
 PATVIRTINTA 

Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus 

2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-13 

 

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Kėdainių krašto muziejus (toliau – Muziejus) yra savivaldybės biudžetinės įstaiga, veikianti 

tam tikroje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Muziejus yra juridinis asmuo. 

Muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, 

Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, kitais teisės aktais bei Muziejaus nuostatais. 

Muziejaus paskirtis – saugoti ir propaguoti Kėdainių rajono istorijos, etninės kultūros ir meno 

paveldą, sudarant sąlygas bendruomenės narių kultūrinių įgūdžių ir kultūrinės patirties ugdymuisi. 

2015 m. liepos 3 d. Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimu 

Nr. TS-168 patvirtintas strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, kuris 

reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų 

struktūrą, rengimą, svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl 

strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų 

įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt. 

2022 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Kėdainių rajono 

savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

Savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius.  

Savivaldybės 2022–2024 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos 

prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir 

nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų 

priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 

procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu. 

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus 

gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos 

stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

2022 m. vasario 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6 patvirtintas Savivaldybės 

2022 m. biudžetas. 

Muziejaus 2022 m. veiklos planas – Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 

programų ar jų dalių (tikslų ir uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakingas Muziejus, 

įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2022 m. 

biudžete skirtus asignavimus. 

Muziejaus metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus 

gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos 

stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

 

MISIJA  

Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono 

vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą. 

 

Muziejus vykdydama jam pavestas funkcijas, dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės veiklos 

prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos programas. 



VEIKLOS PRIORITETAI 

I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas. 

 

STRATEGINIS TIKSLAS  

Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, 

sporto paslaugas. 

 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA  

05 Kultūros veiklos plėtra 

 

VEIKLOS APŽVALGA 

Muziejus, įgyvendindamas Savivaldybės strateginio veiklos plano programą, realizuoja 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškas savivaldybių funkcijas.  

Muziejaus 2022 metų veiklos planas (toliau – Metinis planas) skirtas įgyvendinti nuostatuose 

nurodytas funkcijas.  

Metinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

pakeitimo, biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu, viešojo administravimo įstatymu, 

valstybės tarnybos įstatymu. 

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. 

Kėdainių krašto muziejuje dirba 30 darbuotojų, iš jų 16 kultūros ir meno darbuotojų. 13 

kultūros ir meno darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 

Muziejaus rinkinį sudarė 55 712 eksponatų. 2021 m. muziejuje, jo skyriuose, viešose miesto 

erdvėse, kitose institucijose, virtualioje erdvėje buvo surengtos 84 parodos, 89 renginiai, 594 

ekskursijos, 685 edukaciniai užsiėmimai, apsilankė iš viso 133157 fiziniai ir virtualūs lankytojai (28 

325 muziejaus ir jo padalinių lankytojai, 86239 renginių lankytojai (iš jų: 5767 - viešose erdvėse 

dalyvių, 252 - renginių virtualioje erdvėje dalyvių, 80220 - virtualių renginių – vaizdo įrašų internete 

peržiūrų), 11548 edukacinių užsiėmimų muziejuje, jo skyriuose ir virtualioje erdvėje dalyvių, 7045 

viešojo amatų demonstravimo ir mokymų dalyviai (iš jų: 1695 – viešos erdvės, 5350 - virtualių 

renginių internete peržiūros), restauruota 15 eksponatų, reikia restauruoti ir konservuoti – 111 

eksponatų, konferencijose ir seminaruose skaityta 20 pranešimų, vykdyti 9 projektai. 

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“ Muziejus dalyvauja įgyvendinant 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 projekte „Inovacijų keliu per buvusios LDK žemes“. 

 

Vertinimo kriterijai: 

- Suorganizuotų renginių, edukacinių pamokų  muziejuje ir jo skyriuose  skaičius. 



- Muziejaus lankytojų skaičius. 

- Įgyvendinamų programų/priemonių/renginių skaičius. 

