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LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJAUS  
2012 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 
Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACIN  VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (pos dži  
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir 
priimti sprendimai) 

Organizuoti 2 Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus 
(toliau LŠIM) tarybos 
pos džius. Teiksime svarstyti: 
1. 2011 m. muziejaus veiklos 
ataskaitą. 
2. 2012 m. muziejaus veiklos 
planą. 
3. Muziejaus pajam  ir išlaid  
sąmatą bei kin s – finansin s 
veiklos ataskaitą. 
4. Muziejaus organizacinę 
strukt rą. 
5. Darbuotoj  pareigybi  
sąrašą ir etat  skaiči  bei kt. 
klausimus. 

Organizuoti 2 Lietuvos švietimo istorijos muziejaus (toliau LŠIM) tarybos 
pos džiai. Svarstyta: 
 
 
1. 2011 m. muziejaus veiklos ataskaita. 
 
2. 2012 m. muziejaus veiklos planas. 
 
3. Muziejaus pajam  ir išlaid  sąmata bei kin s – finansin s veiklos 
ataskaita. 
 
4. Muziejaus organizacin  strukt ra. 
 
5. Darbuotoj  pareigybi  sąrašas ir etat  skaičius. 

Ž. Jakait  
 
 
 
Ž. Jakait  
 
Ž. Jakait  
 
Ž. Jakait  
 
 
Ž. Jakait  
 
Ž. Jakait  

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

1. Parengti LŠIM eksponat  
teikimo skaitmeninti, 
skaitmeninimo ir skaitmenini  
vaizd  saugojimo tvarką. 
2. Pagal poreik  rengti kitus 
vidaus darbo tvarką 
reguliuojančius dokumentus. 

1. Patvirtinta skaitmenini  vaizd  saugojimo ir apskaitos tvarka (2012-02-03). 
 
 
 
2. Parengtos muziejaus darbo tvarkos taisykl s (2012-02-22), supaprastint   
vieš j  pirkim  taisykl s (2012-07-20). Patvirtinti nauji  kult rini  rengini  
organizatoriaus, dizainerio, administratoriaus-kasininko pareigybi  aprašymai  
(2012-06-25). 

M. Birbilas 
 
 
 
A. Malinauskait  

 

3. Muziejin s veiklos sutarči  su Lietuvos 
ir užsienio organizacijomis rengimas 
(kokios, kada pasirašytos, trumpas 
apib dinimas, galiojimo laikas) 

 
1. Numatoma rengti, pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartis su 
Lietuvos švietimo ir kult ros 
staigomis, Lietuvos 

nevyriausybin mis bei tautini  
mažum  organizacijomis.  
 

Pasirašytos 13 kult rinio bendradarbiavimo sutarči : 
1. Pasirašytos 5 naujos neterminuotos, kult rinio bendradarbiavimo sutartys 
su Kauno apskrities švietimo ir kult ros staigomis: 
2012-02-23 su Kauno Vinco Kudirkos progimnazija; 
2012-02-29 su Kauno „Aušrosį gimnazija; 
2012-03-16 su Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija; 
2012-03-20 su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir no gimnazija; 
2012-09-24 su Kauno vaik  ir moksleivi  laisvalaikio r mais. 

 
Ž. Jakait , 
D. Žiurauskien  
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2. Tęsti bendradarbiavimo 
sutarči , pasirašyt  senu 
muziejaus pavadinimu, 
atnaujinimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nebuvo planuota. 

 
2. Atnaujintos 8 kult rinio bendradarbiavimo sutartys (neterminuotos), kurios 
buvo pasirašytos senu muziejaus pavadinimu: 
2012-02-17 su Kauno „Žiburioį vidurin  mokykla; 
2012-02-21 su Kauno moksleivi  technin s k rybos centras; 
2012-02-23 su Kauno Juozo Grušo meno vidurin  mokykla; 
2012-02-24 su Kauno „Atžalynoį vidurin  mokykla; 
2012-03-06 su Kauno Aleksandro Puškino gimnazija; 
2012-03-12 su Kauno Aleksandro Stulginskio katalikiška vidurin  mokykla; 
2012-03-28 su Kauno r. savivaldyb s administracijos Kult ros, švietimo ir 
sporto skyriumi; 
2012-04-03 su Kauno Montesori mokykla-darželiu „Žibur lisį. 
 
3. Pasirašytos 3 sutartys d l muziejaus ekspozicijos:  
2012-05-30 su UAB „Sistemikaį d l ekspozicini  vitrin  gamybos (galioja iki 
vykdymo); 

2012-07-25 su UAB „Mokslo technologijosį d l žmogaus torso modelio 
pirkimo; 
2012-09-14 su UAB „Cyanusį d l ekspozicijos „Senosios vaizdin s biologijos 
mokymo priemon s XXI a. neformaliajame ugdymeį atnaujinimo paslaugos, 
(galioja iki 2012-12-07). 

 
Ž. Jakait , 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ž. Jakait  

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

Gavus finansavimą 2012 m. 
rengtiems projektams, juos 
vykdyti: 
1. „Rengini  ciklas skirtas 
Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus 90-mečiui. 
Edukacija „Vilniaus 
universitetas – LDK mokslo ir 
kult ros šventov į. 
2. „Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus 90-metis. 
Ekspozicijos „Iš Lietuvos 
mokyklos istorijos lobyno: 
Senosios mokymo priemon sį 
rengimasį. 

3. „K rybin s dirbtuv s – 
Kaunui, visuomenei, 
muziejuiį. 
4. „K rybin s dirbtuv s: 
kintantys mokytoj  portretaiį. 
 
5. „Atrask Lietuvos švietimo 
istorijąį 
 

Teiktos paraiškos projektams finansuoti: 

 
 
1. Kult ros r mimo fondui buvo teikta paraiška projektui „Rengini  ciklas 
skirtas Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 90-mečiui. Edukacija „Vilniaus 
universitetas – LDK mokslo ir kult ros šventov į. Finansavimas negautas. 
 
 
 
2. Kult ros r mimo fondui buvo teikta paraiška projektui „Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus 90-metis. Ekspozicijos „Iš Lietuvos mokyklos istorijos 
lobyno: Senosios mokymo priemon sį rengimasį. Gautas finansavimas – 
8000 Lt. Atnaujinta ekspozicija, projektas gyvendintas. 
 
 
3. Kauno m. savivaldyb s administracijos kult ros skyriui buvo teikta 
paraiška projektui „K rybin s dirbtuv s – Kaunui, visuomenei, muziejuiį. 
Finansavimas negautas. 
4. LR Kult ros ministerijai, pagal vaikams ir jaunimui skirt  kult ros ir 
kult rin s edukacijos projekt  programą, teikta paraiška projektui „K rybin s 
dirbtuv s: kintantys mokytoj  portretaiį. Finansavimas negautas. 
5. LR Kult ros ministerijai teikta paraiška projektui „Atrask Lietuvos 
švietimo istorijąį. Finasavimas negautas. 
 

 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 
R. Vinckeviči t  
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Parengti projektus 2012 m. 
muziejinei veiklai vystyti ir 
teikti paraiškas LR Kult ros 
ministerijos, LR Kult ros 
r mimo fondo, LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos, Kauno 
miesto savivaldyb s 
administracijos Kult ros 
skyriaus, Švietimo ir ugdymo 
skyriaus ir kt. institucij  
skelbiamiems konkursams. 
 
 
 
 
 
 
Rengti Valstyb s investicij  
programos finansuojamus 
projektus Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus fond  
b kl s gerinimui, rinkini  
saugojimui tinkam  patalp  
rengimui ir teikti paraiškas 

LR Finans  ministerijai. 
 
Parengti projektus 2013 m. 
muziejinei veiklai vystyti. 

6. LR Kult ros ministerijai buvo teikta paraiška projektui „Lietuvos švietimo 
istorijos muziejui – 90!į (Skaitmeninis leidinys) iš dalies finansuoti. 
Finansavimas negautas. 
7. LR Kult ros r mimo fondui buvo teikta paraiška projektui „Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus 90-ies met  istorija fotografijose į.  Gautas 
finansavimas – 4000 Lt. Parengta ir pristatyta fotografij  paroda „Laiko 
ženklaiį bei parodos atviruk  katalogas. Projektas gyvendintas. 
8. LR Kult ros ministerijai, pagal k rybini  industrij  pl tros atnaujinant ir 
populiarinant muziej  ekspozicijas programą, teikta paraiška projektui 
„Senosios vaizdin s biologijos mokymo priemon s XXI a. neformaliajame 
ugdymeį. Gautas finasavimas – 60 000 Lt. Bendradarbiaujant su k rybin mis 
industrijomis atnaujinta ekspozicija „Senosios gamtos moksl  vaizdin s 
priemon s priemon s.  XX a. p. p.į Projektas gyvendintas. 
9. LR Kult ros ministerijos iš dalies finansuojamas projektas pagal muziejini  
vertybi  restauravimo ir prevencinio konservavimo programą: „Iš praeities  
dabart į. Finansavimas negautas. 
 
Projektas nebuvo parengtas, nes reikia l š  parengiamiesiems darbams: 
pastato b kl s ekspertizei, preliminariai darb  sąmatai. 
 
 
 
 
 
 
 
Parengtos ir teiktos paraiškos projektams  2013 m. muziejinei veiklai 

vystyti: 

1. LR Kult ros ministerijos skelbtam Region  kult ros projekt , mažinanči  
kult rinę ir socialinę atskirt  konkursui, buvo teikta paraiška projektui 
„Mokyklinio suolo paslaptis atskleidusį. 
2. Kult ros r mimo fondo kult ros ir meno projekto konkursui teiktas 
projektas „Edukacin s-k rybin s dirbtuv s „Kristijono Donelaičio k ryba 
tekstil s raštuoseį. 

R. Vinckeviči t  
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
M. Birbilas,  
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 

5. Kiti darbai – –  

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    

1. Eksponat  sigijimas    

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

Suorganizuoti 4 Rinkini  
komplektavimo komisijos 
pos džius. Juose svarstyti: 
1. Muziejini  vertybi  
priskyrimas rinkiniams ir 
vert s nustatymas. 
2. Muziejini  vertybi  ir 

Suorganizuoti 4 Rinkini  komplektavimo komisijos pos džiai. Svarstyta: 
 
 
1. Muziejini  vertybi  priskyrimas rinkiniams ir vert s nustatymas. 
 
 
2. Muziejini  vertybi  ir eksponat  vert s nustatymo metodikos tobulinimas.  

M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
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eksponat  vert s nustatymo 
metodikos tobulinimas.        
3. Eksponat  vert s 
nustatymas. 
4. Muziejaus eksponat  
patikra. 
5. Eksponat  konservavimo ir 
restauravimo klausimai. 
6. Eksponat  nurašymo 
klausimai. 

 
       
3. Eksponat  vert s nustatymas. 
 
4. Muziejaus eksponat  patikra. 
 
5. Eksponat  konservavimo ir restauravimo klausimai. 
 
6. Eksponat  nurašymo klausimai. 
 

 
 
M. Birbilas 
 
M. Birbilas 
 
M. Birbilas 
 
M. Birbilas 
 

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

Planuojama sigyti iki 250 
eksponat  (dovanojimo b du) 
 pagrindinio fondo IIK, IV R, 

I ED rinkinius ir pagalbin  
fondą. 

gyta 318 muziejini  vertybi   rinkinius: IIK , IIS, IIIF, F.IV.-B, IV.R, PM 
(Dovanojimo aktai 2012-01-18, 2012-04-20, 2012-06-25, 2012-07-04, 2012-
07-11, 2012-07-27, 2012-09-11, 2012-10-10). 235 eksponat  priskirta 
pagrindiniam fondui, 83 – pagalbiniam  fondui.  
  

