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KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Kėdainių krašto muziejus įgyvendinant Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos
plano 05 programą „Kultūros veiklos plėtra“, Muziejus dalyvavo įgyvendinant 02 tikslo „Išsaugoti
istorinę atmintį“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą“
priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti muziejaus ir jo skyrių veiklą.
02 Dalyvauti Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos veikloje.
Muziejus dalyvavo ir įgyvendinant 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 06 programos „Kultūros
paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas“ 02 tikslo „Pritaikyti viešąją infrastruktūrą
visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams“ 01 uždavinio „Išsaugoti istorinį bei kultūros
paveldą, didinti jo patrauklumą“ priemones:
02 Dalyvauti projekte „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“.
04 Dalyvauti akcijoje „Kėdainiams reikia vargonų.
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.
2019 m. Kėdainių krašto muziejuje dirbo 32 darbuotojai, iš jų 18 kultūros ir meno
darbuotojas. 13 kultūros ir meno darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą.
Muziejaus rinkinį sudarė 53974 eksponatai. 2019 m. muziejuje, jo skyriuose, viešose miesto
erdvėse ir kitose institucijose buvo surengta 61 paroda, 110 renginių, 696 ekskursijos, 1709
edukaciniai užsiėmimai, apsilankė 54 633 lankytojai: 45 753 muziejaus lankytojai (iš jų 24 007
muziejaus ir jo padalinių lankytojai, ekskursijų dalyviai, 12 299 renginių muziejaus ir jo padalinių
patalpose lankytojai, 9447 edukacinių užsiėmimų dalyviai), 3000 muziejaus renginių viešose erdvėse
lankytojų, 5880 muziejaus amatininkų vykdytų viešojo amatų demonstravimo ir mokymų dalyvių,
restauruota 12 eksponatų, reikia restauruoti ir konservuoti – 94 eksponatus, mokslinėse
konferencijose skaityta 10 pranešimų, vykdyti 6 projektai.
Didesnę dalį lėšų savo kultūrinei veiklai muziejus gauna vykdydamas projektus ir kaip
paramą. 2019 m. iš viso buvo gauta 222 443 Eur muziejaus parengtų projektų įgyvendinimui, iš LKT
gauta 10 660 Eur, NVŠ programoms buvo skirti 10 029 Eur, NSŠ programai – 430 Eur, fizinių ir
juridinių asmenų paramą sudarė 789 Eur, 2 proc. pajamų mokesčio – 420 Eur., pajamos už teikiamas
paslaugas sudarė 36 183 Eur, iš jų už muziejaus ir jo skyrių lankymą – 28 795 Eur.
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Iš jų:
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžetas SB
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA
Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Skolintos lėšos SK
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP
KITOS LĖŠOS
Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES

Valstybės biudžeto lėšos VB
Privačios – investuotojų lėšos PR
Kiti finansavimo šaltiniai KT

10 660

10 660

2019 m. Kėdainių krašto muziejaus veiklos plano ataskaitos priedas
KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1.Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

Buvo planuota
Rengti muziejaus vidaus
tvarką reguliuojančius
dokumentus

2. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas)

3. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)

Teikti paraiškas
finansavimui

projektų

Pasiektas rezultatas
1. Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu
Nr. V-21 patvirtinta ,,Dėl veiksmų ir priemonių, reikalingų valstybinės
mobilizacinės užduoties ,,Numatyti kilnojamąsias ir nekilnojamąsias
kultūros vertybes, kurias būtina išsaugoti mobilizacijos metu, ir užtikrinti jų
apsaugą“ vykdymui užtikrinti“.
2. Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu
Nr. V-38 patvirtinta ,,Dėl Kėdainių krašto muziejaus bilietų naudojimo ir
apskaitos tvarkos patvirtinimo“.
1.2019-02-08 pasirašyta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
2014 – 2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programos projekto ,,Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir
Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ (Nr. ENI-LLB1-109) finansavimo sutartis Nr.1S-46 tarp Kėdainių krašto muziejaus ir LR
VRM. Galioja 24 mėn.
2.2019-02-26 pasirašyta INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos
projekto ,,Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ (Nr. LTPL-3R-254), vykdymo partnerystės sutartis tarp pagrindinio gavėjo Pagėgių
savivaldybės ir partnerių – Punsko (Lenkija) valsčiaus savivaldybės ir
Kėdainių krašto muziejaus.
1. Įvykdytas projektas „Jie tikėjo, kad mes būsime laisvi“, finansuotas
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, 1600 Eur.
2. Vykdomas 2019 – 2020 m. projektas „Knyga ,,Kėdainių krašto tautosaka:
kraštotyros užrašai“. Finansuojamas LKT - 8000 Eur ir Kėdainių r.
savivaldybės - 1440 Eur.
3. Įvykdytas projektas „Radviliada – 2019“, finansuotas LKT, 9160 Eur.
4. Vykdomas INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos projektas
,,Lietuvos - Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ (Nr. LT-PL-3R254), kuriame dalyvaujame partnerio teisėmis, 200 088,98 Eur.
5. Vykdomas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2014 – 2020
m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projektas ,,Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ (Nr. ENI-LLB-1-109)

Atsakingas asmuo
R. Žirgulis

R.Žirgulis

A. Pečiulytė
R. Lukminienė

R. Žirgulis
R. Žirgulis
R. Žirgulis

R.Žirgulis

6. Su CPVA pasirašyta ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos
programos Nr.07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią
kultūros infrastruktūrą“ projekto „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio
centro modernizavimas“ finansavimo sutartis. 384.221,59 Eur
7. LKT pateikta projekto „Cz.Miloszo festivalis 2020“ paraiška ir paskirtas
12 000 eur finansavimas
8.LKT pateikta projekto „Radviliada 2020“ paraiška ir paskirtas 14 000 eur
finansavimas.
9. Patvirtintas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2014 – 2020
m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projektas „Inovacijų keliu per buvusios LDK žemes“ (Nr. ENI-LLB-3-465).
Pagrindinis gavėjas – Kėdainių krašto muziejus. Partneriai – Rėzeknės
rajono savivaldybė (Latvija) ir Nacionalinis istorijos ir kultūros muziejus draustinis „Nesvyžius“ (Baltarusija).

V.Vilkevičius

Įvyko 20 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.
Įsigyti 937 eksponatai: 9 iš jų – pirkti, 736 – perduoti, 192 – dovanoti. Šie
eksponatai suskirstyti į skyrius: Archeologijos – 283, Istorijos – etnografijos
– 30, Raštijos – 7, Fotografijos – 118, Dailės – 1, Numizmatikos – 5,
Pagalbinio skyriaus – 493.
1. Europinio Šv. Jokūbo kelio maršruto likusio atkarpų Kėdainių rajone
sudarymas. Išžvalgytas maršrutas Šėtos, Pelėdnagių, Vilainių, Krakių ir
Pernaravos seniūnijose.
2. Dvi lauko tyrimų fiksacijos Kėdainių mieste ir rajone. MP3 laikmenoje
įrašyta 5 val. trukmės L. Mscichauskienės liudijimai.
Nuskenuoti ir nufotografuoti XVIII - XX a. dokumentai 25 vnt,
nuskenuotos bei perfotografuotos XIX - XX a. nuotraukos. 120 vnt.

R. Vertelienė

Išrašyti 34 eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktai. Į pirminės
apskaitos knygas (GEK) surašyti 581 eksponatas.

R. Vertelienė

R.Žirgulis

4. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)

Organizuoti Rinkinių
komisijos darbą

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

Įsigyti naujus eksponatus

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

Organizuoti ekspedicijas ir
lauko tyrimus

1.4. Kiti darbai

Archyvinių dokumentų,
rankraščių ir kitos istorinės
medžiagos apie Kėdainių
rajoną skaitmeninimas ir
archyvavimas.

R. Vertelienė

V. Banys

V. Banys
V. Banys

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas skaičius)

Vykdyti pirminę eksponatų
apskaitą

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)

Inventorinti eksponatus

Suinventorinti 801 pagrindinio fondo eksponatai ir 503 pagalbinio fondo
eksponatai.

R. Vertelienė

2.5. Kiti darbai

Įvertinti eksponatus tikrąja
verte

Tikrąja verte įvertinta 9000 eksponatų.

R. Vertelienė
J. Nekrašienė
A. Juknevičius
R. Adomaitienė

Patikrinti muziejaus pagrindinio fondo Fotografijos skyriaus eksponatai.
Šiame skyriuje yra 12148 eksponatai.

R. Vertelienė

Restauruoti eksponatus

1. Restauruota 12 pagrindinio fondo Istorijos – etnografijos skyriaus
eksponatų.
2. Vykdant 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą
„Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109 išvežti restauruoti
6 kunigaikščių Radvilų sarkofagai iš Kėdainių evangelikų reformatų
bažnyčios mauzoliejaus,

R. Vertelienė

Aptarnauti muziejaus ir jo
padalinių lankytojus

Kėdainių krašto muziejuje:
Iš viso lankytojų - 8288
Pavienių lankytojai – 1568
Organizuotų lankytojų – 4758, iš jų moksleiviai - 1746
Ekskursijų skaičius: 238
Edukacinių užsiėmimų - 57
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 1472
Renginių dalyvių skaičius – 490, iš jų moksleiviai – 167
Daugiakultūriame centre:
Iš viso lankytojų - 10186

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),

3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo
darbus)
3.4. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

Pavienių lankytojų – 425
Organizuotų lankytojų –2268, iš jų moksleiviai – 420
Renginių dalyvių skaičius – 6725 , iš jų mokiniai – 2015
Ekskursijų skaičius - 86
Edukacinių užsiėmimų – 28
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius - 768
1863 m. sukilimo muziejuje:
Iš viso lankytojų - 8003
Pavienių lankytojų – 2236
Organizuotų lankytojų – 4398, iš jų moksleiviai - 1711
Ekskursijų skaičius – 128
Edukacinių užsiėmimų – 23.
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius - 437
Renginių dalyvių skaičius - 932, iš jų moksleiviai – 255
Kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje:
Iš viso lankytojų - 5071
Pavieniai lankytojai – 709
Organizuotų lankytojų - 1361, iš jų moksleiviai – 413
Ekskursijų skaičius – 59
Renginių dalyvių skaičius – 3001, iš jų moksleiviai – 525
V. Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejuje:
Iš viso lankytojų – 2085
Pavienių lankytojų – 603
Organizuotų lankytojų – 1482, iš jų moksleiviai - 902
Ekskursijų skaičius – 36
Tradicinių amatų centre Arnetų name:
Iš viso lankytojų – 12120
Pavienių lankytojų – 724
Organizuotų lankytojų – 3475, iš jų moksleiviai - 1131
Ekskursijų skaičius – 149
Edukacinių užsiėmimų – 1601
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 6770
Renginių dalyvių skaičius - 1151, iš jų moksleiviai – 392
Centro amatininkų vykdytų viešojo amatų demonstravimo ir mokymų
dalyvių - 5880
Muziejaus renginiuose viešose erdvėse dalyvavo apie 3000 lankytojų.
Iš viso 54 633 lankytojai: 45 753 muziejaus lankytojai (iš jų 24 007
muziejaus ir jo padalinių lankytojai, ekskursijų dalyviai, 12 299 renginių
muziejaus ir jo padalinių patalpose lankytojai, 9447 edukacinių užsiėmimų
dalyviai), 3000 muziejaus renginių viešose erdvėse lankytojų, 5880

muziejaus amatininkų vykdytų viešojo amatų demonstravimo ir mokymų
dalyvių, 696 ekskursijos, 1709 edukaciniai užsiėmimai.
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.
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.
Vykdoma kultūros paso edukacinė programa ,,Seni daiktai prabyla“.
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“.
25. ,, Skudurinukė“, 1 - 8 kl. mokiniams.
26. ,,Vėlinukas“, 1 - 12 kl. mokiniams ir suaugusiems.
27. ,,Karpinukai“, 1 - 12 kl. mokiniams ir suaugusiems.

