotomenininko Gintaro Česonio fotografijų paroda „Tėvas       Stanislovas“, 

2018 m. rugsėjo 1 – spalio 31 d. 

7. Tapybos darbų paroda „Prisiminimų atspindžiai“, (iš muziejaus fondų). 

Dailininkų: N. Kūjalytės, V. Matonio, E. Lipeikaitės, R. Radzevičiaus, D. 

Andriulionio, J. Pranskevičiaus, K. Cherevko, G. Beržinio, R. Markeliūno, V. 

Kutkienės, S. Armono, J. Vosyliaus, L. Grigaliūnaitės, A. Vozbino, A. S. 

Kliaugos darbai, 2018 m. lapkričio 2 - gruodžio 31 d. 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

Rengti parodas kitose 

institucijose 

1. Kėdainių muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name NVŠ 

moksleivių darbų paroda Kėdainių r. sav. administracijos II aukšto salėje, 

2018 m. rugsėjo 14 d.   

R. Lukminienė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

Skolinti eksponatus kitoms 

institucijoms 

1.Krakių KC  paskolinta 1fotonuotrauka, 2018-01-18  

2. Truskavos KC paskolinta paroda „Atgimstančios Lietuvos paminklai“, 37 

plakatai, 2018-03-07. 

3. Šviesioji gimnazija  6 eksponatai žvakidės, 2018-07-11 

4. Krakių KC  1 fotonuotrauka, 2018-08-21. 

R. Vertelienė 

7. Kiti darbai    

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis 

Rengti ir išleisti leidinius 1. Informacinio leidinio lenkų kalba „Dolina Issy:droga“  parengimas 

turizmo parodai World Travel Show, vykusiai  2018 spalio 19-21 d. 

Varšuvoje.  

2. Parengtas ir išleistas lankstinukas „Kraštiečiai, kūrę nepriklausomą 

Lietuvą“. 

3. Buvo rengiamas fotografijų albumas „Kėdainių istorija fotografijose, 1918-

2018“. 

A. Juknevičius 

 

 

A. Pečiulytė 

 

R. Žirgulis 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Rengti plakatus ir kvietimus į 

muziejaus ir jo padalinių 

renginius 

1.Parengti 60 plakatų Daugiakultūriame centre vykusioms parodoms, 

koncertams ir renginiams.  

2.Parengta 11 plakatų parodoms, 10 plakatai renginiams. 

A. Pečiulytė 

 

R. Lukminienė 



3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Rengti publikacijas 

kultūrinėje spaudoje 

1. Vaidas Banys „Litvomano kelias: nuo atskalūno iki tautos vedlio“ 

//Lietuvos žinios, Nr. 13, 2018-01-19. 

2. Vaidas Banys „Bolševiko keliu tebežengiant”, //Lietuvos žinios, Nr. 61, 

2018-03-29. 

3. Vaidas Banys „Paslaptingai paveldosaugos reformai artėjant“ //Lietuvos 

žinios, Nr. 68, 2018-04-10. 

4. Alina Galvanauskienė „Pavasario dvelksmas A. Lūžos fotografijos 

parodoje Paberžėje‘‘//Rinkos aikštė, 2018-03-01. 

5. Regina Galvanauskienė „Pamąstymai apie Algirdą Mykolą Dobrovolskį - 

Tėvą Stanislovą‘‘//žurnalas „Tėvo Pijaus balsas“, 2018 birželio mėn., Nr. 28. 

6. Audronė Pečiulytė „Kraštiečiai kūrę nepriklausomą Lietuvą“ //Kėdainių 

mugė, 2018-08-30, www.kedainiai.lt, www.kedainietis.lt, 

www.kedainiumuziejus.lt 

7. Audronė Pečiulytė „Protmūšyje – krašto istorijos faktai” //Kėdainių mugė, 

2018-11-30, www.kedainiai.lt, www.kedainietis.lt . 

 

4. Moksliniai tyrimai (temos) Tyrinėti Kėdainių istorinius 

šaltinius 

1. Reformacijos ir Kontrreformacijos epochos Kėdainiuose. 

2. 1863-1864 m. sukilimas. 

3. XIX a. visuomeninė, socialinė ir politinė padėtis Kėdainiuose. 

4. Kėdainių apskritis Pirmojo pasaulinio karo metu. 

5. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1918 m. 

6. Visuomeninė, socialinė ir politinė padėtis Kėdainių apskrityje tarpukario 

epochoje. 

7. Antrojo pasaulinio karo periodas Kėdainių apskrityje. 

8. Rezistencija prieš SSRS okupaciją Kėdainių apskrityje ir rajone. 

9. Visuomeninė, socialinė ir politinė padėtis Kėdainių rajone sovietmečiu. 

10.  Sąjūdis ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas Kėdainių rajone. 

11. Pirmojo karo lauke žuvusio savanorio Povilo Lukšio šeimos kapavietės 

įamžinimo darbai: įvairių bažnyčių archyvų ir metrikų paieška ir analizė, 

lauko tyrimų vykdymas. 2018 m. sausio - gruodžio mėn. 

12. Žuvusių Kėdainių rajono ir apskrities partizanų įamžinimo darbai: lauko 

tyrimų vykdymas, valstybės, bažnyčios ir asmeninių archyvų dokumentų, 

kraštotyrinės medžiagos rinkimas ir analizė siekiant nustatyti ir įamžinti 

žuvusių Briedžio ir Maironio rinktinių  partizanų tapatybes. 2018 m. sausio – 

gruodžio mėn. 

13. Medžiagos apie Kėdainių rajono  Persitvarkymo sąjūdį rinkimas: 

valstybės ir asmeninių archyvų dokumentų, kraštotyrinės, lauko tyrimų 

vykdymas ir medžiagos analizė. 2018 m. sausio-gruodžio mėn. 

14.  Nevėžio dešiniosios pakrantės žvalgomieji archeologiniai tyrimai. 

15. Sklypo Josvainių g. 13 detalieji archeologiniai tyrimai. 

16. Sklypo Sodų g. 8 detalieji archeologiniai kasinėjimai. 

V. Banys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Juknevičius 

 

 

 

http://www.kedainiai.lt/
http://www.kedainiai.lt/
http://www.kedainietis.lt/
http://www.kedainietis.lt/
http://www.kedainiumuziejus.lt/
http://www.kedainiumuziejus.lt/
http://www.kedainiai.lt/
http://www.kedainiai.lt/
http://www.kedainietis.lt/
http://www.kedainietis.lt/


17.  Radvilų g. dalies tarp sklypų Radvilų g. 8C ir Radvilų g. 8 detalieji 

archeologiniai kasinėjimai. 

 

 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 

Rengti mokslinius straipsnius 1. Straipsnis „Partizano Albino Bilinkevičiaus-Balčio dienoraštis ir 

archyvas“, leidinyje „Iš Panevėžio praeities: miško broliai“, Panevėžys, 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2018 m. 

2. Straipsnis „Kėdainių frontas 1919 m. sausio–vasario mėnesiais“ 

[konferencijos pranešimų tezės], leidinyje „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos 

nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“, Panevėžys, 2018 m. 

3. Straipsnis „Didžiosios Rinkos šiaurės rytinės dalies kasinėjimai“ leidiniui 

„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 m“. 

 

V. Banys 

 

 

 

 

 

 

 

A. Juknevičius 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Rengti konferencijas ir 

seminarus 

1. Konferencija „Kėdainiuose atspausdintai knygai „Nobažnystės 

krikščioniškos“ – 365“. Organizatoriai: Kėdainių r. savivaldybė ir Kėdainių 

krašto muziejus, 2018-03-16. 

2. Konferencija „Ekologinis ugdymas“. Organizatoriai: Kėdainių r. mokyklų 

mokytojai, 2018-10-30. 

A. Pečiulytė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Dalyvauti konferencijose Audronė Pečiulytė  

1. Respublikinė konferencija „Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir pokario 

rezistencija: politinis, istorinis ir moralinis palikimas“ Alytuje, 2018-02-21. 