G. Mackeviči t  

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

1. Išvykos  Lietuvos 
archyvus, muziejus bei  
švietimo ir ugdymo staigas 
ieškoti istorin s dokumentin s 
medžiagos moksliniams 
tyrimams bei nauj  eksponat .  
 
 
2. Išvykos  Lietuvos muziejus 
muziejinei ir edukacinei 
patirčiai kaupti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Žvalgomosios išvykos  
Lietuvos muziejus susipažinti 
su ekspozicij  rengimo 

2012-06-07 Kauno apskrities archyve J. Jagminien , G. Mackeviči t , E. 
Kučinskait  dalyvavo praktin je-mokomoje ekskursijoje „Archyvavimo 
specifikos, saugom  rinkini  pažinimasį. 
 
2012-09-11 Pažintin  tiriamoji išvyka  Panev žio Juozo Balčikonio 
gimnaziją: pažintis su seniausia lietuviška gimnazija, muziejaus rinkini  
apžvalga, bendr  gimnazijos bei LŠIM kult ros projekt , rengini  svarstymas.  
 
2012-01-14 ekskursijoje  Rygą (savomis l šomis),  D. Žiurauskien   aplank  
Latvijos kino studiją „Cinevilla studioį, kurioje steb jo ir dalyvavo 
edukacin je veikloje, s m si id j  muziejaus edukaciniams projektams. 
 
2012-02-21 muziejaus darbuotojai lank si „Muziejuje neregiamsį (Kauno Šv. 
Mykolo Arkangelo ( gulos) bažnyčios r siai), dom josi edukacijos pritaikymu 
lankytojams, turintiems reg jimo negalią. 
 
2012-05-19 – 2012-05-20  Ž. Jakait  ir A. Dulskien  dalyvavo edukacin je 
išvykoje „Muziej  naktisį Taline, aplank  miesto muziejus, apži r jo 
ekspozicijas, dalyvavo edukaciniuose užsi mimuose, s m si patraukli  id j  
muziejinei veiklai pl toti. 
 
2012-09-04  – 2012-10-02  Lietuvos savivaldybi  muziej  parod  ir kult rini  
projekt  perži ra ir vertinimas (darbas komisijoje) Savivaldybi  muziej  
bendrijos Muziej  met  programos projekte „PAROD  TILTAI: informacija 
ir komunikacijaį. 
 
2012-10-27 muziejaus darbuotojai lank si Trak  istorijos muziejuje, apži r jo 
pagrindinę  ekspoziciją, susipažino su ekspozicij  rengimo naujov mis, 
pritaikytomis šiame muziejuje. 

G. Mackeviči t ,  
J. Jagminien  
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
Ž. Jakait , 
Dulskien  
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
 
 Ž. Jakait  
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naujov mis.  

Lankydamasi užsienio valstyb se (savomis l šomis),  aplank  vietos muziejus, 
galerijas, kaup  patirt  ekspozicij  ir parod  rengimo srityje: 
Istorijos ir etnografijos muziejus Übersee, Br menas, Vokietija. 
Šiuolaikinio meno muziejus Van Abbemuseum, Eindhovenas, Olandija. 
Šiuolaikinio meno muziejus Weserburg, Br menas, Vokietija. 
Šiuolaikinio meno galerija Saatchi, Londonas, Anglija. 

 
R. Vinckeviči t  
 

1.4. Kiti darbai Sudaryti sąrašą eksponat , 
kuriuos b tina sigyti 
muziejaus ekspozicijai. 

Prad tas sudarin ti sąrašas galim  gyti muziejini  vertybi  (pagal LR 
Kult ros r mimo fondo dalinio finansavimo programą), renkami duomenys, 
b tina informacija apie planuojamas gyti vertybes.   

G. Mackeviči t ,  
J. Jagminien  

2. Eksponat  apskaita    

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

1. Išrašyti 5 pri mimo aktus. 
2.  pirmin s apskaitos knygas 
(GEK)  rašyti naujai gautus 
eksponatus. 
3. traukti  pirmin s apskaitos 
knygas eksponatus kurie turi 
tik  inventorin s apskaitos 
numer . 
4. traukti gytus eksponatus  
buhalterinę apskaitą pagal 
eksponat  pri mimo nuolat 
saugoti aktus. 

1. šrašyti 4 eksponat  pri mimo nuolat saugoti  aktai. 
2.  pirmin s apskaitos knygas (GEK) rašyti 376 naujai gauti ir neturintys 
pirmin s apskaitos numerio eksponatai. 
 
3. traukti  pirmin s apskaitos knygas 57 eksponatai, kurie turi tik  
inventorin s apskaitos numer . 
 
 
4. Naujai gyti eksponatai traukti  buhalterinę apskaitą pagal eksponat  
pri mimo nuolat saugoti aktus ir rinkiniu komplektavimo komisijos  2012-11-
20 protokolo Nr. 4 išrašą.   

M. Birbilas 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
 
 
 

A. Dulskien  

2.2. Inventorinimas (suinventorint  
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponat  
skaičius) 

Suinventorinti naujai gautus 
eksponatus (250), iš j  – 170  
pagrindin  fondą, 80  
pagalbin . 

Sumaž jus darbuotoj  skaičiui (n štumo ir gimdymo atostogos), padid jo 
darbo kr vis, tod l suinventorinti 24 pagrindinio fondo ir 83 pagalbinio fondo 
eksponatai. 

M. Birbilas 

2.3. Kartotekos (išrašyt  korteli  skaičius) Išrašyti 800 eksponat  
korteles.                         

Išrašytos 738 eksponat  kortel s.                         E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  

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

1. Prad ti Pagalbinio fondo 
rinkinio (PM), nerast , prastos 
b kl s ir neatitinkanči  
muziejaus profilio, eksponat  
nurašymo sąrašą. 
2. Tęsti numatom  nurašyti, 
neturinči  istorin s vert s, 
dubletini , susid v jusi  
Pagrindinio fondo rinkini : II 
K, II S, II D, I Ed,  
III F eksponat  sąrašą.   
3. Tęsti Pagrindinio fondo 
Specialaus rinkinio I Sr 
formavimą.  
4.  Tęsti sąrašą eksponat  

1. Prad tas sudarin ti Pagalbinio fondo rinkinio (PM), nerast , prastos b kl s 
ir neatitinkanči  muziejaus profilio, eksponat  nurašymo sąrašas (1000). 
 
 
 
2. Paruoštas pagrindinio  fondo eksponat  perk limo  Pagalbin  fondą  
sąrašas (30). 
 
 
 
 
3. Tęsiamas Pagrindinio fondo Specialaus rinkinio I Sr formavimas.  
 
 
4. Tęsiamas eksponat , rekomenduojam  perkelti iš Pagalbinio fondo  

M. Birbilas 
 
 
 
 
M. Birbilas 
 
 
 
 
 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
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rekomenduojam  perkelti iš 
Pagalbinio fondo  Pagrindin  
fondą. 
5. Pernešti Pagalbinio fondo 
rinkin  PM iš saugykl  Nr.3-4 
 saugyklą Nr. 2. 

Pagrindin  fondą, sąrašas. 
 
 
5. Perkeltas Pagalbinio fondo rinkinys (PM) iš saugykl  Nr.3-4  saugyklą 
Nr.2, siekiant sud ti vieno rinkinio  eksponatus  vienoje  vietoje.   

 

 
 
 
M. Birbilas 
 
 

2.5. Kiti darbai 1. Patikslinti pirmin s 
apskaitos ir suinventorint  
eksponat  skaiči . 
2. Nustatyti naujai gaut  
eksponat  vertę. 
3. 1000 eksponat  vertinti 
tikrąją verte. 
4. Patikslinti eksponat  
aprašus inventorin se 
knygose. 

1. Pastoviai tikslinamas pirmin s apskaitos ir suinventorint  eksponat  
skaičius. 
 
2. 318 naujai gaut  eksponat  vertinti tikrąja verte. 
 
3. 110 eksponat  pervertinti tikrąja verte. 
 
4. Pastoviai tikslinami eksponat  aprašai inventorin se knygose. 

M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
 
M. Birbilas 
 
M. Birbilas 

 

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

1. Numatoma tikrinti 
Pagrindinio fondo rinkinius; 
III F (6081), III N (2805), F. 
IV-B (874), F. IV-C (384), I 
Sr.  
2. Numatoma tikrinti 
Pagalbinio fondo rinkin : PM 
(5050). 

1. Patikrinti Pagrindinio fondo rinkiniai: III F (6081), III N (2805), F. IV-B 
(874), F. IV-C (384), I Sr. Tikslinama perkeliam  iš Pagrindinio fondo  
Pagalbin  eksponat  vieta. Nepatenkinamos  b kl s eksponatai traukiami  
restauravimui ar konservavimui rengiam  eksponat  sąrašus. 
 
2. Patikrintas Pagalbinio fondo rinkinys: PM (5050). Neturinči  istorin s 
vert s,  nepatenkinamos  b kl s eksponatai traukiami  nurašytin  eksponat  
sąrašą. 

M. Birbilas 

 
 
 
M. Birbilas 

 

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

Pagal sąrašą, gavus l š , 
restauruoti 395 eksponatus. 

Negavus l š , eksponatai nebuvo restauruoti. 
Prevenciškai konservuota 318 eksponat  (dokumentai, knygos, mokymo 
priemon s). 

M. Birbilas 

 

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

– –  

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

1. Kasdien tikrinti eksponat  
saugojimo sąlygas. 
 
 
2. Kas m nes  organizuoti 
sanitarines dienas eksponat  
saugyklose. 
3. Nuolat priži r ti saugyklose 
Nr. 1-4 esančius eksponatus 
(apži r ti, v dinti eksponatus, 
dezinfekuoti saugyklas, 
baldus). 

1. Kasdien tikrintos eksponat  saugojimo sąlygos: steb ta eksponat  b kl , 
temperat ros bei dr gm s r žimas, užtikrinant optimalias sąlygas 
ekspozicijoje „Iš amži  gl dumosį, V. Ruzgo memorialiniame kambaryje ir 
rinkini  saugyklose.  
2. Kas m nes  organizuotos sanitarin s dienos ekspozicijoje ir eksponat  
saugyklose. 
 
 3. Nuolat priži rimi saugyklose Nr. 1-4 esantys eksponatai (apži rint, 
v dinant eksponatus, dezinfekuojant saugyklas, baldus). 
 
 
 

M. Birbilas 
 
 
 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
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4. Sutvarkyti III F, III N, II S, 
PM rinkini  eksponatus, 
pernešant  nuolatines j  
buvimo vietas.  
5.  specialius vokus perkelti 
III F, III N rinkini  
eksponatus. 
6. Sudaryti II D ir III F 
rinkini  eksponat  
topografinius aprašus. 

4. Tvarkomi  ir sisteminami III F, III N, II S eksponatai nuolatin se j  buvimo 
vietose. 
 
 
5. Skirstomi ir r šiuojami eksponatai; d liojami  naujai gautus stelažus, 
d žutes; III F, III N rinkini  eksponatai sud ti  savos gamybos vokus. 
 
