
              

 

 

 

 

 

 

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS  

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas 

asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 
   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdţių skaičius, 

svarbiausi svarstyti klausimai 

ir priimti sprendimai) 

1. Organizuoti 4 muziejaus 

tarybos posėdţius įvairiais 

veiklos klausimais: 2015 

metų veiklos rezultatų 

aptarimas, 2016 metų 

veiklos planų aptarimas, 

literatūros istorijos 

ekspozicijos planų 

svarstymas, įvairių vidaus 

dokumentų svarstymas, 

naujai rengiamų projektų 

problemos ir kt. 

1. Įvyko 4 muziejaus tarybos posėdžiai: 

2015-03-27, svarstyta tolesnio ekspozicijos rengimo planas. Lankytojų aptarnavimo 

bilietų ir paslaugų kainų perţiūrėjimas, naujų paslaugų įforminimas. Eksponatų 

vertinimo tikrąja verte perţiūrėjimas, lyginant LR kultūros ministerijos 

rekomendacijas ir muziejaus įkainius. Vertinimo ir valdymo galimybių studijos 

analizė. Veiklos planų ir ataskaitų rengimo reikalavimai ir pokyčiai. 

2015-09-22, svarstyta projektai papildomam daliniam 2016 metų finansavimui, 

pasirengimas Muziejaus 80-mečio šventei 2016 m. 

2015-12-10, svarstyta neformaliojo ugdymo programos, ekspedicijų organizavimo 

metodika, muziejaus strateginio plano projektas. 

2015-12-17, svarstyta 2016 metų veiklos plano kryptys ir muziejaus 80-mečio 

jubiliejaus gairės. 

A. Ruseckaitė 

J. Ivanauskienė  

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

2.1. Rengti, koreguoti, 

pildyti įvairias tvarkas, 

vidaus darbo tvarkos 

taisykles, pareiginius 

nuostatus, priešgaisrinės 

saugos instrukcijas, 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos dokumentaciją. 

2.1. Parengti, koreguoti muziejaus vidaus darbą reguliuojantys dokumentai:  

- Parengtas ir VPT informacinėje sistemoje paskelbtas 2015 m. numatomų vykdyti 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas, patvirtintas 2015-02-18 

direktorės įsakymu Nr. V-9. 

G. Juodzevičius 

J. Dailidonienė 

- ,,Literatūros istorijos ekspozicijos rengimo darbų planas“, patvirtintas 2015-04-

03 direktorės įsakymu Nr. V-23. 

R. Antanaitienė 

- Pasiūlymai dėl apsaugos darbo tobulinimo, budėtojų budrumo ir jų pareiginių 

nuostatų papildymo, ţurnalų kokybės ir kita, patvirtinti 2015-05-11 direktorės 

įsakymu Nr. V-28. 

G. Juodzevičius 

J. Ivanauskienė 

- „Muziejaus eksponatų komplektavimo 2015–2017 metų kryptys“, patvirtintos 

2015-05-28 direktorės įsakymu Nr. V-29. 

R. Rėklytė 

- Muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2015-06-01 direktorės 

įsakymu Nr. V-30. 

J. Ivanauskienė 

- Budėtojo pareiginių nuostatų nauja redakcija, patvirtinta 2015-06-02 direktorės  

įsakymu Nr. V-31. 

J. Ivanauskienė 

- Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo tikrąja verte įkainiai, patvirtinti 2015-

06-02 direktorės įsakymu nr. V-32. 

R. Rėklytė 

PATVIRTINTA 

Maironio lietuvių literatūros muziejaus 

direktorės A. Ruseckaitės  

2016 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-15  
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- Viešųjų pirkimų taisyklių nauja redakcija, patvirtinta  2015-06-12 direktorės 

įsakymu Nr. V-33. 

J. Ivanauskienė 

- Eksponatų prevencinio konservavimo ir restauravimo darbų 2015–2022 m. 

planas, patvirtintas 2015-06-15 direktorės įsakymu Nr. V-34. 

R. Rėklytė 

- Parengti nauji mokamų muziejaus paslaugų įkainiai, patvirtinti 2015-06-26 

įsakymu Nr. V-35. 

A. Ruseckaitė 

E. Rankauskienė 

- Atnaujinta Viešųjų pirkimų komisija, patvirtinta 2015-09-18 direktorės įsakymu 

Nr. V-44. 

G. Juodzevičius 

- Parengtas naujai literatūrinių ekspedicijų vykdymo metodinis aprašas, 

patvirtintas 2015-12-27 direktorės įsakymu nr. V-59. 

R. Antanaitienė 

- Neformaliojo švietimo edukacinių programų uţsiėmimų planai, patvirtinti 2015-

12-28 direktorės įsakymu Nr. V-60. 

E. Rankauskienė 

I. Aleksaitienė 

B. Glaznerienė 

N. Majerienė 

D.Šarkanauskaitė 

A. Pakėnas 

- MLLM finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos 2015-12-30 direktorės įsakymu 

Nr. V-61. 

J. Leščauskienė 

- Parengtas „Maironio lietuvių literatūros muziejaus plėtros strategijos kryptys 

2015-2020 metams“ projektas, kuris apsvarstytas Muziejaus tarybos posėdyje 

2015-12-10, protokolo Nr. 3. Bus patvirtinta 2016 m. 

A. Ruseckaitė 

R. Rėklytė 

R. Antanaitienė 

E. Rankauskienė 

D. Cibulskienė 

2.2. Atnaujinti muziejaus 

Rinkinių komplektavimo 

komisijos sudėtį. 

2.2. Atnaujinta muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijos sudėtis, patvirtinta 

2015-03-18 direktorės įsakymu Nr. V-19. 
A. Ruseckaitė 

2.3. Parengti Rinkinių 

komplektavimo komisijos 

darbo reglamento naują 

redakciją. 

2.3. Parengtas Rinkinių komplektavimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 

2015-08-25 direktorės įsakymu Nr. V-43. 

R. Rėklytė 

2.4. Organizuoti darbo vietų 

profesinės rizikos 

vertinimą, esant 

finansinėms galimybėms. 

2.4. Nevykdyta dėl lėšų stokos. G. Juodzevičius 

3. Muziejinės veiklos 

sutarčių su Lietuvos ir 

uţsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

3. Sudaryti muziejaus 

veiklos, lankymo, kultūrinio 

bendradarbiavimo, studentų 

praktikos atlikimo ir kitokio 

pobūdţio sutartis pagal 

reikalą ir galimybę. 

3. Sudaryta 14 muziejaus lankymo ir kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių: 

- su Kauno r. Eţerėlio pagrindine mokykla. 2015-02-09, Nr. MLLM-15-1; 

- su Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centru. 2015-02-15, 

Nr. MLLM-15-2; 

- su Lietuvos istorijos švietimo muziejumi. 2015-04-23, Nr. MLLM/15/4/4, galioja 

iki 2016-12-31; 

A. Ruseckaitė 

E. Rankauskienė 

A. Pakėnas 

N. Majerienė 
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- su Vytauto Didţiojo universitetu. 2015-04-23, Nr. MLLM /15/4/5, galioja iki 2016-

12-31; 

- su Kazlų Rūdos savivaldybės viešąja  biblioteka. 2015-06-26, NR. MLLM/15/7, 

galioja iki 2015-12-31; 

- su Vytauto Didţiojo karo muziejumi. 2015-10-02, Nr. SR-30, galioja iki 2018-10-

02; 

- su Labdaros ir paramos fondu „Frida“. 2015-10-13, NR. MLLM/15/12, galioja iki 

2016-12-31; 

- su Kauno Palemono gimnazija. 2015-10-13, NR. MLLM/15/13, galioja iki 2016-

12-31; 

- su Kauno Senamiesčio progimnazija. 2015-10-12, NR. MLLM/15/15, galioja iki 

2016-12-31; 

- su Panemunės senelių namais. 2015-10-14, NR. MLLM/15/16, galioja iki 2016-12-

31; 

- su VŠĮ Šeimos santykių institutu. 2015-10-14, NR. MLLM/15/17, galioja iki 2016-

12-31; 

- su Kauno universitetine Maironio gimnazija. 2015-10-19, NR. MLLM/15/18, 

galioja iki 2016-12-31; 

- su Anykščių r. Svėdasų J. Tumo-Vaiţganto gimnazija. 2015-10-15, Nr. 

MLLM/15/20, galioja iki 2016-12-31; 

- su Kauno J. Grušo meno gimnazija. 2015-10-12, Nr. 15/21, galioja iki 2016-12-31. 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems 

fondams teiktos paraiškos, 

koks gautas finansavimas) 

4.1. Parengti 12 projektų 

papildomam finansavimui 

LR Kultūros ministerijos, 

Lietuvos kultūros tarybos 

programoms: 

4.1. Parengta 10 projektų papildomam finansavimui LR Kultūros ministerijos, 

Lietuvos kultūros tarybos programoms: 

D. Cibulskienė 

- Muziejinių vertybių 

įsigijimas 

- „Muziejinių vertybių rašytojų – Maironio, P. Cvirkos, S. Nėries, V. Mačernio ir 

kitų – rinkiniams įsigijimas“ (Projekto biudţetas  5333 Eur, iš LKT finansuota 

3000  Eur); 

R. Rėklytė 

- Išeivių rašytojų 

archyvinio palikimo 

parveţimas į Lietuvą 

- Išeivių rašytojų archyvinio palikimo parveţimas iš JAV į Lietuvą. (Projekto 

biudţetas 3875 Eur, iš LKT finansuota 3100 Eur); 

V. Paplauskienė 

- Edukacinis projektas 

„Maironio namų 

paslaptys“ (sąlyginis 

pavadinimas) 

- Parengtas projektas pavadinimu „Kas muziejuje gyvena?“ (Projekto biudţetas 

12440 Eur, iš LKT finansuota 5000 Eur); 

J. Mickienė 

- Muziejinės veiklos 

viešinimo projektas 

„Ruošiamės jubiliejui“  

- „Ruošiamės jubiliejui: istorija, verta muziejaus“ (Projekto biudţetas 23190 Eur., 

iš LKT finansuota 5000 Eur); 

D. Cibulskienė 

- Mokslinės konferencijos - Mokslinės konferencijos organizavimas ir pranešimų leidyba įtraukti į projektą D. Cibulskienė 
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organizavimas ir 

medţiagos leidyba 

,,Rašytojas, aš ir muziejus“ – negauta; 

- Naujos edukacinės 

veiklos muziejaus 

padaliniuose 

- Edukacinės veiklos padaliniuose įtrauktos į projektą „Kas muziejuje gyvena?“ 

(Projekto biudţetas 12440 Eur, iš LKT finansuota 5000 Eur); 

J. Mickienė 

- Eksponatų 

restauravimas  

- Nerengtas, nes LKT neskelbė konkurso; R. Rėklytė 

- Edukacinių renginių 

ciklas visuomenei 

- „Rašytojas, aš ir muziejus“ – negauta; D. Cibulskienė 

- Muziejinės veiklos 

viešinimo projektas 

„Mokomės iš praeities: 

ţvilgsnis atgal = 

ţingsnis į priekį“ 

(sąlyginis pavadinimas) 

- „O buvo taip...“ Maironio namų tradicijos jubiliejiniais metais“ – negauta; E. Rankauskienė 

- Edukacinis projektas 

„Jaunųjų kūrėjų 

debiutai“ (sąlyginis 

pavadinimas) 

- „Jaunųjų kūrėjų debiutai“ įtraukti į projektą „O buvo taip...“ Maironio namų 

tradicijos jubiliejiniais metais“ – negauta; 

E. Rankauskienė 

- Leidybos projektas „Iš 

Maironio archyvo“ 

- Projekto rengimas nukeltas į 2016 m. D. Cibulskienė 

- Naujos edukacinės 

veiklos muziejaus 

padaliniuose 

- „Gyvi per tekstus ir kontekstus: mūsų klasikai“ (Projekto biudţetas  9000 Eur, 

LKT finansuota 3000 Eur); 

E. Rankauskienė 

- Neplanuota - Ekspozicijų atnaujinimo projektas „Lietuvių literatūra: trumpai ir ţaismingai“ 

(Projekto biudţetas 28.800 Eur, LKT finansuota – 6000 Eur); 

D. Cibulskienė 

- Neplanuota - Skaitymo skatinimo projektas „Dalijamės literatūra. O ką skaitai Tu?“ (Projekto 

biudţetas 6100 Eur, LKT finansuota – 2000 Eur); 

D. Cibulskienė 

- Neplanuota - ,,Patirties paieškos Varšuvos muziejuose: ţvilgsnis į šiuolaikines ekspozicijas“ – 

negauta; 

R. Antanaitienė 

4.2. Parengti 2 eksponatų 

teikimo paraiškas 

UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ 

Lietuvos nacionaliniam 

registrui.  

4.2.1. Parengtos 2 eksponatų teikimo paraiškos UNESCO programos „Pasaulio 

atmintis“ Lietuvos nacionaliniam registrui ( į registrą neįtraukta): 

- Poeto Vytauto Mačernio mokslo rankraščiai ir studijų knygelė; 

- Povilo Višinskio „Antropologinės ţemaičių charakteristikos“ (1898 m.) 

rankraštis; 

 

 

 

A. Ruseckaitė 

 

R. Maţukėlienė 

4.3. Vykdyti 2014 m. 

parengtus 7 projektus 
(jeigu bus skirtas LKT 

finansavimas). 

4.3. Įvykdyti 2014 m. parengti ir LKT dalinai finansuoti 3 projektai:  D. Cibulskienė 

- „Maironio ir P. Babicko rinkinių eksponatų restauravimas“. (Projekto biudţetas 

3882 Eur, LKT finansuota 3105 Eur). Restauruoti 8 eksponatai; 

R. Rėklytė 
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- „Neskelbti Maironio rankraščiai: šešto ir septinto sąsiuvinio leidyba“. (Projekto 

biudţetas 1875 Eur, LKT finansuota 1500 Eur). Išleisti 2 sąsiuviniai: „Gyvenime 

padaryti ţingsnį“ ir „Ant aukuro širdį nešiau“; 

A. Ruseckaitė 

D. Cibulskienė 

- Leidinys „Antanas Vaičiulaitis. „Italijos vaizdai“. (Projekto biudţetas 3000, LKT 

finansuota 2000 Eur). Išleistas leidinys. 

V. Paplauskienė 

4.4. Vykdyti 2015 m. 

parengtus 6 projektus 
(jeigu bus skirtas LKT 

finansavimas). 

4.4. Įvykdyti 2015 m. parengti ir LKT dalinai finansuoti 4 projektai: 
- „Muziejinių vertybių rašytojų – Maironio, P. Cvirkos, S. Nėries, V. Mačernio ir 

kitų – rinkiniams įsigijimas“. (Projekto biudţetas 5333 Eur, LKT finansuota 3000 

Eur). Įsigytos 78 muziejinės vertybės; 

 

 

R. Rėklytė 

- Parodų ciklas „Ruošiamės jubiliejui: istorija, verta muziejaus“. (Projekto 

biudţetas 23190 Eur, LKT finansuota 5000 Eur). Pasirengta muziejaus 

jubiliejinių metų 12 skirtingų temų parodai: parengtas katalogas, kalendorius, 

skirtukai, bloknotai, maišeliai, rašikliai. 

D. Cibulskienė 

- Muziejaus veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“ (LKT 12440 

Eur, finansavimas 5000 Eur). Įvykdytas I etapas: sukurti ir pagaminti edukaciniai 

ţaidimai – kilimas su kauliuku ir figūrėlėmis, kubai-dėlionė; parengtas ir išleistas 

laikraštis „Maironio namų naujienos“ (2016 m. Nr. 1).  

J. Mickienė 

- Išeivių rašytojų archyvinio palikimo parveţimas iš JAV į Lietuvą. (Projekto 

biudţetas 3875 Eur, LKT finansuota 3100 Eur).Parveţti A. Nykos-Niliūno, J. 

Aisčio, K. Ostrausko, A. Landsbergio, Liūnės Sutemos ir kitų rašytojų archyvai. 

V. Paplauskienė 

4.5. Dalyvauti bendruose 

projektuose partnerystės 

teisėmis: 

4.5. Dalyvauta bendruose projektuose partnerystės teisėmis:  

- ES projekte ,,Muziejus-

mokykla-moksleivis. 

Muziejų ir bendrojo 

lavinimo mokyklų 

nacionalinis partnerystės 

tinklas“: staţuotės 

muziejų darbuotojams 

Lietuvoje; 

- ES projekte ,,Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 

mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“: staţuotės muziejų darbuotojams 

Lietuvoje: kovo 2–6 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose 

pravesti mokymai kitų muziejų edukatoriams; 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

- dalyvauti projekte 

„Kultūros edukacijos 

savaitė „Menų dūzgės“: 

pravesti Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejuje 2 seminarus 

Lietuvos mokytojams; 

- dalyvauta projekte „Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: pravesti 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2 seminarai Lietuvos mokytojams. 2015-

04-02 ir 2015-04-03; 

E. Rankauskienė  

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 
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- dalyvauti Lietuvos 

muziejų asociacijos 

projekte „MuMo sala“: 

pristatyti edukacines 

programas Tarptautinėje 

Vilniaus knygų mugėje 

ir mokyklų įrangos ir 

mokymo priemonių 

parodoje „MOKYKLA 

2015“; 

- dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos projekte „MuMo sala“: pristatyta 

edukacinė programa „Kartą skulptoriaus dirbtuvėje...“ Tarptautinėje Vilniaus 

knygų mugėje. 2015-02-21; 

- dalyvauta mokyklų įrangos ir mokymo priemonių parodoje „MOKYKLA 2015“ 

su edukacine programa „Rašytojai atgyja skulptoriaus dirbtuvėlėje“. 2015-11-07; 

D. Cibulskienė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

E. Rankauskienė 

- dalyvauti Lietuvos 

muziejų asociacijos 

projekte „Lietuvos 

muziejų kelias“ (2015 

metų tema – „Liaudies 

meno groţis“); 

- dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Lietuvos muziejų kelias“: 

parengta paroda „Tarp Maironio medţių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ ir 

suorganizuotas atidarymas. 2015-09-04; 

R. Rėklytė 

E. Rankauskienė 

- dalyvauti projekte 

„Kultūrinė edukacija ir 

neįgaliųjų integracija 

vaikams ir jaunimui“ su 

bendrija „Akių šviesa“; 

- dalyvauta projekte „Kultūrinė edukacija ir neįgaliųjų integracija vaikams ir 

jaunimui“ su bendrija „Akių šviesa“: parengta paraiška; muziejuje veikė 

„Meninės saviraiškos būrelis“; 

N. Majerienė 

- dalyvauti Gruzijos 

technikos universiteto 

Lietuvių kalbos ir 

kultūros centro projekte; 

- dalyvauta Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro 

projekte: Maironio muziejuje priimti studentai iš Gruzijos, jiems pravesta 

ekskursija ir renginys; 

A. Ruseckaitė 

- Neplanuota - Bendradarbiauta su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija rengiant bendrą 

paraišką, kad Sibiro tremtinių laiškų ant berţo tošies kolekcija būtų įtraukta į 

UNESCO Tarptautinį dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“. 

I. Aleksaitienė 

5. Kiti darbai 5.1. Vykdyti investicinę 

programą „Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a. 13 

rekonstravimas“ (jeigu bus 

skirtas papildomas 

finansavimas). 

5.1. Parengtas investicinių lėšų poreikis 2016-2018 m. Parengti papildomi 

paaiškinimai. 

Rekonstravimas nevyko, finansavimas neskirtas. 

 

A.Ruseckaitė 

J.Ivanauskienė  

5.2. Parengti reikalingą 

dokumentaciją projektui 

„Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus 

5.2. Nevykdyta, į pirmąjį etapą objektas neįtrauktas. A. Ruseckaitė 

G. Juodzevičius 

J. Ivanauskienė 
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padalinio – Vaikų 

literatūros muziejaus 

pastato Kaune, K. 

Donelaičio g. 13 

rekonstrukcija“ (jeigu bus 

numatytas ES struktūrinių 

fondų finansavimas). 

5.3. Organizuoti viešąjį 

pirkimą kartu su CPO 

„Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus 

padalinio – Vaikų 

literatūros muziejaus 

pastato  

(K. Donelaičio g. 13, 

Kaunas) rekonstrukcija“ 

(jeigu bus numatytas ES 

struktūrinių fondų 

finansavimas). 

5.3. Nevykdyta, į pirmąjį etapą objektas neįtrauktas. G. Juodzevičius 

J. Ivanauskienė 

5.4. Organizuoti nuolatinės 

Viešųjų pirkimų komisijos 

darbą. 

- Muziejaus nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija atliko 20 maţos vertės pirkimų 

apklausos būdu. 

G. Juodzevičius 

J. Ivanauskienė 

A. Pocienė 

J. Dailidonienė 

Z. Palukaitis 

- CPV IS uţpildyta ir pateikta 2014 metų viešųjų pirkimų ataskaita. J.Ivanauskienė  

5.5. Parengti 2015 m. 

viešųjų pirkimų planą ir jį 

paskelbti internete. 

5.5. Parengtas 2015 m. viešųjų pirkimų planas ir paskelbtas internete. G. Juodzevičius 

J. Dailidonienė 

5.6. Rengti dokumentaciją 

Literatūros istorijos 

ekspozicijos projektavimo 

viešajam pirkimui, jį 

vykdyti elektroniniu būdu 

(jeigu bus skirtas 

finansavimas ekspozicijos 

projektavimui). 

5.6. Parengta dokumentacija Literatūros ekspozicijos projektavimo viešajam 

pirkimui, patvirtinta Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje 2015-12-31. Pirkimas 

vykdomas 2016 m. sausio mėn.  

J. Ivanauskienė 

G. Juodzevičius 

5.7. Tęsti Vaikų literatūros 

muziejaus pastato (K. 

Donelaičio g. 13, Kaunas) 

sutarties vykdymą: atlikti 

5.7. Įvykdyta Vaikų literatūros muziejaus pastato (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) 

sutartis: atlikti avariniai terasos su laiptais, balkono, pamatų, cokolio remonto ir 

restauravimo darbai (pagal KPD finansavimą 7820 Eur.) 

G. Juodzevičius 
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avarinius terasos su laiptais, 

balkono, pamatų, cokolio 

remonto ir restauravimo 

darbus (pagal KPD 

finansavimą). 

5.8. Įregistruoti panaudos 

sutartimi ţemės sklypą 

(Vaikų literatūros muziejus) 

K. Donelaičio g. 13, Kaune. 

5.8. Įregistruotas panaudos sutartimi ţemės sklypas (Vaikų literatūros muziejus) K. 

Donelaičio g. 13, Kaune, 2015-01-22, sutarties Nr. 8SUN-3. 

G. Juodzevičius 

5.9. Rengti muziejaus 

garaţo (Santakos 4 a, 

Kaunas) detalųjį planą. 

5.9. Detalusis planas jau beveik parengtas: paskelbtas viešajam svarstymui; 

projektiniai pasiūlymai derinti su urbanistiniais tyrimais. Pasirengta detalaus plano 

viešajai ekspozicijai.  

G. Juodzevičius 

5.10. Vadovauti Trečiojo 

amţiaus universiteto 

Literatūros fakultetui. 

5.10. Vadovauta Trečiojo amţiaus universiteto Literatūros fakultetui. Įvyko 19 

renginių. Dalyvauta 3-uose TAU direktorato posėdţiuose. 

A. Ruseckaitė 

5.11. Dalyvauti Lietuvos 

muziejų asociacijos 

valdybos, Muziejų tarybos, 

Kauno miesto meno ir 

kultūros tarybos, Poezijos 

pavasario komisijos darbe. 

5.11. Dalyvauta 13-oje posėdţių: 

- LMA valdybos – 3; 

- Muziejų tarybos – 2; 

- Kauno kultūros ir meno tarybos – 3; 

- Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos – 2; 

- Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus tarybos  – 3; 

- dalyvauta Tarptautinio poezijos pavasario komisijos darbe, Poezijos pavasario 

laureato vainikavimas įvyko Maironio sode 2015-05-29. 

A. Ruseckaitė 

5.12. Dalyvauti Lietuvos 

muziejų asociacijos rinkinių 

apsaugos, apskaitos ir 

saugojimo, mokslinio 

rinkinių tyrimo bei 

edukacinės sekcijos darbe. 

 

5.12. Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos:  

- pasitarime edukatoriams bei uţ projekto „Muziejus –mokykla – moksleivis. 

Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ veiklas 

atsakingiems darbuotojams  dėl pasirengimo staţuotei  „Muziejų ir mokyklų 

bendradarbiavimo galimybės bei mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo 

ypatumai“. 2015-01-28; 

- Švietimo sekcijos narių neeiliniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime ir 

projekto „Mumo 2015“ įgyvendinimo aptarime. 2015-09-03. 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

 

 

 

 

E. Rankauskienė 

5.13. Dalyvauti Vaiţganto 

tėviškės draugijos ir 

Lietuvai pagraţinti 

draugijos veikloje. 

5.13. Dalyvauta Vaiţganto tėviškės draugijos ir Lietuvai pagraţinti draugijos 

veikloje:  

- balandţio mėnesį tvarkytas Vaiţganto gimtasis kaimas Malaišiai; 

- geguţės mėn. sutikti dviračių ţygio „Per ţydinčią Lietuvą“ dalyviai; 

- birţelio 26 d. sutvarkyta A. Mackevičiaus ţuvimo vieta. 

A. Pakėnas 

5.14. Surengti 11 direkcinių 

posėdţių, parašyti jų 

protokolus. 

5.14. Surengta 11 direkcinių posėdţių, parašyti jų protokolai: 

2015-01-06, Nr. 1. Svarstyta: 2014 m. neatlikti darbai, 2015 m. sausio mėnesio 

darbai, problemos;  

2015-02-03, Nr. 2. Svarstyta: 2014 m. veiklos ataskaitos parengimo problemos, 2015 

A. Ruseckaitė 

D. Cibulskienė 
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m. sausio–vasario mėnesio darbai, projektų rengimas; 

2015-03-04, Nr. 3. Svarstyta: 2015 m. vasario-kovo mėnesio darbai, problemos, 

pasiruošimas Muziejaus tarybos posėdţiui; 

2015-04-01, Nr. 4. Svarstyta: 2015 m. kovo-balandţio mėnesio darbai, problemos, I 

ketvirčio darbų aptarimas; 

2015-05-05, Nr. 5. Svarstyta: 2015 m. balandţio-geguţės mėnesio darbai, įsakymų 

vykdymas, I ketvirčio darbų problemos; 

2015-06-02, Nr. 6. Svarstyta: 2015 m. geguţės-birţelio mėnesio darbai, problemos 

2015-07-01, Nr. 7. Svarstyta: 2015 m. birţelio-rugpjūčio mėnesių darbai, problemos  

2015-09-02, Nr. 8. Svarstyta: 2015 m. liepos-rugpjūčio mėnesių darbai, rugsėjo 

planai, problemos 

2015-10-06, Nr. 9. Svarstyta: 2015 m. III ketvirčio veiklos planų vykdymas, rugsėjo-

spalio mėnesių darbai, problemos, projektų rengimas;  

2015-11-03, Nr. 10. Svarstyta: 2015 m. spalio-lapkričio darbų aptarimas;  

2015-12-02, Nr. 11. Svarstyta: 2015 m. lapkričio-gruodţio darbai ir problemos, 

metinių veiklos planų bei ataskaitų parengimo terminai. 

5.15. Parašyti muziejaus 

tarybos ir gamybinių 

pasitarimų protokolus. 

5.15. Parašyti 4 muziejaus tarybos posėdţių protokolai. J. Ivanauskienė 

5.16. Surengti bendrą 

kolektyvo susirinkimą. 

5.16. Surengtas bendras kolektyvo susirinkimas 2015-12-30. A. Ruseckaitė 

5.17. Tvarkyti personalo 

dokumentaciją. 

5.17. Tvarkyta personalo dokumentacija: priėmimai, atleidimai, vadavimai, atostogų 

rezervo paţymos, parengta 2015 m. muziejaus darbuotojų atostogų eilė. 

J. Ivanauskienė 

5.18. Parengti 2014 metų 

bendrą muziejaus veiklos 

ataskaitą. 

5.18. Parengta 2014 m. muziejaus veiklos tekstinė ir statistinė ataskaitos. Parengtas 

2015 metų muziejaus strateginis veiklos planas ir 2014 m. veiklos ataskaita LR 

kultūros ministerijos strateginio planavimo skyriui. 

J. Ivanauskienė 

5.19. Parengti bendrą 

muziejaus 2015 metų 

veiklos planą ir ataskaitą. 

5.19. Parengtas muziejaus 2015 m. veiklos planas. D. Cibulskienė 

5.20. Paruošti, sutikslinti 

2014 m. ir 2015 m. 

ketvirčių veiklos rezultatus 

steigėjui. 

5.20. Paruošti, sutikslinti 2014 m. IV ketvirčio ir 2015 m. I- IV ketvirčių veiklos 

rezultatai. steigėjui. 

R. Antanaitienė 

R. Rėklytė 

E. Rankauskienė 

D. Cibulskienė 

5.21. Atlikti „Kultūros ir 

meno institucijų veiklos 

vertinimo ir valdymo 

modelio galimybių 

studijos“ analizę, pritaikyti 

rekomendacijas muziejaus 

veikloje. 

5.21. Atlikta „Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio 

galimybių studijos“ analizė, rekomendacijos taikomos muziejaus veikloje. Aptarta 

muziejaus tarybos posėdyje 2015-03-27, protokolas Nr. 1.  (Parengtos eksponatų 

komplektavimo 2015-2017 m. kryptys, strategijos krypčių projektas, eksponatų 

restauravimo konservavimo planas); 

A. Ruseckaitė 
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5.22. Kaupti informaciją, 

naujienas ir medţiagą apie 

šiuolaikinių modernių 

ekspozicijų, saugyklų 

įrengimą, tendencijas, 

kryptis, galimybes. 

5.22. Kaupta informacija apie šiuolaikines modernias ekspozicijas: dalyvauta Kauno 

miesto muziejaus organizuotoje konferencijoje, kontaktuota su įvairių ekspozicinių 

įmonių atstovais, domėtasi naujausiomis tendencijomis. 

 

R. Antanaitienė 

5.23. Vesti muziejaus bei jo 

padalinių lankytojų ir 

paskaitų klausytojų 

apskaitas, naujai suformuoti 

registracijos ţurnalus. 

5.23. Naujai suformuoti registracijos ţurnalai, vedama muziejaus bei jo padalinių 

lankytojų ir paskaitų klausytojų apskaita. Vadovaujantis 2015-01-02 direktorės 

įsakymu Nr. V-4. 

J. Dailidonienė 

5.24. Perţiūrėti paslaugų 

lankytojams kainas, 

įforminti naujas paslaugas, 

nustatyti jų įkainius. 

5.24. Parengtos ir  įformintos naujos paslaugų kainos lankytojams, nustatyti jų 

įkainiai. Patvirtintos 2015-06-26 direktorės įsakymu Nr. V-35. 

E. Rankauskienė 

5.25. Ieškoti rėmėjų 

muziejaus kultūrinės 

veiklos vykdymui. 

5.25. Muziejų parėmė Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Kauko laiptų“ leidykla, 

Kauno meno kūrėjų asociacija (gautos knygos moksleivių konkursų 

apdovanojimams). 

A. Ruseckaitė 

5.26. Dalyvauti muziejaus 

laikinų darbo grupių 

veikloje, Rinkinių 

komplektavimo, Viešųjų 

pirkimų komisijose, 

Muziejaus tarybos darbe. 

5.26. Dalyvauta muziejaus laikinų darbo grupių veikloje, rinkinių komplektavimo, 

viešųjų pirkimų komisijose, Muziejaus tarybos darbe. 