R. Adomaitienė

R. Lukminienė
M. Petraitienė
L Steponavičienė
D. Urbienė
B. Šinkūnienė
A. Vasiliauskas
B. Šinkūnienė
L. Steponavičienė
J. Atkočiūnienė
B. Šinkūnienė

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
6 neformaliojo vaikų švietimo programos: ,,Audimas staklėmis”, ,,Tautinės
juostos”, ,,Vytelių pynimas”, ,,Lietuvių liaudies keramika”, ,,Medžio
drožyba”, ,,Vilnos kelias“. Programose dalyvavo 89 Kėdainių rajono
moksleiviai. Edukacinės programos vyko vasario – gegužės mėn., spalio gruodžio mėn.
Paruošta ir pristatyta programa „Medžio drožyba“ kultūros pasui gauti, 2019
m. rugpjūčio mėn.
Paruoštos ir pristatytos programos ,,Juostų pynimas“, ,,Vilnos vėlimas“,
,,Audimas staklėmis“ kultūros pasui gauti, 2019 m. gruodžio mėn.

R. Lukminienė
M. Petraitienė
L. Steponavičienė
B. Šinkūnienė
A. Vasiliauskas
D. Urbienė
J. Atkočiūnienė

A. Pečiulytė
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.
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.
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
Tradicinių amatų centre Arnetų name. Kūrybinės dirbtuvės ,,Etninio
tapatumo ženklai kasdienybėje“
1. Edukacija ,,Baltiškų simbolių pynimas iš žolynų“, 2019-09-25.
2. Edukacija ,,Baltiškieji odos dirbiniai ”, 2019-10-17.
3. Edukacija ,,Karpiniai iš popieriaus“, 2019-11-15.
,,Adventinės dirbtuvės“ skirtos miesto bendruomenei
1. Edukacija ,,Kalėdinio žaislo siuvimas”, 2019-12-02.
2. Edukacija ,,Karpiniai Kalėdoms“, 2019-12-09.

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

Organizuoti
renginius
muziejuje ir jo padaliniuose

Neformaliojo vaikų švietimo programos – 6;
Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviai – 89;
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos – 1;
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyviai – 46.
Renginiai Kėdainių krašto muziejuje:
1.„Profesijų mugė“ J. Paukštelio progimnazijos mokiniams, 2019-04-02.
2.,,Pasaulinė kultūros diena“ – J. Paukštelio progimnazijos spektaklis, 201904-04.

A. Galvanauskienė

R. Lukminienė

L. Steponavičienė
B. Šinkūnienė

E. Morkūnaitė

3.Dokumentinio filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ apie 1863 m.
sukilimą bei vieną iš sukilimo vadų Antaną Mackevičių pristatymas.
Susitikimas su filmo režisieriumi Tadeusz Bystram (Lenkija). 2019-11-21.
Koncertai Daugiakultūriame centre:
1. Valentino Abariaus ir Giedriaus Arbačiausko autorinių dainų koncertas
„Dainuojame Laisvei“, skirtas Laisvės gynėjų dienai, 2019-01-13.
2. Visuomeninio paramos projekto „Kėdainiams reikia vargonų“ koncertas.
Dalyvavo: Vytenis Gurstis ir Robertas Lamsodis bei jaunieji Kėdainių
muzikos mokyklos muzikantai. Koncerto vedančioji Zita Kelmickaitė, 201901-23.
3. Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ ir autorinės
muzikos grupės „Vaivorykštė“ kūrybos vakaras, 2019-02-22.
4. Dueto „Dolce Amor“ romantinės muzikos popietė „Meilės serenados“.
Atlikėjai: Loreta ir Anvar Haidari, 2019-02-23.
5. Visuomeninio paramos projekto „Kėdainiams reikia vargonų“ koncertas.
Dalyvavo kamerinis ansamblis „Musica Humana“, 2019-02-27.
6. Darius Žvirblio ir styginių kvarteto koncertas, 2019-03-02.
7. Džiazo muzikos koncertas „Bilietas į Paryžių“. Atlikėjai: Nerijus Bakula,
Martin Majorov ir Eugenijus Kanevičius bei Augustinas Baronas, 2019-0308.
8. Fortepijoninio dueto „Dvi po Dvi“ koncertas. Elena Muntrimienė ir
Viktorija Varpnickienė. Programoje muzika iš kino filmų, 2019-03-23.
9. Kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus kūrybinis vakaras, 2019-03-29.
10. Smuikininko V. Čepinskio kūrybos vakaras. Dalyvavo: Mindaugas
Bačkus, Vaida Genytė, Viktorija Čepinskienė, Eglė Andrejevaitė, 2019-0403.
11. Erdvinės muzikos veiksmas „Spengla“. Atlikėjai: choras „ARTyn“,
Darius Bagdonavičius ir Agnė Pilkauskaitė, 2019-04-07.
12. Visuomeninis projektas „Kėdainiams reikia vargonų“. Fortepijono
muzikos koncertas „Jaunas pavasaris“. Atlikėjai: Gabrielė Kevišaitė, Viltė
Kanaporytė, Emili Peršukevič, 2019-04-10.
13. Bluegrass/folk grupės „The Brother Comatose“ (JAV) koncertas, 201904-12.
14. Fortepijoninio trio „Meta“ koncertas. Dalyvavo: Deividas Dumčius,
Marija Pranskutė ir Julija Bagdonavičiūtė, 2019-04-17.
15. Jan Maksimovič ir Dmitrij Golovanov džiazo dueto albumo „Thousond
seconds of our life“ pristatymo koncertas, 2019-04-30.
16. Koncertas „Balsodumplės lt.“. Atlikėjai: Giedrius Prunskus – Kauno
valstybinio muzikinio teatro solistas ir akordeonininkas Laimonas Salijus,
2019-05-11.
17. Grupės „Sout Ave“ (JAV) koncertas, 2019-07-04.
18. J. Ridingo (Naujoji Zelandija) autorinių dainų koncertas, 2019-07-13.

R.Žirgulis

A.Pečiulytė
D. Raudeliūnienė

19. Kėdainių r. Neįgaliųjų draugijos ansamblio koncertas, 2019-07-19.
20. Povilo Neliupšio akordeono muzikos koncertas „Made in Lithuania“,
2019-08-07.
21. Folkloro grupės „Vilko pupos“ koncertas, 2019-09-07.
22. Linos Vaitkuvienės (fortepijonas) ir Natalijos Krauter (sopranas)
koncertas „ANI MI LITA“, 2019-09-21.
23. Dainiaus Puodžiuko (smuikas) ir Aido Puodžiuko (fortepijonas)
koncertas, 2019-09-28.
24. Ievos Dūdaitės fortepijono muzikos koncertas, 2019-10-04.
25. Saksofonų kvarteto „Katarsis“ koncertas, 2019-10-10.
26. Prof. Ulrich Urban (Vokietija) fortepijono muzikos koncertas, 2019-1018.
27. Kvarteto „Art šokas“ koncertas, 2019-11-06.
28. Folkloro ansamblių iš Lenkijos koncertas, skirtas Lenkijos
nepriklausomybės dienai, 2019-11-09.
Kiti renginiai Daugiakultūriame centre:
1. Dokumentinio filmo apie P. Stolypiną „Riteris ir freilina. Portretas
Lietuvos fone“ pristatymas ir peržiūra, 2019-01-10.
2. Kėdainių r. istorijos mokytojų metodinio ratelio popietė, 2019-01-18.
3. Kėdainių krašto Dailės draugijos narių ataskaitinis susirinkimas, 201901-19.
4. Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių meninio skaitymo
konkursas, 2019-02-13.
5. Alytaus mėgėjų teatro spektaklis „Meilės laiškai tėvynei su nerimu“,
2019-03-15.
6. Konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai“, 2019-03-23.
7. Diskusija „Moterų vaidmuo visuomenėje“, 2019-05-03.
8. A. Bėkštos ir A. Pečiulytės knygos „Atrandu ir spalvinu Kėdainius“
pristatymas, 2019-05-08.
9. Kėdainių r. Nevyriausybinių organizacijų forumas, 2019-05-09.
10. Kėdainių r. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių rusų kalbos raiškiojo
skaitymo konkursas, 2019-05-10.
11. Beno Lyrio knygos pristatymas, 2019-05-10.
12. Seminaras socialiniams pedagogams apie autizmą, 2019-05-15.
13. Tarptautinės muziejų nakties renginys: knygos „Kėdainių šimtmetis
fotografijose 1918-2018“ pristatymas ir Šv. Genezijaus trupės
koncertas, 2019-05-18.
14. Kėdainių r. bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių
raiškiojo skaitymo konkursas, 2019-05-21.
15. Kėdainių dailės mokyklos diplomų įteikimo šventė, 2019-05-23.
16. Kėdainių kalbų mokyklos diplomų įteikimo šventė, 2019-05-28.

A.Pečiulytė
D. Raudeliūnienė

17. Lenkų festivalio „Znad Issy“ renginys – literatų susitikimas ir koncertas,
2019-06-08.
18. Kėdainių sporto mokyklos atestatų įteikimo šventė, 2019-06-26.
19. Renginys, skirtas paminėti Lietuvos tremtinių palaikų pargabenimo į
Kėdainius 30-mečiui, 2019-07-28.
20. Lietuvos mokinių sąjungos organizuotas renginys – diskusija, 2019-0810.
21. Festivalio „Radviliada 2019“ atidarymas. Prof. Aivo Ragausko, prof.
Raimondos Ragauskienės ir prof. Deimanto Karvelio diskusija
„Kunigaikščiai Radvilos ir vokiški kraštai“. Moderatorius – R.Žirgulis.
2019-09-06.
22. Kėdainių Neįgaliųjų draugijos narių renginys, 2019-10-09.
23. Kėdainių rusų kultūros klubo „Susitikimai“ popietė, 2019-10-12.
24. Kėdainių krašto garbės piliečio Vitolio Laumakio jubiliejinis 90-mečio
minėjimas, 2019-10-29.
25. Protmūšis Kėdainių r. bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, skirtas
Lietuvos laisvės kovų istorijai atminti, 2019-11-12.
26. Kėdainių rusų kultūros klubo „Susitikimai“ popietė, 2019-11-16.
27. Literatūrinė popietė „Vaižgantas kaip viešpaties diena“. Atlikėjai: Petras
Venslovas ir Olita Dautartaitė, 2019-12-04.
28. Kalėdinis padėkos vakaras, 2019-12-10.
29. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus narių
Kalėdinis padėkos vakaras, 2019-12-17.
30. Žygeivių klubo „Camino lituano“ popietė – susitikimas, 2019-12-29.
Renginiai Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų
name:
1. Nociūnų bendruomenės diena, 2019-01-18.
2. Juodkaimių bendruomenės diena, 2019-02-22.
3. Kėdainių rajono moksleivių liaudies dailės konkursas - paroda ,, Sidabro
vainikėlis 2019“, 2019-03-08.
4. Josvainių ir Angirių bendruomenės diena, 2019-03-25.
5. Užupės ,,Liaudė“ bendruomenės diena, 2019-04-24.
6. Labūnavos bendruomenės diena, 2019-05-22.
7. Kunionių bendruomenės diena, 2019-06-28.
8. Kampų bendruomenės diena, 2019-08-21.
9. Kėdainių miesto šventė. Folkloro festivalio,, Į vidurio Lietuvą susiėje“
metu Tradicinių amatų centro Arnetų name amatų kiemelyje buvo
demonstruojami amatai ir vedami edukaciniai užsiėmimai, 2019-09-07.
10. Tiskūnų bendruomenės diena, 2019-09-26.