- Įrengtų modernių ir interaktyvių ekspozicijų skaičius. 

 

Įgyvendinant Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano 05 programą „Kultūros 

veiklos plėtra“, Muziejus dalyvauja įgyvendinant 03 tikslo „Sudaryti sąlygas krašto bendruomenei 

dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje“ 01 uždavinio „Užtikrinti efektyvią rajono 

kultūros centrų veiklą, vykdyti organizuojamų renginių informacijos sklaidą“ priemonę: 

03 Kompensuoti kultūros įstaigų darbuotojų važiavimo į/iš darbo išlaidas. 

 

Vertinimo kriterijus: 

- Darbuotojų, kuriems kompensuojamos išlaidos, skaičius 

 

Kėdainių krašto muziejus dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės 2022–2024 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: 

06 Modernizuoti Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą. 

 

Vertinimo kriterijus: 

- Modernizuotų objektų skaičius. 

 

Numatomi programos įgyvendinimo rezultatai 

1. Suinventorinti visi naujai gauti eksponatai, suskaitmeninta ne mažiau 1200 eksponatų; 

2. Įvykdyti ne mažiau kaip 3 projektai; 

3. Atliekama kultūros paveldo mokslinio tyrimo ir populiarinimo veikla: renkama ir 

skaitmeninama istorinė medžiaga apie Kėdainius Lietuvos archyvuose, rengiamos publikacijos ir 

leidiniai. 

4. Su krašto istorija ir kultūros paveldu supažindinamas jaunimas. Bus tęsiamos 43 edukacinės 

programos, jose dalyvaus 3000 dalyvių. 

5. Organizuojami sociokultūriniai renginiai – įvairių žanrų profesionalaus meno sklaidos 

renginiai, plėtojama rajono neprofesionalių menininkų kūryba. Bus surengta 30 profesionalaus ir 

mėgėjų meno bei muziejaus eksponatų parodų, koncertų ir kitokių renginių. 

6. Parengta 1 nauja ekspozicija Daugiakultūriame centre. 

 

Susiję įstatymai: Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatos, Lietuvos Respublikos 

kultūros politikos kaitos gairės, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos 

etninės kultūros pagrindų globos įstatymas. 

 

Veiklų planas pateikiamas priede (pridedama). 

 

 

______________________ 
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2022 metų 

asignavimai

, Eur 

Proceso/indėlio vertinimo kriterijai 

Pavadinimas 

Planas  

R
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k
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05 Kultūros veiklos plėtra       

02 Išsaugoti istorinę atmintį, tobulinti ir plėsti kultūros paslaugas Kėdainių krašto muziejuje, siekiant didinti jų prieinamumą 

02 01 Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą     

02 01 01 Organizuoti ir užtikrinti 

Kėdainių krašto muziejaus 

ir jo skyrių veiklą 

1 Organizuoti ir užtikrinti muziejaus 

darbuotojų darbą 

Direktorius SB 

VB 

418 100 

2 400 

Suorganizuotų renginių, 

edukacinių pamokų  

muziejuje ir jo skyriuose  

skaičius 

Ne mažiau 200 

renginių, 

600 edukacinių 

pamokų 

2 Organizuoti ūkinę veiklą Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

SB 

IP 

 

 

 

  

86 300 

45 000 

  

  

  

  

  

3 Vykdyti pirminę eksponatų apskaitą, juos 

inventorinti ir skaitmeninti 

Fondų 

saugotojas, 

muziejininkai, 

fotografas 

4. Organizuoti renginius ir edukacinius 

užsiėmimus 

Direktorius, 

skyrių vadovai 

SB 

  

7 000 

  

  

  

Muziejaus lankytojų skaičius 

(tūkst.)  