2. Respublikinė konferencija „Kėdainiuose spausdintai „Knygai 

„Nobažnystės krikščioniškos“ – 365“ Daugiakultūriame centre,             2018-

03-16. 

3. Respublikinė konferencija Šėtos gimnazijoje  „Šimtmečio mokykla: nuo 

grifelinės lentelės iki kompiuterio“, 2018-10-26. 

4. Tarptautinė konferencija „Drauge modernios valstybės link: litvakai 

Lietuvos ir Izraelio valstybingumo istorijoje“ Vilniuje, 2018-11-13. 

Regina Adomaitienė 

5. Respublikinė konferencija „Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir pokario 

rezistencija: politinis, istorinis ir moralinis palikimas“ Alytuje, 2018-02-21. 

Jūratė Nekrašienė 

6. Konferencija „Lietuvos muziejai  - Vasario 16- osios kūdikiai“, Biržų 

„Sėlos“ muziejuje, 2018-02-15. 

7. Respublikinė konferencija „Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir pokario 

rezistencija: politinis, istorinis ir moralinis palikimas“ Alytuje, 2018-02-21. 

8. Respublikinė konferencija „Kėdainiuose spausdintai „Knygai 

„Nobažnystės krikščioniškos“ – 365“ Daugiakultūriame centre,            2018-

03-16. 

9. Seminaras „Europa piliečiams“, Daugiakultūriame centre, 2018-04-04. 

Rita Vertelienė 

 



10. Respublikinė konferencija „Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir pokario 

rezistencija: politinis, istorinis ir moralinis palikimas“ Alytuje, 2018-02-21. 

11. Respublikinė konferencija „Kėdainiuose spausdintai „Knygai 

„Nobažnystės krikščioniškos“ – 365“ Daugiakultūriame centre, 2018-03-16. 

12. Seminaras „Europa piliečiams“, Daugiakultūriame centre, 2018-04-04. 

Eglė Morkūnaitė 

13. Konferencija „Lietuvos muziejai  - Vasario 16- osios kūdikiai“ Biržų 

„Sėlos“ muziejuje, 2018-02-15. 

14. Respublikinė konferencija „Kėdainiuose spausdintai „Knygai 

„Nobažnystės krikščioniškos“ – 365“ Daugiakultūriame centre,             2018-

03-16. 

15. Seminaras „Europa piliečiams“ Daugiakultūriame centre, 2018-04-04. 

16. Summer school „Holocaust History in Lithuania“ Vilniaus universiteto 

Istorijos fakultete, 2018 m. rugsėjo 3-7 d. 

 17. „#NeverForget: trauminės patirties mokymas istorinėse vietose” 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, 2018 m. spalio 30 d. 

  

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose 

(autorius, pavadinimas, vieta) 

Rengti pranešimus 

mokslinėms konferencijoms 

1. V. Banio pranešimas „Operacija „Vesna“ Lietuvos centrinėje dalyje“, 

konferencijoje „Negyjanti žaizda: 1948 m. trėmimo operacija „Vesna“, 

Kaune, 2018-05-23. 

2. V. Banio pranešimas „Partizano Albino Bilinkevičiaus - Balčio 

dienoraštis ir archyvas“, mokslinėje konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: 

miško broliai“, Panevėžyje, 2018-11-22.  

3. A. Juknevičiaus pranešimas „Isos slėnio istorija ir kraštovaizdis“  

konferencijoje, Šeteniai, 2018-10-06. 

4. R. Žirgulio pranešimas „Kėdainių krašto muziejus nuo 1922 iki 2018“ 

Biržuose, 2018-02-15. 

5. R. Žirgulio pranešimas „Steponas Jaugelis-Telega: Kėdainių burmistras ir  

lietuviškos raštijos kūrėjas“ konferencijoje „Kėdainiuose atspausdintai 

knygai „Nobažnystės krikščioniškos“ – 365“. Kėdainiuose, 2018-03-16. 

6. R. Žirgulio pranešimas „Kėdainių krašto ypatumai” Medardo Čoboto 

Trečiojo amžiaus universiteto Turizmo fakulteto konferencijoje „Šimtmečio 

Lietuva: Vidurio  Lietuvos istorija ir dabartis“ Vilniuje, 2018-11-20. 

 

9. Kiti darbai Skaityti paskaitas ir 

pranešimus visuomenei 

1. V. Banio pranešimas „Kėdainių apskritis kuriantis Lietuvos valstybei“. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus minėjimas Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centre Akademijoje, 2018-02-15. 

2. V. Banys. Lietuvos valstybės 100-mečio jubiliejaus renginys „Kėdainių 

savanorių karo keliais: Vasario 16-osios žygis“. Kėdainiai, Paobelys, 

Eiguliai, Juodkiškiai, 2018-02-16. 

 



3.V. Banio vieša paskaita „Kaip atsiradome prieš 100 metų? Kėdainių 

„respublikų“ kova už būvį kuriantis Lietuvos valstybei“. Senamiesčio 

kepyklėlė, Didžioji g. 3-4, Kėdainiai, 2018-02-25. 

4. V. Banio pranešimas „Kėdainiai prieš 100 metų” konferencijoje „100 

metų nuo Lietuvos valstybės atkūrimo“. Lietuvos sporto universiteto 

Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, 2018-03-08. 

5. V. Banio pranešimas „Panevėžio srities apsaugos būrio veikimas 

Kėdainiuose 1919 m. sausio-kovo mėn.“, knygos „Iš Panevėžio praeities: 

Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“ pristatyme. Karaliaus 

Mindaugo husarų batalionas, Panevėžys, 2018-03-09. 

6. V. Banys. Paskaita - žygis po Kėdainių apylinkes J. Paukštelio 

progimnazijos mokiniams. 2018-05-17. 

7. V. Banio pranešimas „Kėdainių Sąjūdžio priešistorė“ Lietuvos 

persitvarkymo sąjūdžio 30-mečio minėjime „Su Sąjūdžiu širdy“. Kėdainių 

evangelikų reformatų bažnyčioje, 2018-08-25. 

8. V. Banio žygis - paskaita „Laisvės kovų paveldas Kėdainių rajone“. 

Šilainių miško bunkeriai, kapavietė ir paminklai, Paliepiai, Daugėliškių 

miško bunkeris, 2018 m. Europos paveldo dienų „Atraskime šimtmečio 

paveldą“ renginio metu, 2018-09-21. 

9. V. Banio pranešimas knygos „Partizano Balčio dienoraštis“ pristatyme, 

Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji bibliotekoje, 2018-11-23. 

10.  A. Pečiulytės pranešimas Šėtos miestelio kultūros centre „Lietuvos 

valstybės atkūrimui 100“, 2018-02-15. 

11. A. Pečiulytės kalba „Nepriklausomybės kovų atminimo įamžinimas 

Kėdainiuose“ Atminties skvero atidaryme, 2018-02-16. 

12.  A. Pečiulytės kalba Kėdainių geležinkelio stotyje „Gedulo ir Vilties 

diena Lietuvoje”, 2018-06-14. 

13.  R. Lukminienė. Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro 

Arnetų name NVŠ programų pristatymas  NVŠ teikėjų (projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“) susirinkime, Kėdainių r. 

savivaldybėje, 2018-09-14. 

14.  R. Lukminienės paskaita „Advento - Kalėdų papročiai Kėdainių krašte”  

Kėdainių „Atžalyno’’ gimnazijoje, 2018-12-11. 

15.  R. Lukminienės paskaita „Advento - Kalėdų papročiai Kėdainių krašte”  

VšĮ „ Mažylių Akademija”, 2018-12-11. 

16. R. Lukminienės paskaita „Advento - Kalėdų papročiai Kėdainių krašte” 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros” progimnazijoje, 2018-12-

20. 

17.  A. Galvanauskienės pranešimas „Kryžiaus simbolis“ Kėdainių r. 

Miegėnų pagrindinėje mokykloje, 2018-03-29. 