6. Tęsiamas III F topografini  apraš  sudarymas. 

M. Birbilas 
 
 
 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
 

3.5. Kiti darbai Konsultavimasis vertybi  
restauravimo klausimais. 

Konsultavimasis su vertybi  restauravimo specialistais, bendravimas su kitais 
muziejais eksponat  vertinimo klausimais. 

M. Birbilas 

 
III. LANKYTOJ  APTARNAVIMAS    
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 
tikslines grupes) 

Pasiekti, kad Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje 
apsilankyt  5000 lankytoj ; iš 
j  – 2500 dalyvaut  
edukacin se programose. 

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje apsilank  5012 lankytoj , iš j  – 2143 

dalyvavo edukacin se programose; 534 – pavieniai lankytojai ir 366 – 
organizuoti lankytojai, iš j  – 280 moksleiviai; muziejaus renginiuose 
apsilank  1938 lankytojai. 31 interesantas lank si fonduose. 

D. Žiurauskien  

2. Edukacin s programos (nurodyti 
tęsiam  ir nauj  program  temas, kokioms 
lankytoj  grup ms jos skirtos, kur ir kada 
vyko) 

Tęsti esamas edukacines 
programas: 

1. „Mokykla vakar ir 
šiandienį.  
2. „Daraktorin  (slaptoji) XIX 
a. mokyklaį.  
3. „Dailyraščio pamoka 
tarpukario Lietuvos 
mokyklojeį.  
4. „Kaip žaid  mano senoliaiį.  
5. „Rašto keliasį.  
6. „Sužinok. Atpažink. Atlik 
užduot į.  
7. Virtuali viktorina ,,Švietimo 
istorijos labirintaisį.  
8. „Istorija karpinyjeį.  
9. „Kaip Barbora jo  
mokykląį.  
10. „Kal duk  mokyklaį.  
 
Parengti, pristatyti 

pedagogams ir įgyvendinti 
naujus edukacinius 

užsi mimus: 
1. „Keliaujančio muziejaus 
paslaptisį (muziejaus 90-

Tęsiamos edukacin s programos: 
 

1. „Mokykla vakar ir šiandienį. Skirta 1-12 kl. mokiniams. Ekspozicija.  
2. „Daraktorin  (slaptoji) XIX a. mokyklaį. Skirta 5-9 kl. mokiniams. 
Ekspozicijos I sal .  
3. „Dailyraščio pamoka tarpukario Lietuvos mokyklojeį. Skirta 1-4 kl. 
mokiniams. Edukacin  klas . 
4. „Kaip žaid  mano senoliaiį. Skirta ikimokyklinio  amžiaus vaikams ir 1-5 
kl. mokiniams. vadin  ekspozicijos sal . 
5. „Rašto keliasį. Skirta 5-12 klasi  mokiniams. Ekspozicija ir edukacin  
klas .  
6. „Sužinok. Atpažink. Atlik užduot į. Skirta 5-12 kl. mokiniams. 
Ekspozicijos I sal . 
7. Virtuali viktorina ,,Švietimo istorijos labirintaisį. Skirta 6-12 kl. 
mokiniams. Ekspozicijos I-III sal s. 
8. „Istorija karpinyjeį (nebuvo paklausos, tod l programa nevykdyta) 
9. „Kaip Barbora jo  mokykląį. Skirta ikimokyklinio  amžiaus vaikams ir 1 
kl. mokiniams. Ekspozicija. 
10. „Kal duk  mokyklaį. Skirta ikimokyklinio  amžiaus vaikams ir pradini  
klasi  mokiniams. Ekspozicija (tik žiemos sezono metu). 
 
Parengti nauji edukaciniai užsi mimai: 
 

 

1. „Keliauk ir pažinkį  (muziejaus 90-osioms metin ms), skirta 7–12 
kl. mokiniams, suaugusiems, šeimoms. Orientacin -pažintin  

D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
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osioms metin ms) 
2. „Sud liok svajoni  
mokykląį 
 
Pravesti 300 edukacini  
užsi mim . 
 
Suorganizuoti edukacines 

akcijas: 

1. Pirmokams „Ženk  mokslą 
žingsn  plat į. 
2. „Edukacin  savait  
Lietuvos švietimo istorijos 
muziejujeį. 
3.  Vasaros stovykla Kauno m. 
Centro seni nijos vaikams. 
 
 
 
 
 
 
Parengti ir įgyvendinti 
edukacinę paslaugą 
,,Gimtadienis muziejujeį. 

ekskursija vyksta pačiame muziejuje ir už jo rib . 
2. „Sukurk svajoni  mokykląį, skirta priešmokyklini  ugdymo staig  

vaikams, 1–4 kl. mokiniams. Ekspozicija ir edukacin  klas . 
 
Pravesta 270 edukacinių užsi mimų. 

 

 
Suorganizuotos edukacin s akcijos: 
 

1. Geguž s 14 – 18 d. „Atvir  dur  savait į– visą savaitę lankytojai 
buvo kviečiami nemokamai aplankyti Lietuvos švietimo istorijos 
muziej . 
Rugs jo 3 d. vyko atvir  dur  diena pirmokams „Ženk  mokslą 
žingsn  plat į. 

2.  Birželio 15 – rugpj čio 31 d. vyko edukaciniai užsi mimai šeimoms 
„Vasara muziejujeį. 

3. Gruodžio 17 – 20 d. „Atvir  dur  savait į, skirta muziejaus 90-
mečiui – visą savaitę lankytojai buvo kviečiami nemokamai 
aplankyti Lietuvos švietimo istorijos muziej . 
 

4. Vasaros stovykla Kauno m. Centro seni nijos vaikams nevyko, nes 
niekas neužsiregistravo.  
 

Parengta ir įgyvendinta edukacin  paslauga „Gimtadienis muziejujeį. 

 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 

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

1. Tautodailinink s Margaritos 
Juškevičien s tapybos parodos 
atidarymas. 
2. Popiet  „Praeities spalv  
retrospektyva. Portretai: 
muziejaus bičiul  Marija 
Šlapelien į. 
3. Virtualios parodos 
„Atminties spalv  
retrospektyva. J. Damijonaitis 
– tarpukario Lietuvos 
šviet jasį pristatymas. 
4. Parodos „Seneli  ir t v  
vaikyst s žaislaiį atidarymas. 
5. Knygnešio dienos 
min jimas.  
 
6. Muzikin –literat rin  
popiet , skirta pedagogei, 
rašytojai, visuomenininkei, 

1. Tautodailinink s Margaritos Juškevičien s tapybos parodos atidarymas. 
Mažoji parod  sal  (2012-01-04). 
 
2. Popiet  „Praeities spalv  retrospektyva. Portretai: muziejaus bičiul  Marija 
Šlapelien į, skirta Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 90-mečiui bei 
Šlapeli  Lietuvi  knygyno Vilniuje ilgametei veiklai pamin ti. vadin  
ekspozicijos sal  (2012-01-31). 
3. Virtualios parodos „Atminties spalv  retrospektyva. J. Damijonaitis – 
tarpukario Lietuvos šviet jasį pristatymas. vadin  ekspozicijos sal  (2012-
02-02). 
 
 
4. Kauno ikimokyklini  staig  parodos „Seneli  ir t v  vaikyst s žaislaiį 
atidarymas. Rengini  sal  (2012-02-06). 
5. Respublikinis Knygnešio dienos min jimas – viktorina. Viktorinoje 
dalyvavo Lietuvos moksleivi  visuomenini  organizacij  (kudirkaiči , 
maironieči  ir kt.) nariai. Rengini  sal  (2012-03-15). 
6. Kult rin  popiet  „Marija Pečkauskait -Šatrijos Ragana – tauraus žmogaus 
ugdytojaį. Rengini  sal  (2012-03-28). 
 

D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
J. Jagminien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
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bitininkei Šatrijos Raganai. 
 
7. Metodinis–praktinis 
seminaras, skirtas Kauno 
rajono mokykl  kraštotyros 
muziej  darbuotojams.  
 
8. Kauno miesto moksleivi  
fotografij  konkurso-parodos 
,,Pamokaį pristatymas, 
laureat  apdovanojimas. 
9. Renginys Kult ros dienai 
pamin ti.  
 
 
10. Renginys, skirtas Motinos 
dienai pamin ti.  
11. Laisv s mokinys – Romas 
Kalanta (40- j  R. Kalantos 
ž ties metini  min jimas)  
 
12. Tarptautinio projekto 
„Muziej  naktis 2012į 
renginys Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje.  
13. Renginys Tarptautinei 
vaik  gynimo dienai pamin ti.  
 
14. Renginys Tarptautinei 
mokytojo dienai pamin ti.  
15. Senjor  k ryba liejasi 
laisvai. Renginys, skirtas 
senjor  m nesiui.  
16. Parodos „Nematyta: 
pedagog  dail s darbai 
muziejaus fonduose XX a. p. 
p.į pristatymas. 
17. Pedagoginio muziejaus 
(dabar LŠIM) 90- j  k rimo 
metini  min jimas.  
18. Virtualios parodos 
„Lietuviškos mokyklos 
k r jai. Juozui Vokietaičiui – 
140į pristatymas.  
19. Popiet  „Atminties spalv  

 
 
7. Seminaras „Muziejus mokykloje. Praktiniai patarimai muziej  
darbuotojamsį. Seminare dalyvavo Kauno rajono mokykl  muziej  vadovai. 
Organizatorius Kauno rajono savivaldyb s Kult ros, švietimo ir sporto skyrius 
ir Kauno rajono švietimo centras. Rengini  sal  ir LŠIM ekspozicija (2012-
04-04). 
8. Kauno miesto moksleivi  fotografij  konkurso-parodos ,,Pamokaį 
pristatymas ir konkurso laureat  apdovanojimas. Rengini  sal  (2012-04-16). 
 
 
9. Poezijos, prozos ir muzikos popiet  „Žodžiai  šird , muzika  sieląį, skirta 
Kult ros dienai. Renginio metu Kauno miesto mokiniai skait  savo k rybą,  
koncertavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos muzikantai, buvo 
suvaidinta viena scena iš Kazio Binkio dramos „Atžalynasį. (2012-04-16).  
10. Nepavykus sudaryti programos, renginys ne vyko. 
 
11. Sovietmečio ekspozicijoje vyko pilietinio ugdymo pamoka Pilietinio 
pasipriešinimo dienai pamin ti (40- j  R. Kalantos ž ties metini  min jimas). 
Renginyje dalyvavo Kauno „Aušrosį gimnazijos 9-10 klasi  moksleiviai. Po 
to vyko eityn s su fakelais „Laisv s al ja – laisv s keliasį (2012-05-14). 
12. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus viduje ir kiemelyje vyko tarptautinio 
projekto „Muziej  naktis 2012į renginys „Vaizd  ir gars  palet į (2012-05-
19)   
 
13. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus kiemelyje vyko Tarptautin s vaik  
gynimo dienos švent  „Sveika, vasara!į. Dalyvavo Kauno V. Kudirkos 
progimnazijos moksleiviai (2012-06-01). 
14. Renginys ne vyko, nes neatsirado pedagog , pageidaujanči  eksponuoti 
savo k rybą.  
15. Rengini  sal je vyko Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities ir 
Marijampol s filial  Muzikos fakultet  susitikimas-koncertas „Muzikuojantis 
Kaunasį (2012-05-11). 
16. Parodos „Nematyta: pedagog  dail s darbai muziejaus fonduose XX a. p. 
p.į pristatymas Mažojoje parod  sal je (2012-12-19). 
 