Ne mažiau 30 

muziejaus ir jo 

skyrių lankytojų  

5. Vykdyti leidybinę ir mokslinę veiklą Muziejininkai 

6. Vykdyti projektinę veiklą Direktorius 

skyrių vadovai 



02 01 02 Dalyvauti Žydų kultūros 

paveldo kelio asociacijos 

veikloje ir puoselėti žydų 

kultūros paveldo atminimą 

Kėdainiuose 

1. Organizuoti renginius Direktorius SB 5 200 

 

Įgyvendinamų 

programų/priemonių/rengini

ų skaičius 

2 

02 01 03 Dalyvauti akcijoje 

„Kėdainiams reikia 

vargonų“ 

1. Organizuoti renginius Direktorius SB 0 Suorganizuotų renginių 

skaičius 

2 

02 01 04 Dalyvauti projekte 

„Inovacijų keliu per 

buvusios LDK žemes“ 

1. Parengti dokumentus, atlikti darbus Direktorius SB 42 400 

  

Įrengtų modernių ir 

interaktyvių ekspozicijų 

skaičius 

 1 

02 01 Iš viso uždaviniui 606 400     

02 Iš viso tikslui 606 400     

03 Išsaugoti istorinę atmintį, tobulinti ir plėsti kultūros paslaugas Kėdainių krašto muziejuje, siekiant didinti jų prieinamumą 

03 01 Užtikrinti efektyvią Kėdainių krašto muziejaus veiklą 

03 01 03 Kompensuoti kultūros 

įstaigų darbuotojų 

važiavimo į/iš darbo 

išlaidas 

1 Kompensuoti kultūros įstaigų darbuotojų 

važiavimo į/iš darbo išlaidas 

Direktorius SB 2 400 Darbuotojų, kuriems 

kompensuojamos išlaidos,  

skaičius 

3 

03 01 Iš viso uždaviniui 2 400     

03 Iš viso tikslui 2 400   

Iš viso programai 608 800     

06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas       

02 Pritaikyti viešąją infrastruktūrą visuomenės turizmo ir rekreacijos poreikiams     

02 01 Išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą     

02 01 06 Modernizuoti Kėdainių 

krašto muziejaus 

Daugiakultūrio centrą 

1 Parengti dokumentus, atlikti darbus Direktorius SB 112 500 Modernizuotų objektų 

skaičius 

1 

02 01 Iš viso uždaviniui 112 500 

02 Iš viso tikslui 112 500 

Iš viso programai 112 500 

Iš viso programoms vykdyti  
 

721 300 
 

Iš jų:   



SAVIVALDYBĖS LĖŠOS 673 900 

Savivaldybės biudžetas SB 673 900 

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SBVB  2 400 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos AA   

Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos ĮP 45 000 

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF   

Skolintos lėšos SK   

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP   

KITOS LĖŠOS 4 400 

Europos Sąjungos lėšos, užsienio fondų lėšos ES 
 

Valstybės biudžeto lėšos VB 4 400 

Privačios – investuotojų lėšos PR   

Kiti finansavimo šaltiniai KT    

 

 

 
  



  Kėdainių krašto muziejaus 

  2022 m. veiklos plano priedas 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo terminai Atsakingi 

asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

   

1. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 

   

2. Sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

rengimas 

Pasirašyti ketinimų protokolą su Campagnia (Italija) muziejumi 2022 m. R. Žirgulis 

3. Projektinė veikla 

(paraiškų rengimas: 

projekto ir fondo 

pavadinimas) 

1. Tęsti projektą „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro 

modernizavimas“, finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos 

programos Nr.07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros 

infrastruktūrą“. 

2. Tęsti ES programos „Europa piliečiams projektą „Memo History“. 

3. Teikti projektų paraiškas Kėdainių r. savivaldybės kultūros projektų 

konkursui. 

4.Vykdyti projektą “Radviliada 2022” 

2022 m. 

  

R. Žirgulis 

R. Žirgulis 

A. Pečiulytė 

J. Atkočiūninė 

R. Lukminienė 

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI 

   

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

Organizuoti Rinkinių komisijos darbą. Numatoma surengti 

ne mažiau 10 Rinkinių komisijos posėdžių. Juose svarstyti 

įsigytų muziejinių vertybių priėmimo į muziejaus fondus ir 

vertinimo tikrąja verte klausimus. 