18.  A. Galvanauskienės pranešimas „Tėvas Stanislovas Paberžėje“ 

Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje, 2018-11-29. 

19. R. Galvanauskienės pranešimas „Prisimenant Tėvą Stanislovą“ 

Kėdainių lopšelyje-darželyje, 2018-11-29. 

20. R. Žirgulis vedė ir moderavo susitikimą su prof. L. Mažyliu Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centre Akademijoje (Kėdainių r.), 2018-03-08. 

21. R. Žirgulio paskaita apie Kėdainių žydų paveldą ir Holokausto aukų 

atminimo įamžinimą iš Kėdainių kilusiems Izraelio piliečiams, Tel Avive 

(Izraelis), 2018-04-12. 

22. R. Žirgulio paskaita apie Kėdainių krašto daugiakultūrį paveldą ir Cz. 

Miloszą Krokuvos tarptautinio kultūros centro (Lenkija) delegacijai 

Kėdainiuose ir Šeteniuose, 2018-06-03. 

23. R. Žirgulio paskaita apie Kėdainių krašto muziejaus projektinę veiklą 

Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių kongrese Suvalkuose (Lenkija), 2018-06-

07. 

24. R. Žirgulis pristatė Kėdainių sinagogų komplekso restauravimą ir 

pritaikymą Baltarusijos paveldo specialistų delegacijai, 2018-07-04. 

25. R. Žirgulis pristatė Kėdainių krašto paveldą ir muziejaus veiklas 

Rėzeknės (Latvija) dailės akademijos studentų ir dėstytojų grupei 

programoje „Erazmus plius“, 2018-09-13-15. 

26. R. Žirgulis pristatė Kėdainių žydų bendruomenės ir Holokausto istoriją 

bei paveldą Izraelio ir Lietuvos moksleivių delegacijai, 2018-10-01. 

27. R. Žirgulis pristatė Kėdainių krašto muziejaus veiklas Baltarusijos 

muziejininkų delegacijai, 2018-10-27. 

 

 Dalyvauti rengiant Kauno 

regiono plėtros kryptis 

1. R. Žirgulis dalyvavo Kauno regiono plėtros krypties „Kultūrinės ir 

kūrybinės industrijos, turizmas“ darbo grupės veikloje.  

. 

R. Žirgulis 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. LIMIS (vykdyti  parengiamieji darbai) Vesti eksponatus į LIMIS  Įvesti į LIMIS 1044 eksponatai. 

 

V. Špečkauskas 

V. Sedeika 

2. Eksponatų skaitmeninimas Skaitmeninti eksponatus Per metus suskaitmeninti 1258 eksponatai. V. Sedeika 

V. Špečkauskas 

3. Suskaitmenintų eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Numatyta skaitmeninti 

muziejaus radinius 

Suskaitmeninti Kėdainiuose ir apylinkėse rasti archeologiniai radiniai. 

Radinių tipas labai įvairus - ūkio, buities, aprangos elementai įvairių 

laikotarpių. Radiniai rodo Kėdainių miesto ir apylinkių gyventojų gyvenimo 

būdą, ekonominį išsivystymą, ūkio raidą ir vystytas šakas; socialinį, 

kultūrinį, religinį visuomenės gyvenimą. Objektai numatomi archyvuoti, 

V. Špečkauskas 



charakteringiausius, labiau esmę atskleidžiančius – eksponuoti. 

Suskaitmeninti objektai archyvuoti, parengti GEK’ai. 

4. Suskaitmenintų eksponatų skaičius   Iš viso suskaitmeninti 6295 eksponatai 

 

V. Sedeika 

V. Špečkauskas 

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

   

1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius (nurodyti 

parengtų informacinių pranešimų spaudai, 

radijo ir televizijos laidų, kuriose 

dalyvauta, skaičių) 

Dalyvauti rengiant televizijos 

laidas apie Kėdainių krašto 

istoriją, paveldą ir etninę 

kultūrą, teikti informaciją 

žiniasklaidai apie muziejų, jo 

veiklas, krašto istoriją, kultūrą 

ir paveldą 

Interviu radijui ir televizijai: 

1.   R. Lukminienės interviu „ Kėdainių tradicinių amatų centras - geriausias 

Lietuvoje”, Balticum TV, 2018-01-04. 

2. R. Lukminienės interviu „ Neformaliojo moksleivių švietimo programoje 

dalyvauja daugybė kėdainiečių moksleivių“, Balticum TV, 2018-01-13. 

3. R. Lukminienės interviu „Kraštiečiai ir miesto svečiai Amatų centre 

audžia šimtmečio juostą“, Balticum TV, 2018-02-14. 

4. R. Lukminienės interviu „Tradicinių amatų centre Arnetų name 

eksponuojama paroda „Sidabro vainikėlis“, Balticum TV, 2018-02-21. 

5. R. Lukminienės interviu „Etno dirbtuvėse - gausybė vaikų“, Balticum 

TV,  2018-04-03.   

6. R. Lukminienės interviu „Pasitikdami Valstybės atkūrimo 100-metį 

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name 

amatininkai suko galvas, kaip jiems įprasminti ypatingą šalies jubiliejų. 

Kūrybingos sielos ilgai netruko – sumanė 100-mečiui nuausti simbolinio 

100 metrų ilgio tautinę juostą“, Balticum TV, 2018-06-07. 

7. R. Lukminienės interviu , Tradicinių amatų centre startavo projektas 

suaugusiems”, Balticum TV, 2018-06-23. 

8. R. Lukminienės interviu „Tradicinių amatų centre prisistatė Ažytėnų 

bendruomenė“, Balticum TV, 2018-07-12. 

9. R. Lukminienės interviu „ Tradicinių amatų centre naujas projektas 

„Pažinkime baltų papuošalus ir puošybos elementus“, Balticum TV, 2018-

10-12. 

10. A. Pečiulytės dalyvavimas TV3 televizijos laidoje „Aplink Lietuvą. 

Kėdainių miestas”, 2018-11-06.  

11. A. Pečiulytės interviu televizijai „Balticum TV (Kėdainiai)“ apie 

vykstančius renginius Daugiakultūriame centre – 20.   

12. A. Galvanauskienės interviu apie Tėvą Stanislovą, LRT 2 laidoje 

„Forumas“, 2018-02-22. 

13. A. Galvanauskienės interviu LRT aktualijų laidai „Laba diena, Lietuva” 

apie Paberžę ir Tėvą Stanislovą, 2018-04-19. 

14. A. Galvanauskienės interviu BTV laidai „Brydė“ apie sukilimo vadą A. 

Mackevičių, 2018-05-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. R. Žirgulio pasakojimas apie Kėdainių evangelikų reformatų ir 

evangelikų liuteronų bendruomenes LRT laidai „Kelias“, 2018-05-18. 

16. R. Žirgulio pasakojimas apie Kėdainių krašto muziejaus rengiamus 

festivalius LRT laidoje „Labas rytas“, 2018-05-25. 

17. R. Žirgulio interviu Balticum TV apie Cz. Miloszo festivalį - 2018, 

2018-06 mėn. 

18. R. Žirgulis ir A. Pečiulytė dalyvavo filmuojant dokumentinį filmą apie 

P. Stolypiną „Riteris ir freilina. Portretas Lietuvos fone“, 2018 07-08 mėn. 

19. R. Žirgulio interviu Balticum TV apie festivalį „Radviliada – 2018“, 

2018-09 mėn. 

 

Interviu ir straipsniai spaudoje: 

1. „Pasveikino tradicinių amatų centro kolektyvą“, Kėdainių mugė, 2018 m. 

sausio 5 d.  

2. „Kėdainių mugės“ informacija „Organizuoja paramos akciją“, Kėdainių 

mugė, 2018 m. sausio 5 d.  

3. Akvilė Kupčinskaitė „Jaunųjų amatininkų darbai“, Rinkos aikštė, 2018 m. 

sausio 16 d. 