R. Rėklytė 

R. Antanaitienė 

J. Ivanauskienė 

A. Gedutienė 

R. Maţukėlienė 

V. Paplauskienė 

V. Markauskienė 

5.27. Neplanuota Parengtos Maironio lietuvių literatūros muziejaus (Rotušės a. 13, Kaunas) 

ekspozicijų salių įrengimo rekomendacijos ir sąlygos. Dokumentas reikalingas 

rengiant ekspozicijos projektavimo konkurso medţiagą. 

R. Rėklytė 

5.28. Neplanuota 5.28. Pateikti 2014 m. muziejaus sąnaudų duomenys VTIPS (bandomoji 

eksploatacija). 

G. Juodzevičius 

J. Dailidonienė 

5.29. Neplanuota  5.29. Parengti dokumentai advokatui S. Baltrušaičiui dėl sutarties su UAB 

„Restauracija“ vykdymo. 

J.Ivanauskienė  

5.30. Neplanuota 5.30. Parengtas atsiliepimas ir atstovauta Kauno apygardos teismo byloje tarp UAB 

„Restauracija“ bankroto administratoriaus ir UAB „Kauno projektavimo, 

restauravimo ir statybos institutas“  trečiosios šalies teisėmis. 

J.Ivanauskienė 

5.31. Neplanuota 5.31. Atstovauta Kauno apygardos teismo byloje  trečiosios šalies teisėmis „Dėl S. 

Nėries memorialinio muziejaus, patikėjimo teise valdomo Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus, prie pastatų ir įrenginių S. Nėries g. 7 Kaune priskirto 7266 m² 

ţemės sklypo administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus“. 

G. Juodzevičius 

5.32. Neplanuota 5.32. LR kultūros ministerijai pateikta informacija dėl valstybinės ţemės ir dėl G. Juodzevičius 
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korupcijos pasireiškimo nustatymo ir informacijos pateikimo. J. Ivanauskienė 

5.33. Neplanuota 5.33. Dalyvauta VDU lituanistų magistro (8 studentai) ir bakalauro (30 studentų) 

baigiamųjų darbų gynimo komisijoje socialinio partnerio teisėmis. 

A. Ruseckaitė 

5.34. Neplanuota 5.34. Parašytos rekomendacijos, parengti dokumentai: 

- dėl rašytojų E. Janušaičio, M. Macijauskienės, ţurnalisto S. Sabaliausko 

apdovanojimų Kauno miesto tarybai. Visi apdovanoti; 

- dėl rašytojo P. Palilionio, aktorės O. Dautartaitės apdovanojimų G. Petkevičaitės-

Bitės atminimo medaliu LR Seimui; 

- dėl muziejininko A. Verbicko apdovanojimo Muziejininkystės premija LR kultūros 

ministerijai. 

A. Ruseckaitė 

5.35. Neplanuota 5.35. Dalyvauta LMA Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcijos steigiamajame 

susirinkime Kaune. 2015-12-02  

D. Cibulskienė 

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 
   

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (posėdţių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

1.1.1. Organizuoti 20 

rinkinių komisijos posėdţių 

dėl eksponatų atrankos 

dovanojimui ir pirkimui, dėl 

jų vertės nustatymo, 

skyrimo į pagrindinį ir 

pagalbinį fondus, dėl 

eksponatų restauravimo ir 

kitiems klausimams 

svarstyti; parašyti 

protokolus. 

1.1.1. Organizuotas 21 rinkinių komisijos pasėdis; parašyti protokolai: 

Nr. 1, 2015 01 23. Kausimai: meno kūrinio pristatymas ir vertinimas; ekspedicijų 

nuotraukų pristatymas ir vertinimas; litų banknotų ir monetų pristatymas ir 

vertinimas. 

Nr. 2, 2015 02 04. Klausimai: atsakymas V. Krėvės memorialinio buto-muziejaus 

vadovui; numatomos įsigyti muziejinės vertybės; pasiūlymai UNESCO 

nacionaliniam registrui „Pasaulio atmintis“. 

Nr. 3, 2015 03 06. Klausimai: renginių nuotraukų, knygų, ţurnalų pristatymas ir 

vertinimas; P. Visvydo, Liūnės Sutemos ir Ţ. Mikšio archyvinės medţiagos 

pristatymas ir vertinimas; papildomi inventoriniai šifrai. 

Nr. 4, 2015 03 13. Klausimai: A. Liobytės ir A. Bauţos nuotraukų vertinimas; K. 

Ostrausko, Liūnės Sutemos, P. Visvydo archyvinės medţiagos pristatymas ir 

vertinimas; muziejinių vertybių K. Donelaičio rinkiniui pristatymas ir vertinimas. 

Nr. 5, 2015 03 20. Klausimai: A. Vaičiulaičio rinkinio laiškų vertinimas; S. Santvaro 

brolijos, A. Bernoto archyvinės medţiagos ir memorialinių daiktų pristatymas ir 

vertinimas; LR kultūros ministerijos eksponatų vertinimo metodikos aptarimas. 

Nr. 6, 2015 04 03. Klausimai: naujų knygų, euro monetų, renginių nuotraukų 

įsigijimas ir vertinimas; G. Morkūno nuotraukų įsigijimas ir vertinimas; Santvaro 

brolijos archyvinės medţiagos įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 7, 2015 04 24. Klausimai: naujų knygų, renginių nuotraukų įsigijimas ir 

vertinimas; A. Masionio laiškų ir nuotraukų, Liūnės Sutemos, A. Bernoto archyvinės 

medţiagos įsigijimas ir vertinimas; muziejinių vertybių įsigijimo projekto sąmatos 

tikslinimas. 

Nr. 8, 2015 05 15. Klausimai: naujų knygų, J. Kėkšto stalo, J. Grušo archyvinės 

medţiagos įsigijimas ir vertinimas. 

R. Rėklytė 

R. Antanaitienė 

V. Balickienė 
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Nr. 9, 2015 06 12. Klausimai: S. Nėries nuotraukų vertinimas; A. Vaičiulaičio 

rinkinio laiškų vertinimas; naujų knygų, A. Baltrūno, K. Daugėlos archyvinės 

medţiagos, Ţemaitės medalio įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 10, 2015 09 11. Klausimai: įvairių knygų įsigijimo; įvairių muziejinių vertybių 

skyrimas į pagrindinį ir pagalbinį fondus; dovanojamų muziejinių vertybių B. 

Babrausko, G. Tulauskaitės, M. Valančiaus, P. Višinskio, V. Mačernio, S. Nėries, P. 

Cvirkos, Maironio, B. Brazdţionio rinkiniams įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 11, 2015 09 18. Klausimai: J. Grušo memorialinės bibliotekos vertinimas; A. 

Samulionio ir V. Sruogienės laiškų vertinimas; D. Sruogaitės laiškų įsigijimas ir 

vertinimas. 

Nr. 12, 2015 09 25. Klausimai: įvairių knygų įsigijimas; A. Vaičiulaičio archyvinės 

medţiagos įsigijimas ir vertinimas; A. Vaičiulaičio rinkinio laiškų vertinimas. 

Nr. 13, 2015 10 23. Klausimai: B. Jacevičiūtės laiškų J. Degutytei, renginių 

nuotraukų, įvairių asmenų laiškų K. Bradūnui įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 14, 2015 10 30. Klausimai: įvairių autorių archyvinės medţiagos B. Brazdţionio 

rinkiniui įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 15, 2015 11 06. Klausimai: įvairių autorių archyvinės medţiagos, A. Verbos 

rankraščių ir nuotraukų, renginių nuotraukų įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 16, 2015 11 09. Klausimai: A. Vaičiulaičio rinkinio eksponatų vertinimas. 

Nr. 17, 2015 11 13. Klausimai: Maironio kavos servizo, J. Savickio memorialinių 

daikto, rankraščio ir nuotraukos, A. Verbos memorialinių daiktų ir rankraščių, įvairių 

asmenų laiškų Alei Rūtai įsigijimo ir vertinimo, M. Maţvydo medalio pirkimo. 

Nr. 18, 2015 11 27. Kausimai: eksponatų inventorizavimo klaidų taisymas, B. ir V. 

Sruogų namų-muziejaus rinkinio pagalbinio fondo knygų nurašymas. 

Nr. 19, 2015 12 04. Klausimai: naujų knygų pirkimas; nuotraukų iš K. Donelaičio, 

Ţemaitės, K. Bradūno, Šatrijos Raganos, Vaiţganto ekspedicijų  įsigijimas ir 

vertinimas, ţurnalo, laiško, atsiminimų ir suvenyro S. Nėries memorialinio 

muziejaus rinkiniui įsigijimas ir vertinimas, A. Ruseckaitės knygų ir rankraščio 

įsigijimas ir vertinimas, V. Jacikevičiaus, R. Pakėnienės, J. Takarevičiaus, P. Širvio 

rankraščių įsigijimas ir vertinimas. 

Nr. 20, 2015 12 11. Klausimai: restauruotų eksponatų pervertinimas, eksponatų 

perkėlimas iš pagalbinio į pagrindinį fondą, nuotraukų, atvirukų ir knygų pirkimas. 

Nr. 21, 2015 12 22. Klausimai: knygų pirkimas. 

1.1.2. Įvertinti tikrąja 

finansine verte 2015 m. 

įsigytus eksponatus; 

1.1.2. Įvertinta tikrąja finansine verte 3909 vnt. 2015 m. įsigytų eksponatų. R. Rėklytė 

1.1.3. Įvertinti tikrąja 

finansine verte 1000 

eksponatų, kurie buvo 

registruoti vieno euro verte. 

1.1.3. Įvertinta tikrąja verte 1059 vnt. eksponatų, kurie buvo registruoti vieno euro 

verte: 

- Centriniai fondai – 637 

- Vilniaus rašytojų fondai – 103 

 

 

R. Rėklytė 

D. Jasinskienė 
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- S. Nėries memorialinio muziejaus fondai – 111 

- J. Grušo memorialinio muziejaus fondai – 100 
 - B. ir V. Sruogų namų-muziejaus fondai – 108 

I. Aleksaitienė 

N. Majerienė 

B. Glaznerienė 
1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius įsigyta) 

1.2.1. Pirkimo ir 

dovanojimo būdu įsigyti 

3500 vnt. eksponatų į 

įvairių autorių rinkinius 

centriniuose muziejaus 

fonduose ir padaliniuose:  

1.2.1. Pirkimo ir dovanojimo būdu įsigyta 3909 vnt. eksponatų į įvairių autorių 

rinkinius centriniuose muziejaus fonduose ir padaliniuose: 3685 vnt. dovanoti; 

224 vnt. pirkti (suma 5204,90 Eur): 146 knygynuose ir prekybos įmonėje (suma 

1454,90 Eur), 78 iš privačių asmenų (suma 3750 Eur): 

R. Rėklytė 

- Fondai – 210 - Fondai – 335 R. Rėklytė 

V. Pačėsaitė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 420 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 423 J. Ivanauskienė 

V. Lincevičiūtė 

- Seniausios literatūros 

skyrius – 20 

- Seniausios literatūros skyrius – 23 A. Gedutienė 

- Senosios literatūros 

skyrius – 50 

- Senosios literatūros skyrius – 69 R. Maţukėlienė 

- Išeivių literatūros 

skyrius – 2 020 

- Išeivių literatūros skyrius – 2065 V. Paplauskienė 

- Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 500 

- Šiuolaikinės literatūros skyrius – 676 V. Markauskienė 

A. Protienė 

E. Kazlauskas 

- B. ir V. Sruogų namai-

muziejus – 50 

- B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 60 B. Glaznerienė 

- Vaikų literatūros 

muziejus – 110 

- Vaikų literatūros muziejus – 114 D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 40 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 43 I. Aleksaitienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 30 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 32 N. Majerienė 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 50 

- J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 56 A. Pakėnas 

- Neplanuota - Pavaduotoja muziejininkystei – 13 R. Antanaitienė 
1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 
1.3.1. Vykdyti 10 

ekspedicijų, rinkti 

prisiminimus, fiksuoti 

memorialines vietas. Vykti 

į 1 išvyką: 

1.3.1. Vykdyta 11 ekspedicijų, rinkti prisiminimai, fiksuotos memorialinės 

vietos. Vykta į 1 išvyką: 

R. Antanaitienė 

Seniausios literatūros Seniausios literatūros skyrius: A. Gedutienė 
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skyrius: 

- ekspedicija, skirta 

Dionizui Poškai (Bijotai, 

Šilalės r). 

- ekspedicija, skirta Dionizui Poškai (Bijotai, Kaltinėnai, Šilalės r). Vykdyta 2015-09-

10. 

Senosios literatūros 

skyrius: 

- ekspedicija, skirta 

Šatrijos Raganai  

(Kelmės r.) ir Ţemaitės 

(Plungės r.) gimtųjų vietų 

filmavimui būsimai 

literatūros ekspozicijai. 

Senosios literatūros skyrius: 

- ekspedicija, skirta Šatrijos Raganai (Kelmės r.). Vykdyta 2015-10-13; 

- ekspedicija, skirta Ţemaitei (Plungės r.). Vykdyta 2015-10-13. 

 

N. Raiţytė  

 

R. Maţukėlienė 

 

Išeivių literatūros skyrius:  

- ekspedicija, skirta 

Faustui Kiršai 
(Senadvarys (Zarasų r.), 

Vilnius. Jeigu bus 

finansavimas – Putnamas, 

Bostonas); 

- ekspedicija, skirta 

Kaziui Bradūnui (Kiršai 

(Vilkaviškio r.), Alvitas, 

Vilnius. Jeigu bus 

finansavimas – Čikaga, 

Baltimorė). 

Išeivių literatūros skyrius:  

- ekspedicija, skirta Faustui Kiršai: 

Zarasai-Senadvarys-Antalieptė-Antazavė-Dusetos. Vykdyta liepos 14–15 d.  

 

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

Putnamas-Bostonas-Čikaga-Baltimorė (JAV). Vykdyta rugsėjo 29 d. – gruodţio 12 

d.; 

V. Paplauskienė 

- ekspedicija, skirta Kaziui Bradūnui: 

Kiršai-Alvitas-Paeţeriai-Vilkaviškis. Vykdyta rugsėjo 21 d.;  

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

Putnamas-Bostonas-Čikaga-Baltimorė (JAV). Vykdyta rugsėjo 29 d. – gruodţio 12 

d. 

V. Paplauskienė 

 

Šiuolaikinės literatūros 

skyrius:  

- ekspedicija, skirta 

Antanui Kalanavičiui 
(Nedzingė, 

Sapiegiškė,Varėnos r.); 

- ekspedicija, skirta Bitei 

Vilimaitei (Lazdijai); 

- ekspedicija, skirta 

Romualdui Granauskui 

(Vilnius, Mosėdis). 

Šiuolaikinės literatūros skyrius:  

- ekspedicija, skirta Antanui Kalanavičiui: Nedzingė, Sapiegiškė,Varėnos r. Vykdyta 

2015-06-05; 

- ekspedicija, skirta Bitei Vilimaitei: Lazdijų r. Aviţienių kaimas. Vykdyta 2015-10-06; 

- ekspedicija, skirta Romualdui Granauskui: Vilnius. I dalis.  

 

E. Kazlauskas 

 

A. Protienė 

V. Markauskienė 

Vaikų literatūros 

muziejus:  

- ekspedicija, skirta Almai 

Karosaitei (Vilnius, Birţų r.); 

Vaikų literatūros muziejus:  

- ekspedicija, skirta Almai Karosaitei: sausio 19 d. vykta į rašytojos 70-mečio 

minėjimą Rašytojų klube Vilniuje, uţrašyti atsiminimai. 

 

D.Šarkanauskaitė 
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- ekspedicija, skirta 

Vytautei Ţilinskaitei 

(Vilnius). 

- ekspedicija, skirta Vytautei Ţilinskaitei. Vykdyta lapkričio 20 d. V. Petrikienė 

J. Tumo-Vaižganto 

memorialinis butas-

muziejus:  

 išvyka į Malaišius 
(tradicinė talka Vaiţganto 

tėviškėje); 

 ekspedicija „Juozas 

Tumas Daugpilyje ir 

Mintaujoje“. 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus:  

- išvyka į Malaišius (tradicinė talka Vaiţganto tėviškėje). 2015 m. balandţio mėn.; 

- ekspedicija „Juozas Tumas – Vaiţgantas Daugpilyje“. Kaunas-Daugpilis-Kaunas. 

Vykta 2015 m. rugsėjo 25 d. 

 

A. Pakėnas 

A. Ruseckaitė 

A. Pakėnas 

Z. Baltrušis 

1.4. Kiti darbai 1.4.1. Parašyti 10-ies 

ekspedicijų dienoraščius. 
1.4.1. Parašyti 11-os ekspedicijų dienoraščiai: 

- „Dionizo Poškos keliais“; 

- „Šatrijos Raganai skirta ekspedicija“; 

- „Ţemaitei skirta ekspedicija. I dalis“; 

- „Fausto Kiršos gyvenimo keliais“; 

- „Kazio Bradūno gyvenimo keliais“; 

- „Antanui Kalanavičiui skirta ekspedicija“; 

- „Bitės Vilimaitės gyvenimo keliais“; 

- „Romualdo Granausko ekspedicija. I dalis“; 

- „Alma Karosaitė“; 

- „Vytautė Ţilinskaitė“; 

- „Juozas Tumas Latvijoje“. 

 

A. Gedutienė 

N. Raiţytė 

R. Maţukėlienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

E. Kazlauskas 

A. Protienė 

V. Markauskienė 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

A. Pakėnas 

1.4.2. Sekti literatūros 

naujienas ir rūpintis 

lituanistinių leidinių 

įsigijimu. 

1.4.2. Sektos literatūrinės naujienos (naujų knygų ir kitų leidinių naujienos, įvairių 

ţanrų populiariausių ir kt. knygų rinkimų rezultatai) ir rūpintasi lituanistinių leidinių 

įsigijimu: įsigyta 87 vnt. naujų knygų. 

V. Pačėsaitė 

 1.4.3. Eksponatų kaupimo 

tikslu lankytis 

literatūriniuose renginiuose, 

įvykiuose, antikvariatuose, 

pas privačius asmenis. 

1.4.3. Eksponatų kaupimo tikslu lankytasi literatūriniuose renginiuose, įvykiuose, 

antikvariatuose, pas privačius asmenis. Iš antikvariatų įsigyta pirkimo būdu; iš 

privačių asmenų ir pirkta, ir gauta dovanų: knygų, rankraščių, laiškų, fotografijų, 

meno kūrinių.  

R. Antanaitienė 

R. Maţukėlienė 

A. Gedutienė 

1.4.4. Eksponatų kaupimo 

tikslu bendrauti su 

rašytojais ir jų artimaisiais, 

susirašinėti. 

1.4.4. Eksponatų kaupimo tikslu bendrauta su rašytojais ir jų artimaisiais, 

susirašinėta: 
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- su A. ir B. Čipkais, A. ir T. Landsbergiais, A. ir V. Aisčiais, D., J. ir A. 

Vaičiulaitytėmis, G. Blekaitiene, D. Ostrauskiene, R. Kavoliene, J. Švabaite-

Giliene, P. Visvydu, V. Lembertu, A. Ţemaitaičiu, I. Natkevičiene, N. ir U. 

Railaitėmis, D. Kaupiene-Augūniene, R. Arbaite ir kt. dėl išeivių rašytojų 

archyvų perdavimo iš JAV į Lietuvą. Archyvai gauti; 

- su V. Skrupskelyte, S. Ţuku, I. Kazel, A. Šimkumi, D. Ostrauskiene, V. Aistyte-

Valaitis, Ţ. Gimbutaite dėl eksponatų gavimo. 

V. Paplauskienė 

- su D. Palukaitiene dėl eksponatų S. Nėries memorialiniam muziejui. Gautos 8 

knygos; 

- su N. Macijauskiene dėl eksponatų. Gautas M. Macijauskienės archyvas; 

- su V. M. Krakauskaite ir B. Minkevičiene – gautas E. Krakauskienei dovanotas 

Maironio servizas; 

- su T. Staniku – gauti Vydūno draugijos leidiniai. 

R. Antanaitienė 

- su J. Mikelinsko sūnumi dėl eksponatų. Gauta archyvinio palikimo dalis. E. Kazlauskas 

- su Skuodo R. Granausko bibliotekos darbuotojais bei su Literatūros ir tautosakos 

instituto darbuotoju V. Gasiliūnu. Gauta nuotraukų, liudijančių R. Granausko 

atminimo įamţinimą. 

V. Markauskienė 

- su G. Ūseliene bendrauta dėl B. Babrausko, su S. Krikščiūnaite – dėl J. Savickio 

eksponatų gavimo. Įsigyti 34 eksponatai . 

N. Raiţytė 

1.4.5. Koordinuoti 

ekspedicijų vykdymą, 

apibendrintus ekspedicijų 

rezultatus paskelbti 

svetainėje. 

1.4.5. Koordinuotas ekspedicijų vykdymas: parengtas ekspedicijų grafikas. 2014 m. 

apibendrinti ekspedicijų rezultatai paskelbti muziejaus svetainėje. 

R. Antanaitienė 

2. Eksponatų apskaita    
2.1. Pirminė apskaita 

(išrašytų priėmimo aktų, 

įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

2.1.1. Parašyti 120 

eksponatų priėmimo aktų, 

juose įrašyti 3500 

eksponatų: 

2.1.1. Parašyti 135 eksponatų priėmimo aktai, juose įrašyti 3909 eksponatai:  

- Fondai: 25 / 210 - Fondai: 43 / 335 R. Rėklytė 

V. Pačėsaitė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius: 10 / 

420 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius: 10 / 423 J. Ivanauskienė 

- Seniausios literatūros 

skyrius: 2 / 20 

- Seniausios literatūros skyrius: 6 / 23 A. Gedutienė 

- Senosios literatūros 

skyrius: 5 / 50 

- Senosios literatūros skyrius: 6 / 69 R. Maţukėlienė 

- Išeivių literatūros - Išeivių literatūros skyrius: 22 / 2065 A. Brazaitienė 
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skyrius: 40 / 2020 J. Davidavičiūtė 

- Šiuolaikinės literatūros 

skyrius: 20 / 500 

- Šiuolaikinės literatūros skyrius:  20 / 676 V. Markauskienė 

A. Protienė 

E. Kazlauskas 

- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus: 2 / 50 

- V. ir B. Sruogų namai-muziejus: 2 / 60 B. Glaznerienė 

- Vaikų literatūros 

muziejus: 5 / 110 

- Vaikų literatūros muziejus: 5 / 114 D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus: 4 / 40 

- S. Nėries memorialinis muziejus: 8 / 43 I. Aleksaitienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus: 2 / 30 

- J. Grušo memorialinis muziejus: 1 / 32 N. Majerienė 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus: 5 / 50 

- J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus: 11 / 56 A. Pakėnas 

- Pavaduotoja 

muziejininkystei 

- Pavaduotoja muziejininkystei: 1 / 13 R. Antanaitienė 

2.1.2.  Į pirminės 

apskaitos knygas įrašyti 

3500 eksponatų: 

2.1.2.  Į pirminės apskaitos knygas įrašyti 3909 eksponatai:  

- Fondai – 2960 - Fondai – 3354 V. Pačėsaitė 

I. Sodeikienė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 420 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 423 V. Lincevičiūtė 

- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 50 

- V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 60 B. Glaznerienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 40 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 40 I. Aleksaitienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 30 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 32 N. Majerienė 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

2.2. Inventorinti 4000 

pagrindinio fondo 

eksponatų: 

2.2. Suinventorinti 4073 pagrindinio fondo eksponatai:   

Fotonuotraukos – 1144  Rankraščiai – 218 

Dokumentai – 143 Laiškai – 1631 

Knygos – 129 Spauda – 51 

Meno kūriniai – 41 Memorialiniai daiktai  

ir mem. biblioteka – 716 

- Fondai – 300 - Fondai – 337 D. Jasinskienė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 300 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 300 J. Ivanauskienė 

V. Lincevičiūtė 

- Seniausios literatūros - Seniausios literatūros skyrius – 100 A. Gedutienė 
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skyrius – 100 

- Senosios literatūros 

skyrius – 200 

- Senosios literatūros skyrius – 206 R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

- Išeivių literatūros 

skyrius – 200 

- Išeivių literatūros skyrius – 200 J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

- Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 300 

- Šiuolaikinės literatūros skyrius – 304 V. Markauskienė 

E. Kazlauskas 

A. Protienė 

- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 600 

- V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 605 B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

- Vaikų literatūros 

muziejus – 500 

- Vaikų literatūros muziejus – 502 D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 600 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 605 I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 600 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 611 N. Majerienė  

D. Ţilionienė 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 300 

- J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 305 A. Pakėnas 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 
2.3.1. Parašyti 4000 

mokslinės kartotekos 

kortelių (pasų): 

2.3.1. Parašytos 4025 mokslinės kartotekos kortelės (pasai):  

- Fondai – 300 - Fondai – 300 D. Jasinskienė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 300 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 300 J. Ivanauskienė 

 

- Seniausios literatūros 

skyrius – 100 

- Seniausios literatūros skyrius – 100 A. Gedutienė 

- Senosios literatūros 

skyrius – 200 

- Senosios literatūros skyrius – 203 R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

- Išeivių literatūros 

skyrius – 200 

- Išeivių literatūros skyrius – 200 J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

- Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 300 

- Šiuolaikinės literatūros skyrius – 304 V. Markauskienė 

E. Kazlauskas 

A. Protienė 

- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 600 

- V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 603 B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

- Vaikų literatūros 

muziejus – 500 

- Vaikų literatūros muziejus – 501 D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 600 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 605 I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 
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- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 600 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 608 N. Majerienė  

D. Ţilionienė 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 300 

- J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 301 A. Pakėnas 

2.3.2. Parašyti 10 520 

informacinių kartotekos 

kortelių: 

2.3.2. Parašytos 10 670 informacinės kartotekos kortelės:  

Fondai: 

parašyti 9000 informacinių 

kortelių ir jas išskirstyti. 

Fondai: 

parašyta ir išskirstyta 9031 informacinė kartotekos kortelė. 

D. Gaiţauskienė 

G. Venslovienė 

Bern. Brazdţionio rinkinio 

skyrius: 

parašyti 1400 informacinių 

kortelių ir jas išskirstyti. 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius: 

parašyta ir išskirstyta 1507 informacinės kortelės. 

V. Lincevičiūtė 

V. ir B. Sruogų namai-

muziejus: 

parašyti 50 informacinės 

kartotekos kortelių. 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus: 

parašyta 60 informacinės kartotekos kortelių. 

B. Glaznerienė 

S. Nėries memorialinis 

muziejus: 

parašyti 40 informacinės 

kartotekos kortelių. 

S. Nėries memorialinis muziejus: 

parašyta 40 informacinės kartotekos kortelių. 

I. Aleksaitienė 

J. Grušo memorialinis 

muziejus:  

parašyti 30 informacinės 

kartotekos kortelių. 

J. Grušo memorialinis muziejus:  

parašytos 32 informacinės kartotekos kortelės. 

J. Čelkienė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

2.4.1. Perkelti 20 vertingų 

eksponatų iš pagalbinio 

fondo į pagrindinį. 

2.4.1. Perkelti 23 vertingi eksponatai iš pagalbinio fondo į pagrindinį. R. Rėklytė 

2.4.2. Nurašyti 250 

pagalbinio fondo eksponatų 

dėl jų menkavertiškumo ir 

būklės. 

2.4.2. Nurašyta 308 vnt. B. ir. V. Sruogų namų-muziejaus rinkinio pagalbinio fondo 

eksponatų (knygų) dėl jų menkavertiškumo ir būklės. 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

2.5. Kiti darbai 2.5.1. Tvarkyti fondų 

dokumentaciją (eksponatų 

priėmimo aktus, eksponatų 

išdavimo iš fondų aktus, 

deponavimo sutartis ir kt.) 

centriniuose fonduose ir 

2.5.1 Tvarkyta fondų dokumentacija (eksponatų priėmimo aktai, eksponatų išdavimo 

iš fondų aktai). 

R. Rėklytė 

I. Sodeikienė 

G. Venslovienė 

D. Jasinskienė  

J. Ivanauskienė 
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padaliniuose. 

2.5.2. Išduoti eksponatus 

parodoms, ekspozicijoms, 

leidybai ir t.t. bei vesti 

metinę eksponatų apskaitą 

rūšimis. 

2.5.2. Išduota 3168 vnt. eksponatų parodoms, leidybai ir t.t. bei vesta metinė 

eksponatų apskaita rūšimis.  

I. Sodeikienė 

G. Venslovienė 

V. Pačėsaitė 

D. Jasinskienė  

V. Lincevičiūtė 

N. Majerienė 

2.5.3. Atrinkti ir išduoti 

4000 vnt. eksponatų 

inventorinimui.  

2.5.3. Atrinkti ir išduoti 4073 eksponatai inventorinimu J.Ivanauskienė 

I. Sodeikienė 

D. Jasinskienė 

 B. Glaznerienė 

2.5.4. Paruošti naudojimui 

inventorines knygas: 

sunumeruoti ir perrišti 

lapus. 

2.5.4. Paruoštos naudojimui 7 inventorinės knygos: sunumeruoti ir perrišti lapai. V. Balickienė 

D. Gaiţauskienė 

2.5.5. Rašyti inventorinimo 

numerius į pirminės 

apskaitos knygas ir 

kartotekas. 

2.5.5. Rašyti inventorinimo numeriai į pirminės apskaitos knygas ir kartotekas. V. Balickienė 

D. Gaiţauskienė 

D. Jasinskienė  

R. Pranskaitienė 

V. Lincevičiūtė 

I. Aleksaitienė 

V. Bareišaitė 

J. Čelkienė 

2.5.6. Sekti eksponatų 

judėjimą, grąţinimą ţymėti 

vidaus judėjimo aktuose. 

2.5.6. Sektas eksponatų judėjimas, grąţinimas ţymėtas vidaus judėjimo aktuose. R. Rėklytė 

I. Sodeikienė 

G. Venslovienė 

D. Jasinskienė 

2.5.7. Sutvarkyti uţbaigtas 

pirminės apskaitos knygas, 

įrašyti numerius, eksponatų 

ir saugojimo vienetų skaičių 

bei pastebėtus netikslumus. 

2.5.7. Sutvarkyta, uţbaigta pirminės apskaitos knyga GEK XXVIII: įrašyti numeriai, 

įvertintų eksponatų kainos, eksponatų ir saugojimo vienetų skaičius bei pastebėti 

netikslumai. 

R. Rėklytė 

2.5.8. Sutvarkyti uţbaigtas 

inventorinimo knygas, 

ištaisyti pastebėtus 

netikslumus bei klaidas. 

2.5.8. Sutvarkytos uţbaigtos inventorinimo knygos, ištaisyti pastebėti netikslumai, 

suskaičiuoti inventorinti eksponatai. 

R. Antanaitienė 

2.5.9. Tvarkyti GEK„o ir 

autorinę kartotekas. 

2.5.9. Tvarkyta GEK'o ir autorinė kartotekos. D. Gaiţauskienė 

G. Venslovienė 

2.5.10. Parengti 2014 m. 

gautų eksponatų analizę. 

2.5.10. Parengta 2014 m. gautų eksponatų analizė. R. Rėklytė 
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2.5.11. Atlikti 

inventorinimo ir mokslinių 

pasų kiekybės, kokybės 

analizę, parengti medţiagą 

ir suorganizuoti 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarą. 

2.5.11. Atlikta inventorinimo ir mokslinių pasų kiekybės, kokybės analizė, parengta 

medţiaga ir suorganizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras muziejaus darbuotojams 

(2015-12-17). 

R. Antanaitienė 

2.5.12. Paruošti metinę 

inventorinimo statistiką 

pagal eksponatų rūšis. 

2.5.12. Paruošta metinė inventorinimo statistika pagal eksponatų rūšis. R. Antanaitienė 

2.5.13. Neplanuota 2.5.13. Išeivių literatūros skyriaus archyvinės medţiagos tvarkymas: parengta 

Rinkinių komisijai 2016-iesiems 66 aktai, kuriuose įrašyti 6440 vnt. eksponatų.  