2022 m. R. Vertelienė 

1.3. Ekspedicijos ir 

išvykos (tikslas, vieta) 

Organizuoti 2 ekspedicijas, lauko tyrimus ar išvykas, renkant, įrašant ar kitaip 

fiksuojant istorinę medžiagą. 

2022 m. V. Banys 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita 

(kiek numatoma išrašyti 

priėmimo aktų, įrašyti 

eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas) 

Vykdyti pirminę eksponatų apskaitą. Į pirminės apskaitos 

knygas įrašyti visus per metus įsigytus eksponatus. 

2022 m. R. Vertelienė 



2.2. Inventorinimas (kiek 

numatoma suinventorinti 

pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponatų) 

Inventorinti eksponatus. Numatoma suinventorinti visus per 

metus įsigytus pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus. 

2022 m. R. Vertelienė 

2.5. Kiti darbai Įvertinti tikrąja pinigine verte visus per metus priimtus į muziejaus fondus 

eksponatus. 

2022 m. R. Vertelienė 

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(kokius rinkinius 

numatoma tikrinti, 

nurodant juose esančių 

eksponatų skaičių) 

Patikrinti pagrindinio fondo Archeologijos skyriaus eksponatus. 2022 m. R. Vertelienė 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

eksponatų grupes ir kiekį) 

Restauruoti iki 10 pagrindinio fondo Istorijos – etnografijos skyriaus 

eksponatų. 

2022 m. R. Vertelienė 

G. Kazlauskas 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

Aptarnauti muziejaus ir jo padalinių lankytojus.   

1. Edukacinės programos 

(tęsiamų ir naujų 

programų temos, kokioms 

lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur vyks) 

Tęsti 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. 

2022 m. R. Adomaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. „Gyvenimas už „geležinės uždangos“. Kėdainiai sovietmečiu“, 9–12 kl. 

mokiniams. 

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

19. Virtuali edukacinė pamoka „Kai tikėjimas keitė pasaulį. Reformacija“. 

20. Virtuali edukacinė programa „Rašytojai, praaugę savo epochą: M. Daukša 

ir Č. Milošas“ 

21. Edukacinė programa atnaujintose muziejaus ekspozicijose „Prekyba 

viduramžiais. Kėdainių krašto keliai“  

Tęsti edukacinės etnokultūrinės programos Kėdainių krašto muziejaus 

Tradicinių amatų centre Arnetų name: 

22. „Juostų pynimas“ 

23. „Keramika“ 

24. „Pynimas iš vytelių“ 

25. „Drožyba“ 

26. „Vėlinukas“ 

27. „Karpinukai“ 

28. „Skudurinukė“, 1–7 kl. mokiniams. 

29. „Margučių marginimas vašku“ 

Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name tęsti 5 

neformaliojo vaikų švietimo programas: 

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

drožyba“, „Vilnos kelias“. 

Kultūros paso programos „Medžio drožyba“, „Juostų pynimo edukacija“, 

„Vilnos vėlimas“, „Lietuvių liaudies keramika“, „Ką gali vytelė“. 

 

Tęsti edukacinės programos Daugiakultūriame centre: 

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

mokiniams ir suaugusiems. 

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

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

suaugusiems. 

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

mokiniams. 

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

mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Lukminienė 

L. Steponavičienė 

D. Urbienė 

B. Šinkūnienė 

A. Gaučas 

J. Atkočiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pečiulytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. „Ir ten kadaise gyveno žydai“. Trukmė – 6 val., skirta vyresnių klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

36. „Kėdainių krašto dvarai: didingos praeities atspindžiai“. Trukmė – 6 val., 

skirta vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems. 

37. „Reformacija ir renesansas Kėdainiuose“. Trukmė – 2 val., skirta vyresnių 

klasių mokiniams ir suaugusiems. 