J. Atkočiūnienė

11. Asociacijos Surviliškio bendruomenės diena, 2019-10-30.
12. Sirutiškio bendruomenės centro diena, 2019-11-27.
13. Krakių bendruomenės diena, 2019-12-04.
14. Padėkos vakaras skirtas Kėdainių krašto sertifikuotų tautinio paveldo
tradiciniams amatininkams, 2019-12-13.
Renginiai 1863 m. sukilimo muziejuje:
1. Renginys, skirtas rašytojo Vaižganto jubiliejiniams metams paminėti
,,Juozas Tumas - Vaižgantas - 150". Dalyvavo Ustronės Juozo Tumo Vaižganto ir knygnešių muziejaus muziejininkas Audrius Daukša, 201903-12.
2. Literatūrinė - muzikinė valandėlė ,,Pavasario versmė", 2019-04-04.
3. Renginys ,,Muziejų naktis - 2019", Jono Butkevičiaus tapybos parodos
"Kelionių impresijos" atidarymas, edukacinis užsiėmimas " Popiečio
arbata". 2019-05-18.
4. Kūrybinis vakaras ,,M. K. Čiurlionis Paberžėje", 2019-06-03.
5. Kūrybinis vakaras ,,M. K. Čiurlionis Paberžėje", 2019-06- 10.
6. Vakaronė ,,Tėvas Stanislovas Paberžėje", 2019-06-20.
7. Koncertas ,,Miškai čia žaliavo". Dalyvavo: folkloro ansamblis "Kupolė"
ir tapybos darbų parodos ,,Meilės šviesa" atidarymas. 2019-07-06.
8. Koncertas ,,Viešpaties lelija". Atlikėja: kompozitorė, pianistė ir poetė
Gintarė Jautakaitė, 2019-07-28.
9. Koncertas ,,Šlovė per amžius Tau". Atlikėjai: Tėvo Stanislovo vardo
choras, dainininkė Evelina Sašenko, aktorius ir dainininkas Jokūbas
Bareikis, pianistė Audronė Juozauskaitė, būgnininkas Vaidas
Kasparavičius, kontrabosistas Dainius Rudvalis, 2019-09-29.
10. Kasmetiniai R. M. Rilkės poezijos skaitymai ,,Dievas kalba
kiekvienam".
Vakaronės
dalyvė
poetė
Eglė MiliušytėBrazdžiūnė (Egmilė), 2019-11-15.
11. Advento vakaronė ,,Ramybės ratas". 2019-12-13.
12. Dokumentinio filmo ,,Paberžė - nepaklusniųjų lizdas" peržiūra. Filmas
skirtas 1863 -ųjų metų sukilimui ir kun. Antanui Mackevičiui atminti.
2019-12-23.
Renginiai evangelikų reformatų bažnyčioje:
1.Koncertas „Vivat!“, skirtas Lublino unijos 450-osioms metinėms. K.Borko
(m.1573) „Missa Te Deum“ atliko G.G.Gorzyckio sarmatų choras, choras
Schola Gregoriana Silesiensis, pučiamųjų grupė Trombastic (Lenkija). 201908-27.
Festivalio Radviliada – 2019 renginiai:
2. Muzikinis spektaklis „Šv. Genezijaus trupė keliauja į Europą“. 2019-0906.

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

Atnaujinti muziejaus
nterneto svetainę

5. Kita veikla

Rengti viešą tradicinių
amatų demonstravimą ir
mokymus rajono bei
respublikiniuose
renginiuose

3. D.Sverdiolo vargonų muzikos koncertas. 2019-09-07.
4. Koncertas „Pašlovinkime Radvilas!“. Dalyvavo Kėdainių ir Biržų
muzikos mokyklų mokiniai. 2019-09-07.
5. Ievos Salietės ir Matiss.Čiudars (Latvija) koncertas „Pokalbis su Bachu“.
2019-09-07.
6. Senovinės muzikos ansamblio „Rondellus“ ir senovinių šokių kolektyvo
„Saltatore Revaliensis“ (Estija) koncertas. 2019-09-06.
7. Muzikinis spektaklis „Basso Ostinato“. 2019-09-08.
Renginiai kitose įstaigose ir viešose erdvėse:
1.Spektaklis „Arrived“. „Europos muziejų nakties – 2019“ renginys
Kėdainių senamiestyje. 2019-05-18.
2.Kėdainių žydų Holokausto dienos paminėjimo renginys Daukšių kaime,
2019-08-28.
3.Europos žydų kultūros paveldo dienos renginys kavinėje „Švenčių centras“
(buvusiame kino teatre „Rekord“. Arkadijaus Gotesmano (perkusija) nebylių
žydų kino filmų įgarsinimas, 2019-09-04.
4. Lietuvos žydų Holokausto aukų atminimo dienos renginys - akcija
„Vardai“ - Holokausto aukų vardų skaitymas Daukšių kaime, 2019-09-23.
Įkeltos 49 naujienos apie muziejaus veiklą. Sukurta skiltis „Kunigaikščiai“
lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame paskelbti 7 įrašai. Sukelta 100 renginių
ir parodų į skiltį „Parodos ir renginiai“. Atnaujinta skiltis „Ekspozicijos“.
Papildyta sritis „Projektai ir moksliniai tyrimai“. Redaguoti tekstai apie
edukacijas, sukelta nauja informacija.
Atnaujinta svetainė pritraukė daugiau lankytojų - nuolat keliami straipsniai,
atnaujinama informacija bei keliama informacija apie vykstančius renginius.
Per paieškų sistemą www.google.lt aplankė 71,72 proc., tiesiogiai tinklapį
lankė 13,13 proc. 88,69 proc.lankytojų informacijos ieškojo iš Lietuvos. 69,8
proc. naudojosi kompiuteriu, o 27,8 proc. telefonu ieškojo informacijos.
Daugiausiai lankytojai lankėsi pagrindiniame puslapyje (4740 lankytojų),
skiltį „Parodos ir renginiai“ lankė 2074 lankytojai. Per ataskaitinius metus
naujų lankytojų yra 72,2 proc., sugrįžtančių 27,8 proc.
Muziejaus svetainę per ataskaitinius metus aplankė 6300 lankytojų.

Amatų demonstravimas ir mokymai:
1. Muziejų naktis Janinos Monkutės - Marks muziejuje, (juostų audimas),
2019-05-18.
2. Kėdainių Agurkų šventė Keramikos, (juostų audimo, vilnos vėlimo
amatai), 2019-07-14.
3. Jūros šventė Klaipėdoje, (vytinių juostų audimas), 2019 m. liepos 26 - 28
d.

R.Žirgulis

A.Pečiulytė
E. Morkūnaitė

L. Steponavičienė
D. Urbienė, J. Atkočiūnienė,
L.Steponavičienė
L. Steponavičienė
J. Atkočiūnienė

4. Panevėžio r. Gelažių miestelio šventė, (vilnos vėlimas), 2019-07-27.
5. Aukštaitijos regiono folkloro ir amatų šventė ,,Kleboniškių etnografinės
spalvos“, Radviliškio r. Kleboniškio kaimo buities muziejuje, (vytelių
pynimas), 2019-08-10.
6. Raseinių miesto šventė, (vilnos vėlimas, juostų audimas, keramika, vytelių
pynimas), 2019-09-05.
7. ,,Audeklėlį riečiu ir gražiai dainuoju“ Panevėžio r., Upytės tradicinių
amatų centre, (audimas), 2019-09-15.
8. Edukacija Kėdainių dekanato dienos centre ,,Laiptai į viltį”, (vytelių
pynimas), 2019-11-27.

B. Šinkūnienė

1. Interaktyvaus maketo „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų
pasakojimuose“ parengimo dalyvis.
2. Koncepcijos numatomai muziejaus ekspozicijai „Dovanų gavau žemės
rojų“, skirtai Nobelio literatūros premijos laureatui, Kėdainių garbės piliečiui
Česlovui Milošui, parengimas.
1. Pristatyta nauja 3D ekspozicija „Pirmasis 1919 m. Lietuvos
Nepriklausomybės kovų mūšis“
2. Pristatyta nauja ekspozicija . „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto
gyventojų pasakojimuose“.
Parodos Kėdainių krašto muziejuje:
1. Paroda „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir modernumo ženklai
tarpukario Lietuvoje“. Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2019 m. sausio 16
–
kovo 5 d.
2. Tapybos darbų paroda. Rericho paveikslų reprodukcijos „Grožio kelias“,
2019 m. kovo 13 – balandžio 12 d.
3. Algimanto Lūžos fotonuotraukų paroda „Vandens harmonija“,
2019 m. balandžio 16 – gegužės 20 d.
4. Paminklas Dieveniškėms „Simon Katczmar“. Dieveniškės, 2019 m.
gegužės 22 – birželio 30 d.
5. „Jie kūrė Lietuvą“. Skaitmeninė spauda. Lietuvos švietimo muziejus,
2019 m. liepos 12 – rugsėjo 20 d.
6. Paroda „Augalų portretai“. Lietuvos švietimo muziejus, 2019 m. spalio 4
- spalio 25 d.
7. Adomas Varnas „Gyvenimas Lietuvai“ - piešinių, šaržų, fotonuotraukų
paroda. Lietuvos švietimo muziejus, 2019 m. lapkričio 4 - lapkričio 29 d.
8. Jono Butkevičiaus tapybos paroda „Rudens potėpiai“, 2019 m. lapkričio
25 d. – 2020 m. sausio 12 d.
Parodos Daugiakultūriame centre:
1. Fotografijų paroda „Vaitkevičiai ir Lietuva“, 2019 m.sausio 3 – vasario 7
d.

A. Juknevičius

J. Atkočiūnienė,
L. Steponavičienė,
D. Urbienė, B. Šinkūnienė
M. Petraitienė
B. Šinkūnienė

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų
bei koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

Rengti naujų ekspozicijų
koncepcijas

2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)

Rengti ir atnaujinti
ekspozicijas

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Rengti parodas muziejuje ir
jo padaliniuose

A. Juknevičius

V.Banys
A.Juknevičius
R.Žirgulis
J. Nekrašienė

A. Pečiulytė

2. Laimos Tubelytės – Kriukelienės tapybos darbų paroda „Lietuvos istorija
drobėje“, (Utena), 2019 m. vasario 8 – kovo 13 d.
3. Kilnojamoji fotografijų paroda „Šeimos stebuklas“, 2019 m. vasario 14 –
kovo 10 d.
4. Remigijaus Venckaus fotografijų paroda „Etiopijos kelias“, (Vilnius),
2019 m. kovo 14 – balandžio 12 d.
5. Kamilės Lukrecijos Lukošiūtės (Kaunas) ir Gyčio Sarapino (Kėdainiai)
kūrybinių darbų paroda „I(k/r)oniškas gyvenimas“, 2019 m. balandžio 13 –
gegužės 6 d.
6. Respublikinio Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis 2019“ paroda, 2019 m. gegužės 7 – gegužės 31 d.
7. Paroda „Lenkija. Parlamentarizmo tradicijos iki 1791 m.“ iš Lenkijos
instituto, 2019 m. birželio 4 – liepos 2 d.
8 Vytauto Valatkos jubiliejinė fotografijų paroda, (Kėdainiai), 2019 m.
liepos 3 – liepos 31 d.
9. Indrės Makelytės tapybos darbų paroda „Dvi pusės“, (Kaunas), 2019 m.
rugpjūčio 1 – rugpjūčio 27 d.
10. Arūnės Tornau koliažų paroda „Stokholmo dienoraščiai“, 2019 m.
rugpjūčio 28 – rugsėjo 26 d.
11. Kėdainių dailės mokyklos mokytojų jubiliejinė kūrybos darbų paroda,
2019 m. rugsėjo 27 – spalio 24 d.
12. Kilnojamoji fotografijų paroda „Socialiniai projektai“, 2019 m. spalio 4
d. – spalio 23 d.
13. Paroda „Daugtaškis...‘ (tapyba, fotografija, piešimas, video instaliacija),
2019 m. spalio 25 – lapkričio 28 d.
14. Kėdainių fotografų draugijos paroda „Stichijos“, 2019 m. lapkričio 29 d
– 2020 m. sausio 10 d.
Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name:
1. Moksleivių darbų, sukurtų pagal Neformaliojo vaikų švietimo programas
paroda, 2019 m. sausio 4 – vasario 1 d.
2. Reditos ir Artūro Narkevičių medinių kaukių paroda,
(Jonavos r.), 2019 m. sausio 7 – vasario 8 d.
3. Lietuvos moksleivių liaudies dailės paroda - konkursas „Sidabro vainikėlis
2019“, 2019 m. vasario 12 – kovo 11 d.
4. Klaido Navicko karpinių paroda, (Vilnius), 2019 m. kovo 13 – balandžio
11 d.
5. Tradicinių amatų meistro Povilo Malinausko parodos atidarymas ,,Medis
kalbina geležį”, (Širvintų r. Čiobiškis), 2019 m. balandžio 12 – gegužės 14
d.
6. Tautodailininko Mariaus Balčiūno kalvystės darbai

R. Lukminienė
J. Atkočiūnienė

,,Praeities vėjai”, (Kauno r.), 2019 m. gegužės 15 - birželio13 d.
7. Tradicinių amatų meistrės Reginos Žvirblienės skiautinių paroda
,,Tėviškės spalvos“, (Ukmergė), 2019 m. birželio 14 - liepos 14 d.
8. Keramikų Jūratės ir Česlovo Gudžių paroda ,,Mūsų keramika“, (Kauno
r.), 2019 m. liepos 16 - rugpjūčio 14 d.
9. Nuotraukų ir lininių rūbų kolekcija ,,Lino Mūzos kelias“, (Ukmergė), 2019
m. rugpjūčio 19 – rugsėjo 19 d.
10. Lietuvos liaudies buities muziejaus paroda ,,Daiktai nuo raštininko
stalo“, 2019 m. rugsėjo 20 - lapkričio 30 d.
11. Sauliaus Šidlausko siuvinėtų paveikslų paroda ,,Žvilgsnis į gamtą". VŠĮ
LASS pietvakarių centro, Kėdainių raj, sav. 2019 m. rugsėjo 24 - spalio 30
d.
12. Amatų meistro Klaido Navicko (Vilnius) ir menininko Oleksandro
Brydnikovo (Lvovas) raižinių paroda. 2019 m. spalio 1 - gruodžio 31 d.