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 
3. Eksponatų apsauga ir 

prieţiūra 
   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

3.1.1. Parengti eksponatų 

tikrinimo planą ir dalyvauti 

Vilniaus fondų, S. Nėries, J. 

Grušo ir V. ir B. Sruogų 

namų muziejų, Bern. 

Brazdţionio rinkinių 

skyriaus tikrinimo darbe. 

3.1.1. Parengtas eksponatų tikrinimo planas, direktorės patvirtintas 2015 m. kovo 30 

d. įsakymu Nr. V-21. Dalyvauta S. Nėries ir J. Grušo memorialinių muziejų, 

Vilniaus fondų ir B. ir V. Sruogų muziejaus rinkinių tikrinimo darbe. 

R. Rėklytė 

I. Sodeikienė 

 

3.1.2. Atlikti dalinį fondų 

tikrinimą (6100 vnt.) 

centriniuose muziejaus 

fonduose ir padaliniuose 

bei parašyti pažymas: 

Centriniai fondai – 2000 

Vilniaus rašytojų fondai – 

1000 

Bern. Brazdţionio rinkinio 

skyriaus fondai – 800 

S. Nėries memorialinio 

muziejaus fondai – 1000 

J. Grušo memorialinio 

muziejaus fondai – 800 

B. ir V. Sruogų namų-

muziejaus fondai – 500 

3.1.2. Atliktas dalinis fondų tikrinimas (6095 vnt.) padaliniuose bei parašytos 

pažymos: 

Centriniai fondai – 2001:  
ER – 1711, F – 144, MD – 109, S(R) – 31, MK – 6 
Vilniaus rašytojų fondai – 1003 (F)  

Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus fondai – 785: MD – 470, MK – 194, D – 112, 

S(R) – 9 

S. Nėries mem. muziejaus fondai – 1002 (F) 

J. Grušo memorialinio muziejaus fondai – 800 (MB) 

B. ir V. Sruogų namų-muziejaus fondai – 504 (F) 

 

 

R. Rėklytė  

 

D. Jasinskienė 

J. Ivanauskienė 

 

I. Aleksaitienė 

N. Majerienė 

B. Glaznerienė 

3.1.3. Patikrinti Vaikų 

literatūros muziejaus 

ekspozicijoje esančius 

3.1.3. Patikrinti Vaikų literatūros muziejaus ekspozicijoje esantys pagrindinio fondo 

eksponatai (121 vnt.). 

D.Šarkanauskaitė 
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pagrindinio fondo 

eksponatus. 

3.1.4. Patikrinti J. Tumo-

Vaiţganto memorialinio 

muziejaus ekspozicijoje 

esančius eksponatus. 

3.1.4. Patikrinti J. Tumo-Vaiţganto memorialinio muziejaus ekspozicijoje esantys 

eksponatai (533). 

A. Pakėnas 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

eksponatų grupes ir kiekį) 

3.2. Restauruoti-

konservuoti 25 eksponatus; 

uţpildyti restauravimo 

pasus. 

3.2. Restauruota-konservuota 33 vnt. eksponatų, užpildyti 33 vnt. eksponatų 

restauravimo pasų:  

3.2.1. Muziejaus popieriaus restauratorės restauravo-konservavo 25 vnt. eksponatų:  

- restauruota 18 vnt. eksponatų – spauda (2 vnt.), knygos (7 vnt.), rankraščiai (1vnt.), 

spaudiniai (5 vnt.), nuotraukos (2 vnt.), dokumentai (1 vnt.);  

- konservuota 7 knygų įrišimai;  

3.2.2. Restauruoti 8 memorialiniai daiktai („Maironio ir P. Babicko rinkinių 

eksponatų restauravimo“ projektas): Maironio rinkinio fotelis, penkios kėdės (darbus 

atliko Vytauto Didţiojo karo muziejaus restauratoriai) ir laikrodis (darbus atliko 

restauratorius Vytautas Petrikėnas); P. Babicko rinkinio paveikslas (darbus atliko 

Lietuvos dailės muziejaus restauratoriai). 

R. Rėklytė 

A. Vaitiekūnaitė  

D. Veselauskienė  

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdţių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių 

kiekį, atliktus  pagrindinius 

prieţiūros ir tvarkymo 

darbus) 

3.4. Prižiūrėti eksponatų 

saugojimo sąlygas 

saugyklose  ir 

ekspozicijose: 

3.4. Priţiūrėtos eksponatų saugojimo sąlygos saugyklose ir ekspozicijų salėse:  

3.4.1. Patikrinti deponuotų 

eksponatų būklę ir 

saugojimo sąlygas 

ekspozicijoje ir saugyklose 

bei informuoti muziejus 

raštu, iš kurių eksponatai 

yra deponuoti; prašyti 

pratęsti depozito laiką.  

3.4.1. Patikrinta deponuotų eksponatų būklė ir saugojimo sąlygos ekspozicijoje ir 

saugyklose bei informuoti raštu muziejai, iš kurių eksponatai yra deponuoti; prašyta 

pratęsti depozito laiką. 

R. Rėklytė 

3.4.2. Sekti eksponatų būklę 

ir saugojimo sąlygas 

Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus centrinių fondų, 

buvusio Vilniaus rašytojų 

memorialinio muziejaus, 

Bern. Brazdţionio rinkinio 

saugyklose ir ekspozicinėse 

salėse. Audinius vėdinti 

3.4.2. Sekta eksponatų būklė ir saugojimo sąlygos Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus centriniuose fonduose, buvusio Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus 

fonduose, Bern. Brazdţionio rinkinio saugyklose: eksponatų valymas, temperatūros 

ir drėgmės registravimas ir reguliavimas. 

R. Rėklytė 

I. Sodeikienė  

G. Venslovienė 

V. Balickienė 

D. Jasinskienė  

J. Ivanauskienė 

V. Lincevičiūtė 
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lauke, valyti dulkes nuo 

eksponatų, stebėti ir fiksuoti 

drėgmę bei temperatūrą. 

3.4.3. Sekti eksponatų būklę 

ir saugojimo sąlygas 

memorialiniuose S. Nėries, 

J. Grušo, B. ir V. Sruogų, J. 

Tumo-Vaiţganto bei Vaikų 

literatūros muziejuose; 

priţiūrėti 26 ekspozicinėse 

salėse esančius eksponatus. 

3.4.3. Sekta eksponatų būklė ir saugojimo sąlygos memorialiniuose S. Nėries, J. 

Grušo, B. ir V. Sruogų, J. Tumo-Vaiţganto bei Vaikų literatūros muziejuose; 

priţiūrėti 26 ekspozicinėse salėse esantys eksponatai. 

I. Aleksaitienė 

B. Glaznerienė 

N. Majerienė 

D.Šarkanauskaitė 

A. Pakėnas 

3.5. Kiti darbai 3.5.1. Techniškai tvarkyti 

naujus ir grįţusius į fondus 

eksponatus (eksponatų 

skirstymas rūšimis, uţrašai 

ant eksponatų, vokų, 

aplankų – pastovios 

eksponato vietos 

fiksavimas). 

3.5.1. Techniškai tvarkyti nauji ir grįţusieji į fondus eksponatai – 8938 vnt. 

(eksponatų skirstymas rūšimis, uţrašai ant eksponatų, vokų, aplankų – pastovios 

eksponato vietos fiksavimas). 

I. Sodeikienė 

G. Venslovienė 

D. Jasinskienė 

V. Lincevičiūtė 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

N. Majerienė 

J. Čelkienė 

3.5.2. Pildyti restauruotinų 

eksponatų būklės kartoteką 

ir sąrašus. 

3.5.2. Pildyta restauruotinų eksponatų būklės kartoteka ir sąrašai (10 vnt.). J. Ivanauskienė 

3.5.3. Atnaujinti eksponatų 

topografinius sąrašus 

centrinių fondų saugyklose. 

3.5.3. Atnaujinta dalis eksponatų topografinių sąrašų centrinių fondų saugyklose – 

knygų ir spaudos, memorialinių daiktų bei nerėmintos grafikos. 

R. Rėklytė 

3.5.4. Atlikti Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus būklės vertinimo 

ataskaitos pagal projektą 

„Individualus muziejaus 

prevencinio konservavimo 

planas“ analizę ir parengti 

medţiagą kvalifikacijos 

kėlimo seminarui. 

3.5.4. Atlikta Maironio lietuvių literatūros muziejaus būklės vertinimo ataskaitos 

pagal projektą „Individualus muziejaus prevencinio konservavimo planas“ analizė ir 

parengta medţiaga kvalifikacijos tobulinimo seminarui, kuris įvyko 2015-06-25 

Maironio muziejuje.  

R. Rėklytė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 
 

 

  

1.Muziejaus lankytojai 

(pagal filialus, tikslines 

grupes) 

Aptarnauti 40 500 

lankytojų muziejaus 

ekspozicijose: 

Aptarnauta 50 399 lankytojai muziejaus ekspozicijose:  

Centras – 19 500: Centras – 28500: E. Rankauskienė 
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- Pavieniai lankytojai – 

1500 

- Ekskursantai – 1200 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 2500 

- Renginių lankytojai – 

6000 

- Paskaitų klausytojai – 

2000 

- Parodų lankytojai – 

6300 (4000 – kilnojamųjų 

parodų lankytojai). 

- Pavieniai lankytojai – 926 

- Ekskursantai – 2708 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 3101 

- Renginių lankytojai – 11131 

- Paskaitų klausytojai – 3549 

- Parodų lankytojai – 7085 (3780 – kilnojamųjų parodų lankytojai). 

S. Nėries memorialinis 

muziejus – 7000: 

- Pavieniai lankytojai – 

800 

- Ekskursantai – 3700 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 1700 

- Renginių lankytojai – 

800 

S. Nėries memorialinis muziejus – 7081: 

- Pavieniai lankytojai – 1368 

- Ekskursantai – 2930 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 2016 

- Renginių lankytojai – 767 

I. Aleksaitienė 

V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 3000: 

- Pavieniai lankytojai – 

500 

- Ekskursantai – 900 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 1100 

- Renginių lankytojai – 

500 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 3357: 

- Pavieniai lankytojai – 599 

- Ekskursantai – 1161 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 1045 

- Renginių lankytojai – 552 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

Vaikų literatūros muziejus – 

5000: 

- Pavieniai lankytojai – 

1500 

- Ekskursantai – 800 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 2200 

- Renginių lankytojai – 

500 
 

Vaikų literatūros muziejus – 5198: 

- Pavieniai lankytojai – 1777 

- Ekskursantai – 517 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 2033 

- Renginių lankytojai – 871 

D.Šarkanauskaitė 
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J. Grušo memorialinis 

muziejus – 3500: 

- Pavieniai lankytojai – 

900 

- Ekskursantai – 600 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 1100 

- Renginių lankytojai – 

900 

J. Grušo memorialinis muziejus – 3678: 

- Pavieniai lankytojai – 1238 

- Ekskursantai – 533 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 998 

- Renginių lankytojai – 909 

N. Majerienė 

J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 2500: 

- Pavieniai lankytojai – 

400 

- Ekskursantai – 500 

- Edukacinių uţsiėmimų 

dalyviai – 600 

- Renginių lankytojai – 

1000 

J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 2585: 

- Pavieniai lankytojai – 87 

- Ekskursantai – 1508 

- Edukacinių uţsiėmimų dalyviai – 252 

- Renginių lankytojai – 738 

A. Pakėnas 

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

2. Vesti 495 edukacinius 

užsiėmimus pagal 

parengtas edukacinių 

programų temas, parengti 

29 naujas edukacinių 

programų temas: 

2. Pravesti 508 edukaciniai užsiėmimai pagal parengtas edukacinių programų 

temas, parengta 30 naujų edukacinių programų temų: 

 

Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje: 

2.1. Vesti 120 edukacinių 

programų moksleiviams, 

suaugusiems bei šeimoms 

pagal parengtas edukacinių 

programų temas: 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje: 

2.1. Vesta 141 edukacinė programa moksleiviams, suaugusiems bei šeimoms pagal 

parengtas edukacinių programų temas: 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

- Paţintis su Maironio 

namais ir kūryba 

(pradinių klasių 

moksleiviams); 

- Paţintis su Maironio namais ir kūryba (pradinių klasių moksleiviams) – 4;  

- Maironio namų ir sodo 

labirintuose (5–6 klasių 

moksleiviams); 

- Maironio namų ir sodo labirintuose (5–6 klasių moksleiviams) – 6;  

- Viešnagė Maironio - Viešnagė Maironio namuose (5–9 klasių moksleiviams) – 35;  



 26 

namuose (5–9 klasių 

moksleiviams); 

- Maironio gyvenimo ir 

kūrybos takais (9–12 

klasių moksleiviams); 

- Maironio gyvenimo ir kūrybos takais (9–12 klasių moksleiviams) – 37;  

- Nuo plunksnos iki 

knygos (2–6 klasių 

moksleiviams); 

- Nuo plunksnos iki knygos (2–6 klasių moksleiviams) – 4;  

- Iliustruojame pasaką 

(pradinių klasių 

moksleiviams); 

- Iliustruojame pasaką (pradinių klasių moksleiviams) – 2;  

- Vaidinimas pagal 

Maironio poemą „Jūratė 

ir Kastytis“ (6–9 klasių 

moksleiviams); 

- Vaidinimas pagal Maironio poemą „Jūratė ir Kastytis“ (6–9 klasių moksleiviams) 

– 7; 

 

- Ką pasakoja daiktai apie 

Maironį (5–8 klasių 

moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Paţintis su lietuvių 

rašytojais (pavieniams 

lankytojams); 

- Paţintis su lietuvių rašytojais (pavieniams lankytojams) – 2;  

- Ţemaitė ir jos epocha 

(moksleiviams, 

suaugusiems); 

- Ţemaitė ir jos epocha (moksleiviams): „Ţemaitiška mokyklėlė“ – 10;  

- Poţemio galerija: 

rašytojai meno 

kūriniuose (1–12 klasių 

moksleiviams); 

- Poţemio galerija: rašytojai meno kūriniuose – 8;  

- Rašytojai ir jų aplinka 

senosiose fotografijose; 

- Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose – 1;  

- Literatūros pamoka 

muziejuje (bendras 

muziejininkų ir 

mokytojų lituanistų 

projektas); 

- Literatūros pamoka muziejuje „Ką pasakoja daiktai apie Maironį“ – 4;  

- Filologų ţinių mūšis 

(studentams); 

- Filologų ţinių mūšis (studentams) – 1;  

- Respublikinis 

akademinio jaunimo 

kūrybos konkursas; 

- Respublikinis akademinio jaunimo kūrybos konkursas „Lunatikuojanti kūryba“ – 

1; 
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- Respublikinis skaitovų 

konkursas (1–12 klasių 

moksleiviams); 

- Respublikinis skaitovų konkursas (1–12 klasių moksleiviams) – 1 (2 turai);  

- Edukacinis projektas 

„Knyga mano 

gyvenime“ 

(moksleiviams); 

- Edukacinis projektas „Knyga mano gyvenime“ (moksleiviams) – 1;  

- Piešinių konkursas-

paroda „Piešiu piešiu 

pasaką“ (1–12 klasių 

moksleiviams); 

- Piešinių konkursas-paroda „Piešiu piešiu pasaką“ (1–12 klasių moksleiviams) – 

1; 

 

- Kūrybinės dirbtuvės – 

koliaţo kūrimas šv. 

Velykų tema 

(darţelinukams, 

moksleiviams, 

suaugusiems); 

- Kūrybinės dirbtuvės – koliaţo kūrimas šv. Velykų tema (darţelinukams, 

moksleiviams, suaugusiems) – 1; 

 

- Kūrybinės dirbtuvės  

„Kalėdinis  

- atvirukas“(darţelinukai, 

moksleiviams, 

suaugusiems); 

- Kūrybinės dirbtuvės  „Kalėdinis  

- atvirukas“(darţelinukai, moksleiviams, suaugusiems) – 1; 

 

- Kūrybinės dirbtuvės  

„Kalėdinis ţaisliukas“ 

(darţelinukai, 

(moksleiviams);  

- Kūrybinės dirbtuvės  „Kalėdinis ţaisliukas“ (darţelinukams, moksleiviams) – 1;   

- Muzikinio vaizdo klipo 

kūrimas pagal Maironio 

kūrybą (moksleiviams, 

suaugusiems); 

- Muzikinio vaizdo klipo kūrimas pagal Maironio kūrybą (moksleiviams, 

suaugusiems) – 1; 

 

- Viktorina „A.Liobytės-

Paškevičienės 

gyvenimas ir kūryba“ 

(moksleiviams); 

- Viktorina „A.Liobytės-Paškevičienės gyvenimas ir kūryba“ (moksleiviams) – 1;  

- Akcija „Aplankyk 

muziejų su draugu iš 

uţsienio“; 

- Akcija „Aplankyk muziejų su draugu iš uţsienio“ – 1;  

- Akcija „Vasarą atradau 

muziejų“; 

- Akcija „Vasarą atradau muziejų: vasaros skaitykla Maironio namuose“ – 1;  

- Edukacinių renginių - Edukacinių renginių ciklas šeimoms „Vasara muziejuje“ – 9.  
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ciklas šeimoms „Vasara 

muziejuje“. 

2.2. Parengti 20 naujų 

edukacinių programų temų: 

2.2. Parengta 20 naujų edukacinių programų temų:  

- Poţemio galerija: 

rašytojai meno 

kūriniuose (išplėstinė 

edukacinė programa); 

- Poţemio rašytojai atgyja skulptoriaus dirbtuvėlėje;  

- Paţintis su lietuvių 

rašytojais  (išplėstinė 

edukacinė programa 

pavieniams 

lankytojams); 

Paţintis su lietuvių rašytojais:  

- „Senojoje fotoateljė. Klausimynas „Ar ţinai, kad...?“; 

- uţduočių knygutė šeimoms „Kas muziejuje gyvena?“ 

 

- Ţemaitė ir jos epocha 

(išplėstinė edukacinė 

programa); 

- Ţemaitė ir jos epocha: „Ţemaitiška mokyklėlė“;  

- Rašytojai ir jų aplinka 

senosiose fotografijose 

(išplėstinė edukacinė 

programa); 

- „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“; 

- „Nei nuogas, nei apsirengęs: retro senosiose fotografijose“; 

 

- Respublikinis 

akademinio jaunimo 

kūrybos konkursas; 

- Respublikinis akademinio jaunimo kūrybos konkursas „Lunatikuojanti kūryba“  

- Piešinių konkursas-

paroda „Piešiu piešiu 

pasaką“;  

- Piešinių konkursas-paroda „Piešiu piešiu pasaką“;  

- Kūrybinės dirbtuvės –  

koliaţas šv. Velykų 

tema; 

- Kūrybinės dirbtuvės –  koliaţas šv. Velykų tema „Rid rido saulė ţeme 

ridinėjasi“; 

 

- Muzikinio vaizdo klipo 

kūrimas pagal Maironio 

kūrybą; 

- Muzikinio vaizdo klipo kūrimas pagal Maironio kūrybą;  

- Viktorina „Aldonos 

Liobytės-Paškevičienės 

gyvenimas ir kūryba“;  

- Viktorina „Aldonos Liobytės-Paškevičienės gyvenimas ir kūryba“;   

- Edukacinių renginių 

ciklas šeimoms „Vasara 

muziejuje“; 

- Edukacinių renginių ciklas šeimoms „Vasara muziejuje“;  

- Akcija „Aplankyk 

muziejų su draugu iš 

- Akcija „Aplankyk muziejų su draugu iš uţsienio“;  
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uţsienio“; 

- Akcija „Vasarą atradau 

muziejų“; 

- Akcija „Vasarą atradau muziejų: vasaros skaitykla Maironio namuose“;  

- Literatūros pamoka 

muziejuje (išplėstinė 

edukacinė programa); 

- Literatūros pamoka muziejuje „Ką pasakoja daiktai apie Maironį“;  

- Apvaliojo stalo 

diskusija, kūrybos 

skaitymai  „Literatūra 

auksinę valandą“; 

- Nebuvo skirtas finansavimas;  

- Filologų ţinių mūšis 

(išplėstinė edukacinė 

programa); 

- Filologų ţinių mūšis (studentams);  

- Knyga mano gyvenime 

(išplėstinė edukacinė 

programa bei paroda); 

- „Knyga mano gyvenime“;  

- Respublikinis skaitovų 

konkursas; 

- Respublikinis skaitovų konkursas (2 turai);  

- Kūrybinės dirbtuvės-

paroda  „Kalėdinis 

atvirukas“; 

- Kūrybinės dirbtuvės-paroda  „Kalėdinis atvirukas“;  

- Kūrybinės dirbtuvės 

„Kalėdinis ţaisliukas“. 

- Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinis ţaisliukas“.  

V. ir B. Sruogų namuose-

muziejuje: 

2.1. Vesti 70 edukacinių 

programų moksleiviams 

pagal parengtas temas: 

V. ir B. Sruogų namuose-muziejuje: 

2.1. Vestos 73 edukacinės programos moksleiviams pagal parengtas temas: 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

- Metų laikai (pagal B. 

Sruogos eilėraščių ciklą; 

ikimokyklinio amţiaus 

vaikams ir šeimoms); 

- Metų laikai (ikimokyklinio amţiaus vaikams ir šeimoms) – 2;  

- Daiktai pasakoja... (1–7 

klasių moksleiviams); 

- Daiktai pasakoja... (1–7 klasių moksleiviams) – 11;  

- Viktorina „B. Sruogos 

biografija ir kūryba“ (11–12 

klasių moksleiviams); 

- Viktorina „B. Sruogos biografija ir kūryba“  (11–12 klasių moksleiviams) – 1;  

- B. Sruogos poezija „Kurk 

su Baliu Sruoga“ (10–12 

klasių moksleiviams); 

- B. Sruogos poezija „Kurk su Baliu Sruoga“ (10–12 klasių moksleiviams) – 1;  
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- Štuthofo koncentracijos 

stovykla Balio Sruogos 

„Dievų miške“ (10–12 

klasių moksleiviams); 

- Štuthofo koncentracijos stovykla Balio Sruogos „Dievų miške“ (10–12 klasių 

moksleiviams) – 55; 

 

- „Per gyvenimą į kūrybą ir 

atvirkščiai“ (8–12 klasių 

moksleiviams). 

- „Per gyvenimą į kūrybą ir atvirkščiai“ (8–12 klasių moksleiviams) – 3.  

2.2. Parengti 1 naują 

edukacinės programos temą 

vyresniųjų klasių 

moksleiviams. 

2.2. Parengtas edukacinės programos klausimynas „Ţaidţiame šachmatais“. B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

Vaikų literatūros 

muziejuje:  

2.1. Vesti 110 edukacinių 

programų vaikams pagal 

parengtas edukacinių 

programų temas: 

Vaikų literatūros muziejuje:  

2.1. Vesta 111 edukacinių programų vaikams pagal parengtas edukacinių programų 

temas: 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- Ţaidţiame teatrą 

(ikimokyklinio ir 

pradinio mokyklinio 

amţiaus vaikams); 

- Ţaidţiame teatrą (ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amţiaus vaikams) – 13;  

- Seka pasaką ţaislai 

(ikimokyklinio amţiaus 

vaikams); 

- Seka pasaką ţaislai (ikimokyklinio amţiaus vaikams) – 4;  

- Kostas Kubilinskas – 

pasakų karalius (1–4 

klasių moksleiviams); 

- Kostas Kubilinskas – pasakų karalius – 2;  

- Prano Mašioto kūrybos 

lobiai (1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Gilės pamokos (2–4 

klasių moksleiviams); 

- Gilės pamokos – 6;  

- Karalius pamiršo 

raidyną (1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Karalius pamiršo raidyną – 4;  

- Bruknelė – mitologinė 

pasaka (1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Bruknelė – mitologinė pasaka – 8;  
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- Vytautės Ţilinskaitės 

„Kelionės į Tandadriką“  

veikėjai kviečia 

susipaţinti (4–8 klasių 

moksleiviams); 

- Vytautės Ţilinskaitės „Kelionės į Tandadriką“  veikėjai kviečia susipaţinti (4–8 

klasių moksleiviams) – 2; 

 

- Uţ nevarstomų durų (5–

8 klasių moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Vieną kartą gyveno... (5 

klasių moksleiviams); 

- Vieną kartą gyveno... – 4;  

- Po raganos kirviu (4–6 

klasių moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Princesių saloje (9–12 

klasių moksleivėms); 

- Princesių saloje – 2;  

- Šmurkšt atgal į pasaką 

(persirengimas 

personaţų drabuţiais, 4–

9 klasės); 

- Šmurkšt atgal į pasaką – 41;  

- Daktaras Kripštukas 

pragare (8 klasių 

moksleiviams); 

- Daktaras Kripštukas pragare – 1;  

- Rašyti gali kiekvienas 

(5–8 klasių 

moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Aldonos Liobytės 

kūrinių veikėjų 

kostiumų eskizų 

konkursas (4–8 klasių 

mokiniams); 

- Aldonos Liobytės kūrinių veikėjų kostiumų eskizų konkursas – 1;  

- Teatralizuotas Aldonos 

Liobytės kūrinių 

skaitymo konkursas (5–

12 klasių 

moksleiviams); 

- Teatralizuotas Aldonos Liobytės kūrinių skaitymo konkursas – 1;  

- Eglutės ţaislo-raidės 

konkursas (1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Eglutės ţaislo-raidės konkursas – 1;  

- Seku seku pasaką - Seku seku pasaką – 12;  

- Neplanuota - Draugą paţinsi kelionėje – 3;  

- Neplanuota - „Kur gimė mano seneliai“ – 3;  

- Neplanuota  - Pavasario giesmė – 1;  
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- Neplanuota - „Rašau laišką, ilgą kaip smilgą“ – 2.  

2.2. Parengti 4 naujas 

edukacinių programų 

temas: 

2.2. Parengtos 5 naujos edukacinių programų temos: D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- Aldonos Liobytės 

kūrinių veikėjų 

kostiumų eskizų 

konkursas (4–8 klasių 

mokiniams); 

- Aldonos Liobytės kūrinių veikėjų kostiumų eskizų konkursas;  

- Teatralizuotas Aldonos 

Liobytės kūrinių 

skaitymo konkursas (5–

12 klasių 

moksleiviams); 

- Teatralizuotas Aldonos Liobytės kūrinių skaitymo konkursas (5–12 klasių 

moksleiviams); 

 

- Rašyti gali kiekvienas 

(5–8 klasių 

moksleiviams); 

- „Pavasario giesmė“ (šeimoms);  

- Eglutės ţaislo-raidės 

konkursas (1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Eglutės ţaislo-raidės konkursas (1–4 klasių moksleiviams);  

- Neplanuota; - „Kur gimė mano seneliai“ (5–8 klasių moksleiviams);  

S. Nėries memorialiniame 

muziejuje: 

2.1. Vesti 80 edukacinių 

uţsiėmimų moksleiviams 

pagal parengtas edukacinių 

programų temas: 

S. Nėries memorialiniame muziejuje: 

2.1. Pravesti 94 edukaciniai uţsiėmimai moksleiviams pagal parengtas edukacinių 

programų temas: 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

- Pabūkime „Senelės 

pasakos” ir „Našlaitės“ 

pasaulyje (ikimokyklinio 

amţiaus vaikams ir 

pradinukams); 

- Pabūkime „Senelės pasakos” ir „Našlaitės“ pasaulyje (ikimokyklinio amţiaus 

vaikams ir pradinukams) – 3; 

 

- Salomėja Nėris. Kūrinių 

vaikams personaţai 

(pradinukams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Salomėjos Nėries namų 

labirintuose (jaunesniųjų 

klasių moksleiviams); 

- Salomėjos Nėries namų labirintuose (jaunesniųjų klasių moksleiviams) – 17;  

- Augalai S. Nėries 

kūryboje ir sodyboje 

- Augalai S. Nėries kūryboje ir sodyboje (jaunesniųjų klasių moksleiviams) – 4;  
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(jaunesniųjų klasių 

moksleiviams); 

- Eglė ţalčių karalienė. 

Spektaklio repeticija 

(jaunesniųjų ir vyresniųjų 

klasių moksleiviams); 

- Eglė ţalčių karalienė. Spektaklio repeticija (jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių 

moksleiviams) – 9; 

 

- Atpaţink Salomėjos 

Nėries eilėraščius ir jos 

lankytas vietas 

ekspozicijoje (vyresniųjų 

klasių moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Ţaidţiame teatrą. Ţalčio 

pasaka S. Nėries eilėmis 

(vaikams, suaugusiems, 

šeimoms); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- TAIP arba NE 

(vyresniųjų klasių 

moksleiviams, 

suaugusiems, šeimoms); 

- TAIP arba NE (vyresniųjų klasių moksleiviams, suaugusiems, šeimoms) – 59;  

- Kūrybinis pleneras „Ţodis 

+ dailė ir muzika“; 

- Kūrybinis pleneras moksleiviams „Ţodis + dailė ir muzika“, skirtas M. K. 

Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms – 1; 

 

- Kūrybinis pleneras 

„Plastika + ţodis 2015“. 

- Jungtinis rašytojų ir dailininkų pleneras „Plastika + ţodis 2015“, skirtas Šviesos 

metams – 1. 

 

2.2. Parengti 2 naujas 

edukacinių programų 

temas: 

2.2. Parengtos 2 naujos edukacinių programų temos: I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

- kūrybinis pleneras „Ţodis 

+ dailė ir muzika“; 

- kūrybinis pleneras „Ţodis + dailė ir muzika“;  

- kūrybinis pleneras 

„Plastika + ţodis 2015“. 

- kūrybinis pleneras „Plastika + ţodis 2015“.  

Juozo Grušo 

memorialiniame 

muziejuje:  

2.1. Vesti 70 edukacinių 

programų pagal parengtas 

edukacinių programų temas 

moksleiviams: 

Juozo Grušo memorialiniame muziejuje:  

2.1. Vestos 72 edukacinės programos pagal parengtas edukacinių programų temas 

moksleiviams: 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 

- Mano metai (1–2 klasių 

moksleiviams); 

- Mano metai (1–2 klasių moksleiviams) – 12;  
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- Seku seku pasaką (1–4 

klasių moksleiviams); 

- Seku seku pasaką (1–4 klasių moksleiviams) – 1;  

- Šešėlių teatras (2–5 

klasių moksleiviams); 

- Šešėlių teatras (2–5 klasių moksleiviams) – 8;  

- Išminties skrynią 

pravėrus (3–4 klasių 

moksleiviams); 

- Išminties skrynią pravėrus (3–4 klasių moksleiviams) – 10;  

- Paţintis su Juozo Grušo 

muziejumi (5–8 klasių 

moksleiviams); 

- Paţintis su Juozo Grušo muziejumi (5–8 klasių moksleiviams) – 19;  

- Nuo Barboros 

Radvilaitės iki dţiazo 

(9–10 klasių 

moksleiviams); 

- Nuo Barboros Radvilaitės iki dţiazo (9–10 klasių moksleiviams) – 10;  

- J. Grušas – ţurnalistas 

(10–12 klasių 

moksleiviams); 

- Nevykdyta, nes nebuvo norinčiųjų;  

- Paţįstamas ir 

nepaţįstamas rašytojas 

Juozas Grušas (viktorina 

9–12 klasių 

moksleiviams); 

- Paţįstamas ir nepaţįstamas rašytojas Juozas Grušas – 2;  

- Baltoj Advento šviesoj 

(1–4 klasių 

moksleiviams); 

- Baltoj Advento šviesoj (1–4 klasių moksleiviams) – 1;  

- Šeimų atviruko kūrimo 

konkursas su tekstu 

„Kalėdos, Kalėdos…“; 

- Šeimų atviruko kūrimo konkursas su tekstu „Kalėdos, Kalėdos…“ – 1;  

- „Iš raidelių ir ţodelių 

statom pasakų namelį“ 

(ikimokyklinio amţiaus 

vaikams ir 

pradinukams); 

- „Iš raidelių ir ţodelių statom pasakų namelį“ – 8;  

- 2.2. Parengti 2 naujas 

edukacinių programų 

temas: 

- 2.2. Parengtos 2 naujos edukacinių programos temos:  

- „Iš raidelių ir ţodelių 

statom pasakų namelį“ 

(ikimokyklinio amţiaus 

vaikams ir 

- „Iš raidelių ir ţodelių statom pasakų namelį“ (ikimokyklinio amţiaus vaikams ir 

pradinukams); 

D. Ţilionienė 
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pradinukams); 

- šeimų atviruko kūrimo 

konkursas su tekstu 

„Kalėdos, Kalėdos…“. 