Sukurti naują edukacinę programą „Literatūrinis Kėdainių miestas”, skirtą 

vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems.  

Sukurti ir muziejuje vykdyti naują Edukacinį žaidimą – viktoriną, skirtą 

Kėdainių krašto muziejaus 100-mečiui 

Tęsti edukacinės programos 1863 m. sukilimo muziejuje: 

38. „Paberžė ir 1863 m. sukilimas”. Edukacinė programa skirta 5–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

39. „Gyvenimas po 1863 m. sukilimo”. Edukacinė programa skirta 5–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

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

akmenys”. Edukacinė programa skirta 5–12 klasių mokiniams ir suaugusiems. 

41. „1863 m. sukilimas Lietuvoje”. Edukacinė programa skirta 7–12 klasių 

mokiniams ir suaugusiems. 

42. „1863 m. sukilimo atmintinos vietos“. Edukacinė programa skirta 5–8 

klasių mokiniams. 

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

mokiniams ir suaugusiems. 
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2. Muziejaus renginiai 

(pavadinimas ir vieta) 

Kėdainių krašto muziejuje: 

1.Lietuvos valstybės atkūrimo 104-ioms ir Kėdainių krašto muziejaus įkūrimo 

100-ioms metinėms skirtas gatvės performansas „Signatarai eina 

fotografuotis“. 

2. Europos muziejų nakties 2022 renginys. 

Festivalio „Radviliada 2022“ renginiai: 

2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienį,  

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje 

1.Režsierės Erikos Usevičiūtės ir kūrybinės grupės muzikinis judesio ir objektų 

vyksmas „Ko nesusapnavo Radvilos“ 

2. Kūrybinė grupės Marius Dominykas Sakavičius (violončelė), Saulius 

Sakavičius (elektronika) ir UAB „Tinkamas sprendimas“ klasikinės ir 

 

2022-02-16 

 

 

2022-05-15 

 

 

 

 

 

 

R. Žirgulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



elektroninės muzikos koncertas su šviesų efektais "Kaip skambėtų Radvilų 

muzika, jei būtų elektronika"  

2022 m. rugsėjo 9 d, penktadienį 

Kėdainių krašto muziejuje  

3. Prof. Aivo Ragausko, prof. Raimondos Ragauskienės ir prof. Deimanto 

Karvelio diskusija „Jonušas II Radvila: išdavikas, didvyris ar didis senosios 

Lietuvos valstybininkas?“ 

Tradicinių amatų centro Arnetų name kieme 

4.Prof. Rimvydo Laužiko ir Anželikos Laužikienės gastronomijos istorijos 

edukacinis pristatymas „Pamirštos Radvilų sriubos“ 

2022 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis 

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje (Senoji g.1) 

5.„Pašlovinkime Radvilas“. Kėdainių, Biržų ir Kauno muzikos mokyklų 

koncertas 

6. Senosios muzikos vokalinio ansamblio „Ars Antiqua Riga“ (Latvija) 

koncertas 

7.Senosios muzikos ansamblio „FA Schola Ensemble“ (Tartu, Estija) koncertas 

2022 m. rugsėjo 11 d., sekmadienį 

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje 

8. Baroko muzikos orkestro Collegium Musicum Riga (Latvija) ir solisto Eriko 

Bosgraafo (išilginė fleita, Nyderlandai) koncertas „Bachas. Bosgraafas. 

Collegium Musicum Riga“  

2022 m. rugsėjo 30 d.  

Svėdasai, Anykščių r. 

9. Kunigaikščių Radvilų atminimo ženklo atidarymas 

10. Prof. Aivo Ragausko, prof. Raimondos Ragauskienės ir prof. Deimanto 

Karvelio diskusija „Svėdasai – europietiškojo Radvilų pasaulio dalis“ 

11. Senovinių šokių ansamblio „Baltoji pavana“ (Anykščiai) koncertas 

2022 m. spalio 1 d 

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje 

12. Šv. Kristoforo orkestro (Vilnius) operos spektaklis „La Folia“ 

13. Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo 81-osioms metinėms skirtas 

renginys. 