 
17. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus 90- j  k rimo metini  proga, vyko 
muziejaus istorijos priminimo, ekspozicijos ir parod  pristatymo žiniasklaidos 
atstovams renginys (2012-12-19). 
18. D l nenumatyt  darb , susijusi  su ekspozicijos atnaujinimo projektu, 
paroda nebuvo viešai pristatyta. Paskelbta muziejaus el. svetain je 
(www.lsim.lt). 
 
19. D l nenumatyt  darb , susijusi  su ekspozicijos atnaujinimo projektu, 

 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
D. Žiurauskien  
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retrospektyva. „Sakal lioį 
autoriui St. Matjošaičiui–
Esmaičiui – 135į. 
20.Bendradarbiaujant su 
švietimo ir kult ros 
staigomis, visuomenin mis 

organizacijomis, organizuoti 
kalendorini  švenči  
min jimus, rengti bendrus 
renginius, vykdyti projektinę 
ir edukacinę veiklą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebuvo planuota dalyvauti 
Kauno miesto švent je „Hanza 
Kaunas 2012į. 
 
Rengti knyg , k rybini  

paroda nebuvo viešai pristatyta. Paskelbta muziejaus el. svetain je 
(www.lsim.lt). 
 
20. LŠIM Rengini  sal je vyko Kauno moksleivi  technin s k rybos centro 
organizuoto projekto „Verslumas – k rybini  id j  s km s sparnaiį 
pristatymas visuomenei (2012-04-26). 
21. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas renginys, kuriame 
dalyvavo Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žibur lisį mokiniai, moter  
vokalinis ansamblis „Gubojaį, poet  Zen  Sadauskait . Rengini  sal   
(2012-05-07). 
22. Kauno pradini  klasi  mokini  ir j  šeimos nari  k rybini  darb  parodos 
„K ryba iš mano rank į uždarymas ir konkurso nugal toj  apdovanojimas. 
Rengini  sal  (2012-05-21). 
23. Kauno ikimokyklinio ugdymo staig  projekto „Renkuosi, nes žinauį 
baigiamasis renginys. Rengini  sal  (2012-06-08). 
24. Savivaldybi  muziej  bendrijos projekto „Parod  tiltai: informacija ir 
komunikacijaį parod  atidarymas.  Pristatyta: Raseini  krašto istorijos 
muziejaus parengta akvarelisto Broniaus Bernotaičio darb  paroda  „Laiko 
ženklai Broniaus Bernotaičio akvarel jeį Rengini  sal je ir  Mažeiki  
muziejaus paroda „Laiko spaudaiį Mažojoje parod  sal je (2012-09-06). 
25. Mažeiki  muziejaus edukacin s programos „Mano spaudaiį pristatymas 
visuomenei . Edukacin  klas  (2012-09-17). 
26. Raseini  krašto istorijos muziejaus  edukacin s programos  „Laiko ženklai 
Broniaus Bernotaičio akvarel jeį pristatymas visuomenei. Rengini  sal  
(2012-09-27). 
27. ES strukt rini  fond  remiamo projekto „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pl traį pristatymas ikimokyklinio ugdymo staig  
vadovams. Projekto administratorius  LR Švietimo ir mokslo ministerijos 
Švietimo apr pinimo centras (2012-10-05). 
28. Renginys, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metin ms pamin ti. 
Viktoro Kuprevičiaus vidurin s mokyklos ir  Kauno choreografijos mokyklos 
mokiniai su mokytojais atliko meninę siuitą „Noris pasiekti amžiną grož į. 
Rengini  sal  (2012-10-18). 
29. Kauno „V trung sį pradin s mokyklos, dirbančios Suzuki metodu, 
adventiniai koncertai. Rengini  sal  (2012-11-30 ir 2012-12-01). 

30. Kauno berniuk  chorinio dainavimo mokyklos „Varpelisį mokini  
koncertas „Vaikiška gaidaį. Rengini  sal  (2012-12-04). 
31.Kauno berniuk  chorinio dainavimo mokyklos „Varpelisį mokini  
koncertas. Rengini  sal  (2012-12-21). 
32. Lietuvos švietimo istorijos muziejaus darbuotojai dalyvavo Kauno miesto 
švent je „Hanza Kaunas 2012į su edukacine programa „Viduramži  
mokyklaį (2012-09-08 – 2012-09-09). 
 
33.Mažojoje parod  sal je vyko Jolantos Levinait s fotografijos parodos 

 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 
R. Vinckeviči t  
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darb , parod  pristatymus bei 
susitikimus su žymiais 
žmon mis. 

pristatymas. Mažojoje parod  sal  (2012-06-22). 

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

1. Administruoti muziejaus 
interneto svetainę ir muziejaus 
profil  socialiniame tinkle 
Facebook.  
 
2. Nuolat atnaujinti ir pildyti 
interneto svetain s turin . 
 
3. Interneto svetain je 
patalpinti 4 virtualias parodas. 

1. Administruota muziejaus interneto svetain  www.lsim.lt  ir muziejaus 
profilis socialiniame tinklapyje Facebook. 
 
2. Nuolat atnaujinamas ir pildomas interneto svetain s turinys – keičiama 
informacija apie parodas, renginius, skelbiamos edukacin s ir kitos muziejaus 
akcijos. 
3. Interneto svetain je patalpintios 4 virtualios parodos. 

R. Vinckeviči t  
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
R. Vinckeviči t  

5. Fond  lankytoj  aptarnavimas (nurodyti 
aptarnaut  lankytoj  grupes ir skaiči ) 

Aptarnauti 30 fond  
lankytoj : mokslo darbuotoj , 
student , kit  lankytoj . 

Aptarnautas 31 fond  lankytojas: mokslo darbuotoj , student , kit  lankytoj : 
studentams rinkta medžiaga magistro darbui  rašyti; rinkta medžiaga  knygos  
rašymui, straipsniams; rinktos fotografijos iliustracijoms; rinkta medžiaga apie 
tarpukario vasaros stovyklas.  

M. Birbilas, 
E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  

6. Kita veikla 1. Nuomoti muziejaus 
Rengini  salę, aptarnauti 
muziejaus svečius. 
2. Aptarnauti muziejui 
dovanojam  muziejini  
vertybi  savininkus, k rini  
autorius, sudaryti muziejini  
vertybi  perdavimo aktus, 
bendradarbiauti su savininkais 
tas vertybes aprašant, 
tyrin jant. 

1. 110 val. nuomota muziejaus Rengini  sal , aptarnauti muziejaus svečiai, 
parod  ir rengini  organizatoriai bei dalyviai. 
 
2. Aptarnautas 21 muziejui dovanojam  muziejini  vertybi  savininkas, 
sudaryta 13 muziejini  vertybi  perdavimo akt , bendradarbiauta su 
savininkais tas vertybes aprašant, tyrin jant. Bendrauta su 8 asmenimis, kurie 
planuoja perduoti vienokias ar kitokias muziejines vertybes muziejui arba mes 
ketiname iš j  sigyti reikaling  objekt . 

D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

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

1. Parengti parodos 
„Nematyta: pedagog  dail s 
darbai muziejaus fonduose 
XX a. p. p.į koncepciją. 
2. Parengti parodos „Iš 
tarpukario Lietuvos švietimo 
istorijos lobyno. Lietuvos 
inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį 
papildymo koncepciją. 
3. Parengti virtualios parodos 
„Lietuviškos mokyklos 
k r jai. Juozui Vokietaičiui – 
140į koncepciją.  
4. Parengti virtualios parodos 

1. Parengta parodos „Nematyta: pedagog  dail s darbai muziejaus fonduose 
XX a. p. p.į koncepcija. 
 
 
2. Parengta parodos „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno. 
Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriaiį papildymo koncepcija. 
 
 
 
 
3. Parengta virtualios parodos „Lietuviškos mokyklos k r jai. Juozui 
Vokietaičiui – 140į koncepcija.  
 
 
4. Parengta virtualios parodos „Atminties spalv  retrospektyva. „Sakal lioį 

G. Mackeviči t  
 
 
 
J. Jagminien  
 
 
 
 
 
G. Mackeviči t , 
 
 
 
J. Jagminien  

http://www.lsim.lt/
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„Atminties spalv  
retrospektyva. „Sakal lioį 
autoriui St. Matjošaičiui-
Esmaičiui – 135į koncepciją. 
 
5. Nebuvo planuota. 

autoriui St. Matjošaičiui-Esmaičiui – 135į koncepcija. 
 
 
 
 
5. Parengta ekspozicijos „Senosios gamtos moksl  vaizdin s mokymo 
priemon s. XX a. p. p.į koncepcija. 

 
 
 
 
 
G. Mackeviči t  
 

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

1. Kult ros r mimo fondui 
finansavus projektą, atnaujinti 
ekspoziciją „Iš tarpukario 
Lietuvos švietimo istorijos 
lobyno. Lietuvos inteligentai – 
vadov li  mokykloms 
autoriaiį, III a. 
2. Nebuvo planuota. 

1. Kult ros r mimo fondui finansavus projektą, atnaujinta ekspozicija „Iš 
tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno. Lietuvos inteligentai – 
vadov li  mokykloms autoriaiį. 
 
 
 
 
2. LR Kult ros ministerijai finansavus projektą, atnaujinta ekspozicija 
„Senosios gamtos moksl  vaizdin s mokymo priemon s. XX a. p. p.į  

J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
G. Mackeviči t ,  
R. Vinckeviči t  

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, 
laikas) 

1. Tęstin  paroda iš muziejaus 
fond  „Šviet jai dail jeį 
(papildyti, gavus finansavimą 
dail s k rini  r m  
restauravimui). 
2. Tęstin  paroda „XX a. 
pirmos pus s vaizdin s 
mokymo priemon s. Plakatai. 
Gamtos mokslaiį II-oje 
parod  sal je, III a. (numatyta 
papildyti). 
3. Tęstin  paroda „Iš 
tarpukario Lietuvos švietimo 
istorijos lobyno. Lietuvos 
inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį I-oje 
parod  sal je, III a. (numatyta 
papildyti). 
4. Muitin s muziejaus 
kilnojamoji XIX–XX a. pr. 
atviruk  ir fotografij  paroda 
„Išnykusios sienosį.  
5. Kauno miesto ugdymo 
staig  mokini  k rybini  

darb  paroda „Perdirbtos 
Kal dosį.  
6. Tautodailinink s Margaritos 
Juškevičien s tapybos paroda. 
7. Paroda „Seneli  ir t v  

1. Tęstin  paroda iš muziejaus fond  „Šviet jai dail jeį Parod  sal je, I a. 
Negautas finansavimas dail s k rini  r m  restauravimui. 
 
 
 
2. LR Kult ros ministerijai finansavus projektą, atnaujinta ekspozicija 
„Senosios gamtos moksl  vaizdin s mokymo priemon s. XX a. p. p.į, kurioje 
eksponuojama didžioji dalis parodos eksponat . 
 
 
 
3. Kult ros r mimo fondui finansavus projektą, atnaujinta ekspozicija „Iš 
tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno. Lietuvos inteligentai – 
vadov li  mokykloms autoriaiį. 
 
 
 
 
4. Muitin s muziejaus kilnojamoji XIX–XX a. pr. atviruk  ir fotografij  
paroda „Išnykusios sienosį. Iki kovo 16 d., Rengini  sal je. 
 