4. „Jubiliejui – 100 metrų juosta“, Kėdainių mugė, 2018 m. vasario 2 d.,   

Nr. 9 (2066) 

5. Kristina Mirvienė „Šimtmečio garbei - visi drauge auskime 100 metrų 

juostą“, Rinkos aikštė, 2018 m. vasario 3 d., Nr. 14. 

6. Vaida Masilionytė „Kėdainiams – unikali dovana“, Kėdainių mugė, 2018 

m. vasario 6 d., Nr. 10 (2067) 

7. Kristina Mirvienė „100 gintarų gimtajam kraštui“, Rinkos aikštė, 2018 m. 

vasario 6 d.  

8. Judita Gaižiuvienė „Po triukšmingų Užgavėnių pasninkas ir atgaiva išvalo 

sielą“, Rinkos aikštė,  2018 m. vasario 13, Nr. 18. 

9. Justina Šveikytė „Kėdainiečiai siunčia linkėjimus Lietuvai ausdami 100 

metrų juostą“, Rinkos aikštė, 2018 m. vasario 15 d., Nr. 19. 

10. Justina Šveikytė „Mitai, griūvantys ant šimtmečio stalo“, Rinkos aikštė, 

2018 m. vasario 15 d., Nr. 19. 

11. Judita Gaižiuvienė „Atidaryta paroda „Sidabro vainikėlis“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. vasario 20 d., Nr. 20. 

12. Judita Gaižiuvienė „Idėja, nuspalvinsianti Kėdainių muzikinį 

gyvenimą“, Rinkos aikštė, 2018 m. kovo 3 d., Nr.25 (3274) 

13. „Kėdainiuose spausdintai knygai – 365“, Kėdainių mugė, 2018 m. kovo 

6 d. 

14. Džestina Borodinaitė „Svarbiausi tautos įvykiai – tekstilės darbuose“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. kovo 8 d., Nr. 27 (3276) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Vaida Masilionytė „Etnokultūra – vaiko formavimosi erdvė“, Kėdainių 

mugė, 2018 m. kovo 16 d. , Nr. 20 (2077) 

16. Vaida Masilionytė „Kalba – tai dovana, kurią kasdien reikia puoselėti“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. kovo 20 d. 

17. Akvilė Kupčinskaitė „Kėdainiečių knyga, parūpusi net švedui“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. kovo 20 d. 

18. Irmina Pryvalova „Svajonė padovanoti Kėdainiams vargonus vienija 

kraštiečius“, Kėdainių mugė, 2018 m. kovo 27 d. 

19. Kristina Mirvienė „Trijų kartų darbai vienoje parodoje“, Rinkos aikštė, 

2018 m. kovo 27 d. 

20. Irmina Pryvalova „Trijų kartų kūryboje – ir įtampa, ir terapija“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. kovo 30 d., Nr. 24 (2081) 

21. Justina Šveikytė „Dvi neeilinės iniciatyvos įgauna pagreitį“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. balandžio 7 d., Nr. 37 (3288) 

22. Irmina Pryvalova „Darau tai, ką liepia širdis“, Kėdainių mugė, 2018 m. 

balandžio 13 d., Nr. 27 (2084) 

23. Vaida Masilionytė „Muziejuje pristatytos dvi ekspozicijos“, 2018 m. 

balandžio 17 d., Nr. 28 (2085) 

24. Džestina Borodinaitė „Bando pripratinti prie klasikos“, Rinkos aikštė, 

2018 m. balandžio 28 d. 

25. Irmina Pryvalova „Daugiakultūriame centre – reveransas žymiam 

kompozitoriui“, Kėdainių mugė, 2018 m. gegužės 11 d. 

26. „Dar dvi atestuotos meistrės“, Kėdainių mugė, 2018 m. gegužės 11 d. 

27. Dimitrijus Kuprijanovas „Paberžėje – gausus būrys talkininkų“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gegužės 15 d., Nr.54 (3303) 

28. Dimitrijus Kuprijanovas „Daugiakultūriame centre – Klezmerio muzikos 

festivalio koncertas“, 2018 m. gegužės 15 d., Nr.54 (3303) 

29. Akvilė Kupčinskaitė „Jaunuoliams neįdomi tautodailė? Mitas!“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gegužės 17 d., Nr. 55 (3304) 

30. Asta Raicevičienė „Vardan vargonų – žymaus kraštiečio koncertas“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. gegužės 22 d., Nr. 37 (2094) 

31. Asta Raicevičienė „Tryliktoji muziejų naktis: įspūdžiai, išvaikantys 

miegą“, Kėdainių mugė, 2018 m. gegužės 22 d., Nr. 37 (2094) 

32. Rasa Jakubauskienė „ Iš kur atkeliavo Kėdainių blynai ir kiek jiems 

metų?“, Rinkos aikštė, 2018 m. gegužės 26 d., Nr. 59 (3308) 

33. Asta Raicevičienė „Prasidėjo Česlavo Milošo festivalis“, Kėdainių 

mugė, 2018 m. birželio 5 d., Nr.41 (2098) 

34. „Tarp geriausiųjų – jaunoji audėja“, Kėdainių mugė, 2018 m. birželio 5 

d., Nr. 41 (2098) 

35. Aistė Balčiūnienė „Prasidėjo Česlovo Milošo festivalio renginiai“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. birželio 12 d., Nr. 66 (3315) 



36. Vaida Masilionytė „Patriotiškumo rezultatas – 101 metro šimtmečio 

juosta“, Kėdainių mugė, 2018 m. birželio 12 d., Nr. 43 (2100) 

37. Akvilė Kupčinskaitė „Miesto aikštėje išmatuota 100 – mečio juosta“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. birželio 14 d., Nr. 67 (3316) 

38. Asta Raicevičienė „Merginos išgirdo kvietimą sugrįžti į Kėdainius“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. birželio 22 d., Nr. 64 (2103) 

39. Kristina Mirvienė „Paberžės plenerą vainikuos paroda“, Rinkos aikštė, 

2018 m. birželio 26 d., Nr. 72 (3321) 

40. Akvilė Kupčinskaitė „Etnodirbtuvėse – gausybė vaikų“, Rinkos aikštė, 

2018 m. liepos 3 d., Nr. 75 (3324) 

41. Sonata Patkauskaitė „Archeologiniai radiniai „sugrįžo“, Rinkos aikštė, 

2018 m. liepos 5 d., Nr. 76 (3325) 

42. Sonata Patkauskaitė „Česlovo Milošo festivalis baigėsi neeilinio 

spektaklio premjera“, Rinkos aikštė, 2018 m. liepos 12 d., Nr. 78 (3327) 

43. Vaida Masilionytė „Archeologinės vertybės sugrąžintos į Kėdainius“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. liepos 13 d., Nr. 51 (2108) 

44. Asta Raicevičienė „Tapybos plenerų rezultatas – išskirtinė paroda“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. liepos 17 d., Nr. 52 (2109) 

45. Džestina Borodinaitė „Dailininkų drobėse – ne tik gimtojo krašto 

vaizdai“, Rinkos aikštė, 2018 m. liepos 17 d., Nr. 80 (3329) 

46. Rasa Jakubauskienė „Moksleiviams „kultūrinti“ – Kultūros pasas“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. liepos 19 d., Nr. 81 (3330) 

47. „Baltijos kelias atskyrė tris šalis nuo Sovietų Sąjungos“, Rinkos aikštė, 

2018 m. rugpjūčio 23 d. 