- šeimų atviruko kūrimo konkursas su tekstu „Kalėdos, Kalėdos…“. D. Ţilionienė 

Juozo Tumo-Vaižganto 

memorialinis butas-

muziejus: 

2.1. Vesti 45 edukacinius 

uţsiėmimus moksleiviams 

pagal parengtas edukacinių 

programų temas: 

Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus: 

2.1. Vesta 17 edukacinių uţsiėmimų moksleiviams pagal parengtas edukacinių 

programų temas, (neįvykdyta, nes nemotyvuotai daug planuota, didesnis poreikis 

buvo ekskursijų, o ne edukacinių uţsiėmimų.) 

A. Pakėnas 

- Paţintis su Vaiţganto 

muziejumi (5–6 klasių 

moksleiviams); 

- Paţintis su Vaiţganto muziejumi – 2;  

- Ką man papasakojo 

Vaiţganto namuose 

esantys daiktai (7–8 

klasių moksleiviams); 

- Ką man papasakojo Vaiţganto namuose esantys daiktai (7–8 klasių 

moksleiviams) – 4; 

 

- Vaiţganto portretas: 

tekstų mozaika (9–12 

klasių moksleiviams); 

- Nevyko;  

- Nepamirštamas 

Vaiţgantas (10–12 

klasių moksleiviams); 

- Nepamirštamas Vaiţgantas (10–12 klasių moksleiviams) – 10;  

- Vaiţganto kūrybos 

motyvai moksleivių 

rašiniuose. 

- Vaiţganto kūrybos motyvai moksleivių rašiniuose – 1.  

3. Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

3. Organizuoti 115 

kultūrinių renginių bei 1 

renginių ciklą 

suaugusiesiems: 

3. Įvyko 150 kultūrinių renginių, iš jų 1 renginių ciklas – 19 renginių 

suaugusiesiems (TAU Literatūros fakulteto klausytojams): 

 

Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje:  

3.1. Organizuoti 62 

kultūrinius renginius, iš jų – 

1 renginių ciklas – 16 

renginių – suaugusiesiems 

(TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams): 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje:  

3.1. Įvyko 78 kultūriniai renginiai, iš jų 1 renginių ciklas – 19 renginių 

suaugusiesiems (TAU Literatūros fakulteto klausytojams): 

E. Rankauskienė 
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- Renginys, skirtas K. 

Donelaičiui ir 

fotomenininko 

Virgilijaus 

Jankausko parodų 

„Dingęs kraštas“ ir  „D-

O-N-E-L-A-I-T-I-S“ 

atidarymas; 

- Renginys, skirtas K. Donelaičiui ir fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų 

„Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas. 2015-01-16; 

 

- L. Inio knygos „Baltas 

kurėnas“ sutiktuvės; 

- L. Inio knygos „Baltas kurėnas“ sutiktuvės. 2015-01-29;  

- R. Mikutavičiaus 80-

mečio minėjimas; 

- R. Mikutavičiaus 80-mečio minėjimas. 2015-02-26;  

- V. Baltuškevičiaus 

knygos „Ţaibų šviesoj“ 

sutiktuvės; 

- V. Baltuškevičiaus knygos „Ţaibų šviesoj“ sutiktuvės. 2015-02-06;  

- G. Patacko knygos 

„Uţskaita“ sutiktuvės; 

- G. Patacko knygos „Uţskaita“ sutiktuvės. 2015-02-28;  

- A. Nykos-Niliūno 

atminimo vakaras;  

- A. Nykos-Niliūno atminimo vakaras. 2015-03-02;  V. Paplauskienė 

- Renginys, skirtas 

Tarptautinei rašytojų 

dienai; 

- Renginys, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai. 2015-03-03;  

- J. Liniausko jubiliejinis 

vakaras ir knygos 

„Sutartinė“ sutiktuvės; 

- J. Liniausko jubiliejinis vakaras ir knygos „Sutartinė“ sutiktuvės. 2015-03-06;  

- J. Endrijaičio naujų 

knygų pristatymas; 

- J. Endrijaičio naujų knygų pristatymas. 2015-03-18;  

- Koncertas „Oginskis ir 

kiti dvarų 

kompozitoriai“;  

- Koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“. 2015-03-13;   

- R. Keturakio 80-mečio 

kūrybos vakaras; 

- R. Keturakio 80-mečio kūrybos vakaras. 2015-03-20;  

- Baranausko 180-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas. 

- Poetinių improvizacijų popietė „Didi šturmą dūšioj gaudė, skirta A. Baranausko 

180-sioms gimimo metinėms. 2015-04-30; 

 

- Respublikinio 

akademinio jaunimo 

kūrybos konkurso 

aptarimas ir laureatų 

apdovanojimas; 

- Respublikinio akademinio jaunimo kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų 

apdovanojimas. 2015-03-31; 
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- Naujų knygų sutiktuvės; - Alvydo Katino knygos „Vaikšto vienas“ sutiktuvės. 2015-04-17  

- A. Liobytės-

Paškevičienės 100-

mečio minėjimas; 

- A. Liobytės-Paškevičienės 100-mečio minėjimo vakaras. 2015-09-18;  

- R. Mikutavičiaus 

parodos uţdarymui 

skirtas renginys; 

- Poezijos ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas R. 

Mikutavičiaus 80-mečiui paminėti. 2015-06-19; 

 

- Naujų knygų sutiktuvės; - Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Paţvelk Dievybei į akis“ sutiktuvės. 2015-

05-06; 

 

- Renginys, skirtas 

Motinos dienai; 

- Motinos dienos šventė. 2015-05-09;  

- Muziejų dienos 

minėjimas. Muziejų 

naktis' 2015; 

- „Kartą vakare su Maironiu...“. 2015-05-16;  

- J. Kaupo  95-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- Vyko renginys J. Kaupui, skirtas TAU Literatūros fakulteto klausytojams. 2015-

09-09; 

 

- Piešinių konkurso 

„Piešiu piešiu pasaką“ 

aptarimas bei laureatų 

apdovanojimas; 

- Piešinių konkurso „Piešiu piešiu pasaką“ aptarimas bei laureatų apdovanojimas. 

2015-05-09; 

 

- Poezijos pavasario 

šventė;  

- Poezijos pavasario šventė Maironio sode. 2015-05-29;   

- Maironio kūrybos 

skaitymai 

nerestauruotame Poeto 

bute;  

- Poezijos skaitymai uţdarytame Maironio bute. 2015-06-29;  

- Rotušės aikštės kaimynų 

šventė;  

- Rotušės aikštės kaimynų šventė. 2015-06-17;  

- Ţemaitės 170-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- Julijos Ţymantienės-Ţemaitės 170-ųjų gimimo metinių minėjimas. 2015-06-09;  

- Muziejaus įkūrimo 

šventė; 

- Poezijos ir muzikos vakaras „Saulėleidţių aušros“, skirtas muziejaus įkūrimo ir 

Jono Mačiulio-Maironio mirties metinėms paminėti. 2015-06-30; 

 

- „Tarp Maironio medţių: 

liaudies menas iš 

rašytojų rinkinių“;  

- „Tarp Maironio medţių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“. Lietuvos muziejų 

kelio renginys. 2015-09-04; 

 

- Naujų knygų sutiktuvės; - Svajūno Sabaliausko-Geladuonio knygos „Atviri pokalbiai su Lietuvos 

nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais“ sutiktuvės. 2015-09-17; 
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- Mokslinė konferencija 

muziejuje;  

- „Ţemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“. 2015-10-01;  

- M. Katiliškio 100-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- Vyko renginys M. Katiliškiui, skirtas TAU Literatūros fakulteto klausytojams. 

2015-11-25; 

 

- Jubiliejinis vakaras 

rašytojui; 

- Vakaras, skirtas vertėjams-jubiliatams: Miltonui Starkui (1925–1992) – 90, Jonui 

Čeponiui – 80, Broniui Dovydaičiui – 70. 2015-10-14; 

 

- Naujų knygų sutiktuvės; - Aldonos Ruseckaitės naujas romano „Ţemaitės paslaptis“  eilėraščių knygos 

„Verčiau (ne)uţmiršti“ sutiktuvės. 2015-10-28; 

 

- Renginys rašytojams ir 

parodos „30-ųjų kartos 

kūrėjai“ atidarymas. 

- Renginys rašytojams ir parodos „30-ųjų kartos kūrėjai“ atidarymas vyko TAU 

Literatūros fakulteto klausytojams. 2015-12-09; 

 

- Maironio 153-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- Jono Mačiulio-Maironio 153-ojo gimtadienio minėjimas su Rimvydo 

Stankevičiaus poezijos knyga „Kertinis skiemuo“. 2015-10-21; 

 

- K. Borutos atminimo 

vakaras; 

- K. Borutos 110-ųjų metinių minėjimas. 2015-11-26;  

- Naujų knygų sutiktuvės; - Edmundo Janušaičio knygos „Fronto angelas“ sutiktuves. 2015-11-05;  

- E. Nakaitės-

Arbačiauskienės 100-

mečio minėjimo vakaras; 

- E. Nakaitės-Arbačiauskienės 100-mečio minėjimo vakaras (2015-09-25) V. Paplauskienė 

- H. Nagio 95-mečio 

minėjimo vakaras; 

- Neįvyko dėl skyriaus vedėjos darbinės komandiruotės į JAV;  

- Respublikinio 

moksleivių skaitovų 

konkurso I  turas; 

- Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I  turas. 2015-11-14;  

- Respublikinio 

moksleivių skaitovų 

konkurso II turas; 

- Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas. 2015-11-28;  

- Naujų knygų sutiktuvės; - Rimanto Marčėno novelių ir apsakymų knygos „Gyvieji skydai“ sutiktuvės. 

2015-11-17; 

 

- Jubiliejinis vakaras 

rašytojui; 

- Antano Miškinio 110-ųjų metinių minėjimas. 2015-12-02;  

- Moterų kūrybos 

vakaras; 

- Tradicinis, dvidešimt trečiasis Moterų literatūros ir muzikos vakaras „...kad 

pakiltų apmirusi siela...“. 2015-12-18; 

 

- Eglutės įţiebimas 

Maironio namuose; 

- Eglutės įţiebimas Maironio namuose. 2015-12-15;  

- Naujų knygų sutiktuvės; - Birutės Jonuškaitės knygos „Maranta“ sutiktuvės. 2015-12-15;  

- Kalėdinis poezijos ir 

muzikos vakaras. 

- Kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras. 2015-12-22;  
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- Renginių ciklas Trečiojo 

amţiaus universiteto 

Literatūros fakulteto 

klausytojams. 

Organizuotas renginių ciklas suaugusiems (TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams). Įvyko 19 renginių: 

- renginys, skirtas K. Donelaičiui. 2015-02-04; 

- renginys, skirtas Liūnei Sutemai. 2015-02-18; 

- renginys, skirtas Just. Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms. 2015-03-

04; 

- renginys, skirtas R. Mikutavičiaus 80-osioms gimimo metinėms. 2015-03-18; 

- renginys, skirtas Juozapui Albinui Herbačiauskui. 2015-04-01; 

- renginys „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“. 2015-04-15; 

- renginys, skirtas A.Baranausko 180-sioms gimimo metinėms „Antanas 

Baranauskas – „Anykščių šilelio“ autorius“ .2015-04-29; 

- renginys, skirtas spaudos atgavimo, Kalbos ir Knygos dienai „Uţ Lietuvą per 

ţodţio gyvastį ir dvasią“. 2015-05-13; 

- renginys, skirtas Ţemaitės 170-osioms gimimo metinėms „Ţemaitė ir jos 

epocha“. 2015-05-27; 

- J. Kaupo 95-ųjų gimimo metinių minėjimas. 2015-09-09; 

- renginys, skirtas Alei Rūtai (Elenai Nakaitei-Arbienei). 2015-09-16; 

- renginys, skirtas Bernardui Brazdţioniui. 2015-09-23; 

- programa „Uţkoduotas Tėvynės ilgesio genas“, skirta paminėti M. K. Oginskio 

250-ųjų metinių sukaktį. 2015-09-24; 

- renginys „Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos fenomenas“. 2015-10-07; 

- renginys, skirtas Salomėjai Nėriai „S. Nėris ir karo negandos“. 2015-10-21; 

- renginys, skirtas Kaziui Borutai „Laisvo vėjo valia drumstis“. 2015-11-04; 

- renginys, skirtas Bernardui Brazdţioniui. 2015-11-18; 

- renginys, skirtas Mariui Katiliškiui  „Pakilęs virš gyvenimo kliūčių“. 2015-11-25;   

- renginys, skirtas 1929–1930 m. gimusiems rašytojams: Justinui Marcinkevičiui, 

Algimantui Baltakiui, Alfonsui Maldoniui, Aldonai Elenai Puišytei, Marijai 

Macijauskienei, Vytautui Petrui Bloţei ir parodos pristatymas. 2015-12-09. 

 

- Neplanuota  - Jurgio Brėdikio knygos „Kitokiu ţvilgsniu“ sutiktuvės. 2015-04-21;  

- Neplanuota  - Kęstučio Navako esė rinkinio „Begarsis skambutis“ sutiktuves. 2015-04-24;  

- Neplanuota  - Popietė su austrų rašytoju, vertėju, kritiku Kornelijumi Heliu „Apie austrų 

literatūrą, save ir ryšius su Lietuva“ 2015-04-25; 

 

- Neplanuota  - Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos „Neįveikiama teatro galia“ pristatymas. 

2015-05-13; 

 

- Neplanuota  - Koncertas „Gieda jaunystė“. 2015-05-12;  

- Neplanuota  - Arvydo Palevičiaus tapybos darbų parodos „Ištakos“ atidarymas. 2015-05-15;  

- Neplanuota  - Poezijos ir muzikos popietė „Kartus laurų skonis“. 2015-05-30;  

- Neplanuota  - Tėvo Stanislovo 10-ųjų mirties metinių minėjimas. 2015-06-05;  

- Neplanuota  - Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ sutiktuvės. 2015-06-12;  

- Neplanuota  - Broniui Railai skirtas atminimo vakaras. 2015-06-26; V. Paplauskienė 
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- Neplanuota  - Dailininko iš Argentinos José Ignacio Dávila & „In Red“ parodos  „Spirituals“ 

atidarymas. 2015-10-30; 

 

- Neplanuota  - Vandos Ibianskos kūrybos vakaras. 2015-11-04;  

- Neplanuota  - Kauno kunigų seminarijos studentų poezijos ir muzikos vakaras. 2015-11-06;  

- Neplanuota  - Clandestinus (Sergejaus Isajevo) knygos „Didţiojo inkvizitoraus ašaros“ 

sutiktuvės. 2015-11-10; 

 

- Neplanuota  - Knygos „aš mėlyna jauna pušis... Vaidoto Spudo dienoraščiai, laiškai, eilės, 

prisiminimai apie jį“ pristatymas. 2015-11-18; 

 

- Neplanuota - Parodos „Knyga mano gyvenime“ atidarymas ir moksleivių konkurso „Mano 

fantazijų knyga“ laureatų apdovanojimas. 2015-11-20; 

 

- Neplanuota - Vokalinės muzikos koncertas „Iš širdies į širdį…“. 2015-12-17.  

B. ir V. Sruogų namuose-

muziejuje: 

3.1. Organizuoti 6 

renginius: 

B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje: 

3.1. Įvyko 9 renginiai: 

B. Glaznerienė 

- Balio Sruogos gimimo 

metinių paminėjimas; 

- Balio Sruogos gimimo metinių paminėjimas. Tema: „Balys Sruoga ir Kauno 

muzikinis teatras. 2015-02-06; 

 

- Literatūrinė-muzikinė 

kompozicija iš ciklo 

„Asmenybių vaidmuo 

ţadinant tautinę 

savigarbą“; 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo ţadinant 

tautinę savigarbą“. 2015-02-12; 

 

- N. Markevičienės 

studijos „B. Sruogos 

kūrinio „Dievų miškas“ 

rašymo ir redagavimo 

istorija“. 

- Neįvyko dėl autorės asmeninių prieţasčių. Nukelta 2016 m. vasario mėn.  

- A. Ruseckaitės knygos 

„Kaip ţaibas“ 

sutiktuvės; 

- Rašytojos A. Ruseckaitės knygos „Kaip ţaibas“ sutiktuvės ir parodos „Maironio 

sodas“ atidarymas. 2015-04-23; 

 

- Literatūrinė-muzikinė 

kompozicija iš ciklo 

„Asmenybių vaidmuo 

ţadinant tautinę 

savigarbą“. 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija Motinos dienai „Ko aš nepasakiau Tau, 

Mama“.  

2015-04-30; 

 

- B. Sruogos mirties 

metinių minėjimas; 

- B. Sruogos mirties metinių minėjimas „Atminties vitraţai“, prisimenant ir Dalią 

Sruogaitę. 2015-10-20; 

 

- Neplanuota - Poezijos pavasario renginys. 2015-05-27;  

- Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“, skirtą 

kunigo R. Mikutavičiaus 80-ies metų sukakčiai ir Tėvo Stanislovo 10-osioms 
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mirties metinėms paminėti. 2015-09-29; 

- Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Uţkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio 

genas“, skirta M. K. Oginskio 250-osioms metinėms. 2015-11-17; 

 

- Neplanuota - Adventinis poezijos ir muzikos vakaras „Taip kvepia vakaras sapne“. 2015-12-

03. 

 

Vaikų literatūros 

muziejuje: 

3.1. Organizuoti 10 renginių 

ikimokyklinio amţiaus 

vaikams, moksleiviams, 

mokytojams: 

Vaikų literatūros muziejuje: 

3.1. Įvyko 13 renginių, iš jų 12 skirti moksleiviams ir 1– šeimoms: 

 

- Almos Karosaitės 70-

mečiui skirtas renginys; 

- Almos Karosaitės 70-mečiui skirtas renginys. 2015-01-20;  

- Ramintos Baltrušytės 

knygos „Kalvėnų miesto 

paslaptis“ sutiktuvės; 

- Ramintos Baltrušytės knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės. 2015-02-05;  

- Aldonai Liobytei – 100; - Aldonai Liobytei – 100. 2015-02-24;  

- Susitikimas su Birute 

Mar. 

- Susitikimas su Birute Mar. 2015-03-24;  

- Renginys, skirtas 

Tarptautinei vaikų 

knygos dienai; 

- R. Makauskienės knygos „Svajonių kalnas“ sutiktuvės. 2015-04-23 (2 

susitikimai); 

 

- Kazio Borutos 110-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- Minėjimas buvo suorganizuotas Maironio muziejuje;  

- Poezijos pavasarėlis. - Poezijos pavasarėlis su V. Kudirkos progimnazijos pradinių klasių moksleiviais. 

2015-05-27; 

 

- Bronei Buivydaitei 

skirtas renginys; 

- Raidţių eglutės įţiebimas su B. Buivydaitės eilėraščių skaitymais. 2015-12-10;  

- Vytautės Ţilinskaitės 

85-mečiui skirtas 

renginys; 

- Renginys neįvyko, nes susirgo dalyviai;  

- Naujų knygų 

pristatymas. 

- R. Bidvienės knygos „Kaip aš sodţiuj vasarojau“ pristatymas. 2015-08-28;  

- Neplanuota - Kalėdų papročiai (2015-01-16);  

- Neplanuota - R. Kaper, E. Daciūtės knygų iš serijos „Meškių istorijos“ pristatymas (2015-03-

21). 

 

- Neplanuota - R. Savickytės knygos „Adelės dienoraštis“ sutiktuvės. 2015-05-12;  

- Neplanuota - Renginys, skirtas Tarptautinei raštingumo dienai „Kaip Jonelis raides paţino“. 

2015- 09-08. 
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Salomėjos Nėries 

memorialiniame 

muziejuje: 

3.1. Organizuoti 8 

kultūrinius renginius: 

Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje: 

3.1. Įvyko 9 kultūriniai renginiai: 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

- Aldonos Ruseckaitės 

knygos „Kaip ţaibas“ 

pristatymas; 

- Aldonos Ruseckaitės knygos „Kaip ţaibas“ pristatymas. 2015-01-23;  

- Meilės lyrikos 

skaitymai; 

- Meilės lyrikos skaitymai. 2015-02-14;  

- LNRS vieno eilėraščio 

konkursas „Lygiadienio 

giesmė“; 

- LNRS vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“. 2015-03-21;  

- Tradicinė moterų poečių 

kūrybos popietė 

Salomėjos Nėries 

namuose; 

- Tradicinė moterų poečių kūrybos popietė Salomėjos Nėries namuose: „Ir 

ţuvėdros nulydėjo / per plačias marias“. 2015-05-14; 

 

- Moksleivių kūrybinio 

plenero darbų 

pristatymas; 

- Moksleivių kūrybinio plenero „Ţodis+dailė ir muzika“, skirto M. K. Čiurlioniui, 

darbų pristatymas. 2015-05-22; 

 

- S. Nėries 70-ųjų mirties 

metinių minėjimas; 

- S. Nėries 70-ųjų mirties metinių minėjimas (2015-07-07);  

- Kūrybinio plenero 

„Plastika + ţodis“ darbų 

pristatymas; 

- Jungtinio rašytojų ir dailininkų plenero „Plastika + ţodis“ darbų pristatymo 

šventė „Šviesos burtai“. 2015-09-20; 

 

- S. Nėries 111-ųjų 

gimimo metinių 

minėjimas; 

- S. Nėries 111-ųjų gimimo metinių minėjimas „Palydėk, palydėk mane, vėjau...“. 

2015-11-14; 

 

- Neplanuota - Aktorių trupės „Teatriukas“ koncertas „Vaikų kambarys“. 2015-09-29.  

J. Grušo memorialiniame 

muziejuje: 

3.1. Organizuoti 12 

kultūrinių renginių: 

J. Grušo memorialiniame muziejuje: 

3.1. Įvyko 20 kultūrinių renginių, iš jų 10 – moksleiviams: 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 

J. Čelkienė 

- Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas; 

- Laisvės gynėjų dienos minėjimas. 2015-01-13;  

- Moksleivių teatro 

šventė „Ţiemos 

pasaka“: spektaklis-

ţaidimas „Gerasis 

daktaras Aiskauda“; 

- Moksleivių teatro šventė „Ţiemos pasaka“: spektaklis-ţaidimas „Gerasis 

daktaras Aiskauda“. 2015-01-16; 
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- Moksleivių teatro 

projekto „Ţiemos 

pasaka“ renginys: 

spektaklis D. Rodario 

„Pasaka telefonu“; 

- Moksleivių teatro projekto „Ţiemos pasaka“ renginys: spektaklis D. Rodario 

„Pasaka telefonu“. 2015-01-26; 

 

- Moksleivių teatro 

projekto „Ţiemos 

pasaka“ renginys: 

spektaklis-ţaidimas 

„Nykštuko kepurėlė“; 

- Moksleivių teatro projekto „Ţiemos pasaka“ renginys: spektaklis-ţaidimas 

„Nykštuko kepurėlė“. 2015-01-28; 

 

- Literatūrinė-muzikinė 

kompozicija iš ciklo 

„Asmenybių vaidmuo 

ţadinant tautinę 

savigarbą“; 

- Literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo ţadinant 

tautinę savigarbą“. 2015-03-05; 

 

- Juozinių minėjimas; - Juozinių minėjimas. 2015-03-19;  

- Teatro dienos 

minėjimas; 

- Teatro dienos minėjimas: susitikimas su Vytautu Balsiu. 2015-03-25;  

- Poezijos pavasario 

šventė; 

- Pavasariškos improvizacijos su Kristina Kazakevičiūte. 2015-03-27.  

- Moksleivių teatrų 

dienos dramaturgo sode; 

- Moksleivių teatrų dienos dramaturgo sode: „Parvaţiuoja saulė“ I dalis. 2015-05-

19; 

 

- Moksleivių teatrų dienos dramaturgo sode: „Parvaţiuoja saulė“ II dalis. 2015-05-

20; 

 

- Muzikinė-literatūrinė 

kompozicija „Vardas, su 

kuriuo einame į 

pasaulį“; 

- Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Vardas, su kuriuo einame į pasaulį“. 2015-

05-14; 

 

- J. Grušo 114-ojo 

gimtadienio minėjimas; 

- J. Grušo 114-ojo gimtadienio minėjimas. 2015-11-27;  

- Poezijos ir muzikos 

popietė „Balta Advento 

šviesa“. 

Poezijos ir muzikos popietė „Balta Advento šviesa“ (5 renginiai): 

- Literatūrinė-muzikinė V. Bakutienės kompozicija. 2015-12-03; 

- Parodos-konkurso „Kalėdos, Kalėdos...“ atidarymas. 2015-12-04;  

- Literatūrinė-muzikinė programa „Balta Advento šviesa“. 2015-12-05;  

- Sceninė kompozicija moksleiviams „Kalėdų dvasia“. 2015-12-17;  

- Literatūrinė-muzikinė programa „Koks pasaulis trapus...“. 2015-12-19. 

 

- Neplanuota - Ţivilės Guogytės knygos „Mano gyvenimo poezija ir proza“ sutiktuvės. 2015-06-

18; 

 

- Neplanuota - Literatūrinė-muzikinė programa „Rudens ekspromtas“. 2015-09-24;  

- Neplanuota - Susitikimas su satyriku Jurgiu Gimberiu. 2015-10-20;  
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J. Tumo-Vaižganto 

memorialinis butas-

muziejus: 

3.1. Organizuoti 17 

kultūrinių renginių: 

J. Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus: 

3.1. Įvyko 21 kultūrinis renginys: 

A. Pakėnas 

- D. Paklonskaitės 

eilėraščių knygos 

„Lakštingalų Airijoj nėr“ 

sutiktuvės; 

- D. Paklonskaitės eilėraščių knygos „Lakštingalų Airijoj nėr“ sutiktuvės. 2015-01-

22; 

 

- R. Grigo knygos 

„Benamės svajos“ 

pristatymas; 

- R. Grigo knygos „Benamės svajos“ pristatymas. 2015-02-13;  

- L. Navickaitės eseistikos 

knygos „Namų DNR“ 

sutiktuvės; 

- L. Navickaitės eseistikos knygos „Namų DNR“ sutiktuvės. 2015-02-05;  

- R. Mikutavičiaus 

atminimo vakaras; 

- R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 2015-03-17;  

- J. Tumo-Vaiţganto vardo 

dienos – Juozapinių šventė. 

- J. Tumo-Vaiţganto vardo dienos – Juozapinių šventė. 2015-03-19;  

- Tradicinė šventė „Juodoji 

vakarienė“; 

- Renginys neįvyko, negalėjo dalyvauti kunigai;  

- J. Tumo-Vaiţganto 82-jų 

mirties metinių minėjimas 

Vytauto Didţiojo baţnyčios 

kriptoje; 

- J. Tumo-Vaiţganto 82-jų mirties metinių minėjimas Vytauto Didţiojo baţnyčios 

kriptoje. 2015-04-29; 

 

- Tradicinis Motinos dienos 

minėjimas; 

- Tradicinis Motinos dienos minėjimas. 2015-05-06;  

- Kultūros  ţurnalo Naujoji 

Romuva naujausio numerio 

pristatymas; 

- Neįvyko, nes dėl uţimtumo negalėjo dalyvauti vyr. redaktorius A. Konickis;  

- Tėvo dienos minėjimas; - Tėvo dienos minėjimas. V. Bakutienės monospektaklis „Ţodţiai tėvui“. 2015- 06-

04; 

 

- Vaiţganto publicistikos 

gamtos tema skaitymas 

laive „Nemunas“;  

- Nebuvo gautas finansavimas kelionei laivu;  

- Pauliaus Širvio 95-ojo 

gimtadienio minėjimas; 

- Pauliaus Širvio 95-ojo gimtadienio minėjimas. 2015-09-09;  

- J. Tumo-Vaiţganto 146-jų 

gimimo metinių minėjimas 

ir knygos „Jakštas bara 

- J. Tumo-Vaiţganto 146-jų gimimo metinių minėjimas ir jo „Raštų“ XXIII tomo 

pristatymas. 2015-09-23; 
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Vaiţgantą“ pristatymas; 

- Šv. Pranciškaus vardo ir 

gyvūnų globos dienos 

paminėjimas; 

- Neįvyko dėl aktorės K. Kazakevičiūtės ligos;  

- Literatūriniai rytmečiai 

„Poezijos skaitymai pas 

Vaiţgantą“ (3 renginiai); 

- Įvyko 3 renginiai – „Poezijos skaitymai pas Vaiţgantą“: 2015 m. balandţio 18 d.,  

geguţės 16 d., birţelio 20 d.; 

 

- Neplanuota; - Kunigo R. Grigo kūrybos vakaras. 2015-04-08;  

- Neplanuota; - V. Bakutienės monospektaklis „M. K. Oginskiui– 250“. 2015-05-18;  

- Neplanuota; - D. Kunčienės knygos „Gimtis ţieduose“ pristatymas. 2015-06-08;  

- Neplanuota; - Poezijos vakaras „Filosofija, poezija ir lakštingalos“.  V. Vaitkevičiaus kūryba. 

2015-06-16; 

 

- Neplanuota; - J. Marcinkevičiaus 85-ojo gimtadienio minėjimas. P.Venclovo monospektaklis 

„Homosum“. 2015-09-29; 

 

- Neplanuota; - Donaldo Kajoko naujausios knygos „Apie vandenis, medţius ir vėjus“ sutiktuvės. 

2015- 11-11; 

 

- Neplanuota; - Literatūrinė  muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“. 2015-11-19;  

- Neplanuota. - Rašytojo Broniaus Radzevičiaus 75- jo gimtadienio minėjimas 2015-12-17.  
4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir kaip 

buvo atnaujinta) 

4.1. Muziejaus interneto 

svetainėje Literatūrinė 

Lietuva 

www.maironiomuziejus.lt: 

4.1. Muziejaus interneto svetainėje Literatūrinė Lietuva 

www.maironiomuziejus.lt: 

D. Cibulskienė 

- nuolat atnaujinti 

pirmajame puslapyje 

skelbiamą informaciją, 

įdomų eksponatą; 

- Nuolat atnaujinama pirmajame puslapyje skelbiama informacija, įdomūs 

eksponatai. 

D. Cibulskienė 

- publikuoti virtualiąsias ir 

laikinąsias parodas, 

apklausas, straipsnius, 

informaciją apie edukacinę 

veiklą; 

- Publikuotos 22 virtualios parodos ir informacija su vaizdine medţiaga apie 29 

muziejuje ir jo padaliniuose veikusias parodas. Publikuoti literatūriniai, muziejiniai 

straipsniai apie muziejaus veiklą, svetainė papildyta naujų edukacinių programų 

aprašymais, apklausomis, dokumentais.  

D. Cibulskienė 

- papildyti rinkinių skiltį, 

pilnai atkurti senųjų knygų 

katalogą;  

- Skiltis „Rinkiniai“ papildyta 41 rinkiniu; 

- pilnai atkurta skiltis „Senųjų knygų katalogas“ (I, II dalis su iliustracijomis); 

- rinkiniai suredaguoti. 

D. Cibulskienė 

M. Kaškonienė 

- sukurti naują skiltį 

„Ţemaitei – 170“ ir toliau 

pildyti skiltis 

„Pasikartokime Kristijoną 

Donelaitį“, „Juozas Tumas-

Vaiţgantas“; 

- Sukurta nauja skiltis „Ţemaitei – 170“ ir toliau pildytos skiltys „Pasikartokime 

Kristijoną Donelaitį“, „Juozas Tumas-Vaiţgantas“; 

- Sukurta ir pildyta nauja skiltis „Fotoreportaţai“. 