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Rengti parodas kitose
institucijose

Parodos 1863 m. sukilimo muziejuje:
1. Tapybos darbų paroda ,,Pasveikinimas", (iš muziejaus fondų), 2019 m.
sausio 2 – 31 d.
2. Tapybos darbų paroda ,,1863 m. sukilimo aidai", (iš muziejaus fondų),
2019 m. vasario 1 – 28 d.
3. Algimanto Lūžos autorinė fotografijos paroda ,,Mūsų krašto gamta",
(Krekenava), 2019 m. kovo 1 – kovo 31 d.
4. Teresės Šidlauskienės margučių paroda, (Kėdainių r.), 2019 m. balandžio
1 – gegužės 12 d.
5. Genės Sereikienės fotografijos paroda ,,Būties vaizdai", 2019 m.
balandžio 1 – gegužės 12 d.
6. Jono Butkevičiaus tapybos darbų paroda ,,Kelionių impresijos", 2019 m.
gegužės 14 - birželio 30 d.
7. Virginijos Kutkienės tapybos darbų paroda ,,Meilės šviesa", 2019 m.
liepos 6 – rugpjūčio 31 d.
8. Tapybos darbų paroda ,,Paberžės vaizdai", (iš muziejaus fondų), 2019 m.
rugsėjo 9 - lapkričio 30 d.
9. Tapybos darbų paroda ,,Po angelo sparnu", (iš muziejaus fondų), 2019
m. gruodžio 1 – 31 d.
1. V. Bečelio fotografijų paroda „Kėdainių senamiestis“ VMI, 2019 m.
sausio 23 – vasario 20 d.
Amatininkų parodos kitose erdvėse:
1. Birutės Šinkūnienės paroda Dotnuvos bibliotekoje, 2019 m. kovo gegužės mėn.
2. Birutės Šinkūnienės paroda Krakių kultūros centre, 2019 m. birželio –
liepos mėn.

A. Galvanauskienė

J. Nekrašienė
B. Šinkūnienė
B. Šinkūnienė
B. Šinkūnienė

3. Birutės Šinkūnienės paroda Pajieslio bendruomenės namuose, 2019 m.
rugpjūčio mėn.
4. Birutės Šinkūnienės paroda Meironiškių kultūros centre, 2019 m. rugsėjo
mėn.
5. Birutės Šinkūnienės paroda Akademijos kultūros centre, 2019 m. lapkričio
– gruodžio mėn.

B. Šinkūnienė
B. Šinkūnienė

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)
Skolinti eksponatus kitų
muziejų rengiamoms
parodoms

1. Dailės parodai, vykusiai Latvijoje, Lūzavos dvare, paskolinti 2 Dailės
skyriaus eksponatai.
2. Parodai „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“, vykstančiai
Vilniuje, Valdovų rūmuose, paskolinti 6 eksponatai: 4 – Istorijosetnografijos ir 2 – Archeologijos skyriaus.
3. Parodai apie 1863 - 1864 m. sukilimą, vykstančiai Vilniuje, Lietuvos
Nacionaliniame muziejuje, paskolinti 2 Dailės skyriaus eksponatai.

R. Vertelienė

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

Rengti ir išleisti leidinius

A. Pečiulytė

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

Rengti plakatus ir kvietimus
į muziejaus ir jo padalinių
renginius

1. Išleistas leidinys Arūnas Bėkšta, Audronė Pečiulytė „Atrandu ir spalvinu
Kėdainius“. Leidykla „Gelmės“, 48 psl.
2. Išleistas albumas „Kėdainių šimtmetis fotografijose. 1918-2018“,
sudarytojas R. Žirgulis. Leidykla „Inter se“. Apimtis 96 psl.
1.Parengti 72 plakatai Daugiakultūriame centre vykusioms parodoms,
koncertams ir renginiams.
2.Parengti 25 plakatai Tradicinių amatų Arnetų name vykusioms parodoms
ir renginiams, 1 kvietimas.
3. Parengtas ir išleistas lankstinukas „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto
gyventojų pasakojimuose“ (lietuvių kalba).
1. Alina Galvanauskienė „Šventas Lietuvos kampelis skleidžia šviesą“//
žurnalas „Tėvo Pijaus balsas“, 2019 m. kovo mėn. Nr. 29.
2. Audronė Pečiulytė „Žygyje 160 mokinių“ internetiniame puslapyje
www.kedainiai.lt, 2019-06-10.
3. Audronė Pečiulytė „Gyvoji pamoka kartu su partizanais“ // Kėdainių
mugė, 2019-06-11 ir internetiniame puslapyje www.muge.eu, 2019-06-12.
4. Audronė Pečiulytė „Žydiški patiekalai lietuviškos virtuvės
prieglaudoje“//Rinkos aikštė, 2019-11-12.
1. Sklypo Didžioji g. 29 archeologiniai žvalgymai.
2. Buvusios Kėdainių dvaro sodybos (u. k. 216) teritorijos žvalgomieji
archeologiniai tyrimai.
3. Vykdant tyrimus, sutikslinti Pranciškaus Lukšio ir Antaninos Lukšytės
gimimo ir mirties metrikai.

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

7. Kiti darbai

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Rengti publikacijas
kultūrinėje spaudoje

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Tyrinėti Kėdainių istorinius
šaltinius

R.Žirgulis
A. Pečiulytė
D. Raudeliūnienė
J. Atkočiūnienė
E.Morkūnaitė

A. Juknevičius

V. Banys

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Rengti mokslinius
straipsnius

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

Rengti konferencijas ir
seminarus

4. Duomenys tikslinami ir pildomi.
5. Archyvinės ir kitos istorinės medžiagos tyrimas bei kaupimas.
6. Surasti epochą iliustruojantys ir mokslinėje istoriografijoje nežinoti
Kėdainių magdeburgijos dokumentai.
7. Kultūros paveldo centro raštu konsultuotas dėl Paberžės kapinėse
palaidotų sukilėlių (Juozo Damalako, Ignaco Stakausko, Račkauskų)
kapaviečių įtraukimo į valstybinį registrą.
8. Dalyvavimas laidoje, skirtoje 1863 m. sukilimo vadovų perlaidojimui
„Atrask Lietuvą. Gedimino kalno paslaptis ir 1863– 1864 metų sukilimas“,
2019-11-16.
9. Pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių prieš Rusijos Raudonąją armiją
1919 m. virtualios realybės siužetų konsultavimas muziejaus
įgyvendinamam projektui.
10. Partizaninio karo liudininkų įrašai MP3 laikmenose, nuskenuoti ir
nufotografuoti dokumentai bei perfotografuotos XIX-XX a. nuotraukos.
11. Archyvinės ir kitos istorinės XIX a. medžiagos tyrimas bei kaupimas
fonduose.
12. Vykdant projektą ,,Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir
Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ parengta VU
tyrėjų parengta ir prof. Albino Kuncevičiaus apibendrinta „Kėdainių
evangelikų reformatų bažnyčios (u.k. 36619) teritorijos Kėdainių r. sav.,
Kėdainių r. sav. Kėdainių m., Senoji g. 3 žvalgomųjų archeologinių tyrimų
2019 m. ataskaita“.
Straipsnis VLE [Visuotinė lietuvių enciklopedija], koreguojant 24 tome
(2013 m.) pateiktą Eduardo Totlebeno biografiją.
1.Konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai“, Daugiakultūriame centre,
2019-03-23.
2.Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuotas seminaras
Lietuvos mokytojams, 2019-02-18-19.
3.Seminaras Kėdainių r. kultūros darbuotojams „Projektų rašymo ypatybės“,
2019-02-21.
4.Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos seminaras istorijos
mokytojams „Komandinis darbas ir istorinių temų pateikimas“, 2019-03-0506.
5.Seminaras „Istoriniai maldos namų virsmai“, 2019-06-12.
6. Susitikimas-seminaras su iš Kėdainių kilusiais žydais, 2019-06-13-15.
7. Seminaras „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir
tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros
paveldą“ Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pedagogams,
Daugiakultūriame centre, 2019 06 19

V. Banys
A.Pečiulytė

R.Žirgulis

R.Žirgulis

8.Tarptautinis seminaras „Žydų paveldas Kėdainiuose“, 2019-07-11.

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

Dalyvauti konferencijose

9. Projekto „Jie tikėjo, kad būsime laisvi“ seminaras „Skirtingų istorijų
sankirtos: birželio sukilimas, holokaustas ir partizaninis karas“,
Daugiakultūriame centre, 2019-10-02.
10. Konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“, Daugiakultūriame centre,
2019-11-08.
11. 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Kunigaikščių
Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109 konferencija – seminaras „Kunigaikščių
Radvilų katalikiškoji kripta Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta
Kėdainiuose: istorija, dabartis, tyrimai ir perspektyvos“, Daugiakultūriame
centre, 2019-11-13.
Audronė Pečiulytė
1. Tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo istorinė atmintis“,
Vilnius, 2019-09-17.
2. Seminaras „Raseinių krašto paveldo panaudojimas, ugdant istorinę
atmintį“, Raseiniai, 2019 m. rugpjųčio 3 – 4 d.
3. Seminaras „Zanavykų krašto piliakalniai ir dvarai. Kaip panaudoti, dėstant
Lietuvos krašto istorijos kursą“, Šakių r., 2019-10-30.
4. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.
5. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Jūratė Nekrašienė
6. Konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai“, Daugiakultūris centras,
2019-03-23.
7. Renginys „Lietuvos muziejų kelio 2019 m.programos „ Lietuvos
kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“, Šeteniai, 2019-05-17.
8. Konferencija „Antrojo pasaulinio karo istorinė atmintis“, Vilnius, 201909-17.

