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kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. ĮV-12 

                                                                                                                                                                                                                 (Lietuvos Respublikos  kultūros ministro 2010 m. 
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ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS  

2015  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 
   

1. Muziejaus tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarbiausi svarstyti 

klausimai ir priimti 

sprendimai) 

Numatomi 4 posėdžiai: 

1. 2014 metų muziejaus 

veiklos ataskaitos 

tvirtinimas. 

2. Muziejaus  leidybiniai 

planai. Knygelės vaikams 

apie miesto istoriją rengimas, 

knygos „Alytaus miesto 

istorija linksmai“ rengimas, 

atvirukų su muziejaus 

eksponatais, ekspozicijomis 

leidyba, leidinių 

edukacinėms programoms 

leidyba 

3. Parodų teminių planų 

tvirtinimas 

4. Ekspozicijų koncepcijų 

svarstymas 

Įvyko 4 Muziejaus tarybos posėdžiai: 

1. Patvirtinta  2014 metų muziejaus veiklos ataskaita; 

2. Svarstyti 2015 m. leidybiniai planai. Numatyta rengti knygelę vaikams apie miesto 

istoriją, knygą „Alytaus miesto istorija linksmai, rengti knygą apie Alytaus rajono dvarus, 

išleisti pratybų sąsiuvinį edukacinei programai „Raštininko baltos rankos“, 2 rūšių 

atvirukus su muziejaus ekspozicijomis, 3 rūšių atvirukus su muziejaus eksponatais, 10 

rūšių skirtukus su muziejaus edukacinėmis programomis.Numatyta, gavus finansavimą, 

rengti katalogą Numatyta, gavus finansavimą, rengti katalogą „Dzūkų abrūsėliai“, 

„Alytiškiai Baltijos kelyje“ 

3. Patvirtintos 3 muziejaus parodų koncepcijos ir teminiai planai; 

4. Svarstyta muziejaus ekspozicijų kūrimo koncepcija. Vyko susititikimai su dizaineriais, 

bendruomenės nariais. 

 

D. Bagdonienė 

A.Jakunskienė  

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada 

patvirtinti nauji 

dokumentai) 

 1. Parengti ir išleisti 23 vidaus darbo tvarką reguliuojantys įsakymai (dėl įv. komisijų 

sudarymo, eksponatų perdavimo bei patikrinimo, dėl viešųjų pirkimų plano tvirtinimo, 

biudžeto išlaidų plano dalinio pakeitimo ir kt.). 

2.  Parengti ir išleisti 25 įsakymai, reguliuojantys personalo darbą (darbuotojų priėmimas, 

atleidimas, koeficientų tvirtinimas, išmokų skyrimas, priedų prie darbo užmokesčio 

nustatymas). 

A. Jakunskienė 

3. Muziejinės veiklos 

sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

 

1. Pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartis su 

Alytaus ir kitų Lietuvos 

miestų gimnazijomis, 

vidurinėmis, pagrindinėmis 

mokyklomis ir darželiais 

(pagal poreikį). 

2.  Parengti sutartis, 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1. Su Elko istorijos muziejumi – dėl kultūros paveldo populiarinimo – 2015-03-11/ 

neterminuota; 

2. Su VšĮ ARGOSTUDIO – dėl bendradarbiavimo renginiuose, įgyvendinant projektą 

„Jotvos vartai“ – 2015-04-27/ 2015-07-01; 

3. Su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja 

rinktine – dėl bendradarbiavimo rengiant renginius, parodas – 2015-06-18/2016-06-18; 

4. Su VšĮ „Kilnios iniciatyvos“ – dėl Z. Bulgakovo fotografijų apie Alytų ir alytiškius 

išleidimo ir sklaidos projekto vykdymo  – 2015-09-18/neterminuota; 

 

D. Bagdonienė 
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reikalingas vykdant įvairius 

muziejaus projektus. 

3. Pasirašyti reikalingas 

sutartis, rengiant muziejaus 

renginius (rengiant Muziejų 

naktį);  

4. Kontroliuoti muziejinės 

veiklos sutarčių sudarymą. 