14.Lietuvos žydų genocido dienai skirtas renginys Daukšių k. 

15. Kėdainių krašto muziejaus 100-mečio renginys. 

1863 m. sukilimo muziejuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Galvanauskienė 



1. Genės Sereikienės knygos „Naujieji Lažai – mano gimtasis kaimas” 

pristatymas; 

2. „Muziejų naktis”; 

3. R. M. Rilkės kasmetiniai skaitymai „Raineris Marija Rilkė“. 

Tradicinių amatų centre Arnetų name: 

1. Šventvakaris „Eglutės palydos“; 

2. Susitikimas su Kėdainių krašto mezgėjomis;  

3. Vakaras - edukacija „Pirštinės mezgimas“; 

4. Susitikimas su Kėdainių krašto margučių margintojomis;  

5. Susitikimas su Kėdainių krašto sodų rišėjomis;  

6. Vincgalio bendruomenės centro diena; 

7. Langakių bendruomenės centro diena; 

8. Susitikimas su Kėdainių krašto siuvinėjimo kryželiu amato puoselėtojomis;  

9. Susitikimas su Kėdainių krašto medžio drožybos amato puoselėtojais; 

10. Vakaras - edukacija „Kojinės mezgimas“;  

11. Advento dirbtuvės. 

 

 

 

 

J. Atkočiūnienė 

 

 

3. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir 

kaip numatoma atnaujinti) 

1.Atnaujinti ne mažiau kaip 3 informacinius tekstus anglų kalba.  

2. Paskelbti ne mažiau kaip 30 naujienų. 

3. Paskelbti ne mažiau kaip 10 renginių.  

4. Atnaujinti muziejaus galeriją, ne mažiau kaip 2 albumus. 

5. Pritraukti ne mažiau kaip 4000 lankytojų. 

6. Tvarkyti įvairias muziejaus interneto svetainės skiltis pagal poreikį. 

7. Talpinti informacija apie Kėdainių krašto muziejaus (TAC) Arnetų name 

vyksiančius renginius, parodas, kelti nuotraukos iš renginių, parodų atidarymų 

bei kita informacija apie etnokultūros puoselėtojus. 

https://www.facebook.com/arnetunamas 

 

2022 m. 

 

E. Morkūnaitė 

 

 

 

 

 

R. Lukminienė 

J. Atkočiūnienė  

  

4. Kita veikla 1. Vesti ekskursijas krašto muziejuje, po Kėdainių senamiestį, Radvilų 

mauzoliejų. 

2. Parenti 5 pranešimus muziejaus interneto svetainėje.  

3. Kėdainių krašto muziejaus (TAC) Arnetų namo amatininkų amatų 

demonstravimas ir edukacijų vedimas rajono bei respublikiniuose renginiuose 

 

2022 m. 

 

2022 m. 

2022 m. 

J. Nekrašienė 

 

V. Banys 

J. Atkočiūnienė  

L. Steponavičienė 

B. Šinkūnienė 

D. Urbienė 

A. Gaučas 

https://www.facebook.com/arnetunamas


IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

   

2. Ekspozicijų 

atnaujinimas 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 

1. Papildyti Kėdainių krašto muziejus ekspoziciją „Kėdainių ryšiai su pasauliu“ 

žaidimu „Pabūk XVII a. pirkliu“.  

2022 m. E. Morkūnaitė 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta) 

Parodos Kėdainių krašto muziejuje: 

1. Z. Nekrošiaus ir V. Usinavičiaus fotografijų paroda „Kelias į Laivę. Lietuva 

1988 – 1991 m.“ I ir II dalys. 