A.Pečiulytė

R.Žirgulis

9. Projekto ,, Lietuvos- Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos”,
mokymai ,,Muziejų technologinės inovacijos kaip konkurencinio pranašumo
šaltinis”, Punskas, 2019 m. spalio 21 – 22 d.
10. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.
11. Seminaras „Zanavykų krašto piliakalniai ir dvarai. Kaip panaudoti,
dėstant Lietuvos krašto istorijos kursą“, Šakių r., 2019-10-30.
12. Konferencija „Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos
kontekste“, Panevėžio kraštotyros muziejus, 2019-11-21.
13. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Rita Vertelienė
14. Konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai“, Daugiakultūris centras,
2019-03-23.
15. Konferencija „Antrojo pasaulinio karo istorinė atmintis“, Vilnius, 201909-17.
16. Seminaras „Zanavykų krašto piliakalniai ir dvarai. Kaip panaudoti,
dėstant Lietuvos krašto istorijos kursą“, Šakių r., 2019-10-30.
17. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.
18. Konferencija „Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos
kontekste“, Panevėžio kraštotyros muziejus, 2019-11-21.
19. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Eglė Morkūnaitė

20. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.
21. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Regina Adomaitienė
22. Tarptautinė konferencija „Antrojo pasaulinio karo istorinė atmintis“,
Vilnius, 2019-09-17
23. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Alina Galvanauskienė
24. Renginys „Tėvo Stanislovo pamokslų skaitymas“, Radviliškio krašto
bendruomenė, Radviliškis, 2019-01-08.
25. Šiaulių LPKTB ir LPKTS skyrių aštuntoji mokslinė -praktinė
konferencija „Pastebėkime, gerbkime ir viešinkime
žmonių gerus,
reikalingus ir jautrius mūsų Tėvynei darbus“, Šiaulių Vyskupijos , Šiaulių
Universiteto, Šiaulių Bajorų sąjungos Šiaulių skyriaus. Šiaulių vyskupijos
pastoracinis centras, 2019-10-12.
26. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Vilnius, 2019-12-12.
Regina Lukminienė
27. Konferencija „Mikalojaus Daukšos „Postilei“ 420“, Kėdainių Mikalojaus
Daukšos viešoji biblioteka, 2019-10-11.
28. Projekto ,, Lietuvos- Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos”,
mokymai ,,Vietinių rankdarbių išsaugojimas”, Punskas, 2019 m. spalio 23 –
26 d.
29. Konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“, Daugiakultūris centras,
2019-11-08.
30. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.

31. Metinė konferencija ,,Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas ir
populiarinimas“, Kaišiadorių r., Žąslių amatų centras, 2019-12-06.
Rimantas Žirgulis
32.Seminaras „Europos atminimas“ „Santakos“ viešbutyje Kaune, 2019-0109.
33. Konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo istorija,
reikšmė ir įamžinimas“ Daugiakultūriame centre Kėdainiuose, 2019-03-22.
34. „Lietuvos muziejų kelio 2019 m. programos „ Lietuvos kraštovaizdžiai:
vandenų kultūrinė atmintis“ atidarymo konferencija, Šeteniai, 2019-05-17.
35. Baltarusijos ICOM seminaras „Buvusios sinagogos Lietuvoje ir
Baltarusijoje: vienas regionas, skirtingos perspektyvos“ Kėdainių krašto
muziejuje, 2019-05-31.
36. VšĮ „Rupert“ seminaras „Istoriniai maldos namų virsmai“
Daugiakultūriame centre Kėdainiuose, 2019-06-12.
37. Tarptautinis Lietuvos, Latvijos ir Švedijos jaunimo organizacijų
eminaras apie žydų paveldą ir Holokaustą Daugiakultūriame centre
Kėdainiuose, 2019-07-11.
38. ES programos „Europa piliečiams“ tarptautinis seminaras „Making
Waves“ Kopenhagoje 2019-09-19.
39.Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų kripta Nesvyžiuje:
istorija, dabartis, tyrimai“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Nesvyžiuje (Baltarusija), 2019-10-04.
40.Projekto ,, Lietuvos- Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos”,
mokymai ,,Muziejų technologinės inovacijos kaip konkurencinio pranašumo
šaltinis”, Punskas, 2019 m. spalio 21 – 22 d.
41.Projekto ,, Lietuvos- Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos”,
mokymai ,,Vietinių rankdarbių išsaugojimas”, Punskas, 2019 m. spalio 23 –
26 d.
42. Disputas, skirtas Reformacijos dienai „Iš kunigaikščių Radvilų istorijos:
Lietuvos evangelikų reformatų nekropolis Kėdainiuose“, Vilniuje, 2019-1107.
43. Konferencija-seminaras „Kunigaikščių Radvilų katalikiškoji kripta
Nesvyžiuje ir evangelikų reformatų kripta Kėdainiuose: istorija, dabartis,
tyrimai ir perspektyvos“, 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos
projekto „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109,
Daugiakultūriame centre, 2019-11-13.

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

Rengti pranešimus
mokslinėms konferencijoms

44. XII metinė Innovation Circle Network konferencija „ Global goals and
local challenges – sustainable communities and green tourism“ viešbutyje
„Grėjaus namas“ Kėdainiuose, 2019-11-21.
45. Metinė konferencija ,,Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas ir
populiarinimas“, Kaišiadorių r., Žąslių amatų centras, 2019-12-06.
46. Lietuvos dailės muziejaus konferencija “Diplomatijos menas muziejuje”,
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje, 2019-12-10.
47. Kultūros renginys „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių“,
Valdovų rūmai, Vilnius, 2019-12-12.
1. R. Žirgulio pranešimas „Kėdainių krašto muziejaus patirtis, vykdant ES
programos „Europa piliečiams“ projektus“ seminare „Europos atminimas“
„Santakos“ viešbutyje Kaune, 2019-01-09.
2. V.Banio pranešimas „Kėdainių miesto gatvių vardai“ Lietuvių kalbos
dienoms ir Vietovardžių metams skirtoje konferencijoje „Kėdainių krašto
vietovardžiai: rinkimo ir tyrimo istorija, reikšmė ir įamžinimas“
Daugiakultūriame centre Kėdainiuose, 2019-03-22.
3. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainių žydų kultūros paveldo įveiklinimas“
Baltarusijos ICOM seminare „Buvusios sinagogos Lietuvoje ir Baltarusijoje:
vienas regionas, skirtingos perspektyvos“ Kėdainių krašto muziejuje, 201905-31.
4. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainių maldos namų transformacijos XVI-XX
a.“ VšĮ „Rupert“ seminare „Istoriniai maldos namų virsmai“
Daugiakultūriame centre Kėdainiuose, 2019-06-12.
5. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainiai Jewish History and Heritage“
tarptautiniame Lietuvos, Latvijos ir Švedijos jaunimo organizacijų seminare
Daugiakultūriame centre Kėdainiuose, 2019-07-11.
6. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainiai Regional Museum Practice Under the
EU Programme‘s ‘Europe For Citizens’ Projects 2010-2017“ tarptautiniame
seminare „Making Waves“Kopenhagoje 2019-09-19.
7.R.Žirgulio
pranešimas
„Sustainable
Society
–
Through
Exploring/Understanding/Feeling of Historical Heritage“ XII metinėje
Innovation Circle Network konferencijoje „ Global goals and local
challenges – sustainable communities and green tourism“ viešbutyje
„Grėjaus namas“ Kėdainiuose, 2019-11-21.
8. R.Žirgulio pranešimas „Daugiakultūrio paveldo ir istorinės atminties
išsaugojimas ir komunikacija kaip diplomatijos priemonė Kėdainių krašto
muziejaus veiklose“ konferencijoje “Diplomatijos menas muziejuje”,
Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje, 2019-12-10.
9. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainiai kaip privatus kunigaikščių Radvilų
miestas“ kultūros vakare „Radvilos: nuo Dubingių iki Biržų ir Kėdainių”,
Valdovų rūmuose Vilniuje, 2019-12-12.

9. Kiti darbai

Skaityti paskaitas ir
pranešimus visuomenei

10. V.Banio pranešimas ,,1941 m. Kėdainių sukilėliai, žydai ir partizanai:
[ne]viena keršto grandine surakinti“ konferencijoje „Jie tikėjo, kad mes
būsime laisvi“. Kėdainiuose, Daugiakultūriame centre, 2019-10-02.
1. V. Banio pranešimas „Lietuvos priešistorija iki ES, ekologinės
problemos“, konferencijoje „ES drauge saugiau“. Kėdainių rajono
savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, 2019-05-22.
2. V. Banio pasisakymas Kėdainių kautynių 100-mečio minėjimo renginyje
prie paminklo P. Lukšio žūties vietoje, bei eisenoje nuo Šv. Jurgio bažnyčios
iki Karių kapų, 2019-02-09.
3. V. Banys. Paskaita – žygis, Maršrutas: Jonušava – Stačiatikių kapinės –
Smilgos, Nevėžio bei Dotnuvėlės pakrantės – Kėdainių dvaro rūmų parkas –
Karių kapai, 2019-02-16.
4. A. Pečiulytės kalba „Partizanų pasipriešinimas Kėdainių krašte“,
Atminties skvere Kėdainiuose, 2019-02-16.
5. A. Pečiulytės pranešimas „Netradicinių aplinkų panaudojimas mokymo
procese“ seminare Kėdainiuose, 2019-03-05.
6. A. Pečiulytės pranešimas „Nacių ir sovietų okupacijų temos pamokose ir
popamokinėse veiklose“ seminare Kalvarijoje, 2019-04-25.
7. A. Pečiulytės surengtas žygis „Lietuvos partizanų kovų keliais“ Pušynės
miške Krakių apylinkėje, Kėdainių r., bendrojo lavinimo mokyklų
mokiniams. Dalyvavo 160 moksleivių, 2019-06-05.
8. R. Lukminienės paskaita ,,Audimo amatas - tradicijos, ištakos ir nūdienos
tąsa“ seminare ,,Etnokultūrinis ugdymas - linininkystės tradicijų išsaugojimo
galimybė“, Panevėžio r. Upytės tradicinių amatų centre, 2019-09-13.
9. A. Juknevičiaus pranešimas „Archeologijos įdomybės“ Kauno
technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos aštuntų klasių
moksleiviams, 2019-03-21.
10. A. Juknevičiaus iliustruotas pranešimas „Ką pasakoja archeologiniai
radiniai“, susitikime su Dotnuvos mstl. (Kėdainių r.) bendruomene, 2019-0901.
11. A. Juknevičiaus teminė ekskursija „Isos slėnis: kelias“ konferencijos
„Česlovo Milošo žemės kultūrinis, istorinis kraštovaizdis ir vietovardžiai“
Šeteniuose dalyviams, 2019-09-13.
12. A Juknevičiaus pranešimas ir teminė ekskursija „Senųjų Kėdainių
požemiai: legendos ir tikrovė“, skirta Europos paveldo dienoms, 2019-0921.
13. A Juknevičius pristatė muziejaus ekspozicijos archeologinių eksponatų
ir interaktyvų maketą „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų
pasakojimuose“ VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros I ir II kurso
studentams, 2019-10-02, 2019-10-23.
14. J. Nekrašienės skaitymai renginyje „ Tėvo Stanislovo pamokslų
skaitymai“, Radviliškis, 2019-01-02.

15. R. Galvanauskienės skaitymai renginyje „ Tėvo Stanislovo pamokslų
skaitymai“, Radviliškis, 2019-01-02.
16. E. Morkūnaitės paskaita „Karjeros diena“ LSU Kėdainių „Aušros“
progimnazija, 2019-04-01.
17. V. Špečkausko paskaita „Karjeros diena“ LSU Kėdainių „Aušros“
progimnazija, 2019-04-01.
18. R. Vertelienės paskaita „Karjeros diena“ LSU Kėdainių „Aušros“
progimnazija, 2019-04-01.
19. J. Nekrašienės paskaita „Karjeros diena“ LSU Kėdainių „Aušros“
progimnazija, 2019-04-01.
20. J. Nekrašienės paskaita – ekskursija Vilniaus „Angelai“ paraplegikams,
supažindinimas su Kėdainiais bei pagrindinių lankomų objektų prieiga
neįgaliesiems, 2019-09-20.
21. R. Lukminienės paskaita ,,Kėdainių krašto kalendorinės
šventės", Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių rajono
skyrius, 2019-01-09
22. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainių savivaldai – 429“ Magdeburgo teisių
suteikimo Kėdainiams iškilmėse Kėdainių Rotušėje, 2019-04-15.
23. R.Žirgulio kalba apie Kėdainių laivybos istoriją vytinės atidaryme,
2019-06-08.
24. R.Žirgulio pranešimas „Kėdainiai Jewish History and Heritage“
susitikime su iš Kėdainių krašto kilusiais žydais Daugiakultūriame centre,
Kėdainiuose, 2019-06-13.
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)
2. Eksponatų skaitmeninimas
3. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė
būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)
4. Suskaitmenintų eksponatų skaičius
5. Kiti darbai

Vesti eksponatus į LIMIS

Įvesti į LIMIS 822 eksponatai.