 5. Sutartys su Kultūros 

ministerija, Kultūros fondu ir 

kt. muziejaus projektų 

finansuotojais 

6. Rengti intelektinių 

paslaugų atlikėjų ir autorinių 

darbų atlikimo sutartis 

 

5. Su Alytaus miesto Šaltinių pagrindine mokykla –  dėl bendradarbiavimo vykdant 

projektus, platinant leidinius, vedant edukacinius užsiėmimus ir ekskursijas – 2015-09-

29/neterminuota; 

6. Su VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centru – dėl bendradarbiavimo organizuojant 

Grikių šventę Alytaus Jaunimo parke – 2015-09-29/2016-12-31; 

7.  Su Alytaus miesto teatru – dėl bendradarbiavimo organizuojant Grikių šventę Alytaus 

Jaunimo parke – 2015-09-29/2016-12-31; 

8. Su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka – dėl bendradarbiavimo vykdant projektą 

„Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga?!!-4“ – 2015-10-15/iki projekto vykdymo 

pabaigos; 

9. Su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka – dėl bendradarbiavimo vykdant projektą 

„Pastatyk istorijai namus“ – 2015-10-16/ 2016-12-31; 

10. Su Alytaus muziekos mokykla – dėl bendradarbiavimo muzikinio švietimo ir kultūros 

puoselėjimo srityje – 2015-10-22/ neterminuota; 

11. Su Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla – dėl bendradarbiavimo organizuojant 

renginius, ekskursijas, vedant edukacinius užsiėmimus – 2015-11-04/ neterminuota.  

 

Sutartys su projektų rėmėjais: 

1. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Interaktyvių programų įdiegimas ekspozicijos 

„Kai sieloms neliko medžių“ terminaluose“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2015-

04-30/2015-11-30. 

2. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Alytaus kraštotyros muziejaus internetinės 

svetainės atnaujinimas“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2015-04-30/2015-12-15. 

3. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. 

bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų „Muziejų 

naktis 2015“ ir grikių šventės „Visa dzūkelio sveikata iš grikio“ įgyvendinimo sutartis – 

2015-06-25/2015-12-21. 

4. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Edukacinė programa „Raštininko baltos rankos“ 

vykdymo dalinio finansavimo sutartis – 2015-07-17/2015-12-05. 

5. Su Lietuvos kultūros taryba – projekto „Renginių ciklas „Dzūkų kiemas“ vykdymo 

dalinio finansavimo sutartis – 2015-07-22/2015-12-15. 

 

Kitos veiklos sutartys: 

1. Su Alytaus teritorine darbo birža – įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir 

finansavimo sutarties Nr. R10-ESF-33(1)-535 pakeitimas Nr. R10-ESF-33(1)-652 – 2015-

01-06; 

2. Su Alytaus miesto savivaldybės administracija – savivaldybės turto panaudos sutartis – 

2015-01-07/ 2019-12-31; 

3. Su UAB „Alytaus butų ūkis“ – atsiskaitymo už pastato bendrojo naudojimo objektų 

administravimą, techninę priežiūrą ir komunalines paslaugas sutartis – 2015-01-16/ iki 

naujos sutarties pasirašymo; 

4.  Su UAB „Lankava“ – prekių pirkimo ir atsiskaitymo sutartis – 2015-01-15/2015-06-27; 

5. Trišalis susitarimas su UAB „Alytaus butų ūkis“ ir UAB „G4S Lietuva“ – dėl vienos 

šalies pakeitimo kita 2011m. biorželio 21 d. sutartyje Nr. TS16346 – 2014-01-

19/neterminuota; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Jurčiukonienė 
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6. Trišalė sutartis su Alytaus teritorine darbo birža ir Alytaus miesto savivaldybės 

administracija– dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo - 2015-02-11/iki 

įsipareigojimų įvykdymo; 

7. Su Lietuvos Muziejų asociacija – dėl išlaidų kompensavimo - 2015-02-18/iki 

įsipareigojimų įvykdymo; 

8.  Su UAB „Eurobiuras“ – dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį 

katalogą – 2015-03-13/iki sutarties įvykdymo; 

9. Su UAB „Švarus pasaulis“ – dėl kilimėlių nuomos ir keitimo – 2015-03-16/2016-03-16; 

10. Su UAB „Palink“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2015-03-24/2018-03-31; 

11. Su UAB „Alytaus Lytagra“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2015-03-27/2016-

03-27; 

12. Su architekte D. Petrauskiene – dėl žemės sklypo Savanorių g. 4, Alytuje, formavimo 

projekto – 2015-04-02/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

13. Su R. Vaicekauskienės salonu „Klasikinė mada“ – patalpų nuomos sutartis – 2015-04-

17/2015-05-06; 

14. Su UAB „Makveža“ – didmeninio pirkimo-pardavimo sutartis biudžetinėms 

organizacijoms  – 2015-04-23/2016-12-31; 

15. Su UAB „Eurobiuras“ – dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį 

katalogą – 2015-05-05/iki sutarties įvykdymo; 