D. Cibulskienė 

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/
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- sukurti 2 el. paslaugas 

muziejaus lankytojams. 

Sukurta 1 el. paslauga lankytojams ir 1 el. produktas: 

- Naujienlaiškis – jį uţsisakiusieji gali gauti pirmieji muziejaus naujienas į savo el. 

pašto dėţutę. 

- sukurtas el. mokslinės konferencijos leidinys „Ţemaitės magija: asmenybė, kūryba, 

archyvų slėpiniai“ ir patalpintas muziejaus interneto svetainėje. 

D. Cibulskienė 

M. Kaškonienė 

4.2. Nuolat papildyti nauja 

informacija muziejaus 

paskyrą LIMIS svetainėje  

http://mllm.limis.lt/  

4.2. Nuolat pildoma nauja informacija muziejaus paskyra LIMIS svetainėje  

http://mllm.limis.lt/ 

R. Rėklytė 

4.3. Neplanuota. 4.3. Pildyta muziejaus paskyra socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter; sukurta 

muziejaus paskyra svetainėje TripAdvisor.com. 

D. Cibulskienė 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes 

ir skaičių) 

5. Aptarnauti literatūros 

mokslininkus, rašytojus, 

TV, radijo, spaudos 

darbuotojus, studentus, 

leidyklų darbuotojus ir kt. 

Pateikti jiems sutvarkytus 

eksponatus. 

5. Fonduose aptarnauti 53 lankytojai, kurie domėjosi „Sakalo“ leidyklos, L. 

Giros, P. Babicko, Alės Rūtos, H. Nagio, A. J. Greimo, Maironio, B. Sruogos, M. 

Vainilaičio, S. Čiurlionienės, A. Barono, V. Gustainio, Šatrijos Raganos, S. 

Santvaro, Liūnės Sutemos, J. Šliūpo, J. Kėkšto, B. Pūkelevičiūtės, Lazdynų 

Pelėdos, V. Rimkevičiaus, J. Milančiaus, P. Višinskio, A. Landsbergio, B. 

Radzevičiaus, H. Radausko, Bern. Brazdžionio, S. Nėries, J. Grušo rinkiniais: 

 

 

 

5.1. Centriniuose fonduose aptarnauta: 

- studentai – 7 

- literatūros mokslo darbuotojai – 13 

- muziejų darbuotojai – 3 

- bibliotekų darbuotojai – 2 

- leidyklų darbuotojai – 5 

- ţurnalistai – 4 

- kiti –3 

5.1.1. Nuskenuoti 92 eksponatai. 

R. Rėklytė  

D. Jasinskienė 

 

5.2. Bern. Brazdţionio rinkinio skyriuje aptarnauti 2 interesantai: 

- rašytojas P. Palilionis; padarytos 14 laiškų Bern. Brazdţioniui kopijos; 

- bibliotekininkė D. Kazlauskienė. Padaryta 1 laiško kopija.  

J. Ivanauskienė 

5.3. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje aptarnautas 1 studentas. B. Glaznerienė 

5.4. S. Nėries memorialiniame muziejuje aptarnauti 6 lankytojai: 4 tarnautojai ir 2 

ţurnalistai. 

I. Aleksaitienė 

5.5. J. Grušo memorialiniame muziejuje aptarnauti 7 lankytojai: 3 tarnautojai, 1 

aktorė, 1 reţisierius, Kauno kino studijos direktorius, 1 studentas. 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 
6. Kita veikla 6.1. Pravesti 420 

ekskursijų: 

- Centras  – 60 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 170 

6.1. Pravestos 537 ekskursijos: 

- Centras  – 137 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 177 

- V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 78 

- Vaikų literatūros muziejus – 40 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

R. Antanaitienė 

V. Paplauskienė 

http://mllm.limis.lt/
http://mllm.limis.lt/
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- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 50 

- Vaikų literatūros 

muziejus – 40 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 30 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 70 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 35 

- J. Tumo-Vaiţganto memorialinis butas-muziejus – 70 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 

A. Pakėnas 

6.2. Perskaityti 16 

paskaitų:  

6.2. Perskaitytos 29 paskaitos:   

Bern. Brazdţionio rinkinio 

skyrius – 2 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 2: 

- „Bern. Brazdţionio asmenybė ir veikla“. 2015-09-23, TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Kitas Bern. Brazdţionis“. 2015-11-18, TAU Literatūros fakulteto klausytojams 

Maironio muziejuje. 

J. Ivanauskienė 

Seniausios literatūros 

skyrius – 3 

Seniausios literatūros skyrius – 5: 

- „Antano Baranausko gyvenimo kelias“. 2015-01-27, Lietuvos aklųjų bibliotekos 

Kauno filiale; 

- ,,Kristijonas Donelaitis“. 2015-02-04, TAU Literatūros fakulteto klausytojams 

Maironio muziejuje; 

- „Antanas Baranauskas – „Anykščių šilelio“ autorius“. 2015-04-29, TAU 

Literatūros fakulteto klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Martynas Maţvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius“. 2015-10-08, 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviams ir mokytojams 

Maironio muziejuje; 

- „Kristijono Donelaičio ţenklai Karaliaučiaus ţemėje“. 2015-10-22, Kauno 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviams ir mokytojams 

Maironio muziejuje. 

A. Gedutienė 

Senosios literatūros skyrius 

– 3 

Senosios literatūros skyrius – 5: 

- „Vincas Kudirka“. 2015-02-09. V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje; 

- „Originali J. A. Herbačiausko asmenybė“. 2015-04-01, TAU Literatūros 

fakulteto klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“. 2015-04-15, TAU Literatūros 

fakulteto klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Ţemaitės asmenybė ir kūryba“. 2015-05-27, TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Ţemaitės asmenybė ir kūryba“. 2015-10-20, Ţaliakalnio bendruomenei. 

 

R. Maţukėlienė 

R. Maţukėlienė 

 

N. Raiţytė 

 

R. Maţukėlienė 

 

R. Maţukėlienė 

S. Nėries memorialinis 

muziejus – 3 

S. Nėries memorialinis muziejus – 4: 

- „S. Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje“. 2015-04-14, Kauno Jono Pauliaus II 

A. Zenkevičienė 
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gimnazijos moksleiviams; 

- „S. Nėris ir karo negandos“. 2015-10-21, TAU Menų fakulteto klausytojams; 

- „S. Nėris ir karo negandos“. 2015-11-18, Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos moksleiviams; 

- „S. Nėris ir karo negandos“. 2015-12-03, Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos moksleiviams. 

J. Grušo memorialinis 

muziejus – 2 

J. Grušo memorialinis muziejus – 2: 

- „J. Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias“. 2015-10-22, LASS Kauno m. filiale; 

- „J. Grušo tragedijos „Herkus Mantas“ kelias į sceną“. 2015-10-15, LASS Kauno m. 

filiale. 

 

D. Ţilionienė 

N. Majerienė 

J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 3 

J. Tumo-Vaiţganto mem. butas-muziejus – 3: 

- „Vaiţgantas ir Maironis“. 2015-09-14, Kauno Maironio universitetinėje 

gimnazijoje; 

- „Jakštas bara Vaiţgantą“. 2015-10-24, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos 

konferencijų salėje; 

- „Vaiţgantas ir Maironis“. 2015-12-16, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos 

konferencijų salėje. 

A. Pakėnas 

Neplanuota Administracija – 8: 

- „Ţemaitės laikmetis, kūryba, asmenybės bruoţai“. 2015-10-02, Klaipėdos knygų 

mugėje; 

- „Ţemaitės asmenybės ir kūrybos bruoţai“. 2015-10-21, Prisikėlimo baţnyčios 

senjorų klubui Maironio muziejuje; 

- „Ţemaitės gyvenimas Amerikoje ir to laikotarpio kūryba“. 2015-10-23, Kauno 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje; 

- „Vertėjo Miltono Starkaus gyvenimas bei veikla“. 2015-11-03, VDU anglų kalbos 

dėstytojams ir studentams; 

- „Ţemaitės laikmetis, kūryba, asmenybės bruoţai“. 205-11-12, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre; 

- „Ţemaitės asmenybės ir kūrybos bruoţai“. 2015-11-16, Kauno rajono ūkininkų 

sąjungos nariams Maironio muziejuje; 

- „Ţemaitės asmenybės ir kūrybos bruoţai“. 2015-12-03, Kauno aklųjų kombinato 

bibliotekoje;  

- „Ţemaitės laikmetis, Amerikos laikotarpis, bičiulystė su U. Babickaite. 2015-12-

04, Kupiškio savivaldybės bibliotekoje. 

A. Ruseckaitė 

Neplanuota Išeivių literatūros skyrius – 4: 

- „Ir duosiu jai vardą... Sutema“. 2015-02-18, TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Juliui Kaupui – 95“. 2015-09-09, TAU Literatūros fakulteto klausytojams 

Maironio muziejuje; 

- „Alei Rūtai – 100“. 2015-09-16, TAU Literatūros fakulteto klausytojams Maironio 

 

V. Paplauskienė 

 

V. Paplauskienė 

 

V. Paplauskienė 
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muziejuje; 

- „Mariaus Katiliškio gyvenimas ir kūryba“. 2015-11-25, TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams Maironio muziejuje. 

 

J. Davidavičiūtė 

 

6.3.  Perskaityti 27 

literatūrinius, muziejinius 

pranešimus, 2 iš jų – 

konferencijose: 

6.3.  Perskaityta 72 literatūriniai, muziejiniai pranešimai, 3 iš jų – 

konferencijose: 

 

 

Administracija – 16 Administracija – 40: 

- „R. Mikutavičiaus asmenybė ir kūryba“. 2015-02-26, renginio metu Maironio 

muziejuje; 

- „Jono Liniausko knygos „Sutartinė“ analizė. 2015-03-06, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- „Roberto Keturakio vieta lietuvių literatūroje“. 2015-03-20, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- Literatūrinio paveldo ilgalaikis išsaugojimas ir sklaida“. 2015-03-31, LR 

Seime; 

- „A. Katino poezijos knygos „Vaikšto vienas“ analizė“. 2015-04-17, renginio 

metu Maironio muziejuje; 

- „K. Helio darbų apţvalga“. 2015-04-25, renginio metu Maironio muziejuje; 

- „Maironio ir A. Baranausko ryšiai“. 2015-04-30, renginio metu Maironio 

muziejuje; 

- „Lietuvių ir gruzinų literatūriniai ryšiai“. 2015-06-06, renginio metu Maironio 

muziejuje; 

- „Ţemaitei – 170“. 2015-06-09, renginio metu Maironio muziejuje; 

- „Juttos Noak knygos „Du lagaminai“ analizė. 2015-06-12, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- „Maironio mirtis ir muziejaus įkūrimas“. 2015-06-29, renginio metu Maironio 

muziejuje; 

- „Tarpukario poezija“ „Antruosiuose vainikuose“ (1936)“. 2015-06-30, renginio 

metu Maironio muziejuje; 

- „S. Nėries politinės veiklos prieţastys ir pasekmės“. 2015-07-07, Kauno 

Petrašiūnų kapinėse; 

- „Ţemaitės fenomenas“. 2015-08-27, Birštono kurhauze; 

- „Ţemaitės veikla Amerikoje“. 2015-09-09, Kauno V. Kudirkos bibliotekoje; 

- „Ţemaitė – moterų teisių gynėja“. 2015-09-27, Kauno Kristaus Prisikėlimo 

baţnyčioje; 

- „Maironio asmenybė“. 2015-09-25, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymosi 

centro mokinimas Maironio muziejuje; 

- „Alės Rūtos poţiūris į lietuvybę“. 2015-09-25, 100-mečio minėjimo renginyje 

Maironio muziejuje; 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 
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- „Aldonos Liobytės asmenybė“. 2015-09-25, 100-mečio minėjimo renginyje 

Maironio muziejuje; 

- „Maironio jaunystės priesakai“. 2015-10-22, Kauno Maironio universitetinėje 

gimnazijoje respublikos maironiečiams; 

- „Miltono Starkaus veikla, vertimai“. 2015-10-12, vertėjams skirto renginio 

metu Maironio muziejuje; 

- „Maironio muziejaus istorija“. 2015-11-13, Prienų TAU klausytojams Maironio 

muziejuje; 

- „Maironis, Ţemaitė, šiuolaikinė literatūra ir jos problemos“. 2015-11-21, 

Šveicarijos lietuvių bendruomenei Ciuriche; 

- „Ţemaitės asmenybė“. 2015-12-11, Ţemaičių draugijos nariams Šiauliuose; 

- „Ţemaitės paslaptis“. 2015-12-11, Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje; 

- „E. Janušaičio knygos „Fronto angelas“ analizė“. 2015-11-05, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- „B. Jonuškaitės knygos „Maranta“ analizė“. 2015-12-15, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- „R. Stankevičiaus knygos „Kertinis skiemuo“ analizė. 2015-10-21, renginio 

metu Maironio muziejuje; 

- „Kazio Borutos asmenybė“. 2015-11-26, renginio metu Maironio muziejuje; 

- R. Marčėno knygos „Gyvieji skydai“ analizė. 2015-11-17, renginio metu 

Maironio muziejuje; 

- „1930 m. rašytojų kartos bruoţai“. 2015-12-22, renginio metu Maironio 

muziejuje;  

- ,,Mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimo galimybės“. 2015-04-09, Kauno r. 

Jonučių gimnazijoje; 

- ,,Iš muziejininkystės istorijos: ţymių ţmonių muziejai“. 2015-04-22, Maironio 

lietuvių literatūros muziejuje; 

- ,,Maironis ir teatras“. 2015-05-07, Maironio lietuvių literatūros muziejuje; 

- ,,M. K. Čiurlionio šeimos moterys kūrėjos“. 2015-05-30, Kauno menininkų 

namuose; 

- ,,Literatūros klasikų muziejai Kaune“. 2015-06-16,  B. ir V. Sruogų namuose-

muziejuje; 

- S. Čiurlionienės-Kymantaitės gyvenimas ir kūryba. 2015-10-27, B. Kleizaitės-

Vasaris menų galerijoje-Marijampolės M. Lukšienės švietimo centre; 

- D. Čiurlionytės-Zubovienės gyvenimas ir kūryba. 2015-10-27, B. Kleizaitės-

Vasaris menų galerijoje-Marijampolės M. Lukšienės švietimo centre; 

- M. K. Čiurlionis ir S. Kymantaitė. 2015-12-02, Kauno Palemono gimnazijoje 

vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje ,,Kur dingsta ţodţiai, kai 

prasideda ţmogus“. 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

A. Ruseckaitė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 

 

R. Antanaitienė 
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- „Lankytojai  apie Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius“. 

Apklausos duomenų  pristatymas. 2015-02-03, muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare. 

D. Cibulskienė 

Bern. Brazdţionio rinkinio 

skyrius – 1 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 2: 

- „Bern. Brazdţionio rinkinio formavimo ypatumai“. 2015- 02-04, VDU Menų 

fakulteto studentams; 

- „Bern. Brazdţionio rinkinio formavimo ypatumai“. 2015-04-22, VU Kultūros 

vadybos studentams. 

J. Ivanauskienė 

Išeivių literatūros skyrius – 

4 

Išeivių literatūros skyrius – 14: 

- „Pasilikau tik dangų mėlyną“. 2015-02-01, Bernardinų baţnyčioje Vilniuje; 

- „Laisvė būti savimi“. 2015-03-02, N. Nykos-Niliūno atminimui skirtame 

renginyje Maironio muziejuje; 

- „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“. 2015- 03-26, Kauno jėzuitų 

gimnazijoje; 

- „Sugrįţimai“. 2015-05-25, Kultūros ministerijoje; 

- „Laisvė būti savimi“. 2015-06-28,    Santaros-Šviesos suvaţiavime Alantoje; 

- „Aukso skrynią atdariau – savo ilgesio dainas“. 2015- 06-13, A. Vaičiulaičio 

tėviškėje – Didţiųjų Šelvių kaime; 

-  „Algirdas Landsbergis“. 2015-09-12, Pasaulio kybartiečių centre Kybartuose; 

-  „Alei Rūtai – 100“. 2015-09-25, renginio metu Maironio muziejuje; 

- „Kelionė į A. Landsbergio kelionę“. 2015-10-17,  K. Donelaičio lituanistinėje 

mokykloje Vašingtone; 

- „A. Vaičiulaitis. Italijos vaizdai“. 2015-10-26, Ateitininkų namuose Čikagoje; 

- „Meilė ţmogui ir gyvenimui nugali viską“. 2015-11-08, Šv. Kazimiero 

parapijos namuose Los Andţele; 

- „Laisvė: būti savimi“. 2015-12-04, Lietuvos ambasadoje Vašingtone; 

- „A. Vaičiulaitis. Italijos vaizdai“. 2015-12-06, Tautos namuose Niujorke 

- „Tarp ilgesio ir tėviškės“. 2015-12-16, skaitytas konferencijoje „Alės Rūtos 

kūrybos Aukštupiai“ J. ir A. Keliuočių bibliotekoje Rokiškyje. 

V. Paplauskienė 

Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 3 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 4: 

- „J. Apučio gyvenimas sodyboje Zervynų kaime“. 2015-03-18, muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminare; 

- R. Mikutavičiaus gyvenimas ir kūryba. 2015-03-18, TAU Literatūros fakulteto 

klausytojams Maironio muziejuje; 

- „30-ųjų kartos rašytojų kūrybos unikalumas ir reikšmė“. 2015-11-04,TAU 

Literatūros fakulteto klausytojams Maironio muziejuje; 

- „Kazio Borutos gyvenimo ir kūrybos savitumas“. 2015-12-09, TAU Literatūros 

fakulteto klausytojams Maironio muziejuje. 

 

E. Kazlauskas 

 

E. Kazlauskas 

 

A. Protienė 

 

V. Markauskienė 

Vaikų literatūros muziejus – Vaikų literatūros muziejus – 6:  
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3 - „Geriausių metų knygų vaikams apţvalga“. 2015-01-14, V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Panemunės skyriuje; 

- „K. Bajerčiaus gyvenimo keliais“. 2015-03-18, muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo seminare; 

- „Etnografiniai akcentai V. Tamulaičio pasakoje „Svirplio muzikanto kelionės“. 

2015-03-25, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės skyriuje; 

- „Edukacijos misija – dvasinės šviesos skleidimas“ seminare „Muziejų edukacija: 

problemos ir sprendimai“. 2015-03-27, Kauno miesto muziejuje; 

- „Draugystė Šiaurės šalyse“. 2015-11-12, V. Kudirkos viešosios bibliotekos 

Panemunės skyriuje; 

- „Vytautei Ţilinskaitei – 85“. 2015-12-15, V. Kudirkos viešosios bibliotekos 

Vitebsko skyriuje. 

D.Šarkanauskaitė 

 

V. Petrikienė 

 

V. Petrikienė  

 

V. Petrikienė 

 

D.Šarkanauskaitė 

 

D.Šarkanauskaitė 

 

Neplanuota Ryšių su visuomene skyrius – 2: 

- Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje. 2015-02-

03, muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminare; 

- „Naujausios Lietuvos muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo 

tinklo plėtros tendencijos“. 2015-03-05, Lietuvos muziejų asociacijos vykdomo 

projekto „Muziejus –mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 

mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ staţuotės „Muziejų ir mokyklų 

bendradarbiavimo galimybės bei mokymo ir mokymosi muziejuje 

organizavimo ypatumai“, kuri buvo organizuota MLLM, metu. 

 

K.Dambrauskaitė 

 

E. Rankauskienė 

Neplanuota Senosios literatūros skyrius – 2: 

- „Ţemaitė ir Povilas Višinskis“. 2015-06-09, Ţemaitės 170-ųjų ir P. Višinskio 

140-ųjų gimimo metinių paminėjime Maironio muziejuje; 

- „Susitikimas su Jurgiu Savickiu“. 2015-12-17, Kauno apskrities viešojoje 

bibliotekoje. 

 

R. Maţukėlienė 

 

N. Raiţytė 

Neplanuota B. ir V. Sruogų namai-muziejus – 1:  

- V. Daugirdaitės-Sruogienės keliais Ţemaitijoje. 2015-02-10, muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos  tobulinimo seminare. 

B. Glaznerienė 

Neplanuota S. Nėries memorialinis muziejus – 1: 

- „Ir Čiurlionį mėgau... S. Nėris“. 2015-12-02, Kauno Palemono gimnazijoje 

vykusioje tarptautinėje mokytojų konferencijoje ,,Kur dingsta ţodţiai, kai 

prasideda ţmogus“. 

I. Aleksaitienė 

6.4. Parengti lankytojams 

tikslinių anketų-klausimynų 

(dėl muziejaus ir padalinių 

veiklų, jų kokybės; 

lankytojų poreikių, 

ekspozicijos kūrimo ir t.t.), 

atlikti apklausas ir gautų 

6.4. Parengtos lankytojams 2 tikslinės anketos-klausimynai: „Kokią įsivaizduoju 

lietuvių literatūros ekspoziciją?“ ir „Ką Jūs manote?“ (apie laikinąsias parodas).  

 

Atlikta 2014–2015 m. pr. skelbtos el. apklausos apie muziejaus ir jo padalinių veiklą, 

paslaugų kokybę, lankytojų poreikius ir t.t. gautų duomenų analizė; duomenys 

pristatyti muziejaus darbuotojų kvalifikacijos  tobulinimo seminare, 2015-02-03. 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė  

 

D. Cibulskienė 
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duomenų analizę. 
IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 
   

1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei koncepcijų 

rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

1.1. Rengti lietuvių 

literatūros istorijos ir 

personalijų ekspozicijos 

teminį planą: 

1.1. Rengtas lietuvių literatūros istorijos ir personalijų ekspozicijos teminis 

planas: 

R. Antanaitienė 

1.1.1. Rengti lietuvių 

literatūros istorijos ir 

personalijų ekspozicijos 

atskirų laikotarpių teminius 

planus: nuo pirmosios 

lietuviškos knygos iki šių 

laikų. 

1.1.1. Parengti šie lietuvių literatūros istorijos ir personalijų ekspozicijos atskirų 

laikotarpių teminiai planai: 

 

 

 

J. Ivanauskienė - Bern. Brazdţionio gyvenimas ir kūryba; 

- Išeivių rašytojų gyvenimas ir kūryba, literatūriniai įvykiai. Parengti 85 autorių 

teminiai-ekspoziciniai planai;  

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

- Seniausios literatūros laikotarpio autoriai ir įvykiai. Parengta 15 teminių-

ekspozicinių planų; 

A. Gedutienė 

 

- Senosios literatūros laikotarpio rašytojai ir įvykiai. Parengta apie 30 planų; R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

- Šiuolaikiniai autoriai ir literatūriniai įvykiai. Parengta 70 autorių teminiai-

ekspoziciniai planai. 

V. Markauskienė 

1.1.2. Suorganizuoti 2 

diskusijas su literatūros 

mokslininkais ir mokytojais 

dėl naujos lietuvių 

literatūros istorijos ir 

personalijų ekspozicijos; 

parengti protokolus. 

1.1.2. Įvyko 1 diskusija su mokytojais Kauno r. Švietimo centre ir 2 seminarai-

diskusijos muziejuje dėl naujos lietuvių literatūros istorijos ir personalijų 

ekspozicijos: 

- su Kauno r. mokytojais „Literatūros istorijos ekspozicija: kas įdomu mokiniui ir 

mokytojui“. 2015-05-14;  

- su mokytojais ,,Muziejaus ir mokyklos bendradarbiavimas: literatūros istorijos 

ekspoziciją kuriame drauge“. 2015-11-04; 

- su VDU literatūros katedros mokslininkais ,,Literatūros istorijos ekspozicija: idėjos 

ir galimybės“. 2015-12-09. 

R. Antanaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti seminarų-diskusijų protokolai. M. Kaškonienė 

1.2. Parengti 27 parodų 

koncepcijas ir teminius 

planus: 

1.2. Parengta 27 parodų koncepcijos ir teminiai planai:  

- Antano Baranausko 

,,Anykščių šilelis“ 

iliustracijose 

- Antano Baranausko ,,Anykščių šilelis“ iliustracijose A. Gedutienė 

- Ričardui Mikutavičiui – 

80 

- „Viršūnių paukštis“ (Ričardui Mikutavičiui – 80) E. Kazlauskas 

- Robertui Keturakiui – 80 - „Eikime veidu į saulę“ (Robertui Keturakiui – 80) A. Protienė 

- „Rašytojai ir jų aplinka - „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose (1839–1939)“ N. Raiţytė 
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senosiose fotografijose 

(1839–1939)“ 

- „Ţemaitė ir jos epocha“ - „Ţemaitė ir jos epocha“ R. Maţukėlienė 

- Aldonai Liobytei – 100 - „Narsiai Vilniaus mergelei“ (Aldonai Liobytei – 100) V. Markauskienė 

- Poezijos pavasario 

akimirkos Maironio 

namuose 

- Poezijos pavasario akimirkos Maironio namuose V. Markauskienė 

- Juliui Kaupui – 95 - „...Ieškoti amţinų dalykų...“ (Juliui Kaupui – 95) V. Paplauskienė 

- Alei Rūtai – 100 - Meilė ţmogui ir gyvenimui – nugali viską“ (Alei Rūtai – 100) V. Paplauskienė 

- „Tarp Maironio medţių“ - „Tarp Maironio medţių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ R. Rėklytė 

- 30-ųjų kartos kūrėjai (V. 

Bloţė, J. Marcinkevičius, 

A. Baltakis, A. Puišytė ir 

kiti) 

- „Ištikimi eilėraščiui ir sau...“ 30-ųjų kartos kūrėjai (V. Bloţė, J. Marcinkevičius, 

A. Baltakis, A. Puišytė ir kiti) 

A. Protienė 

- Kaziui Borutai – 110 - „Laisvo vėjo valia drumstis...“ V. Markauskienė 

-  „Knyga mano gyvenime“ - „Knyga mano gyvenime“ J. Mickienė 

- Mariui Katiliškiui – 100 - „Negalima gyventi be duonos, negalima taip pat gyventi be tėvynės“ (Mariui 

Katiliškiui – 100) 

J. Davidavičiūtė 

- Juozui Kėkštui – 100 - „Gyvenimo gėralą kartų pasemsiu, / gyvenimo jėgą aštrią...“ (Juozui Kėkštui – 

100) 

A. Brazaitienė 

- Henrikui Nagiui – 95 -     Neparengta paroda dėl darbinės kelionės į JAV.  V. Paplauskienė 

- Moterų kūrybos ir 

muzikos vakarui skirta 

paroda 

- „Kad pakiltų apmirusi siela...“  E. Kazlauskas 

- Rašytojų kalėdiniai 

atvirukai 

- Nerengta, nes buvo ruošta tik virtuali paroda „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų 

verpetuose“ 

K.Dambrauskaitė 

Maţųjų parodų ciklas „Iš 

rašytojų memorialinio 

palikimo“: 

- „...ir duosiu jai vardą 

Sutema...“ (Liūnei 

Sutemai atminti); 

- „Bern. Brazdţionis – 

Valstybinės literatūros 

premijos laureatas“; 

- „13 kėdţių 13-ame 

name“; 

- Antano Vaičiulaičio 

memorialinis kampelis; 

- Petro Vaičiūno 

Maţųjų parodų ciklas „Iš rašytojų memorialinio palikimo“: 

- „...ir duosiu jai vardą Sutema...“ (Liūnei Sutemai atminti); 

- „Bern. Brazdţionis – Valstybinės literatūros premijos laureatas“; 

- „13 kėdţių 13-ame name“; 

- „Tavo veido šviesa“ (Antano Vaičiulaičio memorialinis kampelis); 

- Petro Vaičiūno memorialiniai baldai. 

 

V. Paplauskienė 

V. Lincevičiūtė 

R. Antanaitienė 

V. Paplauskienė 

R. Maţukėlienė 
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memorialiniai baldai. 

- „Iš tolimų ir artimų 

pavasarių...“ (apie 

pavasarinius renginius) 

- „Iš tolimų ir artimų pavasarių...“ (apie pavasarinius renginius); A. Zenkevičienė 

- Aldona Liobytė – vaikų 

rašytoja 

- „Jokių jubiliejų aš nešvenčiu....“ (A. Liobytei – 100 ) V. Petrikienė 

- Almai Karosaitei – 90 - „Kaip aš tau, ţiemuţe, tos pusnies pavydţiu“  (A. Karosaitei – 70) D.Šarkanauskaitė 

- Aleksui Baltrūnui – 90 - „Lyg sapne, lyg pasakoje“ (Aleksui Baltrūnui – 90) D.Šarkanauskaitė 

- Neplanuota - „Tremties poetas Antanas Miškinis“.  

Veikė 2015 m. gruodį. 

V. Markauskienė 

- Neplanuota - „Dialogas su lietuviais“ (Broniui Railai atminti) V. Paplauskienė 
2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 

   

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
3. Parengti 40 stacionarių 

parodų: 

3. Parengtos 49 stacionarios parodos:  

- Virgilijaus 

Jankausko fotografijų 

paroda „Dingęs kraštas“ 

- V. Jankausko fotografijų paroda „Dingęs kraštas“. Veikė sausio 20–vasario 22 d. E. Rankauskienė 

- Virgilijaus 

Jankausko fotografijų 

paroda „D-O-N-E-L-A-

I-T-I-S“ 

- V. Jankausko fotografijų paroda „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“. Veikė sausio 20–

vasario 22 d. 

E. Rankauskienė 

- Antano Baranausko 

,,Anykščių šilelis“ 

iliustracijose 

- Antano Baranausko ,,Anykščių šilelis“ iliustracijose. Veikė kovo 6–birţelio 6 d. A. Gedutienė 

- Ričardui Mikutavičiui – 

80 

- „Viršūnių paukštis“ (Ričardui Mikutavičiui – 80). Veikė vasario 26–balandţio 18 

d. 

E. Kazlauskas 

- Robertui Keturakiui – 

80 

- „Eikime veidu į saulę“ (Robertui Keturakiui – 80). Veikė kovo 20–geguţės 31 d. A. Protienė 

- Rašytojai ir jų aplinka 

senosiose fotografijose 

(1839–1939) 

- „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose (1839–1939)“. Veikė kovo 24–

liepos 27 d. 

N. Raiţytė 

- Aldonai Liobytei – 100 - „Narsiai Vilniaus mergelei“ (Aldonai Liobytei – 100). Veikė 2015 m. liepos–

spalio mėn. 

V. Markauskienė 

- „Ţemaitė ir jos epocha“ - „Ţemaitė ir jos epocha“. Veikė birţelio 9 d.–sausio 15 d. R. Maţukėlienė 

- Moksleivių piešinių 

paroda „Piešiu piešiu 

pasaką“ 

- Moksleivių piešinių paroda „Piešiu piešiu pasaką“. Veikė 2015 m. geguţės–

spalio mėn. 

E. Rankauskienė 

K.Dambrauskaitė 

J. Mickienė 

- „Poezijos pavasario - „Poezijos pavasario akimirkos Maironio namuose“. Veikė 2015 m. geguţės– V. Markauskienė 
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akimirkos Maironio 

namuose“ 

liepos mėn. 

- Arvydo Palevičiaus 

tapybos darbų paroda 

- Arvydo Palevičiaus tapybos darbų paroda „Ištakos“. Veikė 2015 m. geguţės-

birţelio mėn. 

E. Rankauskienė 

- Juliui Kaupui – 95 - „...Ieškoti amţinų dalykų...“ (Juliui Kaupui – 95). Veikė birţelio 24 d.–rugsėjo 12 

d. 

V. Paplauskienė 

- Alei Rūtai – 100 - „Meilė ţmogui ir gyvenimui – nugali viską“ (Alei Rūtai – 100). Veikė rugpjūčio 

20–lapkričio 6 d. 