Skaitmeninti eksponatus

Suskaitmeninti objektai archyvuoti,
suskaitmeninti 1206 eksponatai.

Suskaitmeninti 1206 eksponatai

V. Špečkauskas
V.Sedeika
E.Morkūnaitė
parengti

GEK’ai.

Per

metus

V. Sedeika
V. Špečkauskas

V. Sedeika
V. Špečkauskas

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 ,,Linksmos ir sočios Užgavėnės“, Balticum TV,
2019-03-06.
2. R. Lukminienės interviu ,,Tradicinių amatų centre startavo projektas
suaugusiems“, Balticum TV, 2019-09-24.
3. R. Lukminienės interviu ,,Tradicinių amatų centre pagerbti amatininkai“,
Balticum TV, 2019-12-18.
4. A. Pečiulytės 20 interviu televizijai „Balticum TV (Kėdainiai)“ apie
vykstančius renginius Daugiakultūriame centre.
5. A. Galvanauskienės interviu LRT laidai „Nacionalinė ekspedicija“ apie
Paberžės istorines asmenybes, 2019 – 07-05.
6. A. Galvanauskienės interviu TV3 laidai „Aplink Lietuvą. Žmonės“ apie
Paberžę ir jos istoriją, 2019-09-21.
7. A. Galvanauskienės interviu TV INIT laidai „Pakaunės miesteliai“ apie
Paberžės istoriją, 2019-10-17.
8. J. Nekrašienės interviu apie parodą „ Jie kūrė Lietuvą“, Balticum TV,
2019-07-30
9. A Galvanauskienės dalyvavimas, pagalba, interviu davimas, istorinių
dokumentų pateikimas kuriant dokumentinį filmą„Paberžė – nepaklusniųjų
lizdas“ Paberžėje, filmo režisieriui Tadeušui Bistramui.
10. V Banio dalyvavimas 2 (LRT laidose apie Paberžės muziejų ir apie
muziejaus eksponatus iš Apytalaukio dvaro rūmų).
11. R.Žirgulio dalyvavimas LRT laidos „Kelias“ filmavime, 2019-07-04.
12. R.Žirgulio dalyvavimas LRT laidos „Nacionalinė ekspedicija“
filmavime, 2019-07-05.
13. R.Žirgulio interviu LRT radijo laidai rusų kalba. 2019-12-10.
Balticum TV reportažai:
1.Arnetų name jaunųjų amatininkų kūrybinių darbų paroda 2019 01 04
https://www.youtube.com/watch?v=Dh-YF0ZsF-s
2.Amatų centre eksponuojama medinių kaukių paroda 2019 01 08
https://www.youtube.com/watch?v=mA-FgqZoXRU
3.Daugiakultūriame centre pristatyta labai kontraversiška ir paslaptinga
asmenybė 2019 01 15 https://www.youtube.com/watch?v=8zaZ-y_HfDc
4.Amatų centre prisistatė Nociūnų bendruomenė 2019 01 22
https://www.youtube.com/watch?v=capUz5PasV8

5.Projekto „Kėdainiams reikia vargonų“ organizatoriai tikisi, kad klasikinės
muzikos vakarai taps gražia tradicija. 2019 01 24
https://www.youtube.com/watch?v=Ijgd3TbMuC0
6.Paminėta Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. 2019 01 28
https://www.youtube.com/watch?v=0sjs6s5gzfc
7.Daugiakultūriame centre eksponuojama paroda „Lietuvos istorija
drobėse“ 2019 02 11 https://www.youtube.com/watch?v=yXNa3V1Xo8s
8.Krašto muziejuje veikia virtualios realybės ekspozicija 2019 02 15
https://www.youtube.com/watch?v=eJ9my65xsr8&t=1163s
9.Krašto muziejuje eksponuojama paroda apie tarpukario Lietuvos
gyvenimą 2019 02 22 https://www.youtube.com/watch?v=tyOywJSgVPU
10.Amatų centre prisistatė Juodkaimių bendruomenė 2019 02 28
https://www.youtube.com/watch?v=ftyNwT42Pkk
11.Daugiakultūriame centre drauge su kameriniu ansambliu „Musica
humana“ grojo ir Kėdainių muzikos mokyklos auklėtiniai 2019 03 01
https://www.youtube.com/watch?v=PhcFHZWw2Vo
12.Pagerbtas Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vado Jono Žemaičio –
Vytauto atminimas. 2019 03 18
https://www.youtube.com/watch?v=DmxpUrwnVDI
13.Daugiakultūriame centre profesoriaus Remigijaus Venckaus parodą
„Etiopijos keliais“ 2019 03 19
https://www.youtube.com/watch?v=1vdoIbutXsU
14.Daugiakultūriame centre konferencija „Kėdainių krašto vietovardžiai“
2019 03 25 https://www.youtube.com/watch?v=Ksj-bx_abYE
15.Amatų centre prisistatė Josvainių ir Angirių bendruomenės 2019 03 27
https://www.youtube.com/watch?v=CJKdLUi9Yp4
16.Daugiakultūriame centre skambėjo Vilhelmo Čepinskio programa 2019
04 05 https://www.youtube.com/watch?v=wjoDtZeJ8xw
17.N. Rericho tapybos reprodukcijų darbų paroda krašto muziejuje 2019 04
08 https://www.youtube.com/watch?v=2oHA3d4_SH8
18.Daugiakultūriame centre fortepiono koncertas „Jaunas pavasaris“ 2019
04 12 https://www.youtube.com/watch?v=A0bpH8o1TE8

19.Daugiakultūriame centre Amerikos ambasados dovana 2019 04 15
https://www.youtube.com/watch?v=UmP3HHxkLC8
20.Arnetų name nauja paroda „Medis kalbina geležį“ 2019 04 17
https://www.youtube.com/watch?v=c0m5DbpdxY4&t=1086s
21.Daugiakultūriame centre nauja jaunų menininkų paroda „I(k/r)oniškas
gyvenimas“ 2019 04 18
https://www.youtube.com/watch?v=ggGXLPbM9a4
22.Daugiakultūriame centre – įspūdingas fortepioninio trio „Meta“
koncertas 2019 04 19 https://www.youtube.com/watch?v=qjmqympyxRk
23.Krašto muziejus pristatė naują projektą „Kėdainių aukso amžius XVII a.
miesto gyventojų pasakojimuose“ 2019 04 24
https://www.youtube.com/watch?v=Sd13vQlp0eg
24.Tradicinių amatų centre prisistatė Užupės kaimo bendruomenė „Liaudė“
2019 04 26 https://www.youtube.com/watch?v=8Bp7D2tK770
25.Konkurso „Sidabro vainikėlis“ regioninio turo laureatai net devyni
kraštiečiai 2019 05 08 https://www.youtube.com/watch?v=hhwN4CXI2Ig
26.Daugiakultūriame centre pristatyta knyga „Atrandu ir spalvinu
Kėdainius“ 2019 05 09
https://www.youtube.com/watch?v=dcDLnvOKR5A
27.Tarptautinės muziejų nakties renginiai 2019 05 20
https://www.youtube.com/watch?v=YDtbGK4gfRY
28.Amatų centre eksponuojama kalvystės darbų paroda 2019 05 24
https://www.youtube.com/watch?v=wPq_Dq6C2fI
29.Sekminėse Paberžėje lietuvių liaudies dainos iš visų regionų 2019 06 10
https://www.youtube.com/watch?v=4tLLtDjHC48
30.Teatralizuotas vytinės „Vėtra“ pristatymas pradžiugino kėdainiečius,
tikinčius, kad šis eksponatas taps įdomia pramoga 2019 06 11
https://www.youtube.com/watch?v=5B1I-IUS1tk
31.Daugiau nei pusantro šimto moksleivių dalyvavo edukaciniame žygyje
„Partizanų takais Kėdainių krašte“ 2019 06 14
https://www.youtube.com/watch?v=f1U8n5YnmR4

32.Daugiakultūriame centre diskutuota apie istorinių maldos namų virsmą
2019 06 17 https://www.youtube.com/watch?v=SwZOFk1XlO8
33.Tradicinių amatų centro Arnetų name prisistatė Kunionių kaimo
bendruomenė 2019 07 01 https://www.youtube.com/watch?v=Fvkggcs-06Q
34.Tradicinių amatų centre Arnetų name senųjų amatų mokėsi jaunieji
kalnaberžiškiai 2019 07 03
https://www.youtube.com/watch?v=G8kjbZwj2Q8
35.Daugiakultūriame centre eksponuojama kraštiečio Vytauto Valatkos
darbų paroda „Pasaulis fotografijose“ 2019 07 04
https://www.youtube.com/watch?v=RHw0cE3CpyU
36.Vakar karstai su Jonušo Radvilos, Kristupo Radvilos Perkūno ir Stepono
Radvilos palaikais, lydimi mokslininkų, buvo išvežti į Vilnių //
Daugiakultūriame centre skambėjo roko muzika 2019 07 05
https://www.youtube.com/watch?v=0OA-9J8jW2Y
37.Kėdainiuose apsilankę „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyviai domėjosi
kunigaikščių Radvilų miesto istorija bei dabarties tradicijomis 2019 07 09
https://www.youtube.com/watch?v=tPr2pY8e0dU
38.Tradicinių amatų centre eksponuojama paroda „Mūsų keramika“ 2019
07 19 https://www.youtube.com/watch?v=Np6Agvm9S3Y
39.Daugiakultūriame centre sekmadienį vyko iškilmingas tremtinių palaikų
pargabenimo iš Igarkos 30-mečio minėjimas 2019 07 29
https://www.youtube.com/watch?v=H4pluHytF3Q
40.Paberžės festivalyje gyvi prisiminimai apie Tėvą Stanislovą 2019 07 31
https://www.youtube.com/watch?v=Wz6lTP-L5uw
41.Daugiakultūriame centre eksponuojama tapybos darbų paroda „Dvi
pusės“ 2019 08 05 https://www.youtube.com/watch?v=9bkR0HZBXyc
42.Daugiakultūriame centre P. Neliupšis pristatė konkursinę programą 2019
08 09 https://www.youtube.com/watch?v=t6yxtk1nYM0
43.Miesto parke atliekami archeologiniai tyrinėjimai 2019 08 22
https://www.youtube.com/watch?v=8CnZcZareT4
44.Arnetų name prisistatė Kampų bendruomenė 2019 08 26
https://www.youtube.com/watch?v=fovKyc4AA1s

45.Tylos minute pagerbti prieš 78 metus Daukšių kaime nužudyti žydai
2019 08 29 https://www.youtube.com/watch?v=M_ODcgY09Xk
46.Miesto gimtadienio šventėje - net keturi ypatingi festivaliai 2019 08 30
https://www.youtube.com/watch?v=2e0TUv8-0QQ
47.Evangelikų reformatų bažnyčioje svečiai iš Lenkijos dovanojo įspūdingą
koncertą skirtą 450-osioms Liublino unijos metinėms 2019 09 02
https://www.youtube.com/watch?v=qJcfJ-VntyU
48.Daugiakultūriame centre eksponuojama tapytojos A. Tornau paroda
2019 09 03 https://www.youtube.com/watch?v=fs4Rx-NnJ6A
49. Kėdainių miesto šventėje ir 5-oji „Radviliada“ 2019 09 04
https://www.youtube.com/watch?v=_eHj5Y823TY
50.Šviesomis padabinta senovinė Evangelikų reformatų bažnyčia // Istorikė
A. Pečiulytė kvietė kraštiečius prisiminti žydų kultūros ženklus
Kėdainiuose 2019 09 06
https://www.youtube.com/watch?v=yW1aFeOnHxY
51. 5-oji „Radviliada“ buvo skirta istorinės ir kultūrinės praėjusių amžių
atminčiai 2019 09 10 https://www.youtube.com/watch?v=ClqnwxSDBSU
52. Europos paveldo dienų renginiai Kėdainiuose bus skirti pažintinėms
ekskursijoms 2019 09 12
https://www.youtube.com/watch?v=RArPZuHiku4
53. Kėdainių krašto muziejus vykdo projektą „Kunigaikščių Radvilų
paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje: išsaugojimas bei pritaikymas turizmo
reikmėms“ 2019 09 20 https://www.youtube.com/watch?v=aOJFnKjHQ8c
54. Daugiakultūriame centre skambėjo žydų kompozitorių muzika ir
tradicinės dainos originalo kalba 2019 09 24
https://www.youtube.com/watch?v=KJtIzcUKpU0
55. Archeologas Algirdas Juknevičius pakvietė pasižvalgyti po Kėdainių
senamiesčio rūsius 2019 09 26
https://www.youtube.com/watch?v=VVfvBLxZgdc
56. Kėdainiuose lankėsi parodą tradicinių amatų centre eksponavusi „lino
mūza“ tituluojama ir rūbus iš lino kurianti J. Kulbačiauskaitė – Želvienė
2019 09 27 https://www.youtube.com/watch?v=2pzAbH9gde0