2. Valentino Stakniūno virtuali paroda „Auto parkas. Istorija fotonuotraukose“. 

3. Jolita Puronaitė - Lubienė. Personalinė paroda „TRUKMĖ“  

4. Gintarė Šiaulienė. Personalinė paroda „Būsenos“. 

5. Irma Gūžienė. Personalinė paroda „Formos“. 

 

Parodos Tradicinių amatų centre Arnetų name: 

1. LTS Vilniaus krašto tautodailininkų - meno kūrėjų bendrijos narės Romos 

Gudaitienės karpinių paroda „Gimtinės spalvos“, (Vilnius). 

2. Paroda „Neša kraičius iš svirnelio“. Upytės tradicinių amatų centro XX a. 1 

pusės namų tekstilės rinkinio pristatymas.  

3. Lietuvos moksleivių liaudies dailės paroda konkursas „Sidabrinis vainikėlis 

2022”, vietinis turas. 

4. Adelės Bražėnaitės liaudiškos grafikos (lino ir medžio raižinių) paroda, 

(Utena).  

5. Artūro Narkevičiaus medinių druskinių paroda, (Jonava). 

6. Dianos Lukošiūnaitės ir Linos Kobelkaitės karpinių paroda, (Lazdijai).  

7. Irenos Vapšienės pintų darbų iš vytelių darbų paroda, (Kupiškis). 

8. Odetos Bražienienės karpinių paroda, (Utena). 

9. Dvaro amatų paroda, (Vilnius) 

10. Daivos Malinauskienės siuvinėtų darbų paroda, (Ukmergė)  

11. Rasos Juknevičienės siuvinėjimo darbai, (Kėdainiai).  

 

Parodos 1863 m. sukilimo muziejuje: 

1. Elitos Gogytės (Šiauliai) , Teresės Šidlauskienės (Kėdainių r.) kalėdinių 

eglės žaisliukų paroda „Su šventėmis“. 

2. Tapybos darbų paroda „Pasveikinimas“. 

3. Leono Vytauto Glinskio autorinių darbų paroda „Kovon“. 

 

2022 m. sausio – vasario 

mėn. 

2022 m. vasario mėn. 

2022 m. balandžio mėn. 

2022 m. gegužės mėn. 

2022 m. liepos mėn. 

 

 

2022 m. sausio mėn. 

 

2022 m. vasario mėn. 

 

2022 m. kovo mėn. 

 

2022 m. balandžio mėn. 

 

2022 m. gegužės mėn. 

2022 m. birželio mėn. 

2022 m. liepos mėn. 

2022 m. rugsėjo mėn. 

2022 m. spalio mėn. 

2022 m. lapkričio mėn. 

2022 m. gruodžio mėn. 

 

A. Pečiulytė 

 

J. Nekrašienė 

J. Nekrašienė 

J. Nekrašienė 

J. Nekrašienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Galvanauskienė 

 

 



4. Tapybos darbų paroda „Tėvas Stanislovas Paberžėje“.  

 

 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Virtualios parodos muziejaus paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“: 

www.facebook.com/kedainiumuziejus 

1. „Sausio 13 atsiminimai“ www.facebook.com/kedainiumuziejus 

2. „Kėdainių krašto muziejui – 100“ www.facebook.com/kedainiumuziejus 

3. „Kėdainių krašto muziejaus pastatų kaita“ 

www.facebook.com/kedainiumuziejus 

4. „Jonušui II Radvilai - 410“ www.facebook.com/kedainiumuziejus 

5. „100 eksponatų – 100 istorijų“ www.facebook.com/kedainiumuziejus 

6. „Daugiakultūriui centrui – 20“ www.facebook.com/kedainiumuziejus 

7. „Lietuvos krepšiniui – 100. Kėdainiai“ 

www.facebook.com/kedainiumuziejus 

8. „Evangelikų reformatų bažnyčia 1652 – 2022“ 

www.facebook.com/kedainiumuziejus 

9. „Edukacijų diena“ www.facebook.com/kedainiumuziejus.lt 

 

Virtualios parodos 1863 m. sukilimo muziejaus paskyroje socialiniame 

tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/: 

1. „Paberžės skulptoriai“ https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/; 

2. „Paberžė - piligrimų kelyje“ 

https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/; 

3. „Paberžės Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios istorija“ 

https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/ 

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

E. Morkūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Galvanauskienė 

6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų planuojama 

skolinti)  

Skolinti Pagrindinio fondo Raštijos skyriaus 1 eksponatą parodai „Vokiečių 

gatvė“, vyksiančiai Vilniaus muziejuje. 