V. Paplauskienė 

- Tarp Maironio medţių - „Tarp Maironio medţių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“. Veikė rugsėjo 4 d. R. Rėklytė 

- 30-ųjų kartos kūrėjai (V. 

Bloţė, J. 

Marcinkevičius, A. 

Baltakis, A. Puišytė ir 

kiti) 

- „Ištikimi eilėraščiui ir sau...“ 30-ųjų kartos kūrėjai (V. Bloţė, J. Marcinkevičius, 

A. Baltakis, A. Puišytė ir kiti). Veikė 2015 m. lapkritį – 2016 m. sausį. 

A. Protienė 

- Kaziui Borutai – 110 - „Laisvo vėjo valia drumstis...“. Veikė 2015 m. spalį–2016 m. sausį. V. Markauskienė 

-  „Knyga mano 

gyvenime“ 

- „Knyga mano gyvenime“. Veikė 2015 m. gruodį-2016 m. sausį. J. Mickienė 

- Mariui Katiliškiui – 100 - „Negalima gyventi be duonos, negalima taip pat gyventi be tėvynės“ (Mariui 

Katiliškiui – 100). Veikė 2015 m. lapkričio 23 d. – 2016 m. sausį. 

J. Davidavičiūtė 

- Juozui Kėkštui – 100 - „Gyvenimo gėralą kartų pasemsiu, / gyvenimo jėgą aštrią...“ (Juozui Kėkštui – 

100). Veikė lapkritį-gruodį. 

A. Brazaitienė 

- Henrikui Nagiui – 95 - Neparengta paroda dėl darbinės kelionės į JAV.  V. Paplauskienė 

- Rašytojų kalėdiniai 

atvirukai 

- Parengta tik virtuali paroda „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų verpetuose“, nes 

pritrūko ekspozicinių erdvių. 

K.Dambrauskaitė 

- Moterų kūrybos ir 

muzikos vakarui skirta 

paroda 

- „Kad pakiltų apmirusi siela...“. Veikė 2015 m. gruodį. E. Kazlauskas 

Maţųjų parodų ciklas „Iš 

rašytojų memorialinio 

palikimo“: 

- „...ir duosiu jai vardą 

Sutema...“ (Liūnei 

Sutemai atminti); 

Maţųjų parodų ciklas „Iš rašytojų memorialinio palikimo“: 

- „...ir duosiu jai vardą Sutema...“ (Liūnei Sutemai atminti). Veikė sausio-vasario 

mėn.; 

 

V. Paplauskienė 

 

- Bern. Brazdţionis – 

Valstybinės literatūros 

premijos laureatas; 

- „Bern. Brazdţionis – Valstybinės literatūros premijos laureatas“. Veikė kovo 1–

28 d.; 

V. Lincevičiūtė 

 

- „13 kėdţių 13-ame 

name“; 

-   „13 kėdţių 13-ame name“. Veikė balandţio–geguţės mėn.; R. Antanaitienė 

- Antano Vaičiulaičio 

memorialinis kampelis; 

- „Tavo veido šviesa“ (Antano Vaičiulaičio memorialinis kampelis). Veikė 

birţelio–rugpjūčio mėn.; 

V. Paplauskienė 
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- Petro Vaičiūno 

memorialiniai baldai. 

- Petro Vaičiūno memorialiniai baldai. Veikė lapkričio-gruodţio mėn.; R. Maţukėlienė 

- Neplanuota - „Dialogas su lietuviais“ (Broniui Railai atminti). Veikė birţelio mėn.; V. Paplauskienė 

- Neplanuota - Lietuvos ūkininkių draugijos Kauno krašto moterų paroda „Skarelių ţydėjimas“. 

2015-06-09; 

E. Rankauskienė 

- Neplanuota - Dailininko iš Argentinos José Ignacio Dávila & „In Red“ paroda  „Spirituals“. 

2015 m. lapkritis. 

E. Rankauskienė 

- Neplanuota - „Tremties poetas Antanas Miškinis“.  

Veikė 2015 m. gruodį. 

V. Markauskienė 

V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 1: 

- Aldonos Ruseckaitės 

fotografijų paroda 

„Maironio sodas“. 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 1: 

- Aldonos Ruseckaitės fotografijų paroda „Maironio sodas“. Veikė balandţio 23 d.–

rugsėjo 1 d. 

B. Glaznerienė 

Vaikų literatūros muziejus – 

6 parodos:  

- Almai Karosaitei – 70; 

 

Vaikų literatūros muziejus – 11 parodų: 

- „Kaip aš tau, ţiemuţe, tos pusnies pavydţiu“  (A. Karosaitei – 70). Veikė sausio 

20–vasario 25 d.; 

 

D.Šarkanauskaitė 

 

- Aldona Liobytė – vaikų 

rašytoja; 

- „Jokių jubiliejų aš nešvenčiu....“ (A. Liobytei – 100 ). Veikė vasario 24–balandţio 

15 d.; 

V. Petrikienė 

- Aleksui Baltrūnui – 90; - „Lyg sapne, lyg pasakoje“ (Aleksui Baltrūnui – 90);  

Surengti 3 vaikų kūrybos 

parodas pagal rašytojų 

kūrinius: 

- A. Karosaitės eilėraščių 

iliustracijų paroda; 

Surengtos 6 vaikų kūrybos parodos: 

- Lopšelio-darţelio „Gintarėlis“ ugdytinių  paroda „Iliustracija A. Karosaitės 

eilėraščiui“. Veikė sausio 20–vasario 25 d.; 

D.Šarkanauskaitė 

 

- A. Liobytės pasakų 

iliustracijų paroda; 

- Martinaičio dailės mokyklos mokinių paroda „Piešiu pasaką Šimto zuikių piemuo“. 

Veikė vasario 24–balandţio 15 d.; 

 

- A. Liobytės pasakų 

veikėjų kostiumų eskizų 

paroda; 

- A. Liobytės veikėjų kostiumų eskizai. Veikė vasario 24–balandţio 15 d.;  

- Neplanuota; - Raidţių-eglutės ţaislų paroda. Veikė gruodţio mėn.  

- Neplanuota; - B. Buivydaitės eilėraščių iliustracijų paroda. Veikė gruodţio mėn.  

- Neplanuota; - „Iliustruojame V. Ţilinskaitės „Verksnio eţerą“. Veikė gruodţio mėn.  

- Neplanuota; Surengtos 2 originalių iliustracijų parodos: 

- R. Baltrušytės iliustracijų savo knygai „Kalvėnų miesto paslaptis“ paroda. Veikė 

vasario mėn.; 

 

- Neplanuota. - R. Kaper iliustracijų paroda knygoms „Lubinų labirintas“, „Medaus mainai“. Veikė  
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kovo 21–balandţio 6 d. 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 4: 

- Aldonos Ruseckaitės 

fotografijų paroda 

„Maironio sodas“; 

S. Nėries memorialinis muziejus – 4: 

- Aldonos Ruseckaitės fotografijų paroda „Maironio sodas“. Veikė sausio 23–kovo 

31 d.; 

 

I. Aleksaitienė 

- „Iš tolimų ir artimų 

pavasarių...“; 

- „Iš tolimų ir artimų pavasarių...“.  

Veikė 2015-04-28 – 2015-05-29; 

A. Zenkevičienė 

- Moksleivių plenero 

dalyvių darbai; 

- Moksleivių plenero dalyvių darbai „Ţodis + dailė ir muzika“. Veikė 2015-05-22 – 

2015-06-30; 

A. Zenkevičienė 

- Kūrybinio plenero 

„Plastika + ţodis“ 

darbai. 

- Jungtinio rašytojų ir dailininkų plenero „Plastika + ţodis 2015“ darbai „Šviesos 

burtai“. Veikė 2015-09-20 – 2015-10-20. 

I. Aleksaitienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 2: 

- Kęstučio Pleitos 

fotografijų paroda 

„Aktorė“; 

J. Grušo memorialinis muziejus – 2: 

- Kęstučio Pleitos fotografijų paroda „Aktorė“. Veikė kovo 27–balandţio 17 d.; 

 

N. Majerienė 

- Juozui Grušui – 114: 

Kauno moksleivių 

piešinių paroda. 

- Juozui Grušui – 114: Kauno moksleivių piešinių paroda. Veikė 2015 m. gruodį N. Majerienė 

- Neplanuota - Kauno Tautinės kultūros centro tautodailės studijos „Šlamutis“ mokinių piešinių 

paroda „Senos sodybos“. Veikė 2015 m. vasario mėn. 

D. Ţilionienė 

- Neplanuota - Tarptautinei muziejų dienai skirta moksleivių kūrybinių darbų paroda „Minties 

interpretacija“. Veikė 2015 m. geguţės mėn. 

D. Ţilionienė 

4. Parodos kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir uţsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

4.1. Suorganizuoti 5 parodų 

eksponavimą kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje. 

4.2. Suorganizuotas 5 kilnojamųjų parodų eksponavimas:  

- „Apstu serafiškosios meilės“ (paroda, skirta L. Andriekui); eksponuota Vilniaus 

Bernardinų baţnyčioje (2015-02-02); 

- ,, ...palieku visą mano judomąjį turtą...“; eksponuota Kauno r. Eţerėlio pagrindinėje 

mokykloje (2015-03-05–2015-04-29); 

- „Sugrįţimai“; eksponuota LR kultūros ministerijoje (2015-05-20–2015-06-18); 

- „Sugrįţimai“; eksponuota „Santaros-Šviesos“ suvaţiavime Alantoje (2015-06-25); 

- Aldonos Ruseckaitės fotografijų paroda „Maironio sodas“; eksponuota Kazlų 

Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje (2015-05-28–2015-10-06). 

 

V. Paplauskienė 

 

R. Antanaitienė 

 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

R. Antanaitienė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

5.1. Eksponuoti 21 

virtualią parodą 

elektroniniame žurnale 

Literatūrinė Lietuva 
(www.maironiomuziejus.lt). 

5.1. Eksponuotos 22 virtualios parodos elektroniniame žurnale Literatūrinė 

Lietuva (www.maironiomuziejus.lt). 

D. Cibulskienė 

http://www.maironiomuziejus.lt/
http://www.maironiomuziejus.lt/
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5.2. Parengti 21 virtualią 

parodą: 

5.2. Parengtos 22 virtualios parodos:  

- Aleksui Baltrūnui – 90 - Aleksui Baltrūnui – 90 D.Šarkanauskaitė 

- Salomėjos Nėries 

gyvenimas ir kūryba 

- Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba A. Zenkevičienė 

- Brazilijos vaizdai (iš 

Petro Babicko 

kolekcijos) 

- „Iš Pietų Kryţiaus šalies...“ (Brazilijos vaizdai iš Petro Babicko kolekcijos) V. Pačėsaitė 

- Paulius Širvys - Pauliui Širviui – 95 D. Jasinskienė 

- Dionizui Poškai – 250 - Dionizui Poškai – 250 A. Gedutienė 

- Koliaţai religinės 

literatūros tema, skirti 

Velykoms 

- Koliaţai religinės literatūros tema, skirti Velykoms J. Mickienė 

- Petronėlei Orintaitei – 

110 

- Petronėlei Orintaitei – 110 V. Paplauskienė 

- Ţemaitei – 170 - Ţemaitei – 170 R. Maţukėlienė 

- Jurgiui Savickiui – 125 - Jurgiui Savickiui – 125 N. Raiţytė 

- Juliui Kaupui – 95 - Juliui Kaupui – 95 V. Paplauskienė 

- Kristijono Donelaičio 

ţenklai Karaliaučiaus 

ţemėje 

- Kristijono Donelaičio ţenklai Karaliaučiaus ţemėje A. Gedutienė 

- Rašytojų ekslibrisai - Dėl kūrinių autorinių teisių parengta kita virtuali paroda „Rašytojų kelionės“  D. Cibulskienė 

- Daliai Sruogaitei – 90 - Daliai Sruogaitei – 90 V. Bareišaitė 

- Danutei Paulauskaitei – 

70 

- Danutei Paulauskaitei – 70 V. Markauskienė 

- Miltonui Stark – 90 - Miltonui Stark – 90 A. Ruseckaitė 

- Birutei Baltrušaitytei – 

75 

- Birutei Baltrušaitytei – 75 V. Markauskienė 

- Henrikui Nagiui – 95 - Henrikui Nagiui – 95 V. Paplauskienė 

- Alei Rūtai – 100 - Alei Rūtai – 100 V. Paplauskienė 

- Iš Bern. Brazdţionio 

rinkinio 

- „Liaudies menas Bern. Brazdţionio rinkinyje“ V. Lincevičiūtė 

- Broniui Radzevičiui – 

75 

- Dėl atkurtos svetainėje 2013 m. rengtos virtualios parodos B. Radzevičiui buvo 

parengta paroda „Eugenijui Ignatavičiui – 80“. 

E. Kazlauskas 

- Lankytojų kalėdiniai 

atvirukai literatūros 

temomis 

- „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų verpetuose“ K.Dambrauskaitė 

- Neplanuota - „Juozas Grušas dailininkų portretuose“ N. Majerienė 
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6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

6. Bendradarbiauti su kitais 

muziejais: skolinti 

eksponatus pagal poreikį. 

6. Paskolinti 8 eksponatai Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai 

eksponavimui parodoje. 

R. Rėklytė 

7. Kiti darbai 7.1. Parengti 2015 m. 

parodų eksponavimo planą 

ir koordinuoti parodų 

rengimą. 

7.1. Parengtas 2015 m. parodų eksponavimo planas ir koordinuotas parodų 

rengimas. 

R. Antanaitienė 

7.2. Papildyti S. Nėries 

literatūrinės ekspozicijos 

informacinį terminalą 

naujomis nuotraukomis. 

7.2. Papildytas S. Nėries literatūrinės ekspozicijos informacinis terminalas naujomis 

– S. Nėries sūnaus ir anūkų – nuotraukomis. 

I. Aleksaitienė 

7.3. Pakeisti uţuolaidas S. 

Nėries memorialinėje II a. 

ekspozicijoje. 

7.3. Pakeistos uţuolaidos S. Nėries memorialinėje II a. ekspozicijoje. I. Aleksaitienė 

7.4. Neplanuota 7.4. Dalyvauta parodoje „Ką prarado filosofija, tą laimėjo politika: Seimo 

Pirmininkui Leonui Bistrui – 125“ Lietuvos Respublikos Seime partnerystės 

teisėmis: parodoje eksponuotas skaitmeninis nuotraukos vaizdas. 

R. Rėklytė 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

1.1. Išleisti leidinį „Vertėjo 

Miltono Stark archyvas“. 

1.1. Išleistas archyvinis mokslinis leidinys lietuvių/anglų kalbomis „Miltonas Starkus 

/ Milton Stark“. 2015 m., 65 p., sudarytoja ir teksto autorė Aldona Ruseckaitė. 

A. Ruseckaitė 

1.2. Parengti ir išleisti 2 

leidinius iš serijos 

„Neskelbti Maironio 

rankraščiai“. 

1.2. Parengti ir išleisti 2 leidiniai iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“:  

- „Gyvenime padaryti ţingsnį“, šeštas sąsiuvinis, 2015 m., 16 p., sudarytoja Aldona 

Ruseckaitė.  

- „Ant aukuro širdį nešiau“, septintas sąsiuvinis, 2015 m., 16 p., sudarytoja Aldona 

Ruseckaitė. 

A. Ruseckaitė 

1.3. Parengti ir išleisti 

leidinį „Antanas 

Vaičiulaitis. „Italijos 

vaizdai“. 

1.3. Parengtas ir išleistas leidinys „Antanas Vaičiulaitis. „Italijos vaizdai“. 2015 m., 

168 p., sudarytoja ir įvado autorė Virginija Paplauskienė. 

V. Paplauskienė 

1.4. Parengti ir išleisti 

mokslinės konferencijos 

pranešimų  leidinį (jeigu 

bus skirtas finansavimas). 

1.4. Parengtas elektroninis mokslinės konferencijos leidinys „Ţemaitės magija: 

asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“ (finansavimas neskirtas). 2015 m., 43 p. 

M. Kaškonienė 

1.5. Parengti ir išleisti 

parodų „Aldonai Liobytei – 

100“, „Rašytojų ekslibrisai: 

jų savininkai ir kūrėjai“ bei 

„Ţemaitė ir jos epocha“ 

katalogus (jeigu bus skirtas 

1.5. Finansavimas neskirtas. D. Cibulskienė 
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finansavimas). 

1.6. Neplanuota 1.6. Parengtas parodos katalogas „Istorija, verta muziejaus“ su įvadu ir 12 temų: 

- „Seniausi muziejaus eksponatai“; 

- „Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas“; 

- „Rankraštinės knygos“; 

- „Liaudies menas rašytojų rinkiniuose“; 

- „Maironis ir laurų vainikas“; 

- „Maironio muziejaus įkūrimas“; 

- „Literatūrinis ţodis iš tremties“; 

- „Eksponatai sugrįţta“; 

- „Jaunųjų talentų likimai. XX a. vidurys“; 

- „Istorija neperrašoma: sovietmečio grimasos“; 

- „Moterys-kūrėjos. XX a. II pusė“; 

- „Naujausių eksponatų labirintais“. 

2016 m., 28 p., sudarytojos Aldona Ruseckaitė ir Deimantė Cibulskienė. 

A. Ruseckaitė  

D. Cibulskienė 

A. Gedutienė 

R. Antanaitienė 

R. Maţukėlienė 

J. Ivanauskienė 

J. Davidavičiūtė 

V. Markauskienė 

E. Kazlauskas 

A. Protienė 

D. Jasinskienė 

R. Rėklytė 

 

1.7. Neplanuota 1.7. Parengtas reklaminis laikraštis „Maironio namų naujienos“, 2016 m. Nr. 1, 8 p., 

500 egz. 

A. Ruseckaitė 

D. Cibulskienė 

1.8. Parengti 140 

informacinių, reklaminių 

straipsnių, kurie bus 

publikuoti elektroniniame 

žurnale Literatūrinė 

Lietuva (apie renginius, 

įdomius eksponatus, 

rinkinių aprašymus, 

įvairius įvykius): 

- Administracija – 7 

1.8. Parengta 170 informacinių, reklaminių straipsnių, kurie publikuoti 

elektroniniame žurnale Literatūrinė Lietuva (apie renginius, įdomius 

eksponatus, rinkinių aprašymus, įvairius įvykius): 

Administracija – 19: 

- Įdomus eksponatas „Rašytojų santuokos“; 

- „Laisvė – išties saldus ţodis“; 

- „Sveikiname sulaukusius šv. Velykų“; 

- Įdomus eksponatas „Maironio bilietas į labdaros koncertą“; 

- Įdomus eksponatas „Maironio „Pavasario balsams – 120“; 

- „Štai ir vėl apsisuko metų ratas“; 

- „Muziejus jubiliejiniai metai“ 

- „2014 m. ekspedicijos“; 

- „Paroda „13 kėdţių 13 name“; 

- Įdomus eksponatas „Maironio kavos servizas“; 

- „Jūsų parama+mūsų idėjos“; 

- Įdomus eksponatas „Rašytojų pomirtinės kaukės“; 

- „10 įdomių faktų apie Ţemaitę“; 

- Įdomus eksponatas  „Puiki kelionių reklama“; 

- Įdomus eksponatas „Brolių Domeikų“ vertimas“; 

- Įdomus eksponatas „Dvi S. Nėries knygos“; 

- Įdomus eksponatas „A. Ranito sveikinimas D. ir B. Railoms“; 

- Įdomus eksponatas „Nijolės Miliauskaitės laikrodis“; 

- Įdomus eksponatas „J. Ivanauskaitės sveikinimas J. Mikelinskui“ 

 

 

 

 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

A. Ruseckaitė 

R. Antanaitienė 

R. Antanaitienė 

R. Antanaitienė 

D. Cibulskienė 

D. Cibulskienė 

D. Cibulskienė 

D. Cibulskienė 

D. Cibulskienė 

D. Cibulskienė 

M. Kaškonienė 

M. Kaškonienė 

M. Kaškonienė 
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- Ryšių su visuomene 

skyrius – 10 

Ryšių su visuomene skyrius – 20: 

- „Muziejaus edukatorės – Vilniaus knygų mugėje“; 

- „Apie poeziją be sienų“; 

- „Skaitymai.Lyjant.Neantstogo“; 

- „Menų dūzgių akimirkos muziejuje“; 

- „Pokalbis su Kornelijumi Heliu“; 

- „Minėjome mamos dieną ir dţiaugėmės darbais“; 

- „Muziejų nakties detektyvas Maironio namuose“; 

- „Konkursas „Nesek su roţės prie kasų....“; 

- „Kartus laurų skonis“ ; 

- „Maironio namuose – studentai iš Gruzijos“; 

- „Kaimynų šventės atgarsiai“; 

- „Vasara muziejuje“; 

- „Vasaros stovykla baigėsi“; 

- „Kūrybinės dirbtuvės Maironio namuose“; 

- „Vertėjams skirtas vakaras“; 

- „Susitikimas su Zita Gaiţauskaite“; 

- „Ką daiktai pasakoja apie Maironį“; 

- „Įvyko filologų ţinių mūšis“; 

- „Knygos, kurios skatina fantazuoti“; 

- „Mūsų muziejus mokykloje be sienų“. 

 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

K.Dambrauskaitė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 6 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 7: 

- „MLLM veikla 2014 m.“; 

- „Paroda „Bern. Brazdţionis – Valstybinės literatūros premijos laureatas“; 

- Įdomus eksponatas „Bern. Brazdţionio – Amerikos lietuvių kongreso dalyvio – 

ţenklelis“; 

- Įdomus eksponatas „Bern. Brazdţionio laiškas ţmonai iš Palangos“; 

- Įdomus eksponatas „Dvikalbės religinės knygos Bern. Brazdţionio 

memorialinėje bibliotekoje“; 

- Įdomus eksponatas „Aldonos ir Bernardo Brazdţionių kavos servizas“; 

- „Liaudies menas Bern. Brazdţionio rinkinyje“ 

 

J. Ivanauskienė 

V. Lincevičiūtė 

J. Ivanauskienė 

 

J. Ivanauskienė 

J. Ivanauskienė 

 

J. Ivanauskienė 

V. Lincevičiūtė 

- Fondai – 9 Fondai – 10: 

- Įdomus eksponatas „Albumėlis iš Sibiro“; 

- Įdomus eksponatas „Iš A. Pakalnio memorialinės bibliotekos. Rašytojų 

autobiografijų knyga“; 

- Įdomus eksponatas „Dangės Širvytės nuotrauka“; 

- Įdomus eksponatas „Rašytojai ir aktoriai Kuršių nerijoje“; 

- Įdomus eksponatas „Aleksis Ranitas ir Lietuva“; 

- Įdomus eksponatas „Paulius Širvis ir jūra“; 

- Įdomus eksponatas „Vaikų laikraštis „Ţiburėlis“; 

 

D. Jasinskienė 

D. Jasinskienė 

 

D. Jasinskienė 

D. Jasinskienė 

D. Jasinskienė 

D. Jasinskienė 

R. Rėklytė  
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- „Paroda „Tarp Maironio medţių“; 

- Rinkinio aprašas „Eduardas Jurėnas“; 

- Rinkinio aprašas „Ignas Budrys“. 

R. Rėklytė 

D. Jasinskienė 

D. Jasinskienė 

- Seniausios literatūros 

skyrius – 6 

Seniausios literatūros skyrius – 6: 

- Įdomus eksponatas „A. Baranausko raštas apie J. Tumą-Vaiţgantą“; 

- „Atrastas dingęs kraštas ir Donelaitis“; 

- „Paroda „A. Baranausko „Anykščių šilelis“ iliustracijose“; 

- „Poetiškai apie A. Baranauską“; 

- „Dionizui Poškai – 250“; 

- „Kristijono Donelaičio ţenklai Karaliaučiuje“ 

A. Gedutienė 

- Senosios literatūros 

skyrius – 13 

Senosios literatūros skyrius – 11: 

- „Paroda „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“; 

- „Paroda „Ţemaitė ir jos epocha“; 

- „Ţemaitės jubiliejaus minėjimas“; 

- Maironio mirties metinių ir muziejaus įkūrimo minėjimas“; 

- Edmundo Janušaičio kūrybos vakaras; 

- Įdomus eksponatas „Šatrijos Raganos paskaitų konspektai“; 

- Įdomus eksponatas „Lietuvaitės“; 

- Įdomus eksponatas „J. Pilyponis ne tik rašytojas, bet ir girininkas“; 

- Įdomus eksponatas „Ţemaitė su Bulotomis JAV“; 

- Įdomus eksponatas „Marcelės Mačiulytės rankdarbiai“; 

- G. Ţemkalnio archyvas 

 

N. Raiţytė 

R. Maţukėlienė 

R. Maţukėlienė 

R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

N. Raiţytė 

N. Raiţytė 

N. Raiţytė 

R. Maţukėlienė 

R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

- Išeivių literatūros 

skyrius – 8 

Išeivių literatūros skyrius – 14: 

- „Ir lieka tik... pasakyti ţodţiai“ (apie A. Nyką-Niliūną); 

- „Ir duosiu jai vardą Sutema...“ (apie Liūnę Sutemą); 

- „Dialogas su lietuviais“ (apie Bronį Railą); 

- „Meilė ţmogui ir gyvenimui – nugali viską“ (apie Alei Rūtai skirtą parodą); 

- „A. Nykos-Niliūno atminimui skirtas vakaras“; 

- „Alės Rūtos jubiliejus“; 

- „Parodos „Sugrįţimai“ atidarymas“; 

- „Bronio ir Danetos Railų sugrįţimas“; 

- „...Ieškoti amţinų dalykų...“ (apie J. Kaupui skirtą parodą); 

- „Petronėlė Orintaitė“; 

- Įdomus eksponatas „Liūnės Sutemos paveikslas“; 

- Įdomus eksponatas „Bronio Railos paţymėjimai“; 

- „A. Vaičiulaitis. „Italijos vaizdai“ (apie naujai išleistą knygą) 

- Įdomus eksponatas „Alės Rūtos meno kūrinys“. 

 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

J. Davidavičiūtė 

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

- Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 30 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 38: 

- „Ţaibų apšviesti“ (apie V. Baltuškevičiaus renginį); 

- „Sutartinis J. Liniausko vakaras Maironio muziejuje“; 

 

A. Protienė 

A. Protienė 
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- „Paroda „Eikime veidu į saulę...“; 

- „Apie jubiliejinį R. Keturakio vakarą“; 

- Įdomus eksponatas „Apie Miledi fotografiją“ 

- „Katino, mero, poeto vakaras“; 

- „Neįveikiama teatro galia“ (apie J. Krištopaičio kūrybinį vakarą); 

- „Poezijos pavasaris Maironio sode“; 

- „Rudens vakaras su naujomis rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygomis“; 

- „Paroda „Ištikimi eilėraščiui ir sau...“; 

- „Apie septynių novelių knygą“; 

- „Naujos B. Jonuškaitės knygos „Maranta“ sutiktuvės“; 
- „Birutei Baltrušaitytei –75“; 

- „Aldonos Puišytės archyvas“; 

- „Literatūrinės R. Mikutavičiaus atminimo mišios“; 

- „Reportaţas iš giliojo kosmoso“ (apie K. Navako knygos sutiktuves); 

- „Dar uţklos mane upė“ (apie R. Mikutavičiaus poezijos skaitymo vakarą); 

- „Apie svarbiausią lietuvių poezijos skiemenį“; 

- „Vakaras apie pamirštą klasiką“. A. Miškinio jubiliejui skirtas vakaras; 

- „Atsisveikinimas neilgam“. Kalėdinis muzikos ir poezijos vakaras Maironio 

muziejuje; 

- „Prozininkui Eugenijui Ignatavičiui – 80“; 

- „Eugenijaus Ignatavičiaus archyvas“; 

- „Maironio namuose – nauja šventė“ (apie vakarą Tarptautinei rašytojų dienai); 

- Įdomus eksponatas „Poezijos pavasarių almanachai“; 

- Įdomus eksponatas „Nelinksma vaikiškos knygelės istorija“; 

- „Kai lipi įvijais laiptais...“ (apie J. Brėdikio knygos sutiktuves); 

- „Atrasti Dievą – tai mylėti ţmogų“ (apie V. S. Vaičiūno knygos sutiktuves); 

- „Kas parašyta – neprapuola“; 

- „Paroda „Narsiai Vilniaus mergelei“; 

- „Vakaras Aldonai Liobytei atminti“; 

- „Albino Bernoto archyvas“; 

- Įdomus eksponatas „Rankraštis ar dokumentas?“ 

- „Laisvo vėjo valia drumstis“; 

- „Jauni kunigai ir klierikai Maironio namuose“; 

- „Prisiminimų vakaras: Kaziui Borutai – 110“; 

- „Poetei Danutei Paulauskaitei – 70“; 

- „Vakaras visad jaunam poetui prisiminti“. Poeto V. Spudo 80-mečio minėjimas; 

- „Maironio namuose – kuriančios moterys“. 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė  

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

A. Protienė 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

 

E. Kazlauskas 

E. Kazlauskas 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

V. Markauskienė 

- V. ir B. Sruogų namai-

muziejus – 9 

V. ir B. Sruogų namai-muziejus – 10: 

- „Balys Sruoga ir muzika“; 

- „Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras“; 

 

V. Bareišaitė 

B. Glaznerienė 
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- „Poezijos pavasaris Sruogų namuose“; 

- „Atminties vitraţai“ Sruogų muziejuje; 

- „Tarnauti tėvynei“; 

- „Taip kvepia vakaras sapne“; 

- Įdomus eksponatas „B. Sruoga-muziejininkas“; 

- Įdomus eksponatas „Paskutinysis B. Sruogos portretas“; 

- Įdomus eksponatas „D. Sruogaitės surinktų autografų knygelė“; 

- Įdomus eksponatas „Sruogaitės sveikinimai Tėvui“. 

B. Glaznerienė 

B. Glaznerienė 

B. Glaznerienė 

K. Ivanovaitė 

B. Glaznerienė 

B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

V. Bareišaitė 

- Vaikų literatūros 

muziejus – 12 

Vaikų literatūros muziejus – 7: 

- „Suţinojome Kalvėnų miesto paslaptį“; 

- „Iš Princesių salos pas Gėlininkę“; 

- „Gera knyga yra tikra knyga“; 

- „Mokėmės svajoti“; 

- „Raidės-eglutės ţaisliuko konkursas“; 

- Alekso Baltrūno archyvas; 

- Bronės Buivydaitės archyvas 

 

V. Petrikienė  

D.Šarkanauskaitė 

D.Šarkanauskaitė 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- S. Nėries memorialinis 

muziejus – 14 

S. Nėries memorialinis muziejus – 13: 

- „Rašytojos Aldonos Ruseckaitės kūrybos vakaras“; 

- „Širdims įsakė mylėti...“; 

- „Lygiadienio giesmė 2015“; 

- „Tradicinė Moterų kūrybos popietė“; 

- „Moksleivių kūrybinis pleneras“; 

- „S. Nėries mirties metinių minėjimas“; 

- „Pleneras „Šviesos burtai“; 

- „Vaikų kambarys“ S. Nėries muziejuje“; 

- Įdomus eksponatas „Fotografijos iš ekskursijos“; 

- „Palydėk, palydėk mane, vėjau...“ (apie S. Nėries gimtadienio minėjimą); 

- Įdomus eksponatas „Ankstyviausi S. Nėries eksponatai“; 

- Įdomus eksponatas „S. Nėries fotosesija su draugėmis. 1934 m.“ 

- Įdomus eksponatas „Veltiniai“. 