 
5. Kauno miesto ugdymo staig  mokini  k rybini  darb  paroda „Perdirbtos 
Kal dosį. Koordinatorius Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vid. m-kla. 
Iki sausio 11 d., Edukacin je klas je. 
 
6. Tautodailinink s Margaritos Juškevičien s tapybos paroda. Sausio 4–31 d. 
Mažojoje parod  sal je 
7. Kauno ikimokyklini  staig  paroda „Seneli  ir t v  vaikyst s žaislaiį. 

J. Jagminien  
 
 
 
 
G. Mackeviči t ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
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vaikyst s žaislaiį. 
8. Kauno miesto mokykl  
moksleivi  technologij  darb  
paroda. 
9. Tautodailinink s Eugenijos 
Kumpauskien s tapybos 
paroda.  
10. Kauno miesto moksleivi  
fotografij  paroda ,,Pamokaį. 
11. Jolantos Levinait s 
fotografijos darb  paroda.  
12. Gintar s Poci t s tekstil s 
darb  paroda.  
13. Paroda iš LŠIM fond  
„Nematyta: pedagog  dail s 
darbai muziejaus fonduose 
XX a. p. p.į  
14. VDA KDF Tekstil s 
katedros student  darb  
parodos (numatomos 2 
parodos) Rengini  sal je. 
15. Bendradarbiaujant su 
Kauno Pagyvenusi  žmoni  
asociacija, rengti Kauno 
senjor  k rybos darb  
parodas. 
16. Bendradarbiaujant su 
švietimo ir ugdymo staigomis 
rengti moksleivi  ir pedagog  
k rybos darb  parodas 
muziejaus erdv se. 
 
 
 
17. Rengti netradicini  
ugdymo metod  ir priemoni  
parodas. 
18. Rengti meninink  
k rybini  darb  parodas. 
 
 
19. Rengti ugdymo priemoni  
bei knyg , vadov li  ir kt. 
parodas. 
 

Vasario 6–20 d., Mažojoje parod  sal je 
8. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokykl  mokini  technologijos 
olimpiados „Mano k rinys – Lietuvos muziejuiį paroda. Vasario 22 d. – kovo 
29 d., Mažojoje parod  sal je 
9. Tautodailinink s Eugenijos Kumpauskien s tapybos paroda. Balandžio 5 d. 
– geguž s 4 d., Mažojoje parod  sal je. 
 
10. Kauno miesto moksleivi  fotografij  paroda ,,Pamokaį. Balandžio 16–30 
d., Rengini  sal je. 
11. Jolantos Levinait s fotografijos darb  paroda. Birželio 22 d. – liepos 22 d., 
Mažojoje parod  sal je. 
12. Paroda nevyko, nes autor  laiku nepateik  darb . 
 
13. Paroda iš LŠIM fond  „Nematyta: pedagog  dail s darbai muziejaus 
fonduose XX a. p. p.į Nuo gruodžio 3 d. Mažojoje parod  sal je. 
 
 
14. VDA KDF Tekstil s katedros student  darb  paroda „Portretasį. Liepos 
10 d. – rugpj čio 10 d., Rengini  sal je. 
 
 
15. Nesurinkus pakankamo kiekio darb , paroda nukelta  2013 m. 
 
 
 
 
16. Kauno pradini  klasi  mokini  ir j  šeimos nari  k rybini  darb  paroda 
– konkursas „K ryba iš mano rank į. Geguž s 8-21 d., Mažojoje parod  
sal je. 
17. Kauno taikomosios dail s mokyklos absolvent  baigiam j  kvalifikacijos 
darb  paroda. Geguž s 22 – birželio 8 d., Mažojoje parod  sal je. 
18. Vaik  ir moksleivi  laisvalaikio r m  jaun j  žurnalist  studijos 
fotografij  paroda ,,Visi keliai veda ten...į Spalio 5 – lapkričio 5 d., Rengini  
sal je. 
19. Paroda nukelta  2013 m., nes derinama su Montessori metodikos 
pradinink s Lietuvoje Domicel s Petrutyt s 100-osios gimimo metini  
min jimu. 
20. Raseini  krašto istorijos muziejaus parengta akvarelisto Broniaus 
Bernotaičio darb  paroda „Laiko ženklai Broniaus Bernotaičio akvarel jeį. 
Rugs jo 6 d. – spalio 2 d., Rengini  sal je. 
 
21. Atnaujinta ekspozicija „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno. 
Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriaiį, III a., tod l kit  
parod  nebuvo rengta. 
 

 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
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20. Nebuvo planuota. 
 
21. Nebuvo planuota. 

22. Rugs jo 6 d. – spalio 2 d. Mažojoje parod  sal je veik  Mažeiki  
muziejaus paroda „Laiko spaudaiį. 
23. Retrospektyvin  fotografij  paroda „Laiko ženklaiį. Nuo gruodžio 3 d., 
Rengini  sal je. 

D. Žiurauskien  
 
G. Mackeviči t ,  
R. Vinckeviči t  

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

Kilnojamosios parodos 
„Lietuvos švietimo istorijos 
muziejusį eksponavimas 
švietimo ir kult ros staigose. 

2012 m. Kilnojamosios parodos–stendo „Lietuvos švietimo istorijos 
muziejusį eksponavimas Raseini  krašto istorijos muziejuje, Kauno apskrities 
viešojoje bibliotekoje, Kauno moksleivi  technin s k rybos centre, Kauno 
taikomosios dail s mokykloje. 

D. Žiurauskien  
 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 
tinklalapio adresas) 

Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus elektroniniame 
tinklapyje demonstruoti 
virtualias parodas: 
1. „Garsieji knygininkai – 
Marija ir Jurgis Šlapeliaiį. 
2. „Atminties spalv  
retrospektyva. J. Damijonaitis 
– tarpukario Lietuvos 
šviet jasį. 
3. „Lietuviškos mokyklos 
k r jai. Juozui Vokietaičiui – 
140į. 
4.„Atminties spalv  
retrospektyva. „Sakal lioį 
autoriui St. Matjošaičiui–
Esmaičiui – 135į. 
5. Nebuvo planuota. 

El. adresu www.lsim.lt, demonstruojamos virtualios parodos: 
 
 
 
1. „Garsieji knygininkai – Marija ir Jurgis Šlapeliaiį. 
 
2. „Atminties spalv  retrospektyva. J. Damijonaitis – tarpukario Lietuvos 
šviet jasį. 
 
 
3. „Atminties spalv  retrospektyva: Iškil  šviet ją prisiminus. Juozui 
Vokietaičiui – 140”. 
 
4. „Atminties spalv  retrospektyva. „Sakal lioį autoriui St. Matjošaičiui–
Esmaičiui – 135į. 
 
 
5. Parengtos skaidr s pranešimui „Lietuvos inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį, kuris buvo skaitytas LMA Rinkini  mokslinio tyrimo 
sekcijos rengiamoje XV konferencijoje „Lietuvos muziejai: nuo Dionizo 
Poškos baubli  iki Valdov  r m į 

 
 
 
G. Mackeviči t ,  
R. Vinckeviči t  
 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
G. Mackeviči t ,  
R. Vinckeviči t  
 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 
(kokioms parodoms, koki  ir kiek 
eksponat  paskolinta) 

1. Paskolintas gaublys  ir  
žem lapis iš LŠIM fond  
Lietuvos liaudies buities 
muziejui. 
2. Paskolinti 4 eksponatai 
Panev žio kraštotyros 
muziejui. 
3. Planuojama skolinti 
eksponatus kitiems Lietuvos 
muziejams bei švietimo ir 
kult ros staigoms pagal 
poreik . 

1. 14 eksponat  paskolinta Lietuvos liaudies buities muziejui (gaublys, 
žem lapis, grifeliukas, elementorius, maldaknyg , rašiklis, plunksnos (5 vnt.),  
knygel s (5 vnt.). Eksponuojama „Lietuvos mokyklosį nuolatin je 
ekspozicijoje.  
2. Panev žio kraštotyros muziejui skolinti eksponatai grąžinti  LŠIM fondus. 
 
 
3.  80 eksponat  pateikti Lietuvos geologijos muziejui – LŠIM fonduose 
saugom  mineral  atpažinimui ir identifikavimui. 
 
4. Bendradarbiauta su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejumi tikslinant 
biologijos eksponat  terminologiją lietuvi  ir lotyn  kalbomis. 

M. Birbilas 
 
 
 
M. Birbilas 
 
 
M. Birbilas 
 
 
G. Mackeviči t  

7. Kiti darbai 1. Informacijos rinkimas apie 
eksponavimo naujoves. 
 

1. Rinkta informacija apie eksponavimo naujoves ekspozicijos atnaujinimui 
(lankyti kiti muziejai, parodos, vykdyta internetin  paieška užsienio muziej  
tinklapiuose). 

R. Vinckeviči t  
 
 

http://www.lsim.lt/
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2. Atrinkti nuotraukas 
projektui „K rybin s 
dirbtuv s. Kintantis mokytojo 
portretasį. 

2. Atrinktos fotonuotraukos iš muziejaus fond , IIIF rinkinio, projektui 
„K rybin s dirbtuv s. Kintantis mokytojo portretasį. 

G. Mackeviči t , 
J. Jagminien  

V. LEIDYBIN  IR MOKSLIN  
VEIKLA 

   

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

(autorius, pavadinimas, apimtis) 

1. Elektroninio leidinio 
„Lietuvos švietimo istorijos 
muziejus. 90-ies met  istorijaį 
rengimas ir leidyba.  
2. Parengti istorinę 
informaciją apie eksponatus iš 
muziejaus fond   2013 m. 
kalendoriui „Lietuvos 
švietimo istorijos muziejusį. 

1. Sukurtos elektroninio leidinio bei kalendoriaus muziejaus 90-čiui 
koncepcijos, atrinkta medžiaga iš muziejaus IIIF, F.IV.-A, IIK, IEd rinkini . 
Negavus l š , elektroninis leidinys nebuvo išleistas. 
  
2. Sukurta muziejaus 90-čio proginio leidinio koncepcija, atrinktos nuotraukos 
iš muziejaus fond  IIIF rinkinio, parengtas vadinis tekstas. 100 vnt. tiražu 
išleistas fotografij  katalogas „Laiko ženklaiį. Parengtas ir išleistas sieninis 
2013 m. kalendorius „Lietuvos švietimo istorijos muziejusį. 

G. Mackeviči t , 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
G. Mackeviči t , 
J. Jagminien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 

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

Parengti ir išleisti parod  
afišas, kvietimus  renginius, 
edukacini  užsi mim  
lankstinius. 

 Parengta ir išleista: 
1. „Edukacin s programosį lankstiniai; 
2. Muziej  naktys 2012 „Vaizd  ir gars  palet į lankstiniai; 
3. Muziej  naktys 2012 „Vaizd  ir gars  palet į afišos; 
4. Jolantos Levinait s fotografijos darb  parodos afišos; 
 5. VDA KDF Tekstil s katedros student  darb  parodos „Portretasį afišos; 
 6. Akcijos „Atvir  dur  savait  Lietuvos švietimo istorijos muziejujeį afišos; 
7. Akcijos „Ženk  mokslą žingsn  plat į afiša; 
8. Parodos „Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriaiį afiša; 
9. Parodos „Nematyta: pedagog  dail s darbai muziejaus fonduose XX a. p. 
p.į afiša; 
10. Parodos „Laiko ženklaiį afiša. 