48. Džestina Borodinaitė „Arnetų name – įstabūs puodžiaus darbai“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. rugpjūčio 30 d., Nr. 98 (3347) 

49. „Moksleiviams – nemokami užsiėmimai“, Kėdainių mugė, 2018 m. 

rugpjūčio 31 d., Nr. 65 (2122) 

50. „Tragiški įvykiai sujungė Kėdainius ir Tel Avivą“, Kėdainių mugė, 2018 

m. rugpjūčio 31d., Nr. 65 (2122) 

51. Vaida Masilionytė „Radviliada“ stebins kėdainiečius dar kartą“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. rugsėjo 4 d., Nr. 66 (2123) 

52. Džestina Borodinaitė „Auksarankės iš Pernaravos“, Rinkos aikštė, 2018 

m. rugsėjo 4 d., Nr. 100 (3349) 

53. Justina Šveikytė „Kėdainiuose viešėjo lyriškasis kunigas, įkvepiantis 

minias“, Rinkos aikštė, 2018 m. rugsėjo 8 d., Nr. 102 (3351) 

54. Justina Šveikytė „Kėdainiečiai šventė miesto gimtadienį“, Rinkos aikštė, 

2018 m. rugsėjo 11 d., Nr. 103 (3352) 

55. Asta Raicevičienė „Pašlovinti garsiausi XVII a. kėdainiečiai“, Kėdainių 

mugė, 2018 m. rugsėjo 11 d., Nr. 68 (2125) 



56. Džestina Borodinaitė „Vietoj brangių vaistų – vaistingosios žolelės“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. rugsėjo 13 d., Nr. 104 (3353) 

57. Aistė Balčiūnienė „Europos žydų kultūros dienos Krakėse pažėrė 

malonių netikėtumų“, Rinkos aikštė, 2018 m. rugsėjo 15 d., Nr. 105 (3354) 

58. „Kėdainiams – 646 – eri!“, „Rinkos aikštės“ savaitinis priedas 

„Provincija neprovincialams“, 2018 m. rugsėjo 15 d., Nr. 105 

59. Vaida Masilionytė „ Prisiminta diena, kai Kėdainiai neteko kas trečio 

gyventojo“, Kėdainių mugė, 2018 m. rugsėjo 25 d., Nr. 72 (2129) 

60. Audronė Pečiulytė „Kraštiečiai, kūrę Nepriklausomą Lietuvą“, Kėdainių 

mugė, 2018 m. rugsėjo 25 d., Nr. 72 (2129) 

61. Džestina Borodinaitė „Tarmiškai pristatė kalnaberžiečių gyvenimą“, 

Rinkos aikštė, 2018 m. spalio 2 d., Nr. 112 (3361) 

62. Justina Šveikytė „Tėvo Stanislovo metai pasiekė kulminaciją 

Paberžėje“, Rinkos aikštė, 2018 m. spalio 2 d., Nr. 112 (3361) 

63. Sonata Patkauskaitė „Tapyba keistas užsiėmimas. Nepraktiškas“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. spalio 6 d., Nr. 114 (3363) 

64. Asta Raicevičienė „Drobėse – Tėvo Stanislovo darbai, tarnystė ir 

meilė“, Kėdainių mugė, 2018 m. spalio 9 d., Nr. 76 (2133) 

65. Džestina Borodinaitė „Žydiška virtuvė istorikės akimis“, Rinkos aikštė, 

2018 m. spalio 11 d., Nr. 116 (3365) 

66. Džestina Borodinaitė „Mokė siūti V – XII amžiaus rankines“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. spalio 13 d., Nr. 117 (3366) 

67. Danguolė Barauskienė „Pristatė knygą ir parodą“, Rinkos aikštė, 2018 

m. spalio 20 d., Nr. 120 (3369) 

68. Džestina Borodinaitė „Atgaivino protėvių papročius‘, Rinkos aikštė, 

2018 m. spalio 30 d., Nr. 124 (3373) 

69. Kristina Mirvienė „Į Kėdainius sugrįžo žydiškos melodijos“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. lapkričio 13 d., Nr. 129 (3378) 

70. Kristina Mirvienė „Jidiš vėl suskambo Kėdainių sinagogoje“, „Rinkos 

aikštės“ savaitinis priedas „Provincija neprovincialams“, 2018 m. lapkričio 

17 d., Nr. 131 

71. Asta Raicevičienė „Kėdainiuose viešėjusi E. Mildažytė: „Nenustokite 

svajoti“„, Kėdainių mugė, 2018 m. lapkričio 23 d., Nr. 88 (2144) 

72. Justina Šveikytė „E.Mildažytė: „Kėdainiai man ypatingas miestas“, 

2018 m. lapkričio 24 d., Nr. 134, 3383 

73. „Fotografijose – kraštiečių žvilgsnis į Kėdainius“, Kėdainių mugė,  

 2018 m. gruodžio 7 d., Nr. 92 (2149) 

74. Džestina Borodinaitė „Šiaudiniai sodai tampa populiarūs?“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gruodžio 8 d., Nr. 140 (3389) 

75. Džestina Borodinaitė „Kėdainių miestas fotografų akimis“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gruodžio 8 d., Nr. 140 (3389) 



76. Vaida Masilionytė „Mėgiamų patiekalų šaknys – žydų kultūroje“, 

Kėdainių mugė, 2018 m. gruodžio 14 d., Nr. 94 (2151) 

77. Dimitrijus Kuprijanovas „Ar bus atnaujinta istorinė turgavietė?“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gruodžio 15 d., Nr. 143 (3392) 

78. Džestina Borodinaitė „Kaip Kūčių šventei ruošdavosi senoliai?“, Rinkos 

aikštė, 2018 m. gruodžio 20 d., Nr. 145 (3394) 

 

Straipsniai internete 

79. „Kėdainiuose viešės žymiausias Lietuvos švedas“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kdainiuose-vies-ymiausias-lietuvos-vedas 

80. Kristina Mirvienė „Gimtajam kraštui – 100 gintarinių segių“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/gimtajam-kratui-100-gintarini-sagi 

81. „Daugiakultūriame centre – tekstilės darbų paroda“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/daugiakultriame-centre-tekstils-darb-

paroda 

82. „Paberžėje – Algimanto Lūžos fotografijų paroda“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/paberje-algimanto-los-fotografij-paroda 

83. Džestina Borodinaitė „Svarbiausi tautos įvykiai – tekstilės darbuose“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/svarbiausi-tautos-vykiai-tekstils-

darbuose-fotogalerija 

84. Akvilė Kupčinskaitė „Kviečia švęsti didžiausios XVII a. lietuviškos 

knygos gimtadienį“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kvieia-vsti-

didiausios-xvii-a-lietuvikos-knygos-gimtadien 

85. Akvilė Kupčinskaitė „Etnodirbtuvėse – gausybė vaikų“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/etnodirbtuvse-gausyb-vaik-0705 

86. Sonata Patkauskaitė „Archeologiniai radiniai „grįžo“ į Kėdainius“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/archeologiniai-radiniai-gro-kdainius 

87. .“Arnetų name – gintaro dirbinių paroda“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/arnet-name-gintaro-dirbini-paroda 

88. Džestina Borodinaitė „Dailininkų drobėse – ne tik gimtojo krašto 

vaizdai“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/dailinink-drobse-ne-tik-gimtojo-

krato-vaizdai 

89. Sonata Patkauskaitė „Baltijos kelias atskyrė tris šalis nuo Sovietų 

Sąjungos“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/baltijos-kelias-atskyr-tris-alis-

nuo-soviet-sjungos 

90. Džestina Borodinaitė „Prisiminė Tėvą Stanislovą“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/prisimin-tv-stanislov 