 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

A. Zenkevičienė 

I. Aleksaitienė 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

I. Aleksaitienė 

- J. Grušo memorialinis 

muziejus – 9 

J. Grušo memorialinis muziejus – 11: 

- „Laikinosios sostinės ţavesys“; 

- „Teatro dienos dramaturgo muziejuje“; 

- „Valanda su M. K. Čiurlioniu“; 

- „Parvaţiuoja saulė“; 

- „Nebuvau iš Ţaliakalnio išėjusi“; 

- „Rudens ekspromtai“; 

- „Su liūdesio ir vilties šviesa“; 

- „Advento kalendorius“; 

- Įdomus eksponatas „Dailininko Valentino  Antanavičiaus  tapyto Juozo Grušo 

 

N. Majerienė 

N. Majerienė 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 

N. Majerienė 

N. Majerienė 

D. Ţilionienė 

D. Ţilionienė 

D. Ţilionienė 
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portreto eskizas“;  

- Įdomus eksponatas „Istoriko Juozo Jurginio laiškas „Pastabos dėl istorinių faktų 

J. Grušo veikale „Herkus Mantas“; 

- Įdomus eksponatas „Netikėta iliustracijos istorija“. 

 

D. Ţilionienė 

 

D. Ţilionienė 

- J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis muziejus – 

7 

J. Tumo-Vaiţganto memorialinis muziejus – 4: 

- „Du vakarai su romuviečiais Vaiţganto namuose“; 

- „Vaiţganto „Raštų“ XIII tomas“; 

- „Ne apie kepejus, ne apie siuvėjus“ (apie D. Kajoko renginį); 

- „Apsireiškimo šviesos sklidinas pasaulis“ (apie B. Radzevičiaus renginį). 

A. Pakėnas 

1.9. Neplanuota 1.9. Parengti straipsniai leidiniams, knygoms: 

- „Paţintis su lietuvių literatūros lobynu“. „Muziejus-mokykla-moksleivis“. III dalis. 

Edukacinių programų moksleiviams sukūrimas ir įgyvendinimas. 2015 m. vasaris 

E. Rankauskienė 

- Leidyklos „Terra Publica“ knygai „Prie stalo visa Lietuva“ (2015) parengti 5 

straipsniai apie rašytojų valgymo įpročius, kultūrą, patiekalus. 

A. Ruseckaitė 

I. Aleksaitienė 

B. Glaznerienė 

N. Majerienė 

A. Pakėnas 
2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų ir 

kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

2.1. Parengti ir išleisti 95 

kvietimus, plakatus, kitus 

informacinius leidinius: 

2.1. Parengta ir išleista 113 kvietimų, plakatų, kitų informacinių leidinių:  

- kvietimus muziejuje 

rengiamoms parodoms 

ir renginiams, įvairius 

diplomus, padėkas (~ 

50); 

- kvietimai Maironio lietuvių literatūros muziejuje rengiamoms parodoms ir 

renginiams, įvairūs diplomai, padėkos, sveikinimai rašytojams (65); 

J. Mickienė 

V. Paplauskienė 

R. Antanaitienė 

- kvietimus, diplomus S. 

Nėries memorialinio 

muziejaus renginiams (~ 

12); 

- kvietimus, diplomus S. Nėries memorialinio muziejaus renginiams (14); A. Vileniškytė 

- kvietimus, diplomus, 

padėkas Vaikų 

literatūros muziejaus 

renginiams (~ 20); 

- kvietimus, diplomus, padėkas Vaikų literatūros muziejaus renginiams (20); D.Šarkanauskaitė 

- kvietimus J. Grušo 

memorialinio muziejaus 

renginiams (~ 3); 

- kvietimus J. Grušo memorialinio muziejaus renginiams (3); N. Majerienė 

- kvietimus J. Tumo-

Vaiţganto memorialinio 

buto-muziejaus 

- kvietimus J. Tumo-Vaiţganto memorialinio buto-muziejaus renginiams (5); A. Pakėnas 
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renginiams (~ 5); 

- kvietimus B. ir V. 

Sruogų namų-muziejaus 

renginiams (~ 5). 

- kvietimus B. ir V. Sruogų namų-muziejaus renginiams (6). V. Bareišaitė 

2.2. Neplanuota. 2.2. Atnaujinti 2 J. Tumo-Vaiţganto muziejaus-buto edukacinių programų 

sąsiuviniai: pradinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams. 

D. Cibulskienė 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

3. Parengti 19 

publikacijų: 

Administracija – 4 

3. Parengtos 27 publikacijos: 

Administracija – 13: 

- A. Ruseckaitė „G. Petkevičaitė-Bitė ir jos globotinis“. „Lietuvos ţinios“, 2015-01-

19; 

- A. Ruseckaitė „Auginau geros valios ir tėvynės labui atsidavusį darbininką“.  

„Draugas“, 2015-02-07; 

- A. Ruseckaitė „Klasikas Antanas Baranauskas pagal profesorių Maironį“. 

„Draugas“, 2015-01-17; 

- A. Ruseckaitė „Meilė! Taip, ji išsipildė!“. „Šeimininkė“, 2015-02-13; 

- A. Ruseckaitė „Prie Maironio kapo su tuščiom kepurėm“. „Nemunas“, 2015-02-05; 

- A. Ruseckaitė „Pasaulis pagal Ţemaitę“. „Draugas“, 2015-04-25; 

- A. Ruseckaitė „Ţemaitės dienos Kaune“. „Nemunas“, 2015-05-28; 

- A. Ruseckaitė „Glaustis prie istorinių šaknų“. „Draugas“, 2015-07-18; 

- A. Ruseckaitė „Savo gyvenimą paskirsiu literatūrai“ (apie M. Starkų). „Draugas“, 

2015-10-03;  

- A. Ruseckaitė „Jaunystės uţsibrėţimas – tarnauti literatūrai ir Lietuvai“ (apie 

M.Starkų). „Nemunas“, 2015-11-15; 

- A. Ruseckaitė „Nauji Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai“. „Draugas“, 2015-12-

12; 

- A. Ruseckaitė „Turime sąţinę kaip šviesos stulpą“ (apie Maironio tekstus). 

„Nemunas“, 2015-12-17. 

- R. Antanaitienė „Ţemaitės magija“. „Nemunas“, 2015-10-08; 

 

A. Ruseckaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Antanaitienė 

Bern. Brazdţionio rinkinio 

skyrius – 1 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1: 

- J. Ivanauskienė „Iškilus lietuvių poetas Amerikoje ne tik kūrė, bet ir ūkininkavo“. 

„Ūkininko patarėjas“, 201510-15. 

 

J. Ivanauskienė 

Senosios literatūros skyrius 

– 2 

Senosios literatūros skyrius – 2: 

- N. Raiţytė „Rašytojai senosiose fotografijose“. „Nemunas“, 2015-04-02; 

- R. Maţukėlienė „Ţemaitės epocha“. „Nemunas“, 2015-05-21.  

 

N. Raiţytė 

R. Maţukėlienė 

Šiuolaikinės literatūros 

skyrius – 3 

Šiuolaikinės literatūros skyrius – 1: 

- E. Kazlauskas „Viršūnių paukštis ir marmurinio paminklo pavojai“. „Nemunas“, 

2015 m. Nr. 8 

 

E. Kazlauskas 

Išeivių literatūros skyrius – 

3 

Išeivių literatūros skyrius – 4: 

- V. Paplauskienė „Pasilikau tik dangų mėlyną“. „Draugas“, 2015-01-04, Nr. 1; 

- V. Paplauskienė „Ir duosiu jai vardą Sutema“. „Draugas“, 2015-02-21, Nr. 6; 

 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 
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- V. Paplauskienė „Tavo veido šviesa“. „Draugas“, 2015-06-28, Nr. 28; 

- V. Paplauskienė „Italijos vaizdai“. „Draugas“, 2015-09-19, Nr. 33. 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

J. Grušo memorialinis 

muziejus – 1 

J. Grušo memorialinis muziejus – 0;  

J. Tumo-Vaiţganto 

memorialinis butas-

muziejus – 5 

J. Tumo-Vaiţganto mem. butas-muziejus – 6: 

- A. Pakėnas „Naujosios Romuvos“ pristatymas“. „Nemunas“, 2015 m. kovas, Nr. 

11; 

- A. Pakėnas „Poetas iš Dievo malonės“. „Nemunas“, 2015-09-18; 

- A. Pakėnas „Vaiţganto tėviškė Malaišiai“. „Gintaro gimtinė“, 2015 m. Nr. 9; 

- A. Pakėnas „Buvau kareivis, o dabar – poetas“. „Naujoji Romuva“, 2015 m. Nr. 4; 

- A. Pakėnas „Prisiminsime jo šypseną“. „Eskizai“, 2015 m. Nr. 25; 

- A. Pakėnas „Teatras – visas mano gyvenimas“. „Eskizai“, 2015 m. Nr. 25. 

A. Pakėnas 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 4. Tyrinėti 27 mokslines 

temas: 

4. Tyrinėta 30 mokslinių temų:  

- Šiuolaikinės lietuvių 

literatūros proceso ir 

slinkties analizė; 

- „Šiuolaikinės lietuvių literatūros proceso ir slinkties analizė“ (parengti 

informaciniai pranešimai apie Alę Rūtą, Aldoną Liobytę, apie Nacionalinės 

premijos laureatus ir kt.); 

A. Ruseckaitė 

- Lietuvių literatūros 

istorijos laikotarpiai; 

- Lietuvių literatūros istorijos laikotarpiai; R. Antanaitienė 

- XVI–XIX a. lietuvių 

literatūros įvykiai ir 

asmenybės: mokslinių 

straipsnių ir archyvų 

tyrinėjimas (A. 

Baranausko, M. K. 

Sarbievijaus, K. 

Donelaičio ir kitų); 

- XVI–XIX a. lietuvių literatūros įvykiai ir asmenybės: mokslinių straipsnių ir 

archyvų tyrinėjimas (A. Baranausko, M. K. Sarbievijaus, K. Donelaičio ir kitų); 

A. Gedutienė 

- XIX a. pab. – XX a. pr. 

svarbiausių kultūros 

įvykių ir ţymiausių 

rašytojų archyvų 

tyrinėjimas (Šatrijos 

Raganos, P. Višinskio, 

J. Biliūno, Lazdynų 

Pelėdos, Vydūno, J. 

Savickio ir kitų); 

- XIX a. pab. – XX a. pr. svarbiausių kultūros įvykių ir ţymiausių rašytojų archyvų 

tyrinėjimas (Šatrijos Raganos, P. Višinskio, J. Biliūno, Lazdynų Pelėdos, 

Vydūno, J. Savickio ir kitų); 

R. Maţukėlienė 

N. Raiţytė 

- Lietuvių išeivijos 

rašytojų archyvų 

tyrinėjimas (P. 

Orintaitės, A. Nykos-

- Lietuvių išeivijos rašytojų archyvų tyrinėjimas (A. Nykos-Niliūno, A. 

Landsbergio, Liūnės Sutemos, S. Santvaro, K. Ostrausko, P. Visvydo, L. 

Andriekaus, R. Keturakio, I. Urbono, Ţ. Mikšio, P. Orintaitės, F. Kiršos ir kt.); 

V. Paplauskienė 

A. Brazaitienė 

J. Davidavičiūtė 
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Niliūno, A. 

Landsbergio, K. 

Bradūno, D. 

Bindokienės, Liūnės 

Sutemos, S. Santvaro ir 

kitų); 

- Išeivių rašytojų 

gyvenimas ir kūryba 

jubiliejinėse parodose 

(Alei Rūtai, M. 

Katiliškiui, B. Railai, J. 

Kėkštui, J. Kaupui, H. 

Nagiui); 

- Išeivių rašytojų gyvenimas ir kūryba jubiliejinėse parodose (Alei Rūtai, M. 

Katiliškiui, B. Railai, J. Kėkštui, J. Kaupui, H. Nagiui); 

V. Paplauskienė 

A. Brazaitienė 

J. Davidavičiūtė 

- Šiuolaikinių rašytojų 

kūrybos ir archyvų 

tyrinėjimas: nuo 1940 

m. iki šių dienų; 

- A. Bernoto, J. Degutytės, E. Ignatavičiaus, A. E. Puišytės kūrybos ypatumai, 

rinkiniai; 

V. Markauskienė 

A. Protienė 

E. Kazlauskas 

- XX a. lietuvių rašytojų 

gyvenimas ir kūryba 

jubiliejinėse parodose 

(K. Borutai, R. 

Mikutavičiui, V. Bloţei, 

Just. Marcinkevičiui, R. 

Keturakiui, A. Puišytei 

ir kitiems); 

- XX a. lietuvių rašytojų gyvenimas ir kūryba jubiliejinėse parodose (K. Borutai, 

A. Miškiniui, R. Mikutavičiui, V. Bloţei, Just. Marcinkevičiui, R. Keturakiui, A. 

Puišytei); 

V. Markauskienė 

A. Protienė 

E. Kazlauskas 

- Vertėjo Miltono Stark 

archyvas; 

- Vertėjo Miltono Stark archyvas; A. Ruseckaitė 

- Maironio neskelbtų 

tekstų tyrinėjimas; 

- Maironio neskelbtų tekstų tyrinėjimas; A. Ruseckaitė 

- Dionizo Poškos 

atminties ţenklai 

Bijotuose; 

- Dionizo Poškos atminties ţenklai Bijotuose; A. Gedutienė 

- Ţemaitės archyvas, 

biografija ir kūryba, 

istorinės, kultūrinės 

laikmečio ypatybės; 

- Ţemaitės archyvas, biografija ir kūryba, istorinės, kultūrinės laikmečio ypatybės; A. Ruseckaitė 

R. Antanaitienė 

R. Maţukėlienė 

J. Mickienė 

E. Rankauskienė 

K.Dambrauskaitė 

- Aldonos Liobytės 

archyvas, gyvenimas ir 

- Aldonos Liobytės archyvas, gyvenimas ir kūryba; J. Mickienė 

E. Rankauskienė 
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kūryba; K.Dambrauskaitė 

V. Markauskienė 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- Rašytojų virtuvės, namų 

tradicijos, papročiai; 

- Rašytojų virtuvės, namų tradicijos, papročiai (Maironio, S. Nėries, B. ir V. 

Sruogų, J. Grušo, J. Tumo-Vaiţganto); 

A. Ruseckaitė 

I. Aleksaitienė 

B. Glaznerienė 

N. Majerienė 

A. Pakėnas 

- Rašytojai ir jų aplinka 

senosiose fotografijose 

(1839–1939); 

- Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose (1839–1939); N. Raiţytė 

- Vaiţgantas – 

muziejininkas; 

- Vaiţgantas – muziejininkas; A. Pakėnas 

- Rašytojų ekslibriai 

muziejaus fonduose; 

- Rašytojų ekslibriai muziejaus fonduose D. Cibulskienė 

- Rašytojai plastikos 

mene; 

- Rašytojai plastikos mene: parengtos 2 edukacinių programų temos; J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

E. Rankauskienė 

- Bern. Brazdţionio 

asmenybės ypatumai; 

- Bern. Brazdţionio asmenybės ypatumai; J. Ivanauskienė 

- Bern. Brazdţionio 

archyvinis palikimas: 

epistolinė ir 

memorialinė medţiaga; 

- Bern. Brazdţionio archyvinis palikimas: epistolinė ir memorialinė medţiaga; V. Lincevičiūtė 

- A. Vaičiulaičio 

diplomatinė veikla 

Vatikane prie Švento 

Sosto; 

- A. Vaičiulaičio diplomatinė veikla Vatikane prie Švento Sosto; V. Paplauskienė 

- Janinos Degutytės 

epistolinis palikimas; 

- Janinos Degutytės epistolinis palikimas; A. Protienė 

- Sruogų šeimos 

kultūrinis palikimas; 

- Sruogų šeimos kultūrinis palikimas; B. Glaznerienė 

V. Bareišaitė 

- Vaikų literatūros kūrėjai 

ir jų archyvai (A. 

Baltrūnas, A. Karosaitė, 

K. Boruta, V. 

Ţilinskaitė ir kiti); 

- Vaikų literatūros kūrėjai ir jų archyvai (A. Baltrūnas, A. Karosaitė, K. Boruta, B. 

Buivydaitė, V. Ţilinskaitė); 

D. 

Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

- Salomėja Nėris ir karo 

metai; 

- Salomėja Nėris ir karo metai;  A. Zenkevičienė 
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- Pauliaus Širvio 

gyvenimas ir kūryba; 

- Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba D. Jasinskienė 

- Juozo Grušo 

ţurnalistinė veikla; 

- Juozo Grušo ţurnalistinė veikla; D. Ţilionienė 

- Neplanuota - M. K. Čiurlionio ir S. Čiurlionienės-Kymantaitės gyvenimai, archyvai; R. Antanaitienė 

- Neplanuota - Rašytojų kelionės D. Cibulskienė 

- Neplanuota - Salomėja Nėris ir M. K. Čiurlionis. I. Aleksaitienė 
5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

5. Parengti 3 mokslinius 

straipsnius: 

- Administracija – 1 

5. Parengti 4 moksliniai straipsniai: 

Administracija – 2 

- A. Ruseckaitė „Vertėjo Miltono Starkaus gyvenimas ir lituanistinė kūryba“. 

Leidinys „Miltonas Starkus/Milton Stark“; 

- A. Ruseckaitė „Ţemaitės intarpai“. Mokslinės konferencijos medţiaga „Ţemaitės 

magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“. 

 

A. Ruseckaitė 

 

 

 

- Senosios literatūros 

skyrius – 1 

- R. Maţukėlienė „Ţemaitės archyvas Maironio lietuvių literatūros muziejuje“. 

Mokslinės konferencijos medţiaga „Ţemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų 

slėpiniai“. 

R. Maţukėlienė 

- Išeivių literatūros skyrius – 

1 

V. Paplauskienė „Algirdo Landsbergio laiškai A. Nykai-Niliūnui“. „Metai“, 2015 m. 

gruodţio mėn. 

V. Paplauskienė 

6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

6.1. Organizuoti mokslinę 

konferenciją „Ţemaitė ir jos 

epocha“. 

6. Organizuota  mokslinė konferencija ,,Ţemaitės magija: asmenybė, kūryba, 

archyvų slėpiniai“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 2015-10-01. 

R. Antanaitienė 

E. Rankauskienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir 

kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

7.1. Dalyvauti mokslinėje 

konferencijoje „Šešėliuotas 

mano kelias“ Alytaus 

Putinų gimnazijoje. 

7.1. Dalyvauta mokslinėje konferencijoje „Šešėliuotas mano kelias“ Alytaus Putinų 

gimnazijoje, 2015-02-11; 

A. Vileniškytė 

I. Aleksaitienė 

7.2. Neplanuota 7.2. Dalyvauta šeštuosiuose moksliniuose skaitymuose –konferencijoje Kelmės 

Ţemaitės bibliotekoje, 2015-09-22; 

A. Ruseckaitė 

7.3. Neplanuota 7.3. Dalyvauta Panevėţio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos XVI mokslinėje 

konferencijoje „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas“, 2015-10-07; 

A. Ruseckaitė 

7.4. Neplanuota 7.4. Dalyvauta tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Kur dingsta ţodţiai, kai 

prasideda ţmogus?“ Kauno Palemono gimnazijoje, 2015-12-02.  

R. Antanaitienė 

I. Aleksaitienė 

7.5. Neplanuota 7.5. Dalyvauta Alei Rūtai skirtoje konferencijoje „Alės Rūtos kūrybos Aukštupiai“ J. 

ir A. Keliuočių bibliotekoje Rokiškyje, 2015-12-16. 

V. Paplauskienė 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

8. Perskaityti 4 mokslinius 

pranešimus: 

8. Perskaityti 6 moksliniai pranešimai:  

S. Nėries memorialinis 

muziejus – 2 

S. Nėries memorialinis muziejus – 2: 

- A. Vileniškytė „S. Nėris – pasiklydusi poetė“, skaitytas mokslinėje konferencijoje 

„Šešėliuotas mano kelias“ Alytaus Putinų gimnazijoje; 

 

A. Vileniškytė 
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- I. Aleksaitienė „S. Nėris ir Palemonas“, skaitytas mokslinėje konferencijoje 

„Šešėliuotas mano kelias“ Alytaus Putinų gimnazijoje, 

 

I. Aleksaitienė 

Administracija – 1 Administracija – 3: 

- A. Ruseckaitė „Ţemaitės drąsa“, skaitytas Kelmės Ţemaitės bibliotekoje per 

šeštuosius mokslinius skaitymus-konferenciją; 

- A. Ruseckaitė „Ţemaitės intarpai“, skaitytas Maironio muziejuje mokslinėje 

konferencijoje „Ţemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“; 

- A. Ruseckaitė „Ţemaitės gyvenimo meninė rekonstrukcija pagal archyvalijas“, 

skaitytas Panevėţio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos XVI mokslinėje 

konferencijoje „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas“. 

A. Ruseckaitė 

Senosios literatūros skyrius 

– 1 

Senosios literatūros skyrius – 1: 

- R. Maţukėlienė „Ţemaitės archyvas Maironio lietuvių literatūros muziejuje“, 

skaitytas Maironio muziejuje mokslinėje konferencijoje „Ţemaitės magija: 

asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“; 

R. Maţukėlienė 

9. Kiti darbai 9. Parengti 3 paskaitas, 4 

mokslinius ir 19 

literatūrinių, muziejinių 

pranešimų; 1 paskaitą 

papildyti: 

9. Parengtos 3 paskaitos, 6 moksliniai ir 51 literatūrinis, muziejinis pranešimas; 

2 paskaitos papildytos: 

 

9.1. Parengti  3 paskaitas: 9.1. Parengti  3 paskaitas:  

 Vaiţgantas-

muziejininkas; 

- Vaiţgantas-muziejininkas; A. Pakėnas 

 Salomėja Nėris ir karo 

negandos; 

- Salomėja Nėris ir karo negandos; A. Zenkevičienė 

 Juozas Grušas – 

ţurnalistas. 

- Juozas Grušas – ţurnalistas. D. Ţilionienė 

9.2. Papildyti 1 paskaitą: 

 Antanas Baranauskas 
9.2. Papildytos 2 paskaitos: 

 Antanas Baranauskas 

 

A. Gedutienė 

 Neplanuota  Originali J. A. Herbačiausko asmenybė R. Maţukėlienė 

9.2. Parengti 4 mokslinius 

pranešimus: 

9.2. Parengti 6 moksliniai pranešimai:  

S. Nėries memorialinis 

muziejus – 2 

S. Nėries memorialinis muziejus – 2: 

„S. Nėris – pasiklydusi poetė“ 

„S. Nėris ir Palemonas“ 

 

A. Vileniškytė 

I. Aleksaitienė 

Administracija – 1 Administracija – 3: 

- „Ţemaitės drąsa“; 

- „Ţemaitės intarpai; 

- „Ţemaitės gyvenimo meninė rekonstrukcija pagal archyvalijas“ 

A. Ruseckaitė 

Senosios literatūros skyrius 

– 1 

Senosios literatūros skyrius – 1: 

„Ţemaitės archyvas Maironio lietuvių literatūros muziejuje“. 

R. Maţukėlienė 
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9.3. Parengti 19 

literatūrinių, muziejinių 

pranešimų: 

- Administracija – 14 

9.3. Parengtas 51 literatūrinis, muziejinis pranešimas: 

Administracija – 40: 

- „Literatūrinio paveldo ilgalaikis išsaugojimas ir sklaida“; 

- „R. Mikutavičiaus asmenybė ir kūryba“; 

- „Jono Liniausko knygos „Sutartinė“ analizė; 

- „Roberto Keturakio vieta lietuvių literatūroje“; 

-  „A. Katino poezijos knygos „Vaikšto vienas“ analizė; 

- „K. Helio darbų apţvalga“; 

- „Maironio ir A. Baranausko ryšiai“; 

- „Lietuvių ir gruzinų literatūriniai ryšiai“; 

- „Ţemaitės fenomenas“; 

- „Juttos Noak knygos „Du lagaminai“ analizė“; 

- „Maironio mirtis ir muziejaus įkūrimas“;  

- „Tarpukario poezija“ „Antruosiuose vainikuose“ (1936)“; 

- „S. Nėries politinės veiklos prieţastys ir pasekmės“; 

- „Ţemaitės fenomenas“; 

- „Ţemaitės veikla Amerikoje“; 

- „Ţemaitė – moterų teisių gynėja“; 

- „Maironio asmenybė“; 

- „Alės Rūtos poţiūris į lietuvybę“; 

- „Aldonos Liobytės asmenybė“; 

- „Maironio jaunystės priesakai“; 

- „Miltono Starkaus veikla, vertimai; 

- „Maironio muziejaus istorija“; 

- „Maironis, Ţemaitė, šiuolaikinė literatūra ir jos problemos“; 

- „Ţemaitės asmenybė“; 

- „Ţemaitės paslaptis“; 

- „E. Janušaičio knygos „Fronto angelas“ analizė“; 

- „B. Jonuškaitės knygos „Maranta“ analizė“; 

- „R. Stankevičiaus knygos „Kertinis skiemuo“ analizė“; 

- „Kazio Borutos asmenybė“; 

- R. Marčėno knygos „Gyvieji skydai“ analizė“; 

- „1930 m. rašytojų kartos bruoţai“. 

 

 

A. Ruseckaitė 

- „Mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimo galimybės“; 

- „Iš muziejininkystės istorijos: ţymių ţmonių muziejai“;  

- „Literatūros klasikų muziejai Kaune“; 

- „M. K. Čiurlionio šeimos moterys kūrėjos“; 

- „S. Čiurlionienės-Kymantaitės gyvenimas ir kūryba“; 

- „D. Čiurlionytės-Zubovienės gyvenimas ir kūryba“; 

- „M. K. Čiurlionis ir S. Kymantaitė“; 

R. Antanaitienė 
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- „Muziejininkės A. Galnaitytės gyvenimas ir veikla“. 

-       „Lankytojai  apie Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius“. D. Cibulskienė 

- Bern. Brazdţionio 

rinkinio skyrius – 1 

Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 1: 

- „Bern. Brazdţionio rinkinio formavimo ypatumai“. 

J. Ivanauskienė 

- Seniausios literatūros 

skyrius – 1 

Seniausios literatūros skyrius – 1: 

- „Ţemaitė ir Povilas Višinskis“. 

R. Maţukėlienė 

- Išeivių literatūros 

skyrius – 3 

 

Išeivių literatūros skyrius – 4: 

- „Meilė ţmogui ir gyvenimui nugali viską“; skirtas Alės Rūtos 100-čiui; 

- „Tavo veido šviesa“; skirtas A. Vaičiulaičiui; 

- „Pakilęs virš gyvenimo kliūčių“, skirtas M. Katiliškiui; 

- „Dialogas su lietuviais“, skirtas B. Railai. 

 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

J. Davidavičiūtė 

V. Paplauskienė 

- Neplanuota Vaikų literatūros muziejus – 3: 

- Geriausių metų knygų vaikams apţvalga; 

- Etnografiniai akcentai V. Tamulaičio pasakoje „Svirplio muzikanto kelionės“; 

- „Edukacijos misija – dvasinės šviesos skleidimas“. 

 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

V. Petrikienė 

- Neplanuota Ryšių su visuomene skyrius – 1: 

- „Naujausios Lietuvos muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo 

tinklo plėtros tendencijos“ 

 

E. Rankauskienė 

- Neplanuota Seniausios literatūros skyrius – 1: 

- „Dionizas Poška“ 

A. Gedutienė 

9.4. Neplanuota 9.4. Susirašinėta su VU Jidiš institutu dėl dvikalbių religinių Bern. Brazdţionio 

memorialinės bibliotekos knygų išaiškinimo. Gauta informacija apie šių knygų 

kalbą, leidybą, naudojimą tarpukario ţydų visuomenėje. 

J. Ivanauskienė 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS 

IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

1. Į kompiuterine apskaitą 

LIMIS įvesti 200 vnt. 

eksponatų. 

1. Į kompiuterine apskaitą LIMIS įvesti 245 eksponatai. R. Rėklytė 

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeninimas    
3.1. Suskaitmenintų 

eksponatų atranka (nurodyti 

prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, 

fizinė būklė, amţius, rūšis, 

tema, kt.) 

3.1. Atrinkti 

skaitmeninimui eksponatus 

pagal: 

- unikalumą (nuolatinėse 

ekspozicijose esantys 

eksponatai); 

3.1. Atrinkti skaitmeninimui eksponatai pagal: 

- unikalumą; 

- turtines autorių teises (eksponatai, kuriems šios teisės negalioja); 

- turinį ir vertę (2014 m. pirkti unikalūs eksponatai). 

R. Rėklytė 

V. Pačėsaitė 

I. Aleksaitienė 
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- turtines autorių teises 

(eksponatai, kuriems 

šios teisės negalioja); 

- turinį ir vertę (2014 m. 

pirkti unikalūs 

eksponatai). 
3.2. Suskaitmenintų 

eksponatų skaičius  
3.2. Suskaitmeninti ir 

aprašyti 1000 vnt. 

eksponatų. 

3.2. Suskaitmeninta ir aprašyta 1141 vnt. eksponatų: 

- Fondų skyrius – 613 

- Vilniaus muziejaus fondų sektorius – 105 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyrius – 322 

- J. Grušo memorialinis muziejus – 35 

- S. Nėries memorialinis muziejus – 31 

- B. ir V. Sruogų memorialinis muziejus – 35 

 

V. Pačėsaitė 

R. Rėklytė  

D. Jasinskienė 

V. Lincevičiūtė 

N. Majerienė 

A. Zenkevičienė 

V. Bareišaitė 
3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

4. Neplanuota 4. Dalyvauta darbo su LIMIS muziejininkams mokymuose 2015-10-27–28 Lietuvos 

dailės muziejuje. 

G. Venslovienė 

R. Pranskaitienė 

B. Glaznerienė 

V. Lincevičiūtė 

N. Majerienė 
5. Kiti darbai 5.1. Neplanuota. 

 

5.1. Bendradarbiauta su LDM filialu LM ISC LIMIS ir portale „Europeana“ 

paviešinta 111 vnt. eksponatų. 

R. Rėklytė 

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 
   

1. Informacija ţiniasklaidai 

apie muziejų, jo rinkinius ir 

renginius (nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

1. Parengti 120 

informacinių pranešimų 

žiniasklaidai: 

1. Parengta 120 informacinių pranešimų žiniasklaidai, dalyvauta TV ir radijo 

laidose: 

 

1.1. Skelbti ir populiarinti 

informaciją apie kultūrinius 

renginius, parodas, 

edukacines veiklas 

ţiniasklaidoje, radijo ir TV 

laidose, interneto 

svetainėje. 

1.1. Skelbta ir populiarinta informacija apie visus 2015 m. kultūrinius renginius ir 

parodas, konkursus, akcijas, edukacines programas ţiniasklaidoje,  radijuje ir TV, 

skaitmeniniuose leidiniuose. Elektroniniu paštu informacija išsiųsta į universitetus, 

mokyklas literatūrologams, rašytojams, mokytojams bei moksleiviams.  

Taip pat dalyvauta:  

„Marijos radijo“ 4 laidose: 

- apie Ţemaitę 

- apie Antaną Vaičiulaitį; 

- apie Alę Rūtą; 

- apie Bern. Brazdţionį. 

E. Rankauskienė 

 

 

 

A. Ruseckaitė 

V. Paplauskienė 

V. Paplauskienė 

A. Ruseckaitė, 

J. Ivanauskienė, 

V.Lincevičiūtė 

- Los Andţelo lietuvių radijo valandėlės laidoje (2015-11-07) V. Paplauskienė 
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- Niujorko lietuvių radijo valandėlės laidoje (2015-12-06) V. Paplauskienė 

Dalyvauta 5 LRT laidose: 

- Dalyvauta ir įrašyta LRT Kultūros kanalui laida apie Ţemaitę; 

- Dalyvauta LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ – poeto ir kunigo R.Mikutavičiaus 

80-čio paroda, eksponatai, 2015 02 25; 

- Dalyvauta  LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ – apie R.Mikutavičiaus asmenybę, 

kūrybą, eksponatus, 2015 02 26; 

- Dalyvauta  LRT laidoje „Septynios Kauno dienos“ – apie R.Mikutavičiaus parodą 

ir vakarą, 2015 02 26.; 

- Dalyvauta LRT laidoje „Panorama“, apie Maironio „Pavasario balsų“ leidimus, jų 

istorija. 