R. Vinckeviči t  
 

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

Parengti publikacijas rinkini  
tyrin jim  temomis: 
1. „Atminties spalv  
retrospektyva. J. Damijonaitis 
– tarpukario Lietuvos 
šviet jasį. 
2. „Muziejaus bičiul  – Marija 
Šlapelien į. 
3. „Lietuviškos mokyklos 
k r jai. Juozui Vokietaičiui – 
140į.  
4. „Atminties spalv  
retrospektyva. „Sakal lioį 
autoriui St. Matjošaičiui-
Esmaičiui – 135į. 
 
Parengti publikacijas apie 

Parengtos publikacijos rinkinių tyrin jimų temomis (kai kurios paskelbtos 
tik interneto svetain se): 
1. Jagminien  J. Damijonaitis – tarpukario Lietuvos šviet jas // www.lrytas.lt . 
– 2012, vasario 21. 
 
 
2. Mackeviči t  G. Garsieji knygininkai – Marija ir Jurgis Šlapeliai // 
www.lsim.lt. – 2012, vasario 20. 
3-4. Jagminien  J. Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriai: [apie 
parodą Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // Švietimo naujienos. – 2012, 
sausis, nr. 1. 
 
 
 
 
 
Parengtos ir publikuotos publikacijos apie muziejaus parodas, renginius ir 

 
 
J. Jagminien  
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
J. Jagminien  
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muziejaus parodas, renginius 
ir vykdomus projektus. 

vykdomus projektus: 
1. Mokini  k riniai – Lietuvos muziejui: [apie parodą Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje] // Dialogas. – 2012, kovo 8 d. 
2.Dalijosi ilgamete muziejinio darbo patirtimi: [apie Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje vykus  seminarą mokykl  muziejuose dirbantiems 
mokytojams] // Pakaun s žinios. – 2012, balandžio 27 d., nr. 14. 
3. Pamoka fotografijoje: [apie konkursą ir parodą Lietuvos švietimo istorijos 
muziejuje] // Švietimo naujienos. – 2012, geguž , nr. 5 
4. Žiurauskien  D. Edukacin  pamoka „Viduramži  mokyklaį  – Kauno 
senamiestyje: [apie Lietuvos švietimo istorijos muziejaus edukaciją „Hanza 
Kaunas 2012į renginyje] // Švietimo naujienos. – 2012, rugs jis, nr. 8. 
5. Žiurauskien  D., Kemežien  G. Mokykl  ir muziejaus bendradarbiavimas: 
kelias  s km s pamokas: [apie netradicinę integruotą pamoką, skirtą Maironio 
150-osioms gimimo metin ms, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // 
Švietimo naujienos. – 2012, lapkritis, nr. 10. 
6. Inyt  V. Parodoje – lyg gamtoje: [apie atnaujintą vaizdini  gamtos mokslo 
priemoni  ekspoziciją Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // Lietuvos rytas. 
– 2012, gruodžio 22 d. 
7. Šakien  J. Pionieriška uniforma – eksponatas: [apie Lietuvos švietimo 
istorijos muziejaus ekspoziciją ir edukacinę veiklą] // Kauno diena. – 2012, 
gruodžio 27 d. 

 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien , 
R. Vinckeviči t  
 
D. Žiurauskien  
 
 

4. Moksliniai tyrimai (temos) Tyrin ti temas:   
1. „XX a. šviesuoliai – 
lietuviškos mokyklos k r jaiį 
(J. Damijonaitis, J. 
Vokietaitis, A. Vokietaitis, St. 
Matjošaitis-Esmaitis). 
2. Parengti mokslinę 
publikaciją „Lietuvos 
inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį LMA 
Rinkini  mokslinio tyrimo 
sekcijos XV konferencijos 
leidiniui. 
3. „Pedagoginio kabineto 
muziejin s veiklos specifika 
1948–1958 m.į 
 
Nebuvo planuoti moksliniai 
tyrimai. 
 
 
 
Nebuvo planuoti moksliniai 
tyrimai. 

Tyrin tos temos:   
1. „XX a. šviesuoliai – lietuviškos mokyklos k r jaiį (J. Damijonaitis, J. 
Vokietaitis, A. Vokietaitis, St. Matjošaitis-Esmaitis). 
 
 
 
2. Parengta mokslin  publikacija „Lietuvos inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį; 
 
 
 
 
 
3. Pedagoginio muziejaus veiklos specifika sovietmečiu (tęstinis tyrimas). 
 

 

 

4. „Garsieji knygininkai – Marija ir Jurgis Šlapeliaiį; 
5. „Marijos Pečkauskait s vertybin s nuostatos XXI a. – „Ne tas drąsiausias, 
kas nebijo mirti, bet tas, kas nebijo žmoni . Meil  – drąsos šaltinis. 
Teisingumas – geriausias drąsumo rodymasį (tęstinis tyrimas); 
 
Moksliškai tyrin tos ir aprašytos muziejin s vertyb s (pedagog  Sofijos ir 
Jono Paulaiči  archyvin  dokumentin  medžiaga, retos lituanistin s knygos ir 

 
J. Jagminien , 
G. Mackeviči t  
 
 
 
J. Jagminien  
 
 
 
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
G. Mackeviči t  
G. Mackeviči t  
 
 
 
G. Mackeviči t  
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periodin  spauda (XX a. 3-4 dešimtmečiai), senos fotografijos (XX a. 3-4 
dešimtmečiai), pedagog  S. ir J. Paulaiči  asmeniniai daiktai, naudoti darbo 
metu (XX a. p.p. ) 

 

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

Parengti mokslinę publikaciją  
„Lietuvos inteligentai – 
vadov li  mokykloms 
autoriaiį LMA Rinkini  
mokslinio tyrimo sekcijos XV 
konferencijos leidiniui. 

Jagminien  J. Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriai [straipsnis 
iš  XV mokslin s konferencijos „Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos 
Baubli  iki valdov  r m į] // Lietuvos muziej  rinkiniai. – 2012, Nr. 11. 

J. Jagminien  

 

6. Mokslini  ir kit  konferencij  rengimas 
muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) 

D l žmogišk j , finansini   
ištekli  stokos nebuvo 
planuota rengti konferencijas 
muziejuje. 

Kauno taikomosios dail s mokyklos organizuota praktin  konferencija 
„K rybini  darb  vertinimas: procesai, proced ros, patirtisį. 2012-04-22, 
Rengini  sal je. 

D. Žiurauskien  
 

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

 
 
 
 
 
1. Dalyvauti Lietuvos muziej  
asociacijos Rinkini  
mokslinio tyrimo sekcijos 
rengiamoje XV konferencijoje 
„Lietuvos muziejai: nuo 
Dionizo Poškos baubli  iki 
Valdov  r m į Vilniaus 
rotuš je. 
2. Dalyvauti Lietuvos muziej  
asociacijos rengiamose ir 
kitose konferencijose pagal 
pakvietimą. 

2012-04-18 – 2012-04-19 muziejaus darbuotojai  D. Žiurauskien  ir M. 
Birbilas dalyvavo Kauno pilies gynybos 650 met  sukakčiai skirtoje XVI 
mokslin je Kauno istorijos konferencijoje, kuri vyko Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje. 
 
2012-05-18  muziejinink s G. Mackeviči t  ir J. Jagminien  dalyvavo 
LMA Rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos rengiamoje XV konferencijoje 
„Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos baubli  iki Valdov  r m į Vilniaus 
rotuš je. 
 
2012-09-21  Ž. Jakait  ir D. Žiurauskien  dalyvavo Lietuvos muziej  
asociacijos organizuotoje tarptautin je konferencijoje „Muziejus XXI a. – 
pokyčiai ir išš kiaiį, kuri vyko LR Seime (III r muose). 
 
2012-10-02  Ž. Jakait  dalyvavo Savivaldybi  muziej  bendrijos 
organizuotoje konferencijoje „Parod  tiltai: informacija ir komunikacijaį, kuri 
vyko Kauno rotuš je. 

D. Žiurauskien ,     
M. Birbilas 
 
 
 
G. Mackeviči t , 
J. Jagminien  
 
 
 
Ž. Jakait , 
D. Žiurauskien  
 
 
Ž. Jakait  
 

8. Pranešimai mokslin se konferencijose 
(autorius, pavadinimas, vieta) 

1. Rengti pranešimą „Lietuvos 
inteligentai – vadov li  
mokykloms autoriaiį LMA 
Rinkini  mokslinio tyrimo 
sekcijos XV konferencijai. 
2. Rengti pranešimus 
konferencijoms pagal 
pakvietimą. 

2012-05-18  LMA Rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos rengiamoje XV 
konferencijoje „Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos baubli  iki Valdov  
r m į Vilniaus rotuš je, muziejinink  J. Jagminien  skait  pranešimą 
„Lietuvos inteligentai – vadov li  mokykloms autoriaiį. 
 
2. Daugiau nebuvo rengta pranešim , nes LŠIM darbuotoj  tyrin jamos temos 
netiko organizuot  konferencij  temoms. 

J. Jagminien  

 

9. Kiti darbai gyt  muziejini  vertybi , 
teikiam  Rinkini  
komplektavimo komisijai 
svarstyti, tyrin jimas, 
aprašymas. 

Moksliškai tyrin tos ir aprašytos muziejin s vertyb s (daugiau nei 300) teiktos 
svarstyti Rinkini  komplektavimo komisijai priimti  pagrindin  bei pagalbin  
muziejaus fondus. 

G. Mackeviči t , 
J. Jagminien  
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VI. RINKINI  APSKAITOS 
KOMPIUTERIZAVIMAS IR 
EKSPONAT  SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterin  apskaita (nurodyti vest  
 muziejaus duomen  bazę raš  apie 

eksponatus bei skaitmenini  vaizd  
skaiči ) 

Bus vykdoma kompiuterin  
apskaita, kai muziejaus 
fondams  bus skirta 
kompiuterin  ir programin  
ranga. 

Kompiuterin  apskaita nevykdyta, nes nebuvo skirta kompiuterin  ir 
programin  ranga. 

M. Birbilas 

 

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji darbai) 1. LM ISC LIMIS centro 
organizuojami mokymo kurs  
ir  seminar  lankymas, 
mokymasis dirbti su LIMIS 
kompiuterine sistema. 
2. LM ISC LIMIS centro 
klasifikatori  ir tezaur  
analizavimas. 

1. Lankyti LM ISC LIMIS centro organizuoti mokymo kursai ir seminarai.  
 
 
 
 
2. Analizuoti LM ISC LIMIS centro klasifikatoriai ir tezaurai. 

M. Birbilas, 
E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  

 
 
M. Birbilas, 
E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  

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

Numatoma skaitmeninti: 
1. 2012 m. parod  eksponatus. 
2. Eksponatus, pagal sudarytą 
skaitmeninimo sąrašą iš II K, I 
Ed rinkini . 
3. Rinkinio III F eksponatus. 
 
 
 
Nebuvo planuota. 
 
 
Prioritetinis kriterijus: 
unikalumas, amžius 

Skaitmeninimui atrinkta: 
1. 2012 m.virtuali  parod  eksponatai; 
2. Eksponatai, pagal sudarytą skaitmeninimo sąrašą iš II K, I Ed rinkini . 
 
 
3. Rinkini  III F, II S eksponatai. 
 
 
 
4. LMA Rinkini  mokslinio tyrimo sekcijos XV konferencijai (pranešimui) 
reikalingi eksponatai. 
 
Prioritetinis kriterijus: unikalumas, amžius, parodoms reikalingi skaitmeniniai 
vaizdai. 