91. Sonata Patkauskaitė „Kėdainiečio paroda – dovana miesto gimtadienio 

proga“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kdainieio-paroda-dovana-miesto-

gimtadienio-proga-fotogalerija 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kdainiuose-vies-ymiausias-lietuvos-vedas
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kdainiuose-vies-ymiausias-lietuvos-vedas
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/gimtajam-kratui-100-gintarini-sagi
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/gimtajam-kratui-100-gintarini-sagi
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/daugiakultriame-centre-tekstils-darb-paroda
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/daugiakultriame-centre-tekstils-darb-paroda
http://www.rinkosaikste.lt/kultura/daugiakultriame-centre-tekstils-darb-paroda
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92. Aistė Balčiūnienė „Europos žydų kultūros dienos Krakėse pažėrė 

malonių netikėtumų“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/europos-yd-kultros-

dienos-krakse-par-maloni-netiktum 

93. Džestina Borodinaitė „Arnetų name – protėvių papročius atgaivinanti 

paroda“ http://www.rinkosaikste.lt/kultura/arnet-name-protvi-paproius-

atgaivinanti-paroda-fotogalerija 

94. Džestina Borodinaitė „Kėdainių miestas fotografų akimis“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/kdaini-miestas-fotograf-akimis-

fotogalerija 

95. Džestina Borodinaitė „Šiaudiniai sodai tampa populiarūs?“ 

http://www.rinkosaikste.lt/kultura/iaudiniai-sodai-tampa-populiars-galerija 

96. Vaida Masilionytė „Muziejuje pristatytos dvi ekspozicijos“ 

http://muge.eu/muziejuje-pristatytos-dvi-ekspozicijos/ 

97. Irmina Pryvalova „Darau tai, ką liepia širdis“ http://muge.eu/darau-tai-

ka-liepia-sirdis/ 

98. Irmina Pryvalova „Svajonė padovanoti Kėdainiams vargonus vienija 

kraštiečius“ http://muge.eu/svajone-padovanoti-kedainiams-vargonus-

vienija-krastiecius/ 

 99. „Kėdainiuose – patriotizmo šauklys“ http://muge.eu/kedainiuose-

patriotizmo-sauklys/ 

100. „Kviečia į koncertą“ http://muge.eu/kviecia-i-koncerta/ 

101. „Moksleiviams – nemokami užsiėmimai“ 

http://muge.eu/moksleiviams-nemokami-uzsiemimai/ 

102. „Manto Jankavičiaus koncertas sulaukė didžiulio paramos akcijos 

„Kėdainiams reikia vargonų“ žiūrovų būrio“ http://muge.eu/manto-

jankaviciaus-koncertas-sulauke-didziulio-paramos-akcijos-kedainiams-

reikia-vargonu-ziurovu-burio-su-fotogalerija/ 

103. Irmina Pryvalova „Trijų kartų kūryboje – ir įtampa, ir terapija“ 

http://muge.eu/triju-kartu-kuryboje-ir-itampa-ir-terapija/ 

104. Vaida Masilionytė „Etnokultūra – vaiko formavimosi erdvė“ 

http://muge.eu/etnokultura-vaiko-formavimosi-erdve/ 

105. „Fotografijose – kraštiečių žvilgsnis į Kėdainius“ 

http://muge.eu/fotografijose-krastieciu-zvilgsnis-i-kedainius/ 

106. Asta Raicevičienė „Šviesos dienai – savo gamybos žvakės“ 

http://muge.eu/sviesos-dienai-savo-gamybos-zvakes/ 

107. „Protmūšyje – krašto istorijos faktai“ http://muge.eu/protmusyje-

krasto-istorijos-faktai/ 

108. Asta Raicevičienė „Kėdainiuose viešėjusi E. Mildažytė: „Nenustokite 

svajoti“ http://muge.eu/kedainiuose-viesejusi-e-mildazyte-nenustokite-

svajoti/ 
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109. „Kėdainiuose viešės E. Mildažytė“ http://muge.eu/kedainiuose-vieses-

e-mildazyte/ 

110. „Viešėjo jaunieji Izraelio ambasadoriai“ http://muge.eu/viesejo-

jaunieji-izraelio-ambasadoriai/ 

111. Asta Raicevičienė „Tėvo Stanislovo 100-osioms gimimo metinėms – 

paroda daugiakultūriame centre“ http://muge.eu/tevo-stanislovo-100-

osioms-gimimo-metinems-paroda-daugiakulturiame-centre/ 

112. „Prisiminta diena, kai Kėdainiai neteko kas trečio gyventojo“ 

http://muge.eu/prisiminta-diena-kai-kedainiai-neteko-kas-trecio-gyventojo/ 

113. „Tragiški įvykiai sujungė Kėdainius ir Tel Avivą“ 

http://muge.eu/tragiski-ivykiai-sujunge-kedainius-ir-tel-aviva/ 

114. Asta Raicevičienė „Kėdainių kraštas iškilmingai paminėjo Sąjūdžio 

trisdešimtmetį“ http://muge.eu/kedainiu-krastas-iskilmingai-paminejo-

sajudzio-trisdesimtmeti-fotogalerija/ 

115. Asta Raicevičienė „Tapybos plenerų rezultatas – išskirtinė paroda“ 

http://muge.eu/tapybos-pleneru-rezultatas-isskirtine-paroda-fotogalerija/ 

116. Vaida Masilionytė „Archeologinės vertybės sugrąžintos į Kėdainius“ 

http://muge.eu/archeologines-vertybes-sugrazintos-i-kedainius/ 

117. Asta Raicevičienė „Merginos išgirdo kvietimą sugrįžti į Kėdainius“ 

http://muge.eu/merginos-isgirdo-kvietima-sugrizti-i-kedainius/ 

118. „Vargonininkė, svajojanti groti su orkestru“ 

http://muge.eu/vargonininke-svajojanti-groti-su-orkestru/ 

119. Vaida Masilionytė „Nuaudė 101 metro ilgio juostą“ 

http://muge.eu/nuaude-101-metro-ilgio-juosta/ 

 120. „Tarp geriausiųjų – jaunoji audėja“ http://muge.eu/tarp-geriausiuju-

jaunoji-audeja/ 

121. Asta Raicevičienė „Atidarytas Česlovo Milošo festivalis” 

http://muge.eu/atidarytas-ceslovo-miloso-fetsivalis-fotogalerija/ 

122. „Tryliktoji muziejų naktis: įspūdžiai, išvaikantys miegą“ 

http://muge.eu/tryliktoji-muzieju-naktis-ispudziai-isvaikantys-miega/ 

123. „Daugiakultūriame centre – reveransas žymiam kompozitoriui“ 

http://muge.eu/daugiakulturiame-centre-reveransas-zymiam-kompozitoriui/ 

124. „Dar dvi atestuotos meistrės“ http://muge.eu/dar-dvi-atestuotos-

meistres/ 

125. Vaida Masilionytė „Subūrė poezijos kūrėjus“ http://muge.eu/subure-

poezijos-kurejus/ 

126. Irmina Pryvalova „Paberžėje – būrys talkininkų“ 

http://muge.eu/paberzeje-burys-talkininku/ 

127. Irmina Pryvalova „Kėdainiečių linkėjimai iškeliaus į Izraelį“ 

http://muge.eu/kedainieciu-linkejimai-iskeliaus-i-izraeli/ 
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128. Vaida Masilionytė „Kalba – tai dovana mums“ http://muge.eu/kalba-

tai-dovana-mums/ 

129. Robertas Kartavičius „Jonas Ohmanas: „Laisvė nėra nemokama“ 

http://muge.eu/jonas-ohmanas-laisve-nera-nemokama/ 

130. Irmina Pryvalova „Už laisvę kovojančių titanų šalis? Taip, tai – apie 

mus!” http://muge.eu/uz-laisve-kovojanciu-titanu-salis-taip-tai-apie-mus/ 

131. „Puoselėti valstybę reikia jėgų ir atidumo“ http://muge.eu/puoseleti-

valstybe-reikia-jegu-ir-atidumo/ 

132. Vaida Masilionytė „Dovana – 100 gintarinių segių“ 

http://muge.eu/dovana-100-gintariniu-segiu/ 

133. Vaida Masilionytė „Kėdainiams – unikali dovana“ 

http://muge.eu/kedainiams-unikali-dovana/ 

134. „Jubiliejui – 100 metrų juosta“ http://muge.eu/jubiliejui-100-metru-

juosta/ 

135. Vaida Masilionytė „Vargonų idėjai – paramos koncertas“ 

http://muge.eu/vargonu-idejai-paramos-koncertas/ 

136. „Norint būti matomiems, reikia padaryti daug nematomų darbų“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/norint-buti-matomiems-reikia-