57. Tradicinių amatų centre įdomios kūrybinės dirbtuvės „Etninio tapatumo
ženklai kasdienybėje“ 2019 10 03
https://www.youtube.com/watch?v=cyoBvAFWoW0
58. Daugiakultūris centras pristato projektą „Jie tikėjo, kad mes būsime
laisvi“ 2019 10 08 https://www.youtube.com/watch?v=BHa-rfllEvo
59. Tradicinių amatų centre prisistatė Tiskūnų bendruomenė 2019 10 10
https://www.youtube.com/watch?v=RnJKw7TPV68
60. Istorikas V. Banys kvietė į vakaro išvyką „Paslaptingas Nevėžio slėnio
paveldas“ 2019 10 21 https://www.youtube.com/watch?v=wpCiN--JE4U
61. Daugiakultūriame centre pristatyta skirtingų meno krypčių 6 kūrėjų
paroda „Daugtaškis“ 2019 10 29
https://www.youtube.com/watch?v=TMwCN1eixoU
62. Daugiakultūriame centre koncertavo jaunieji šalies akordeonistai 2019
10 30 https://www.youtube.com/watch?v=sJf6a5F_P1s
63. Daugiakultūriame centre-įspūdingas Kėdainių krašto garbės piliečio
Vitolio Laumakio jubiliejinis kūrybos vakaras 2019 10 31
https://www.youtube.com/watch?v=8nOhf97Hc5U
64. Evangelikų reformatų mauzoliejuje rasti palaikai palaidoti su
bažnytinėmis apeigomis 2019 11 04
https://www.youtube.com/watch?v=F9EmM_9BcxU
65. Istorikas Vaidas Banys pakvietė pasižvalgyti po mūsų kojomis slypintį
nematomą miestą 2019 11 05
https://www.youtube.com/watch?v=fFUalMEBWbA
66. Tradicinių amatų centre prisistatė Surviliškio bendruomenė 2019 11 06
https://www.youtube.com/watch?v=2itoBlowB00
67. Krašto muziejuje eksponuojama paroda „Augalų portretai“ 2019 11 07
https://www.youtube.com/watch?v=yFV8ydZ4BkI
68. Lenkijos nepriklausomybės diena Daugiakultūriame centre 2019 11 11
https://www.youtube.com/watch?v=aXxA2d7GkkU
69. Daugiakultūriame centre vietovardžių metai užbaigti konferencija
„Žemė prašo nepamiršti vardų“ 2019 11 12
https://www.youtube.com/watch?v=pZEEV5if8Hg

70. Daugiakultūriame centre jaunimo protmūšis Lietuvos laisvės kovų
istorijai prisiminti 2019 11 15 https://www.youtube.com/watch?v=ct1MtoUF4c
71. Konferencijoje daugiakultūriame centre buvo kalbėta apie evangelikų
reformatų kriptą Kėdainiuose 2019 11 18
https://www.youtube.com/watch?v=2Mu1i5TwnCY
72. Krašto muziejuje vyko dokumentinio filmo „Paberžė - nepaklusniųjų
lizdas“ pristatymas 2019 11 26
https://www.youtube.com/watch?v=dt5vAKPUeSw
73. Amatų centre prisistatė Sirutiškio bendruomenė 2019 11 03
https://www.youtube.com/watch?v=gPT7faXiO4o
74. Daugiakultūriame centre eksponuojama fotografų draugijos narių
paroda „Stichijos“ 2019 12 05 https://www.youtube.com/watch?v=HouD15BPx0
75. Tradicinių amatų centre savo krašto kūrėjus ir vykdomus projektus
pristatė krakiškiai 2019 12 10
https://www.youtube.com/watch?v=oYELYOZISzg
76. Tradicinių amatų centre pagerbti amatininkai, tautodailininkai 2019 12
18 https://www.youtube.com/watch?v=FGLjm5UlreY
Interviu ir straipsniai spaudoje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristina Mirvienė „Įteikta krašto kultūros premija“, Rinkos aikštė, 2018
m. gruodžio 29 d., Nr. 147/3396
„Norint būti matomiems, reikia padaryti daug nematomų darbų“,
Kėdainių mugė, 2019 m. sausio 8 d., Nr. 2/ 2160
Danguolė Barauskienė „Žiemos veidas“, Rinkos aikštė, 2019 m. sausio
8 d., Nr. 3/3399
Vaida Masilionytė, „Bus modernizuojamas Daugiakultūris centras“,
Kėdainių mugė, 2019 m. sausio 11 d., Nr. 3/ 2161
Džestina Borodinaitė „Arnetų name pristatyta mažiausia kaukė“, Rinkos
aikštė, 2019 m. sausio 12 d., Nr. 5/ 3401
Vaida Masilionytė „Parodoje – žemaitiškųjų Kėdainių pristatymas“,
Kėdainių mugė, 2019 m. sausio 15 d., Nr. 4/ 2162
Judita Gaižiuvienė „Diena, kai skamba žodžiai: Lietuva, Meilė, Laisvė“,
Rinkos aikštė, 2019 m. sausio 15 d., Nr. 6/ 3402
Justina Šveikytė „Filmo apie P. Stolypiną autorius: „Tokių maža“, Rinkos
aikštė, 2019 m. sausio 15 d., Nr. 6/ 3402

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Džestina Borodinaitė „Pasigrožėkite jaunųjų menininkų kūryba“, Rinkos
aikštė, 2019 m. sausio 15 d., Nr.6/ 3402
Judita Gaižiuvienė, „Dainuojame Laisvei“, Provincija neprovincialams,
2019 m. sausio 19 d., Nr. 8, Rinkos aikštės savaitinis priedas
Vaida Masilionytė „Naujoje parodoje – tarpukario Lietuvos
modernumas“, Kėdainių mugė, 2019 m. sausio 22 d., Nr.6/ 2164
Džestina Borodinaitė ,,Arnetų name – Nociūnų bendruomenės diena“,
Rinkos aikštė, 2019 m. sausio 26 d., Nr. 11/ 3407
Kristina Mirvienė „Bendromis jėgomis link tikslo – vargonų
Kėdainiams“, 2019 m. vasario 9 d. Nr. 17, Rinkos aikštės savaitinis
priedas
Džestina Borodinaitė „Meilė šaliai – per spalvų potėpius“, Rinkos aikštė,
2019 m. vasario 12 d., Nr. 18/ 3414
Kristina Mirvienė „ Kėdainių vaidmuo Nepriklausomybės kovose (buvo)
lemiamas“, Rinkos aikštė, 2019 m. vasario 14 d. Nr. 19/ 3415
Justina Šveikytė „Vasario 16 – osios žygyje -10 kilometrų...istorijos“,
Rinkos aikštė, 2019 m. vasario 19 d., Nr. 20/3416
Džestina Borodinaitė „ Tautodailininkė B. Šinkūnienė :“Kiekvienas
kūrybinis procesas – tarsi iššūkis“, Rinkos aikštė, 2019 m. vasario 21 d. ,
Nr. 18/ 3414
Džestina Borodinaitė „“Sidabro vainikėlio“ rajono atrankos turas““,
Rinkos aikštė, 2019 m. vasario 21 d. Nr. 21/ 3417
Rasa Jakubauskienė „Paberžės muziejuje filmuotas filmas apie vieną iš
sukilimo vadų“, Rinkos aikštė, 2019 m. vasario 28 d. , Nr. 24/3420
Asta Raicevičienė „Jauniesiems atlikėjams ir muzikos profesionalams –
gausybė aplodismentų“, Kėdainių mugė, 2019 m. kovo 5 d., Nr. 18/2176
Justina Šveikytė „Vargonams surinkta daugiau nei 16 tūkst. eurų“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 5 d., Nr.26/3422
Džestina Borodinaitė „Juodkaimiai – ypatingų tradicijų turinti“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 5 d., Nr. 26/3422
Džestina Borodinaitė „Nuaidėjo „Žvirblių orkestro“ skambesiai“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 7 d., Nr. 27/3423
„Išrinkti konkurso „Sidabro vainikėlis“ Kėdainių rajoninio turo
laureatai“, Kėdainių mugė, 2019 m. kovo 15 d., Nr. 21/2179
Džestina Borodinaitė „Jaunųjų amatininkų darbai- regiono ture“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 19 d., Nr.31/3427
Vaida Masilionytė „Paminėtas Lietuvos didvyrio gimtadienis“, Kėdainių
mugė, 2019 m. kovo 19 d., Nr.22/2180
Danguolė Barauskienė „Krašto senjorai – veiklūs ir aktyvūs“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 21 d., Nr. 32/3428
Kristina Mirvienė „Labūnava – lobių žemė“, Rinkos aikštė, 2019 m. kovo
21 d., Nr.32/3428

29. Džestina Borodinaitė „M. Petraitienė: „Kur siūlai, ten i ir aš““, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 23 d., Nr.33/3429
30. Aistė Balčiūnaitė „Vietovardžių metams surengė konferenciją“, Rinkos
aikštė, 2019 m. kovo 26 d., Nr. 34/ 3430
31. Justina Šveikytė „Kėdainiečiams – galimybė pažvelgti į kontrastingą,
nepažintąją Etiopiją“, Rinkos aikštė, 2019 m. kovo 26 d., Nr.34/3430
32. Vaida Masilionytė „Lietuvių kalbos dienų baigiamajame renginyje –
dėmesys krašto vietovardžiams“, Kėdainių mugė, 2019 m. kovo 29 d.,
Nr.25/2183
33. Džestina Borodinaitė „Bendruomenių bendrystės jausmas – stiprus,
vienijantis, palaikantis“, Rinkos aikštė, 2019 m. kovo 30 d., Nr.36/3432
34. Justina Šveikytė „“Iš dainų gyvenimo“: jautri muzikinė kelionė
prisiminimais ir laikmečiais“, Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 2 d.,
Nr.37/3433
35. Džestina Borodinaitė „Originalumu alsavo erdvinės muzikos veiksmas“,
Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 9 d., Nr.40/3436
36. Jonas Jucevičius „Nuo pypkių iki monumentų“, Rinkos aikštė, 2019 m.
balandžio 11 d., Nr. 41/3437
37. Kėdainių rajono savivaldybės informacija „Pramoga visai šeimai –
knygelė apie Kėdainius“, Kėdainių mugė, 2019 m. balandžio 12 d.,
Nr.29/2187
38. Justina Šveikytė „Paroda, kokios dar neregėjote“, Rinkos aikštė, 2019 m.
balandžio 13 d., Nr. 42/3438
39. Asta Raicevičienė „Jaunųjų atlikėjų muzika – kaip gaivaus pavasario
pliūpsnis“, Kėdainių mugė, 2019 m. balandžio 16 d., Nr. 30/2188
40. Džestina Borodinaitė „Fortepijono ir smuiko koncertas“, Rinkos aikštė,
2019 m. balandžio 16 d., Nr. 43/3439
41. Kristina Mirvienė „Amerikietiškos muzikos siautulys Kėdainiuose“,
Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 16 d., Nr.43/3439
42. Džestina Borodinaitė „Prakalbinęs medį susidraugavo ir su geležimi“,
Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 18 d., Nr. 44/3440
43. Justina Šveikytė „Jaunų kūrėjų parodoje – žvilgsnis į pasaulį drąsiomis
akimis“, Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 20 d., Nr. 45/3441
44. Vaida Masilionytė „Analogų Lietuvoje neturinti interaktyvi ekspozicija
įdomi ne tik vaikams“, Kėdainių mugė, 2019 m. balandžio 26 d., Nr.
32/2190
45. Džestina Borodinaitė „Sužibėjo jaunieji amatininkai“, Rinkos aikštė,
2019 m. balandžio 27 d., Nr. 47/3443
46. Rasa Jakubauskaitė „Uždrausta meilė, paleistuvystė ir jų užkulisiai
istoriniuose Kėdainiuose“, Rinkos aikštė, 2019 m. balandžio 27 d., Nr.
47/3443