 
E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  
 
 
M. Birbilas, 
E. Kučinskait ,  
V. Valiukonien  
 
E. Kučinskait  

3.2. Suskaitmenint  eksponat  skaičius  1. Numatoma padaryti 400 
skaitmenini  vaizd . 
2. Numatoma suskaitmeninti 
160 eksponat  iš II K, III F, I 
Ed rinkini  (gavus LIMIS 
programą). 

1. Padaryta 350 skaitmenini  vaizd . 
 
2. Suskaitmeninta 160 eksponat  iš II K, III F, II S,  I Ed rinkini . 

R. Vinckeviči t  
 
M. Birbilas, 
V. Valiukonien  

 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) 

Dalyvauti skaitmenint  
muziejaus vertybi  sklaidos 
projektuose. 

Muziejus dalyvauja tęstiniame Lietuvos integralios muziej  informacin s 
sistemos (LIMIS) k rimo ir diegimo Lietuvos muziejuose projekte. 

M. Birbilas 

 

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

1. Dalyvauti LM ISC LIMIS 
centro rengiamuose 
seminaruose ir mokymuose. 
2. Dalyvauti Lietuvos muziej  

1. Dalyvauta  LM ISC LIMIS centro rengtuose seminaruose ir mokymuose. 
2. Konsultuotasi  skaitmeninimo klausimais regioniniuose muziej  
skaitmeninimo centre. 

M. Birbilas,  
E. Kučinskait ,  
R. Vinckeviči t , 
V. Valiukonien  
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informacijos, skaitmeninimo ir 
LIMIS centro darbo grup se. 

5. Kiti darbai Darbai pagal  LM ISC LIMIS 
centro metodinius 
reikalavimus ir nurodymus. 

Fotografavimo ir skanavimo proced r  tobulinimas pagal LM ISC LIMIS 
centro metodinius reikalavimus ir nurodymus. 

R. Vinckeviči t  

 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 
 

   

1. Informacija žiniasklaidai apie muziej , 
jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengt  
informacini  pranešim  spaudai, radijo ir 
televizijos laid , kuriose dalyvauta, 
skaiči ) 

Parengti 25 informacinius 
pranešimus žiniasklaidai, 
dalyvauti 2 televizijos laidose. 

Dalyvauta 1 radijo  ir 2 televizijos laidose. 
 
1. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje filmuotas reportažas Init TV „Žini į 
laidai apie muziej  ir Gamtos vaizdini  mokymo priemoni  ekspozicijos 
atnaujinimo planus (2012-06-28). 
 
2. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje filmuotas reportažas P ko TV laidai 
„Kult ros al jaį(2012-09-27). 
 
3. Parengtas informacinis pranešimas „Dvasinis ir materialusis išeivi  
pedagog  paveldas Lietuvos švietimo istorijos muziejaus ekspozicijojeį radijo 
laidai apie emigrantus pedagogus. Vyr. muziejinink  Gabija Mackeviči t  
dalyvavo P ko radijo stoties kult ros programos laidoje „Sugr žtantys 
paukščiaiį (2012-10-17). 
 

Parengti 32 informaciniai pranešimai žiniasklaidai. 
 

1. Bak nait  J. Paroda „Seneli  ir t v  vaikyst s žaislaiį: [apie parodą 
Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // www.ldrokutis.lt. – 2012, 
vasario 6. 

2. Mackeviči t  G. Garsieji knygininkai – Marija ir Jurgis Šlapeliai: 
[apie Lietuvos švietimo istorijos muziejaus virtualią parodą] // 
www.lsim.lt. – 2012, vasario 20. 

3. Jagminien  J. Atminties spalv  retrospektyva. Juozui Damijonaičiui 
– 140: [apie Lietuvos švietimo istorijos muziejaus virtualią parodą] // 
www.lsim.lt. – 2012, vasario 20. 

4. Jagminien  J. Damijonaitis – tarpukario Lietuvos šviet jas: [apie 
virtualią parodą Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // 
www.lrytas.lt . – 2012, vasario 21. 

5. Mokini  k riniai – Lietuvos muziejui: [apie parodą Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje] // Dialogas. – 2012, kovo 8 d. 

6. Mackeviči t  G. Muzikos ir žodžio popiet  Marijai Pečkauskaitei-
Šatrijos Raganai atminti: [apie Lietuvos švietimo istorijos muziejuje 
vykus  rengin ] // www.lsim.lt. – 2012, balandžio 3 d. 

7. Žiurauskien  D. Viktorina Knygnešio dienai pamin ti: [apie Lietuvos 
švietimo istorijos muziejuje vykus  rengin , skirtą Knygnešio dienai] 
// www.sac.smm.lt. – 2012, balandžio 10 d. 

 
 
Ž. Jakait , 
R. Vinckeviči t  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
J. Jagminien  
 
 
J. Jagminien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
G. Mackeviči t  
 
 
D. Žiurauskien  
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8. Dalijosi ilgamete muziejinio darbo patirtimi: [apie Lietuvos švietimo 

istorijos muziejuje vykus  seminarą mokykl  muziejuose dirbantiems 
mokytojams] // Pakaun s žinios. – 2012, balandžio 27 d., nr. 14. 

9. Pamoka fotografijoje: [apie konkursą ir parodą Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje] // Švietimo naujienos. – 2012, geguž , nr. 5 

10. Ručien  V. K ryba iš mano rank : [apie parodą Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje] // www.kauno.pradinukai.lt. – 2012, geguž s 22 
d. 

11. Žiurauskien  D. Muziejaus nakties sp džiai: [apie tarptautinę akciją 
„Muziej  naktisį Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // 
www.lsim.lt. – 2012, geguž s 28 d. 

12. Žiurauskien  D. Edukacin  pamoka „Viduramži  mokyklaį  – Kauno 
senamiestyje: [apie Lietuvos švietimo istorijos muziejaus edukaciją 
„Hanza Kaunas 2012į renginyje] // Švietimo naujienos. – 2012, 
rugs jis, nr. 8. 

13. Žiurauskien  D., Kemežien  G. Mokykl  ir muziejaus 
bendradarbiavimas: kelias  s km s pamokas: [apie netradicinę 
integruotą pamoką, skirtą Maironio 150-osioms gimimo metin ms, 
Lietuvos švietimo istorijos muziejuje] // Švietimo naujienos. – 2012, 
lapkritis, nr. 10. 

14. Mackevič t  G. Muziejin s veiklos specifika sovietmečiu: „ne 
rožiniaiį Pedagoginio muziejaus istorijos puslapiai // 
www.bernardinai.lt. – 2012, lapkričio 18 d. 

15. Kazlauskas D. Ekskursija  Lietuvos švietimo istorijos muziej  // 
www.src.kaunas.lm.lt. – 2012, gruodžio 20 d. 
 
Parengti ir skelbti dienraštyje „Kauno dienaį, „15 minį bei 
internetiniuose tinklapiuose trumpi pranešimai apie muziejaus 
renginius, parodas, vykdomas akcijas. 

D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 
buvo organizuotos specialios reklamos 
kampanijos ir jas trumpai apib dinti) 

Numatytos reklamin s 
kampanijos: 
1. Tarptautinio projekto 
„Muziej  naktis 2012į 
renginys Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje. 
 
2. Kult ros projektas 
„Rengini  ciklas skirtas 
Lietuvos švietimo istorijos 
muziejaus 90-mečiui. 
Edukacija „Vilniaus 
universitetas – LDK mokslo ir 
kult ros šventov į. 
3. Kult ros projektas 
„K rybin s dirbtuv s – 

Vykdytos reklamin s kampanijos: 
 
1. Tarptautinio projekto „Muziej  naktis 2012į renginys Lietuvos švietimo 
istorijos muziejuje: informacinis pranešimas žiniasklaidai, afiša, reklaminis 
skydelis ir publikacija muziejaus internetin je svetain je. Si sti elektroniniai 
kvietimai kult ros ir švietimo staigoms. Parengti, išleisti ir išplatinti 
reklaminiai lankstiniai. 
2. Projektas nebuvo finansuotas. 
 
 
 
 
 
 
3. Projektas nebuvo finansuotas. 
 

 
 
D. Žiurauskien ,  
R. Vinckeviči t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.src.kaunas.lm.lt/
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Kaunui, visuomenei, 
muziejuiį. 
4. Kult ros projektas 
„K rybin s dirbtuv s: 
kintantys mokytoj  portretaiį. 
5. Jubiliejinis renginys 
„Lietuvos švietimo istorijos 
muziejui – 90į. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nebuvo planuota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Nebuvo planuota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nebuvo planuota. 

 
 
4. Projektas nebuvo finansuotas. 
 
 
5. Apie LŠIM jubiliej  buvo sukurtas reklaminis skydelis muziejaus 
internetin je svetain je; skelbti informaciniai pranešimai žiniasklaidai, 
straipsniai dienraštyje „Kauno dienaį, respublikin je spaudoje, internetiniuose 
portaluose, televizijos laidoje; si sti elektroniniai kvietimai kult ros ir 
švietimo staigoms; buvo organizuota „Atvir  dur  savait į, ant muziejaus 
fasado sukurtas ir pritvirtintas laikinas reklaminis stendas „Lietuvos švietimo 
istorijos muziejui – 90į. Parengtas ir išleistas 2013 m. LŠIM kalendorius, 
sukurti ir pagaminti tušinukai bei dovan  maišeliai su užrašu „Lietuvos 
švietimo istorijos muziejui – 90į. 
 
6. gyvendinant Kult ros r mimo fondo finansuotą projektą „Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus 90-metis. Ekspozicijos „Iš Lietuvos mokyklos 
istorijos lobyno: Senosios mokymo priemon sį rengimasį,  buvo sukurtas 
reklaminis skydelis muziejaus internetin je svetain je; skelbiami 
informaciniai pranešimai žiniasklaidai; duotas interviu Init TV Žini  tarnybai. 
Parengta ir paskelbta publikacija spaudoje. Si sti elektroniniai kvietimai 
aplankyti parengtą ekspoziciją Lietuvos švietimo staigoms. Organizavus 
„Atvir  dur  savaitęį, ekspozicijai kurtos specialios edukacin s užduotys 
lankytojams. Sukurta ir išleista reklamin  afiša. 2012-12-19 ekspozicija 
pristatyta žiniasklaidos atstovams. 
 
7. gyvendinant Kult ros r mimo fondo finansuotą projektą „Lietuvos 
švietimo istorijos muziejaus 90-ies met  istorija fotografijose į. Parengta ir 
visuomenei pristatyta fotografij  paroda „Laiko ženklaiį. Buvo sukurtas 
reklaminis skydelis muziejaus internetin je svetain je, parengta ir paskelbta 
publikacija. Apie parodą skelbta žiniasklaidai išsi sti elektroniniai kvietimai 
aplankyti parengtą parodą Lietuvos kult ros ir švietimo staigoms. Parengtas 
ir išleistas parodos atviruk  katalogas, afiša. Organizavus „Atvir  dur  
savaitęį, ekspozicijai kurtos specialios edukacin s užduotys lankytojams. 
2012-12-19 ekspozicija pristatyta žiniasklaidos atstovams. 
 