padaryti-daug-nematomu-darbu-18571/ 

137. „Janušavos turgavietė: kaip ji turėtų atrodyti, kas turėtų joje vykti?“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/janusavos-turgaviete-kaip-ji-

turetu-atrodyti-kas-turetu-joje-vykti-18526/ 

138. „Dvylika autorių fotografijose pateikė savo Kėdainių matymą“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/dvylika-autoriu-fotografijose-

pateike-savo-kedainiu-matyma-18518/ 

139. „Vakaro su Edita Mildažyte metu vargonams paaukota beveik 500 

Eur“ http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/vakaro-su-edita-

mildazyte-metu-vargonams-paaukota-beveik-500-eur-18436/ 

140. „Kultūrinės jungtys – pažink žydų kultūrą“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/kulturines-jungtys-pazink-

zydu-kultura-18427/ 

141. „Ką mums reiškia Europos Sąjunga?“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/ka-mums-reiskia-europos-

sajunga-18402/ 

142. „Iškeldami praeities paveldą kėdainiečiai eina ne lengviausiu keliu“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/iskeldami-praeities-pavelda-

kedainieciai-eina-ne-lengviausiu-keliu-18350/ 

143. „Padėka skleidžiantiems lenkų kultūrą Kėdainių krašte“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/padeka-skleidziantiems-lenku-

kultura-kedainiu-kraste-18342/ 
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144. „Veiklos Arnetų name − vis prasmingesnės, vis populiaresnės“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/veiklos-arnetu-name-vis-

prasmingesnes-vis-populiaresnes-18338/ 

145. „Jaunųjų Izraelio ambasadorių vizitas Kėdainiuose“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/jaunuju-izraelio-ambasadoriu-

vizitas-kedainiuose-18205/ 

146. „Tradicija tapęs dviračių žygis“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/tradicija-tapes-dviraciu-zygis-

18140/ 

147. „Europos paveldo dienos kvies atrasti šimtmečio paveldą“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/europos-paveldo-dienos-

kvies-atrasti-simtmecio-pavelda-17940/ 

148. „Respublikiniame „Sidabro vainikėlio“ ture – trečio laipsnio diplomas“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/respublikiniame-sidabro-

vainikelio-ture-trecio-laipsnio-diplomas-17808/ 

149. „Kėdainių krašto muziejuje vyko atvirų durų diena“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/kedainiu-krasto-muziejuje-

vyko-atviru-duru-diena-17731/ 

150. „Regioniniame „Sidabro vainikėlis“ ture puikiai įvertinti Kėdainių 

rajono moksleivių darbai“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/regioniniame-sidabro-

vainikelis-ture-puikiai-ivertinti-kedainiu-rajono-moks-17708/ 

151. „Iniciatoriai deda paslaugas, kad Kalvinų bažnyčioje atsirastų 

vargonai“ http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/iniciatyva-

kedainiams-reikia-vargonu-17617/ 

152. „Kėdainiečiai audžia 100 metrų vytinę juostą“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/kedainieciai-audzia-100-

metru-vytine-juosta-17440/ 

153. „Krašto istorijos faktai protmūšyje“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/renginiai/krasto-istorijos-faktai-

protmusyje-18483/ 

154. „Vėl kviečia visuomeninis projektas „Kėdainiams reikia vargonų!“„ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/renginiai/vel-kviecia-visuomeninis-

projektas-kedainiams-reikia-vargonu-18412/ 

155. „Muzikiniais laiškais iš praeities prisimintas žydų kultūros paveldas“ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/renginiai/muzikiniais-laiskais-is-

praeities-prisimintas-zydu-kulturos-paveldas-18374/ 

156. „Tuo pačiu laiku tylos minutė susiejo Kėdainius ir Tel Avivą, 

Izraelyje“ http://www.kedainietis.lt/naujienos/renginiai/tuo-paciu-laiku-

tylos-minute-susiejo-kedainius-ir-tel-aviva-izraelyje-18039/ 
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157. „Kūrybos vakaras „Apie Tėvą Stanislovą - žodžiais ir vaizdais“„ 

http://www.kedainietis.lt/naujienos/renginiai/kurybos-vakaras-apie-teva-

stanislova-zodziais-ir-vaizdais-17961/ 

 158. „Kviečiame prisidėti prie paramos akcijos „Kėdainiams reikia 

vargonų“„ http://www.manokedainiai.lt/naujiena/kvieciame-prisideti-prie-

paramos-akcijos-kedainiams-reikia-vargonu 

159. „Kėdainiuose Česlovo Milošo festivalio atidarymas“ 

http://www.manokedainiai.lt/naujiena/kedainiuose-ceslovo-miloso-

festivalio-atidarymas 

160. „Išrinkti liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Kėdainių rajono 

turo nugalėtojai“ http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Isrinkti-liaudies-dailes-

konkurso-sidabro-vainikelis-kedainiu-rajono-turo-nugaletojai/5541 

161. „Tradicinių amatų centre Arnetų name veikia konkurso „Sidabro 

vainikėlis“ paroda“ http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Tradiciniu-amatu-

centre-arnetu-name-veikia-konkurso-sidabro-vainikelis-paroda/5464 

162. „Regioniniame „Sidabro vainikėlis“ ture puikiai įvertinti Kėdainių 

rajono moksleivių darbai“ http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Regioniniame-

sidabro-vainikelis-ture-puikiai-ivertinti-kedainiu-rajono-moksleiviu-

darbai/5655  

163. „Kėdainių rajone – dar dvi atestuotos tradicinių amatų meistrės“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Kedainiu-rajone--dar-dvi-atestuotos-

tradiciniu-amatu-meistres/5699 

164. „Tęsiasi Česlovo Milošo festivalis“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Tesiasi-ceslovo-miloso-festivalis/5754 

165. „Laidoje „Brydės“: Paberžės dvaras atgimęs sukilimo muziejumi“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Laidoje-brydes-paberzes-dvaras-atgimes-

sukilimo-muziejumi/5797 

166. „Respublikiniame „Sidabro vainikėlio“ ture – trečio laipsnio diplomas“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Respublikiniame-sidabro-vainikelio-ture--

trecio-laipsnio-diplomas/5767 

167. „Visuomeninis projektas „Kėdainiams reikia vargonų!“„ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Visuomeninis-projektas-kedainiams-

reikia-vargonu/5305 

168. „Kraštiečiai, kūrę nepriklausomą Lietuvą“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Krastieciai-kure-nepriklausoma-

lietuva/5918 

169. „Tuo pačiu laiku tylos minutė susiejo Kėdainius ir Tel Avivą Izraelyje“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Tuo-paciu-laiku-tylos-minute-susiejo-

kedainius-ir-tel-aviva-izraelyje/5914 
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170. „Rugpjūčio 28 d. 18.30 val. tylos minutė vėl susies Kėdainius ir 

Izraelį“ http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Rugpjucio-28-d-18-30-val-tylos-

minute-vel-susies-kedainius-ir-izraeli/5906 

171. „Spalio 31-oji − Reformacijos diena“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Spalio-31-oji--reformacijos-diena/6078 

172. „Krašto istorijos faktai protmūšyje“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Krasto-istorijos-faktai-protmusyje/6200 

173. „Šiandien − koncertas, susitikimas su Edita Mildažyte“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Siandien--koncertas-susitikimas-su-edita-

mildazyte-/6118 

174. „Kultūrinės jungtys – pažink žydų kultūrą“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Kulturines-jungtys--pazink-zydu-

kultura/6164 

175. „Veiklos Arnetų name − vis prasmingesnės, vis populiaresnės“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Veiklos-arnetu-name--vis-prasmingesnes-

vis-populiaresnes/6087 

176. „Norint būti matomiems, reikia padaryti daug nematomų darbų“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Norint-buti-matomiems-reikia-padaryti-

daug-nematomu-darbu/6253 

177. „Janušavos turgavietė: kaip ji turėtų atrodyti, kas turėtų joje vykti?“ 

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Janusavos-turgaviete-kaip-ji-turetu-

atrodyti-kas-turetu-joje-vykti/6219 

 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

Reklamuoti muziejaus veiklas 1. Atlikti 506 įrašai muziejaus paskyroje socialiniame puslapyje „Facebook“ 

– pateikiami Kėdainių miesto istorijos fragmentai, nuotraukos, renginių 

anonsai, muziejaus veikla, straipsniai. Per ataskaitinius metus Kėdainių 

krašto muziejaus puslapį socialinėje erdvėje seka 1,173 žmonės. 