A. Ruseckaitė 

- Parengti 7 pranešimai spaudai ir LR kultūros ministerijos puslapiui apie renginius ir 

parodas muziejuje. 

E. Rankauskienė 

V. Paplauskienė 

1.2. Skelbti ir populiarinti 

S. Nėries, J. Grušo, B. ir V. 

Sruogų, J.Tumo-Vaiţganto 

memorialinių muziejų, 

Vaikų literatūros muziejaus 

renginius, parodas ir 

edukacines programas 

ţiniasklaidoje, radijo ir TV 

laidose, interneto 

svetainėje. 

1.2. Skelbti ir populiarinti S. Nėries, J. Grušo, B. ir V. Sruogų, J.Tumo-Vaiţganto 

memorialinių muziejų, Vaikų literatūros muziejaus renginiai, parodos, edukacinės 

programos ţiniasklaidoje, radijo ir TV laidose, interneto svetainėje. 

I. Aleksaitienė 

N. Majerienė 

D.Šarkanauskaitė 

B. Glaznerienė 

A. Pakėnas 

2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems buvo 

organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas 

trumpai apibūdinti) 

   

3. Kita veikla 3. Parengti informaciją apie 

muziejaus veiklą, kuri bus 

publikuojama 

„Muziejininkystės 

biuletenyje“. 

3. Parengta informacija apie 2015 m. muziejaus veiklą, kuri bus publikuojama 

„Muziejininkystės biuletenyje“. 

M. Kaškonienė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, 

kokiais klausimais buvo 

teikta) 

1.1. Teikti konsultacijas ir 

metodinę pagalbą visiems, 

besidomintiems lituanistine 

muziejininkyste ir rašytojų 

memorialiniais muziejais. 

1.1. Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą visiems, besidomintiems lituanistine 

muziejininkyste ir rašytojų memorialiniais muziejais. Konsultuoti 7 interesantai: 

 

- Lietuvos atstovybė Peterburge dėl Maironio gyventų vietų, parengtas ir išsiųstas 

raštas; 

- Seimo narį V. Gedvilą dėl Maironio palikimo ir buto; 

- Dailininką G. Survilą dėl rašytojo P.Vaičiūno memorialinės sodybos tvarkymo; 

A. Ruseckaitė 
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- Ţemaičių dailės muziejaus atsakingus darbuotojus apie Ţemaitės mem. muziejaus 

Bukontėje problemas ir galimybes. 

- Kauno miesto muziejaus direktorė R. Garbaravičienė dėl viešojo pirkimo 

organizavimo. 

J. Ivanauskienė 

- „Archimedia“ darbuotoja Asta Raškevičiūtė apie namo istoriją. B. Glaznerienė 

- Agnė Urbanavičiūtė, VU Paveldosaugos II k. magistrantė, apie S. Nėries gyvenimą 

Palemone. 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

1.2. Teikti konsultacijas ir 

metodinę pagalbą 

muziejaus rinkinių 

klausimais. 

1.2. Konsultuoti 24 interesantai muziejaus rinkinių klausimais:  

- VU Paveldo informacijos ir komunikacijos magistrė Ieva Saikevičiūtė dėl skyrių 

tyrinėjamų temų ir rinkinių chronologinių ribų; 

- Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų 

saugotoja Irma Balčiūnienė dėl eksponatų apskaitos. 

R. Rėklytė 

- VU Mokslinės b-os darbuotojai I. Liepaitei dėl Maironio mem. bibliotekos 

tvarkymo metodikos, dėl V. Mačernio rinkinio naujienų; 

- Šilavoto Davatkyno darbuotoją D.Lincevičienę dėl „Muziejų kelio“ renginio; 

- „Delfi“ ţurnalistas M. Jackevičius apie S.Nėrį, jos archyvą; 

- Projekto „Smuikas ir ţodis“ rengėjai dėl eilėraščių, skirtų M. K. Čiurlioniui; 

pateikta medţiaga; 

- Prienų laikraščio „Gyvenimas“ darbuotojai dėl rengiamos knygos apie Justiną 

Marcinkevičių  „Tavo paukštis ir šauksmas, gimtine!” Tekstų, nuotraukų tikslinimas 

ir kt.; 

- Prienų krašto muziejaus darbuotojai dėl naujos ekspozicijos; 

- Perkūnas Liutkus, gyvenantis Prancūzijoje, dėl jo tėvo A.Liutkaus parodos 

surengimo, dėl reikalingų dokumentų; 

- P.Garnys dėl Kauno rajono rašytojų ir jų archyvų; 

- Prienų Just. Marcinkevičiaus biblioteka dėl moksleivių kūrybos leidţiant 

almanachą „Prienų krašto vyturiai“; 

- Reţisierė Laima Adomaitienė dėl rašytojos Ţemaitės dramų ir komedijų; 

- Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai dėl jų kūrybos vakaro „Laiškai Maironiui“; 

- Ţurnalistė Irma Lauţikaitė iš ţurnalo „Legendos“ dėl Ţemaitės gyvenimo ir 

kūrybos. 

A. Ruseckaitė 

- Kauno savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė K. Bartkienė dėl 

Senosios knygos ekspozicijos atnaujinimo. 

R. Antanaitienė 

 

- A. Baranausko ir A. Vienuolio-Ţukausko memorialinio muziejaus direktorius A. 

Verbickas dėl A. Baranausko rinkinio; 

- I. Liepaitė dėl muziejuje saugomos knygos su A. Baranausko autografu. 

A. Gedutienė 

- G. Šmitienė, A. Sverdiolas, S. Ţukas dėl A. Nykos-Niliūno archyvo; 

- J. Levinas dėl A. J. Greimo archyvo; 

V. Paplauskienė 
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- Mindaugas Kvietkauskas, LLTI direktorius, apie S. Nėries muziejaus fondinę 

medţiagą. 

- Genovaitė Markauskaitė, publicistė, apie B. Bučo archyvą. 

- Gintaras Plioplys, S. Nėries mokslo draugo sūnėnas, apie nuotraukas su dėde J. 

Baltūsiu. 

I. Aleksaitienė 

A. Zenkevičienė 

- Kauno J. Grušo meno vidurinės mokyklos muziejininkės Rasa Urbutienė ir 

Salomėja Mikutaitė dėl fondų tvarkymo ir J. Grušo kūrybos. 

N. Majerienė 

- VDU studentė Ermina Valantinaitė, aktorė Laima Strazdauskienė,  bibliotekininkė 

Vilma Urnieţiūtė apie muziejaus veiklą. 

D.Šarkanauskaitė 

1.3. Pravesti mokymus uţ 

edukacines veiklas 

atsakingiems darbuotojams 

iš kitų Lietuvos muziejų 

apie mokymo ir mokymosi 

muziejuje organizavimą bei 

muziejų ir mokyklų 

bendradarbiavimą 

uţsienyje. 

1.3. Lietuvos muziejų asociacijos vykdomo projekto „Muziejus –mokykla – 

moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 

organizuota staţuotė ir pravesti 5 dienų mokymai „Muziejų ir mokyklų 

bendradarbiavimo galimybės bei mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo 

ypatumai“. 2015 m. kovo 2–6 d. Mokymuose dalyvavo Pagėgių savivaldybės 

Martyno Jankaus muziejaus vyr. rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė, Kaišiadorių 

muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė Graţina Meilutienė, Lietuvos 

liaudies buities muziejaus Edukacijų ir renginių skyriaus vedėja Danutė 

Blaţevičienė, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, 

Lazdijų krašto muziejaus Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus vedėja Odeta 

Barkauskienė, Kauno miesto muziejaus skyriaus Povilo Stulgos lietuvių tautinės 

muzikos instrumentų muziejaus edukatorė Rita Šuopienė. 

J. Mickienė 

E. Rankauskienė 

B. Glaznerienė 

N. Majerienė 

I. Aleksaitienė 

D.Šarkanauskaitė 

A. Pakėnas 

2. Metodinės medţiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

2.1. Parengti paskaitų, 

pranešimų, renginių, parodų 

registravimo metodinę 

medţiagą muziejininkams; 

2.1. Parengta paskaitų, pranešimų, renginių, parodų registravimo metodinė medţiaga 

muziejininkams; 

E. Rankauskienė 

2.2. Atnaujinti ekspedicijų 

vykdymo metodinę 

medţiagą muziejininkams. 

2.2. Parengtas naujas literatūrinių ekspedicijų vykdymo metodinis aprašas; 

patvirtintas 2015-12-27 įsakymu nr. V-59. 

R. Antanaitienė 

3. Darbas su staţuotojais ir 

praktikantais 
3. Vadovauti aukštųjų 

mokyklų studentų praktikai. 

3. Vadovauta aukštųjų mokyklų studentų praktikai: 

- VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentės Viktorijos Gedutytės 

viešųjų ryšių praktikai (2015 m. sausis-vasaris); 

D. Cibulskienė 

- VDU studentės Kristinos Ivanovaitės praktikai 

(2015 m. gruodis–2016 m. sausis) 

J. Ivanauskienė 

B. Glaznerienė 

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 
   

1. Kadrų kaita (nurodyti 

priimtų / atleistų darbuotojų 

skaičių) 

1. Priimti 1 darbuotoją, 

atleisti 1 darbuotoją. 

1. Iš viso sąraše gruodţio 31 d. – 79 darbuotojai (iš jų – gimdymo ir vaiko auginimo 

atostogos – 6 darbuotojai); kadrų kaita: priimta naujų darbuotojų – 6,  atleista 

darbuotojų – 4. 

A. Ruseckaitė 

2. Kvalifikacijos kėlimas – 

studijavimas aukštosiose 
2.1. Organizuoti 8 

kvalifikacijos kėlimo 

2.1. Organizuoti 8 kvalifikacijos tobulinimo seminarai Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje: 

R. Antanaitienė 
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mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

uţsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

seminarus Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje: 

įvykdytų 2014 m. 

ekspedicijų aptarimas; 

prevencinio konservavimo 

problemos, eksponatų 

inventorinimo ir pasų 

kokybė; dalijimasis 

patirtimi, grįţus iš 

respublikinių ar uţsienio 

seminarų, kursų, 

konferencijų; naujų 

ekspozicijų pristatymas, t.t. 

1. Įspūdţiai iš 2014 m. ekspedicijų (2015-02-10): lektoriai B. Glaznerienė ir A. 

Pakėnas. 

2. Muziejų naujienos (2015-02-25): 

- Lankytojai  apie Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius. Apklausos 

duomenų  pristatymas. Lektorė D. Cibulskienė. 

- Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje. Lektorė K. 

Dambrauskaitė. 

3. Įspūdţiai iš 2014 metų ekspedicijų (2015-03-18): lektoriai E. Kazlauskas, V. 

Markauskienė, V. Petrikienė, D. Ţilionienė. 

4. Parodos ,,Ţemaitė ir jos epocha“ edukacinis pristatymas (2015-05-21): lektorės A. 

Ruseckaitė, R. Maţukėlienė. 

5. ,,Interaktyvūs sprendimai muziejams“ (2015-06-10): lektorius Andrius Ţukas. 

6. ,,Archyvų tyrinėjimai, apsauga, muziejininkų ţvilgsnis į Lietuvos regionus“ 

(2015-06-25): 

- Paskaitos ,,S. Nėris ir karo negandos“ pristatymas. Lektorė A. Vileniškytė; 

- MLLM prevencinio konservavimo plano, paruošto VU Komunikacijos fakulteto 

Muzeologijos katedros, pristatymas. Lektorė R. Rėklytė; 

- Įspūdţiai iš 2015 m. XVII muziejininkų mokslinės konferencijos ,,Etniškumas ir 

regioniškumas XXI a. muziejuose“. Lektorė R. Maţukėlienė. 

7. ,,Muziejų naujovės“ (2015-10-27): 

- Įspūdţiai iš kvalifikacijos kėlimo kelionės po Švediją, Olandiją, Vokietiją. Lektorės 

D. Šarkanauskaitė, V. Petrikienė; 

- Mokymų programos ,,Susitikime muziejuje“ pristatymas. Lektorė J. Mickienė. 

8. ,,Muziejinio darbo patirtys“ (2015-12-17): 

- Įspūdţiai iš muziejininkų mokymų ,,Muziejai ir dalyvaujamoji kultūra“. Lektorės 

V. Lincevičiūtė, A. Vileniškytė; 

- Inventorinimo ir mokslinių pasų kiekybės, kokybės analizė. Lektorė R. 

Antanaitienė. 

2.2. Organizuoti naujai 

parengtų parodų 

pristatymus 

muziejininkams. 

2.2. Organizuoti 9 parodų, skirtų R. Mikutavičiui, R. Keturakiui, J. Kaupui, Alei 

Rūtai, A. Liobytei, K. Borutai, M. Katiliškiui bei parodų ,,Rašytojai ir jų aplinka 

senosiose fotografijose. 1839–1939“ ir ,,30-ųjų kartos kūrėjai“ pristatymai. 

R. Antanaitienė 

2.3. Dalyvauti LMA 

Rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XVIII 

konferencijoje. 

2.3. Dalyvauta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XVIII konferencijoje 

„Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“. 2015-04-22. 

R. Maţukėlienė 

2.4. Dalyvauti 

tarptautiniame vaikų 

literatūros seminare „Jūra ir 

vaikų literatūra“ Klaipėdoje 

2.4. Dalyvauta IBBY Lietuvos skyriaus organizuotame tarptautiniame vaikų 

literatūros seminare „Jūra ir vaikų literatūra“ Klaipėdoje. 2015 m. liepos 23–25 d. 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 



 80 

2.5. Vykti į kelionę vaikų 

literatūros keliais 
(Karlshamnas – Kopenhaga – 

Odensė – Helgolendas – 

Amsterdamas – Haga – 

Roterdamas – Kaselis) 

2.5. Keliauta vaikų literatūros keliais: Karlshamnas – Kopenhaga – Odensė – Helgolendas 

– Amsterdamas – Haga – Roterdamas – Kaselis. 2015 m. rugpjūčio 18–25 d. 

D.Šarkanauskaitė 

V. Petrikienė 

2.6. Dalyvauti 

moksliniame-praktiniame 

seminare „XXVII Prano 

Mašioto skaitymai“ 

Vilniuje. 

2.6. Nedalyvauta dėl ligos. D.Šarkanauskaitė 

2.7. Studijos VDU. 

Kultūros paveldo ir turizmo 

magistrantūros studijų II 

kursas. 

2.7. Uţbaigtos Kultūros paveldo ir turizmo magistrantūros studijos VDU, įgytas 

magistro laipsnis. 

V. Lincevičiūtė 

2.8. Studijos Lietuvos 

edukologijos universitete. 

Lyginamosios lietuvių 

filologijos magistrantūros 

studijų II kursas. 

2.8. Uţbaigtos Lyginamosios lietuvių filologijos magistrantūros studijos LEU, įgytas 

magistro laipsnis. 

V. Bareišaitė 

2.9. Neplanuota 2.9. Dalyvauta seminare „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas 

muziejų veikloje“. 2015-02-05, Taikomosios dailės muziejuje. 

K.Dambrauskaitė 

2.10. Neplanuota 2.10. Susipaţinta su Lietuvos jūrų muziejaus edukacinėmis programomis, jų rengimo 

ir vedimo metodika bei patirtimi. 2015-02-13, Kauno r. Ringaudų pradinėje 

mokykloje. 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

 

2.11. Neplanuota 2.11. Dalyvauta seminare Lietuvos muziejų edukatoriams „Muziejų edukacija: 

problemos ir sprendimai“. 2015-03-27, Kauno miesto muziejuje. 

E. Rankauskienė 

J. Mickienė 

K.Dambrauskaitė 

 

2.12. Neplanuota 2.12. Dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros mokymuose 

„Muziejai ir dalyvaujamoji kultūra“, 2015-09-28 – 2015-10-02 

A. Zenkevičienė 

V. Lincevičiūtė 

2.13. Neplanuota 2.13. Dalyvauta konferencijoje „Vietos kultūros pristatymas Lietuvos regioniniuose 

muziejuose“. 2015-11-19, Kauno miesto muziejuje. 

R. Antanaitienė 

2.14. Neplanuota 2.14. Lankyti įvairūs muziejai Vilniuje: Valstybinio Vilniaus Gaono ţydų muziejus,  
Lietuvos banko Pinigų muziejus, Technikos muziejus, Valdovų rūmai. 

J. Davidavičiūtė 

A. Brazaitienė 

D. Cibulskienė 

2.15. Neplanuota 2.15. Lankyti Baltimorės, Niujorko, Vašingtono, Čikagos, Bostono muziejai. V. Paplauskienė 

2.16. Neplanuota 2.16. Dalyvauta 5 dienų mokymų programoje „Susitikime muziejuje“. 2015 m. 

rugsėjo 14,15  ir 21, 22, 23 d., Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje 

J. Mickienė 
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2.17. Neplanuota 2.17. Dalyvauta „2015 m. Lietuvos muziejų kelias: Liaudies meno groţis“ uţdarymo 

konferencijoje. 2015-09-28, Lietuvos liaudies buities muziejuje. 

E. Rankauskienė 

2.18. Neplanuota 2.18. Dalyvauta LMA organizuotame muziejų vadovų seminare „Verslumas ir etika 

muziejų vadyboje“. 2015-10-07–09, Palangoje. 

A. Ruseckaitė 

2.19. Neplanuota 2.19.Lankytasi KTU Istorinėje prof. Kazimiero Vasiliausko laboratorijoje ir 

dalyvauta edukacinėje programoje „Paţintis su senovine laboratorija“. 

D. Cibulskienė 

3. Kita svarbi informacija 

apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

 

 

 

  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 
1. Archyvo darbas: 

- sudaryti 2016 m. 

muziejaus dokumentacijos 

planą; 

- surinkti saugojimui iš 

muziejaus skyrių bei 

administracijos 

dokumentus, rūpintis jų 

įforminimu; 

- analizuoti, sisteminti 

dokumentus, parengti juos 

įrišimui; 

- dalyvauti archyvinių 

dokumentų ekspertizės 

darbe. 

1. Archyvo darbas: 

- sudarytas 2016 m. muziejaus dokumentacijos planas; 

- surinkti saugojimui iš muziejaus skyrių bei administracijos dokumentai, pasirūpinta 

jų įforminimu; 

- analizuoti, sisteminti dokumentai, parengti įrišimui; 

- dalyvauta archyvinių dokumentų ekspertizės darbe. 

J. Dailidonienė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

2.1. Statybos ir remonto 

darbai: 

2.1. Statybos ir remonto darbai:  

2.1.1. Vykdyti investicinės 

programos „Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus pastato Kaune, 

Rotušės a.13 

rekonstravimas“ darbus 

(jeigu bus skirtas 

papildomas finansavimas). 

2.1.1. Nevykdyta, neskirtas finansavimas. G. Juodzevičius 

2.1.2. Atlikti visų muziejaus 

pastatų bei patalpų 

palaikomąjį remontą (pagal 

2.1.2. Pagal poreikį bei finansines galimybes atliktas muziejaus pastatų ir patalpų 

palaikomasis remontas: S. Nėries muziejuje tvarkytos grindys, B. ir V. Sruogų 

namuose-muziejuje daţyti langų rėmai, tvora, J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame 

G. Juodzevičius 
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poreikį ir finansines 

galimybes). 

bute-muziejuje daţytos balkono durys ir atlikti kiti smulkūs remonto darbai. 

2.1.3. Parengti B. ir V. 

Sruogų namų-muziejaus 

ūkinio pastato stogo (B. 

Sruogos 21, Kaunas) bei 

gerbūvio tvarkymo 

dokumentaciją Kultūros 

paveldo departamentui ir 

LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines 

galimybes). 

2.1.3. Nerengta dėl lėšų stokos. G. Juodzevičius 

2.1.4. Parengti S. Nėries 

memorialinio muziejaus (S. 

Nėries 7, Kaunas) grindų, 

balkonų, ūkinio pastato bei 

gerbūvio tvarkymo 

dokumentaciją Kultūros 

paveldo departamentui ir 

LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines 

galimybes). 

2.1.4. Parengta lokalinė sąmata balkonų atstatymo darbams. Numatytos išlaidos – 

19276 Eur.  

Atlikti grindų tvarkymo darbai ūkio būdu. Finansinės išlaidos – 450 Eur. 

G. Juodzevičius 

2.1.5. Atlikti Vaikų 

literatūros muziejaus 

pastato (K. Donelaičio g. 

13, Kaunas) terasos su 

laiptais, balkono, pamatų ir 

cokolio remonto ir 

restauracijos darbus. 

2.1.5. Atlikti Vaikų literatūros muziejaus pastato (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) 

terasos su laiptais, balkono, pamatų ir cokolio remonto ir restauracijos darbai.  

Finansinės išlaidos – 7820 Eur. 

G. Juodzevičius 

2.1.6. Parengti muziejaus 

sandėlio (garaţo) stogo ir 

tvoros vartų (Santakos g. 

4a) tvarkymo 

dokumentaciją Kultūros 

paveldo departamentui ir 

LR kultūros ministerijai 

(pagal finansines 

galimybes). 

2.1.6. Neparengta dėl lėšų stokos. Atliktas tvoros vartų  remontas. Finansinės 

išlaidos – 1000 Eur.  

G. Juodzevičius 

2.2. Kiti ūkiniai darbai: 2.2. Kiti ūkiniai darbai:  

2.2.1. Atlikti techninius 2.2.1. Atlikti techniniai darbai , ruošiant naujas parodas, organizuojant kultūrinius G. Juodzevičius 
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darbus rengiant naujas 

parodas, renginius; gaminti 

pagal galimybes ir poreikį 

nesudėtingus baldus 

muziejaus veiklos 

reikmėms, ekspozicijoms. 

renginius centriniame muziejuje ir padaliniuose (ekspozicinių baldų perkėlimas iš 

vienos patalpos į kitą, didelių gabaritų eksponatų perkėlimas iš saugyklų, eksponatų 

tvirtinimas ir t.t.). 

2.2.2. Įsigyti reikalingą 

inventorių, automobilio 

atsarginių dalių, įvairių 

medţiagų bei raštinės 

reikmenų ir kitų 

reikalingiausių prekių; 

organizuoti įvairius 

inventoriaus remonto ir 

taisymo darbus centriniame 

muziejuje ir padaliniuose. 

2.2.2. Įsigyta: 

- kabinetų baldų, rūbinės ir edukacinės klasės įranga, stendų, buitinės ir org. 

technikos, knygų lentynų, oro drėkintuvų, WC reikmenų. Finansinės išlaidos – 5080 

Eur.; 

- Bern. Brazdţionio rinkinio skyriaus fondų apsaugos ir apskaitos spinta, saugojimo 

spinta, spintelė su stalčiais. Finansinės išlaidos – 3097 Eur. 

 

- šlepečių ekspozicijų lankytojams; 

- vokų, lankymo bilietų, mokslinės kartotekos ir kataloginių kortelių. Finansinės 

išlaidos – 2411 Eur. 

- pinigų detektoriai, garso aparatūra, kompiuterinė įranga. Finansinės išlaidos – 7068 

Eur. 

- pakeistas išdauţtas kabineto langas. Finansinės išlaidos – 187 Eur. 

A. Saveikis 

G. Juodzevičius 

Z. Palukaitis 

 

G. Juodzevičius 

J. Ivanauskienė 

R. Rėklytė 

J. Dailidonienė 

G. Juodzevičius 

D. Cibulskienė 

G. Pavilionis 

G. Juodzevičius 

V. Adamonis 

2.2.3. Priţiūrėti 

kompiuterinę įrangą 

centriniame muziejuje ir 

padaliniuose. Rūpintis 

muziejaus kompiuterinio 

tinklo prieţiūra, 

eksploatacija ir tvarkymu. 

2.2.3. Priţiūrėta kompiuterinė įranga centriniame muziejuje ir padaliniuose. 

Rūpintasi muziejaus kompiuterinio tinklo prieţiūra, eksploatacija ir tvarkymu. 

G. Pavilionis 

2.2.4. Nurašyti nereikalingą 

arba netinkamą naudoti 

inventorių. 

2.2.4. Nurašytas nereikalingas arba netinkamas naudoti inventorius. G. Juodzevičius 

J. Leščauskienė 

2.2.5. Priţiūrėti šilumos, 

vandens, kanalizacijos, 

elektros, dujų, vėdinimo, 

keltuvo priešgaisrinės – 

apsauginės signalizacijos 

bei videosistemų įrangą 

centriniame muziejuje ir 

padaliniuose. 

2.2.5. Priţiūrėta šilumos, vandens, kanalizacijos, elektros, dujų, vėdinimo, keltuvo 

priešgaisrinės – apsauginės signalizacijos bei videosistemų įranga centriniame 

muziejuje ir padaliniuose.  

- Įsigytas šildymo katilas J. Grušo memorialiniam muziejui. Finansinės išlaidos – 

2662 Eur. 

- Keltuvo prieţiūra ir remontas – 460 Eur. 

- Įrengti vandens šildytuvai J. Tumo-Vaiţganto memorialiniame bute-muziejuje ir B. 

ir V. Sruogų namuose-muziejuje. Finansinės išlaidos – 340 Eur. 

G. Juodzevičius 

Z. Palukaitis 

2.2.6. Paruošti automobilį 

techninei apţiūrai, jį 

apdrausti, priţiūrėti, 

2.2.6. Priţiūrėtas, apdraustas, remontuotas automobilis. A. Saveikis 



 84 

remontuoti. 

2.2.7. Priţiūrėti muziejaus 

ir padalinių sodų ţeldinius. 

2.2.7. Priţiūrėti muziejaus ir padalinių sodų ţeldiniai. S. Nėries memorialiniame 

muziejuje nudaţyti kiemo baldai ir suremontuotas lauko apšvietimas. Finansinės 

išlaidos – 518 Eur. 

G. Juodzevičius 

2.2.8. Atlikti ūkinio 

inventoriaus, bilietų kasos ir 

sandėlio metinę 

inventorizaciją. 

2.2.8. Atlikta ūkinio inventoriaus, bilietų kasos ir sandėlio metinė inventorizacija. Z. Palukaitis 

D. Kalėdienė 

I. Sodeikienė 

J. Dailidonienė 

2.2.9. Vesti 

liuminescencinių lempų 

apskaitą, jas parengti ir 

išveţti sunaikinimui. 

2.2.9. Vedama liuminescencinių lempų apskaita.  Z. Palukaitis 

2.2.10. Neplanuota 2.2.10. Atliktas Vaikų literatūros muziejaus (K. Donelaičio g. 13, Kaunas) tvoros 

remontas. Finansinės išlaidos – 797,45 Eur. 

G. Juodzevičius 

3. Kitų padalinių darbas  3.1. Fotografo darbas: 

- vykdyti eksponatų 

fotofiksaciją (ir 

kopijavimo aparatu): viso 

apie 5000 vnt.; 

- fotografuoti ir filmuoti 

renginius, ekspedicijas ir 

kitą muziejaus veiklą; 

- padaryti fotografijas, 

reikalingas fondams, 

parodoms, parengti 

kompaktinius diskus; 

- padaryti tinkamo formato 

fotofiksaciją muziejaus 

padalinių eksponatų 

skaitmeninimui (~100 

vnt.); 

- padaryti eksponatų 

kopijas parodoms, 

ekspozicijoms, 

publikacijoms, leidiniams. 

3.1. Fotografo darbas: 

- vykdyta eksponatų fotofiksacija (ir kopijavimo aparatu): viso apie 2000 vnt.; 

- fotografuota 90 renginių, filmuoti 5 renginiai, 11 ekspedicijų ir kita muziejaus 

veikla; 

- padarytos fotografijos fondams, parodoms – 900 fotografijų; parengti 

kompaktiniai diskai; 

- padaryta tinkamo formato fotofiksacija muziejaus padalinių eksponatų 

skaitmeninimui (105 vnt.); 

- padarytos eksponatų kopijos parodoms, ekspozicijoms, publikacijoms, leidiniams. 

Z. Baltrušis 

Z. Palukaitis 

3.2. Dailininkės darbas: 

- apipavidalinti 25 naujas 

stacionarias parodas; 

- pagal poreikį atlikti visų 

ekspozicijų pakeitimus, 

3.2. Dailininkės darbas: 

- apipavidalintos 25 naujos stacionarios parodos; 

- pagal poreikį atlikti visų ekspozicijų pakeitimai, papildymai; 

- maketuotas muziejaus parodos katalogas, parodos plakatas, knygų skirtukai, 

bloknoto viršelis, stalinis kalendorius, muziejaus maišeliai, lankymo bilietai, 

I. Zamulskienė 
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papildymus; 

- maketuoti muziejaus 

leidinius; 

- dalyvauti edukacinių 

konkursų komisijose. 

laikraštis „Maironio namų naujienos“; 

- dalyvauta edukacinių konkursų komisijose. 

3.3. Darbo sauga: 

- supaţindinti ir 

instruktuoti darbuotojus 

su muziejuje galiojančių 

saugos ir sveikatos 

klausimų nuostatais; 

- aprūpinti darbuotojus 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis; 

- vykdyti nelaimingų 

atsitikimų darbe 

prevenciją. 

3.3. Darbo sauga: 

- supaţindinti ir instruktuoti darbuotojai su muziejuje galiojančių saugos ir 

sveikatos klausimų nuostatais; 

- aprūpinti darbuotojai asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

- vykdyta nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. 

G. Juodzevičius 

3.4. Priešgaisrinė sauga: 

- instruktuoti darbuotojus 

priešgaisrinės saugos 

klausimais pagal 

galiojančių nuostatų 

reikalavimus. 

- patikrinti gesintuvų 

uţpildo kokybę, įsigyti 

naujus. 

- atlikti priešgaisrinių 

sistemų profilaktinę 

patikrą. 

- centriniame muziejuje ir 

padaliniuose išmatuoti 

kabelių ir laidų 

izoliacijos varţą bei 

patikrinti pastatų ir 

įrenginių apsaugą nuo 

ţaibo ir statinio elektros 

krūvio. 

3.4. Priešgaisrinė sauga: 

- instruktuoti darbuotojai priešgaisrinės saugos klausimais pagal galiojančių 

nuostatų reikalavimus. 

- patikrinta gesintuvų uţpildo kokybė, naujų neįsigyta. 

- atlikta priešgaisrinių sistemų profilaktinę patikra J. Grušo, S. Nėries, J. Tumo-

Vaiţganto memorialiniuose muziejuose. 

- centriniame muziejuje ir padaliniuose išmatuota kabelių ir laidų izoliacijos varţa 

bei patikrinta pastatų ir įrenginių apsauga nuo ţaibo ir statinio elektros krūvio. 

G. Juodzevičius 

3.5. Civilinė sauga: 

- uţtikrinti muziejaus 

darbuotojų pasiruošimą 

3.5. Civilinė sauga: 

- muziejaus darbuotojai instruktuoti apie vertybių gelbėjimą pagal civilinės saugos 

reikalavimus. 

G. Juodzevičius 

Z. Palukaitis 
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vertybių gelbėjimui 

pagal civilinės saugos 

reikalavimus. 

- sudaryti CS darbo, 

darbuotojų mokymo ir 

parengties 

ekstremalioms 

situacijoms planus 2015 

m. 

- sudaryti CS darbo, darbuotojų mokymo ir parengties ekstremalioms situacijoms 

planai 2016 m. 

- atliktas civilinės saugos būklės patikrinimas Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje pagal civilinės saugos būklės patikrinimų 2015 m. planą, patvirtintą 

Kauno m. savivaldybės administracijos ir direktoriaus 2014-12-18 įsakymu Nr. 

A-3564. 

3.6. Elektrosauga: 

- išbandyti elektros darbų 

apsaugines priemones. 

3.6. Elektrosauga: 

- išbandytos elektros darbų apsauginės priemonės. 

Z. Palukaitis 
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