47. Džestina Borodinaitė „Užupė – ypatingų papročių turintis kaimelis“,
Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 4 d., Nr. 49/3445
48. Aistė Balčiūnienė „Kauprė, Rūtų darželis, Gerklės miškas: Kėdainių
krašto vietovardžių įdomybės“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 9 d., Nr.
51/3447
49. Džestina Borodinaitė „Pristatė spalvinimo knygelę apie Kėdainius“,
Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 11 d. , Nr. 52/3448
50. Asta Raicevičienė „Atraskime ir spalvinkime Kėdainius“, Kėdainių
mugė, 2019 m. gegužės 14 d., Nr. 37/2195
51. „Rinkos aikštės“ ir BNS informacija „Kėdainiuose ir Nesvyžiuje bus
atliekami Radvilų palaikų tyrimai“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 16 d.,
Nr. 54/3450
52. Justina Šveikytė „B. Lyris:“Čia sugrįžti galiu pridaręs klaidų, netobulas
ir vis tiek būti laukiamas“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 16 d., Nr.
54/3450
53. Džestina Borodinaitė „A. Vasiliauskas: „Medžio drožyba – ir kūryba, ir
amatas, ir laisvalaikis“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 18 d., Nr.
55/3451
54. Judita Gaižiuvienė „Muziejų naktis Kėdainiuose: nuo ekologijos iki
pažinties su svečiais iš praeities“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 21 d.,
Nr. 56/3452
55. Džestina Borodinaitė „Naujas būdas pažinti gimtąjį miestą“, Rinkos
aikštė, 2019 m. gegužės 21 d., Nr. 56/3452
56. Asta Raicevičienė „Muziejų naktis Kėdainiuose: ekologinės dirbtuvės,
naujos muziejaus ekspozicijos bei netradicinis gatvės spektaklis“,
Kėdainių mugė, 2019 m. gegužės 21 d., Nr. 39/2197
57. Džestina Borodinaitė „Labūnava – pavyzdžiu kiekvienai bendruomenei
galintis tapti kaimas“, Rinkos aikštė, 2019 m. gegužės 25 d., Nr. 58/3454
58. Kėdainių rajono savivaldybės informacija „Apdovanos konkurso
„Sidabro vainikėlis“ laureatus“, Kėdainių mugė, 2019 m. gegužės 31 d.,
Nr. 42/2200
59. Dimitrijus Kuprijanovas „Kalbų mokykloje – išleistuvės“, Rinkos aikštė,
2019 m. birželio 1 d., Nr. 61/3457
60. Vaida Masilionytė „Kėdainietė tapo konkurso „Sidabro vainikėlis“
laureate“, Kėdainių mugė, 2019 m. birželio 4 d., Nr. 43/2201
61. Džestina Borodinaitė „Pelnė laurus“, Rinkos aikštė, 2019 m. birželio 4 d.,
Nr. 62/3458
62. Justina Šveikytė „Sekminės Paberžėje: tarp pagonybės ir krikščionybės“,
Rinkos aikštė, 2019 m. birželio 11 d. , Nr. 65/3461
63. Asta Raicevičienė „Sekminės Paberžėje: prisilietimas prie senųjų
papročių“, Kėdainių mugė, 2019 m. birželio 11 d., Nr. 45/2203

64. Vaida Masilionytė „Gyvoji pamoka kartu su partizanais“, Kėdainių
mugė, 2019 m. birželio 11 d., Nr. 45/2203
65. Vaida Masilionytė „Kėdainių vytinė atplaukė į savo uostą“, Kėdainių
mugė, 2019 m. birželio 11 d., Nr. 45/2203
66. Džestina Borodinaitė „Paberžėje – šeštasis tarptautinis festivalis“, Rinkos
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www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1006179/atveriami-radvilu-kapai-ieskosdingusiu-didiku
www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1058264/kedainiuose-ir-nesvyziuje-busatliekami-radvilu-palaiku-tyrimai
www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1076224/radvilu-mauzoliejujekedainiuose-pradeti-tirti-ten-palaidotu-didiku-palaikai
www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kedainiuose-ir-nesvyziuje-busatliekami-radvilu-palaiku-tyrimai-56-1143354
www.welovelithuania.com/kedainiuose-tyrimus-prades-mokslininkaibandys-atskleisti-radvilu-gimines-paslaptis/
www.theworldnews.net/lt-news/kedainiuose-ir-nesvyziuje-bus-atliekamiradvilu-palaiku-tyrimai
www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1006179/atveriami-radvilu-kapai-ieskosdingusiu-didiku
www.reformacija.lt/wordpress/kedainiai-archeologiniu-tyrimu-centreatverti-radvilu-palaiku-sarkofagai-fotogalerija/
www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/07/07/news/radvilumauzoliejuje-didiku-palaiku-tyrimas-11011473
www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/radvilu-mauzoliejuje-kedainiuosepradeti-tirti-ten-palaidotu-didiku-palaikai-56-1170710
https://www.ref.lt/kedainiu-parapija/982-kedainiuose-atverti-radvilupalaiku-sarkofagai
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/radvilu-mauzoliejuje-kedainiuosepradeti-tirti-ten-palaidotu-didiku-palaikai.d?id=81657257
1. Festivalis „Radviliada 2019“. Organizuota reklama Facebook svetainėje ir
internetiniame tinklapyje.
2. Projektas „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“ ENI-LLB-1-109 – teikiama
informacija ir reklama apie projekto vykdomus darbus ir veiklas.
3. „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto gyventojų pasakojimuose“ –
reklamuotas muziejaus maketas ir informacija apie jį.
4.Parengtas ir išleistas lankstinukas „Kėdainių aukso amžius XVII a. miesto
gyventojų pasakojimuose“ (lietuvių kalba).

E. Morkūnaitė

1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Konsultuoti, teikti metodinę
pagalbą įvairioms
institucijoms ir
interesantams

Konsultacijos:
1. R. Vertelienė. Suteikta galimybė susipažinti su fonduose saugomais
tapybos kūriniais Lietuvos istorijos tematika ir informacija VDU docentei
daktarei Aušrinei Cemnolonskei.
2. R. Vertelienė. Suteikta galimybė susipažinti su V. Svirskio kryžiais ir
kitais su V. Svirskiu susijusiais eksponatais bei turima informacija apie juos
LDM vyr. tyrėjai daktarei Margaritai Matulytei.
3. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos Lietuvos moksleivių liaudies
dailės parodos - konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“ Kėdainių r. mokyklų
technologijos, dailės mokytojams, sausio- vasario mėn.
4. R. Lukminienės dalyvavimas komisijos nare Lietuvos moksleivių liaudies
dailės parodos- konkurso „Sidabro vainikėlis 2019“, 2019-03-08.
5. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos dėl Lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurso ,,Tramtatulio“, ikimokyklinių ir mokyklų ugdymo įstaigų
pedagogams, folkloro ansamblių vadovams, sausio - kovo mėn.
6. R. Lukminienės dalyvavimas komisijos nare Lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, 2019-02-27.
7. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos ir pagalba suruošiant dokumentus
dėl juostų audimo amatų meistrų sertifikavimo, balandžio- rugsėjo mėn.
8. R. Lukminienės suteiktos konsultacijos ir pagalba suruošiant dokumentus
dėl keramikos gaminių, margučių marginimo, skutinėjimo produktų
sertifikavimo rajono amatininkams, birželio- lapkričio mėn.

2. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

Priimti – 1, atleisti – 2 darbuotojai.
Dalyvauti seminaruose ir
mokymuose

R. Lukminienė:
1. Seminaras ,,Kalbėjimas ir susikalbėjimas su visuomene“, Ukmergės r.,
2019 m. gegužės 8 – 10 d.
2. Kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Etnokultūrinis ugdymas –
linininkystės tradicijų išsaugojimo galimybė“, Upytės amatų centras, 2019
m. rugsėjo 13 d.
3. Seminaras ,,Tautinio paveldo reklamavimas ir pristatymas visuomenei
socialiniuose tinkluose”, Kaunas, 2019 m. lapkričio 26 d.
L. Steponavičienė:
4. Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje, 2019 m.
liepos 9 – 12 d.

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Etnokultūrinis ugdymas –
linininkystės tradicijų išsaugojimo galimybė“, Upytės amatų centras, 2019
m. rugsėjo 13 d.
6. Seminaras ,,Tautinio paveldo produktų pardavimų ir pateikimo klientams
bei visuomenei sistemos sukūrimas”, Vilnius, ŽŪM, 2019 m. lapkričio 13 d.
M. Petraitienė:
7. Kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Etnokultūrinis ugdymas –
linininkystės tradicijų išsaugojimo galimybė“, Upytės amatų centras, 2019
m. rugsėjo 13 d.
D. Urbienė:
8. Informacinis seminaras Kultūros paso paslaugų atrankai. Vilnius, Lietuvos
Nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m. rugsėjo 25 d.
B. Šinkūnienė:
9. Seminaras ,,Tautinio paveldo produktų pardavimų ir pateikimo klientams
bei visuomenei sistemos sukūrimas”, Vilnius, ŽŪM, 2019 m. lapkričio 13 d.
J. Atkočiūnienė:
10. Informacinis seminaras Kultūros paso paslaugų atrankai. Vilnius,
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka, 2019 m. rugsėjo 25 d.
11. Seminaras ,,Tautinio paveldo produktų pardavimų ir pateikimo klientams
bei visuomenei sistemos sukūrimas”, Vilnius, ŽŪM, 2019 m. lapkričio 13 d.
12. Seminaras ,,Tautinio paveldo reklamavimas ir pristatymas visuomenei
socialiniuose tinkluose”, Kaunas, 2019 m. lapkričio 26 d.
E. Morkūnaitė:
13. Seminaras MuSa Mooc „Esential Digital skills for Museum
Profesionals“, 2019 m. sausio 7 d.
14. Mokymai „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“,
2019 m. kovo 21 d., Vilnius.
15. Mokymai „Mokymai dirbti su LIMIS“, 2019 m. gegužės 7 d., Vilnius
16. Seminaras Exporing English „ Future Learn Language and Culture“,
2019 m. rugsėjo 2 d.
17. Seminaras „The museum as a site and source for learning“, 2019 m.
vasario 8 d.
18. Nemo webinar „Museum and the sustainable development goals“, 2019
m. spalio 7 d.
19. Mokymai Digital skills for teachers „Making technology work with you“,
2019 m. lapkričio 20 d.
20. Seminaras Nemo „Museums markets and Eudaimonia“, 2019 m. vasario
25 d.
21. „Epale“ seminaras „„Epale“ suaugusių švietėjų portalo ir „Erasmus+“
galimybės muziejams“, 2019 m. sausio 9 d.
22. Nemo webinaras „From museum education to Public engagement trends
and practices in European museums“, 2019 m. balandžio 11 d.

23. „Kultūros paso“ informacinis seminaras Vilniuje, 2019 m. birželio 4 d.,
Martyno Mažvydo biblioteka.
J. Širvinskienė
24. INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos seminaras 3-ojo
kvietimo projektų paramos gavėjams, Druskininkai, 2019-05-28.

