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KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
VEIKLOS APŽVALGA
Kėdainių krašto muziejus dalyvavo įgyvendinant Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio
veiklos plano 05 programos „Kultūros veiklos plėtra“ 02 tikslo „Išsaugoti istorinę atmintį, tobulinti
ir plėsti kultūros paslaugas Kėdainių krašto muziejuje, siekiant didinti jų prieinamumą“ 01
uždavinio „Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą“ priemones:
01 Organizuoti ir užtikrinti Kėdainių krašto muziejaus ir jo skyrių veiklą.
02 Dalyvauti Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos veikloje ir puoselėti žydų kultūros
paveldo atminimą Kėdainiuose.
03 Dalyvauti akcijoje „Kėdainiams reikia vargonų“.
04 Dalyvauti projekte „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ pagal
INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos programą (kompensavimo būdu).
Muziejus dalyvavo įgyvendinant 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 06 programos
„Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas“ 02 tikslo „Pritaikyti viešąją
infrastruktūrą visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams, įveiklinti kultūros ir gamtos
paveldą“ 01 uždavinio „Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą ir
žinomumą“ priemonę:
07 Dalyvauti projekte „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo reikmėms.
Įgyvendinimo pradžia – 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.
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.
2020 m. Kėdainių krašto muziejuje dirbo 32 darbuotojai, iš jų 18 kultūros ir meno darbuotojų.
13 kultūros ir meno darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą.
Muziejaus rinkinį sudarė 55 033 eksponatai. 2020 m. muziejuje, jo skyriuose, viešose miesto
erdvėse, kitose institucijose, virtualioje erdvėje buvo surengtos 58 parodos, 82 renginiai, 306
ekskursijos, 589 edukaciniai užsiėmimai, apsilankė iš viso 53 095 fiziniai ir virtualūs lankytojai
(18 484 muziejaus ir jo padalinių lankytojai, 5 470 ekskursijų dalyvių, 3 733 renginių muziejuje ir jo
skyriuose dalyviai, 5 260 renginių viešose erdvėse dalyvių, 200 renginių virtualioje erdvėje dalyvių,
3 158 virtualių renginių – vaizdo įrašų internete peržiūrų, 12 450 edukacinių užsiėmimų muziejuje,
jo skyriuose ir virtualioje erdvėje dalyvių, 4 340 viešojo amatų demonstravimo ir mokymų dalyviai),
restauruota 12 eksponatų, reikia restauruoti ir konservuoti – 80 eksponatų, konferencijose ir
seminaruose skaityti 8 pranešimai, vykdyta 11 projektų.
Didesnę dalį lėšų savo kultūrinei veiklai muziejus gauna vykdydamas projektus ir kaip
paramą. 2020 m. iš viso buvo gauta 916 114 Eur muziejaus parengtų projektų įgyvendinimui, (iš

LKT gauta 38 308 Eur, iš ES programų – 267 314 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 636 200 Eur, 2
proc. pajamų mokesčio – 396 Eur., pajamos už teikiamas paslaugas sudarė 12 600 Eur, iš jų už
muziejaus ir jo skyrių lankymą – 9 882 Eur.
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