2. R. Žirgulis surengė ir dalyvavo filmuojant Cz. Miloszo festivalio – 2018 

anonsą internetui ir socialiniams tinklams 

E. Morkūnaitė 

 

 

 

R. Žirgulis 

 

3. Kita veikla Dalyvauti kitų institucijų 

projektinėje veikloje 

Žygeivių bendruomenei „Camino Lituano“ maršruto Paberžė-Kėdainiai 

parengimas ir vietovių aprašymų pateikimas „Camino Lituano“ internetinei 

svetainei http://www.caminolituano.com/home/paberze-kedainiai/ 

A. Juknevičius 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Konsultuoti, teikti metodinę 

pagalbą įvairioms 

institucijoms ir interesantams 

Konsultacijos: 

1. A. Juknevičiaus konsultacijos Kėdainių tarpukario modernistinės 

architektūros klausimu VU Kauno humanitarinio fakulteto Meno vadybos 

magistro I kurso studentei Aistei Dubinkaitei-Stankevičienei. Studentės 

darbas paskelbtas internetinėje svetainėje modernizmasateiciai.lt  

2. Sausio - vasario mėn. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos rajono 

pedagogams, dėl vaikų liaudiškos kūrybos konkurso „Sidabrinis vainikėlis“. 
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3. Sausio - lapkričio mėn. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos ir pagalba 

rajono amatininkams dėl amatų meistrų sertifikavimo (audimas, vytelių 

pynimas, vilnos vėlimas ir juostų rišimas). 

4. R. Lukminienės folkloro dalies parengimas ir konsultacijos rajono folkloro 

ansamblių vadovams, dėl rajoninės dainų ir šokių šventės „Kokia nuostabi, 

Lietuva, esi“ pasiruošimo, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui. 

5. J. Nekrašienės pagalba VĮ „Europos Humanitariniam universitetui“. 

Paruoštas spec. turas tema „ Study trip of a group of Belarusian ICOMOS 

members“, 2018-07-23. 

2. Darbas su stažuotojais ir praktikantais    

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    

1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų 

darbuotojų skaičių) 

 Priimti – 4, atleistas – 1 darbuotojas.  

2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

Dalyvauti seminaruose ir 

mokymuose 

A. Pečiulytė: 

1. Seminaras „Europos kultūros paveldo metų renginių organizatoriams ir 

koordinatoriams“. Vilnius, 2018-03-20. 

2. Seminaras – pristatymas apie ES programas „Europa piliečiams“ ir 

„Kūrybinė Europa“, 2018-04-04 

3. LKT Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelio 

pristatymas, 2018-06-18. 

4. Seminaras „Istorijos objektų pažinimas lokaliose Lietuvos vietose“ 

Ariogaloje, 2018 m. rugpjūčio 3 - 4 d. 

5. Tarptautinis seminaras „Nusikaltimų žmoniškumui temų pateikimas 

ugdymo procese“ Vilniuje, 2018 m. gruodžio 11 – 12 d. 

R. Lukminienė: 

6. Seminaras „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje 

organizacijoje ir su kitomis organizacijomis”, 2018-02-07. 

7. Seminaras „Žmogus – žmogui, visuomenei, Tėvynei“ Dubingiuose, 2018 

m. gegužės 9 – 11 d. 

8. Tautinio paveldo konferencija „Tautinio paveldo produktų apsauga, 

kūrimas ir populiarinimas”, 2018-12-13. 

L. Steponavičienė: 

9. Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje, 2018 m. 

liepos 17 – 20 d.  

D. Urbienė: 

10. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai. Kaunas, 2018 m. lapkričio 15 

– gruodžio 7 d. 

V. Špečkauskas: 

11. Seminaras „Asmens neturtinių teisių (teisė į privatumą, teisė į atvaizdą, 
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asmens duomenys, teisė į garbę ir orumą apsauga muziejų veikloje)“, 

Vilniuje,   2018-12-07.  

12. Seminaras „Paveldas ir muziejų kūrybinė veikla: intelektinės nuosavybės 

aktualijos“, Vilniuje, 2018-12-14.  

B. Šinkūnienė: 

13. Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje, 2018 m. 

liepos 17 – 20 d. 

V. Vertelienė: 

14. Civilinės saugos mokymo kursai, pagal ūkio subjektų, kitų įstaigų 

darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, civilinės saugos įvadinio mokymo 

programą, Kaune,  2018-04-26. 

15. Mokymai „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS. Vytauto Didžiojo karo 

muziejaus patirtis“ Kaune, 2018-10-17. 

J. Atkočiūnienė: 

16. Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje, 2018 m. 

liepos 17 – 20 d. 

E. Morkūnaitė: 

17. Tarptautinė tarpdisciplininė vasaros mokykla „Holokaustas Lietuvoje“ 

Vilniuje, 2018 m. rugsėjo 3 – 7 d. 

18. VU seminaras mokytojams, bibliotekininkams ir muziejininkams: 

#NeverForget: mokymas apie traumines patirtis istorinėse vietose, 2018-10-

30. 

R. Žirgulis 

19. Seminaras – pristatymas apie ES programas „Europa piliečiams“ ir 

„Kūrybinė Europa“, 2018-04-04 

20. LKT Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelio 

pristatymas, 2018-06-18. 

21. Tarptautinė tarpdisciplininė vasaros mokykla „Holokaustas Lietuvoje“ 

Vilniuje, 2018 m. rugsėjo 3 – 7 d. 

22. LKT seminaras Vilniuje 2018-09-11. 

23. Jungtinio techninio sekretoriato trišalįs seminaras 1-ojo kvietimo ir 

Didelių infrastruktūros projektų paramos gavėjams Vilniuje, 2018-12-05. 

J. Širvinskienė 

24. Jungtinio techninio sekretoriato trišalįs seminaras 1-ojo kvietimo ir 

Didelių infrastruktūros projektų paramos gavėjams Vilniuje, 2018-12-05 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 

 1. R. Žirgulis buvo išrinktas Lietuvos kultūros tarybos Kauno apskrities 

regioninės kultūros tarybos ekspertu. 

2. Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė apdovanota Kėdainių r. 

savivaldybės ženklu „Už nuopelnus“. 

3. Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė apdovanota Švietimo ir 

mokslo ministrės padėkos raštu. 
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4. Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkei Mildai Petraitienei 

suteiktas tradicinio meistro sertifikatas. 

5. Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkei Birutei Šinkūnienei 

suteiktas tradicinio meistro sertifikatas. 

6. Tradicinių amatų centro Arnetų name kultūrinių renginių organizatorei 

Jūratei Atkočiūnienei suteiktas tradicinio meistro sertifikatas. 

7. Tradicinių amatų centro Arnetų name amatininkei Loretai Steponavičienei 

suteiktas tradicinio meistro sertifikatas, 2018 m. gruodžio mėn. 

8. Tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė Regina Lukminienė 

apdovanota Kėdainių r. savivaldybės ženklu „Už nuopelnus“ 

9. Archeologas Algirdas Juknevičius apdovanotas Kėdainių r. savivaldybės 

ženklu „Už nuopelnus“. 

10. Direktorius Rimantas Žirgulis apdovanotas Kėdainių r. savivaldybės 

ženklu „Už nuopelnus“. 

 

 

 

Direktorius    Rimantas Žirgulis 

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

   

 

2019-02-15 

 (Užpildymo data) 

 

 