8. gyvendinant LR Kult ros ministerijos finansuotą projektą „Senosios 
vaizdin s biologijos mokymo priemon s XXI a. neformaliajame ugdymeį 
buvo skelbiami informaciniai pranešimai žiniasklaidai; duotas interviu Init TV 
Žini  tarnybai, dienraščiui „Kauno dienaį ir „Lietuvos rytasį. Si sti 
elektroniniai kvietimai aplankyti atnaujintą ekspoziciją Lietuvos švietimo 
staigoms. 2012-12-19 ekspozicija pristatyta žiniasklaidos atstovams. 

 
 
 
 
 
D. Žiurauskien , 
J. Jagminien , 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
 
 
J. Jagminien , 
D. Žiurauskien ,  
R. Vinckeviči t  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien ,  
R. Vinckeviči t ,  
G. Mackeviči t  

 
 
 
 
 
 
D. Žiurauskien ,  
R. Vinckeviči t  

3. Kita veikla – –  
VIII. METODIN  VEIKLA    
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1. Konsultacijos, metodin  pagalba 
vairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

1. Teikti metodines 
konsultacijas muziejinio darbo 
klausimais Kauno regiono 
muziejininkams. 
 
 
 
2. Teikti konsultacijas apie 
muziejines vertybes Kauno 
miesto 6-7 klasi  mokini  
istorijos virtualaus konkurso 
„Istorijos mokom s gyvaiį bei 
Kauno miesto 6-8 klasi  
mokini  k rybini  darb  
pristatymo popiet s „Seni 
eksponatai – praeities 
liudytojaiį, skirtos Muziej  
metams, organizatoriams.  
3. Teikti konsultacijas vairiais 
muziejaus veiklos klausimais 
akademinei bendruomenei, 
pedagogams, 
bibliotekininkams, 
visuomenini  organizacij  
atstovams, privatiems 
asmenims ir kt. 

1. Metodinis–praktinis seminaras, skirtas Kauno rajono mokykl  kraštotyros 
muziej  darbuotojams (2012-04-04) 
 
 
Panev žio kraštotyros muziejaus darbuotojams teikta metodin  konsultacija 
d l XIX-XX a. ekspozicijos rengimo.   
 
2. Teiktos konsultacijos apie muziejines vertybes Kauno miesto 6-7 klasi  
mokini  istorijos virtualaus konkurso „Istorijos mokom s gyvaiį bei Kauno 
miesto 6-8 klasi  mokini  k rybini  darb  pristatymo popiet s „Seni 
eksponatai – praeities liudytojaiį, skirtos Muziej  metams, organizatoriams.  
Dirbta moksleivi  k rybini  darb  pristatymo popiet s „Seni eksponatai – 
praeities liudytojaiį, skirtos Muziej  metams, vertinimo komisijoje. 
 
 
 
 
 
3. Konsultacijos bei informacijos paieška interesantams švietimo ir kult ros 
klausimais. 
Marijampol s kolegijos studentei teikta informacija apie muziej  kursiniam 
darbui. 
Pildyta anketa Klaip dos universiteto rekreacijos ir turizmo IV kurso 
student s vykdomam tyrimui. 
Pildyta anketa Šiauli  universiteto, humanitarinio f. IV k. student s bakalauro 
darbui. 
El. paštu teikta informacija ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus 
vyriausiajam specialistui Rimantui Jokimaičiui. 
Teikta konsultacija apie renesanso laikotarpio švietimą Lietuvoje VDU 
Socialini  moksl  fakulteto Magistrant ros studij  I kurso studentui. 

M. Birbilas, 
G. Mackeviči t , 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
 
G. Mackeviči t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziejaus 
darbuotojai 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
D. Žiurauskien  
 
G. Mackeviči t  
 
D. Žiurauskien  
 

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

Nebuvo planuota. LŠIM kult rini  rengini  organizator  D. Žiurauskien  pareng  kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Muziejus mokyklojeį mokykl  muziej  vadovams. 
Programa gyvendinta seminaro, vykusio balandžio 4 d., metu. 

D. Žiurauskien  

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Sudaryti sąlygas atlikti 
praktiką muziejuje 18 
Lietuvos aukšt j  mokykl  
student . 

Bendradarbiauta su VDU Humanitarini  moksl  katedros darbuotoja 
Skirmante Biržietiene d l filologijos dalyko student  praktikos tem  LŠIM. 
 
Pasirašytos 3 sutartys su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis d l student  
privalomosios profesin s praktikos atlikimo muziejuje. 

G. Mackeviči t  
 
 
M. Birbilas 

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

Nebuvo planuota. Atleista: 3 darbuotojai. 
Priimta: 2 darbuotojai. 

Ž. Jakait  
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2. Kvalifikacijos k limas –studijavimas 
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 
seminaruose, kursuose, konferencijose 
Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, 
vieta, dalyviai) 

1. Studijos aukštosiose 
mokyklose: 
– VDA Kauno dailes fakulteto 
taikomosios tekstil s 
specialyb s magistro studijos, 
2 kursas. 
–  KTU viešojo 
administravimo II pakopos 
ištęstini  studij  formos 
magistro studijos, 2 kursas. 
2. Kvalifikacijos k limo 
seminarai Lietuvos kult ros 
darbuotoj  tobulinimosi 
centre.  
3. Lietuvos muziej  
asociacijos rengiami seminarai 
ir konferencijos (pagal 
pakvietimą). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nebuvo planuota. 

1. Studijos aukštosiose mokyklose: 
 
– Dizainer  R. Vinckeviči t  baig  Vilniaus dail s akademiją, taikomosios 
tekstil s magistrant ros studij  programą,  suteiktas dail s magistro 
kvalifikacinis laipsnis. 
 
– Rinkini  saugotoja E. Kučinskait  baig   KTU viešojo administravimo II 
pakopos ištęstini  studij  formos magistro studijas. 
 
 
2. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras nutrauk  savo 
veiklą. 
 
 
3. Muziejaus darbuotojai dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos 
rengiamuose seminaruose ir konferencijose: 

2012-03-28 – 29 d.d. R. Vinckeviči t  dalyvavo Lietuvos dail s muziejaus 
filiale rengtame  Lietuvos muziej  informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS 
centro seminare „Muziejini  vertybi  fotografavimo specifikaį. 
 
2012-04-25 V. Valiukonien  ir M. Birbilas dalyvavo LMA Rinkini  
apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos organizuotame seminare-diskusijoje 
„Vieningos eksponat  skaičiavimo metodikos klausimaiį. Seminaras vyko  
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dail s muziejuje. 
 
2012-10-22  – 26 d.d.  V. Valiukonien  dalyvavo Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto vykdomuose mokymuose „Atvirojo muziejaus 
specialist  kompetencij  ugdymasį, išklaus  modul „Muziejini  rinkini  
vadybaį. 
 
2012-05-08  Daiva Žiurauskien  dalyvavo  projekto „Muziejus-mokykla-
moksleivis. Muziej  ir bendrojo lavinimo mokykl  nacionalinis partneryst s 
tinklasį mokymuose, kurie vyko Nacionalinio M. K. Čiurlionio dail s 
muziejaus padalinyje, Mykolo Žilinsko dail s galerijoje. 
 
4. Muziejaus darbuotojai dalyvavo kituose kvalifikacijos k limo ir 
tobulinimo seminaruose, kursuose: 
2012 -03-27 R. Vinckeviči t  dalyvavo VDA Kauno dail s fakulteto viešoje 
paskaitoje „ Projektin  veiklaį. 
 
2012-06-07 J. Jagminien , G. Mackeviči t , E. Kučinskait  dalyvavo Kauno 
apskrities archyvo rengtame seminare „Archyvavimo specifikos, saugom  
rinkini  pažinimasį. 
 
2012-01-27   A. Dulskien  dalyvavo UAB „Auditori  aljansasį rengtame 

 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
E. Kučinskait   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
 
M. Birbilas, 
V. Valiukonien  
 
 
 
V. Valiukonien  
 
 
 
 
D. Žiurauskien  
 
 
 
 
 
 
R. Vinckeviči t  
 
 
G. Mackeviči t , 
J. Jagminien , 
E. Kučinskait  
 
A. Dulskien  
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seminare „Metini  finansini  ataskait  rinkinio parengimas ir analiz  pagal 
VSAFASį. 
 
2012-10-18  A. Dulskien  dalyvavo UAB „Apskaitos ir audito žiniosį 
rengtame seminare „Aktual s apskaitos ir mokesči  klausimaiį.    
 
2012-10-24   A. Dulskien  dalyvavo UAB „BDO auditas ir apskaitaį 
rengtame seminare „Apskaita ir finans  standart  taikymas praktikojeį. 
 
2012-06-22   A. Malinauskait  dalyvavo Vš  „Vieš j  pirkim  agent rosį 
rengtuose kvalifikacijos k limo kursuose „Supaprastinti viešieji pirkimai: 
ypatumai, naujov s ir lengvatos 2012į. 
 
2012-09-20   A. Malinauskait  dalyvavo Enterprise Europe Network ir LR 
valstybin s darbo inspekcijos organizuotame seminare „Europos saugi  darbo 
viet  kampanijaį, kuris vyko Kauno prekybos, pramon s ir amat  r muose. 
 
2012-10-03   A. Malinauskait  dalyvavo Kauno verslo informacijos centro 
„Verslinink  namaiį organizuotame seminare „Darbo sutarties sudarymo, 
vykdymo ir nutraukimo pagrindaiį. 

 
 
 
A. Dulskien  
 
 
A. Dulskien  
 
 
A. Malinauskait  
 
 
 
A. Malinauskait  
 
 
 
A. Malinauskait  

3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus 
(apdovanojimai ir kt.) 

Nebuvo planuota. Dizainer  R. Vinckeviči t  apdovanota Lietuvos banko 2012 met  progine 
moneta skirta dailei – „Apdovanojimas už gerą moksląį. 

R. Vinckeviči t  

X. MUZIEJAUS PAGALBINI  
PADALINI  VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Tvarkyti ilgo, nuolatinio ir 
laikino saugojimo 
dokumentus. 
2. Užrašyti ir užklijuoti vis  
byl  pavadinimus, antraštinius 
lapus, baigiamuosius byl  
rašus, suskaičiuoti  lapus.  

3. Parengti dokumentacijos 
planą 2013 m. 

1. Tvarkyti ilgo, nuolatinio ir laikino saugojimo dokumentai. 
 
 
2. Užrašyti ir užklijuoti vis  byl  pavadinimai, antraštiniai lapai, baigiamieji 
byl  rašai, suskaičiuoti  lapai.  
 
 
3. Parengtas dokumentacijos planas 2013 m. 

A. Malinauskait  
 
 
A. Malinauskait  
 
 
 
A. Savickien  

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

1. Vykdyti muziejaus patalp  
einamojo remonto darbus.  
2. Vykdyti staigos 
funkcionavimui b tin  preki  
ir paslaug  pirkimus 
3. Steb ti pastato stov , 
darbuotoj  darbo viet  b klę. 
4. Atlikti metinę staigos 
trumpalaikio ir ilgalaikio turto 
inventorizaciją. 

1. Vykdyti muziejaus patalp  kosmetiniai remonto darbai.  
 
2. Vykdyti staigos funkcionavimui b tin  preki  ir paslaug  pirkimai. 
 
 
3. Steb tas pastato stovis, darbuotoj  darbo viet  b kl . 
 
4. Atlikta metin  staigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizacija. 

Ž. Jakait  
 
R. Skripkait , 
A. Malinauskait  
 
Ž. Jakait  
 
D. Žiurauskien ,      
A. Dulskien  

 