2022-01-19 iki 2022-07-
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R. Vertelienė 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir 

kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba 

Parengti leidinį, skirta muziejaus 100-mečiui.  2022 m.  R. Žirgulis 

http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus
http://www.facebook.com/kedainiumuziejus.lt
https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/
https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/
https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/
https://www.facebook.com/1863sukilimomuziejus/


2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, 

plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba 

1. Rengti informacinius leidinius (bukletus, plakatus ir kt.). 

2. Rengti plakatus parodoms ir renginiams. 

 

2022 m. E. Morkūnaitė 

A. Pečiulytė 

J. Atkočiūnienė 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas 

Parengti 3 publikacijas. 2022 m.  V. Banys 

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

Rinkti medžiagą Kėdainių regiono istorijos tema. 2022 m.  V. Banys 

VI. RINKINIŲ 

APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS 

IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

2. LIMIS (kokie vykdomi 

parengiamieji darbai) 

Įvesti į LIMIS sistemą 1150 eksponatų 

 

2022 m. J. Nekrašienė 

E. Morkūnaitė 

V. Sedeika 

3.2. Numatomų 

skaitmeninti eksponatų 

skaičius  

Suskaitmeninti 1200 eksponatų 2022 m. V. Sedeika 

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 

   

1. Informacijos 

žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius 

rengimas (nurodyti 

numatomų parengti 

informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir 

televizijos laidų kiekį) 

1. Parengti ir išsiųsti žiniasklaidai ne mažiau 40 pranešimų apie muziejų, jo 

rinkinius ir renginius, veiklas. 

2. Parengti informaciją rajono žiniasklaidoje, internetiniuose tinklalapiuose 

apie vykstančius renginius, veiklą Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų 

centre Arnetų name. 

2022 m. E. Morkūnaitė 

R. Lukminienė 

J. Atkočiūnienė 

2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems 

planuojamos specialios 

reklamos kampanijos)  

Rengti reklamos kampanijas muziejaus ir jo padalinių renginiams, 

festivaliams: 

1. „Radviliada 2022“. 

2. Kėdainių krašto muziejaus 100 metų minėjimas. 

3. „Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčiai 370“. 

4. „Kėdainių Daugiakultūriui centrui – 20“. 

2022 m. E. Morkūnaitė 



VIII. METODINĖ 

VEIKLA 

   

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais 

muziejaus veiklos 

kausimais 

1. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą rajono amatininkams, dėl produktų, 

meistrystės sertifikavimo ir įvairiais etnokultūros klausimais. 

2. Konsultuoti ir teikti metodinę bei dalykinę pagalbą įvairiais muziejaus 

veiklos klausimais. 

3. Teikti informaciją, konsultacijas, metodinę pagalbą interesantams 

socialiniuose tinkluose. 

4. Darbas Kėdainių r. savivaldybės administracijos Istorinės atminties 

įamžinimo darbo grupėje 

2022 m. 

 

R. Lukminienė 

 

R. Vertelienė 

 

E. Morkūnaitė 

 

V. Banys 

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 

   

1. Kvalifikacijos kėlimas 

(darbuotojų studijos 

aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, 

kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje 

(temos, vieta, numatomi 

dalyviai) 

1. Kelti kvalifikaciją konferencijose, seminaruose, kursuose Lietuvoje ir 

užsienyje. 

2. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

E. Morkūnaitė 

J. Nekrašienė 

R. Vertelienė 

R. Lukminienė 

B. Šinkūnienė 

L. Steponavičienė 

A. Gaučas 

J. Atkočiūnienė 

 