16. Su UAB „REAVITA – dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą 

– 2015-05-05/iki sutarties įvykdymo; 

17. Su MB „Confinxi“ – dėl Ekspozicijos „1915m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės 

istorija“ įrengimo darbų – 2015-05-07/2015-08-14; 

18. Su Kęstučiu Krivu – dėl renginio „Muziejų naktis 2015“ filmavimo paslaugos – 2015-

05-16/iki įsipareigijimų įvykdymo; 

19. Su Raimondu Abromavičium – dėl renginio „Muziejų naktis 2015“ įgarsinimo 

paslaugos – 2015-05-16/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

20. Su VšĮ „Media Luna“ – dėl muzikinės programos „Kelias į moters širdį“ atlikimo 

renginio „Muiejų naktis 2015“ metu – 2015-05-16/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

21. Su Marijampolės kraštotyros muziejumi– dėl edukacinių užsiėmimų pravedimo, 

pristatant savo etnografinį regioną kasmetinėje Marijampolės miesto šventėje ‚Miesto 

dienos 2015“ – 2015-05-25/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

22. Su UAB „Infoterminalas“ – dėl strateginio animacinio žaidimo bei interaktyvaus 

žemėlapio sukūrimo – 2015-06-04/2015-10-31; 

23. Su AB „TEO LT“ – dėl ryšio paslaugų teikimo – 2015-06-06/neterminuota; 

24. Su AB „TEO LT“ – dėl interneto prieigos paslaugų teikimo – 2015-06-

06/neterminuota; 

25. Su VO  Alytaus krašto verslininkų asociacija – patalpų nuomos sutartis – 2015-06-

12/2015-06-15; 

26. Su VšĮ „ARGOSTUDIO“ – dėl 4 vnt. istorinio tipo demonstracinių-prekybinių 

palapinių gamybos paslaugos – 2015-06-19/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

27. Su Ramune Aleknavičiene – patalpų nuomos sutartis – 2015-07-14/2015-07-24; 

28. Su UAB „Lukoil Baltija“ – degalų pirkimo sutartis – 2015-07-28/2018-07-27; 

29. Su UAB TELE2 – judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis – 2015-07-29/2017-07-29; 

30. Su MB „BALTCODA“ – internetinės svetainės atnaujinimo paslaugų pirkimo sutartis 
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– 2015-7-30/2015-10-31; 

31. Su Gerda Pėstininkaite – patalpų nuomos sutartis – 2015-08-10/2015-08-21; 

32. Su Lina Černiauskiene – kulinarinių patiekalų pristatymo paslauga renginio „Grikių 

šventė“ metu  – 2015-08-14/2015-09-04; 

33. Su UAB „Galinta ir partneriai“ – dėl neatlygintinos paramos maisto produktais – 2015-

09-01/iki paramos suteikimo; 

34. Su Alytaus miesto teatru – dėl įgarsinimo paslaugos (garso aparatūros nuoma) Grikių 

šventėje – 2015-09-04/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

35. Su Giedrium Griškevičiumi – renginio „Grikių šventė“ vedimo paslaugos   sutartis – 

2015-09-04/iki įsipareigojimų įvykdymo;  

36. Su Ričardu Vymeriu – renginio „Grikių šventė“ muzikinės programos atlikimo 

paslaugos sutartis – 2015-09-04/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

37. Su Raimondu Abromavičiumi  – sutartis dėl renginio „Grikių šventė“ įgarsinimo 

paslaugos – 2015-09-04/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

38. Su UAB „Spaudosidėjos“ – rašymo lentelių  gamyba ir pardavimas – 2015-09-17/iki 

įsipareigojimų įvykdymo; 

39. Su UAB „Alytaus butų ūkis“ – pastato, esančio Putinų g. 22, Alytuje, šildymo 

sistemos ir šilumos punkto priežiūros  sutartis – 2015-10-01/iki naujos sutarties 

pasirašymo; 

40. Su Ramune Aleknavičiene – patalpų nuomos sutartis – 2015-10-13/2015-11-13; 

41. Su UAB „G4S“ – elektroninės saugos sutartis – 2015-10-08/ iki kitos sutarties 

pasirašymo; 

42. Su UAB „PROJA“ – užduočių sąsiuvinių edukacinei programai leidyba – 2015-10-

08/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

43. Su Rimute Avižiniene – koncertinės programos atlikimas renginyje „Grybavimo 

skanumai ir malonumai‘ – 2015-10-12/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

44. Su AB “Lytagra“ – prekių pirkimo-pardavimo sutartis – 2015-10-26/2016-10-26; 

45. Su UAB Biurteksos prekyba – dėl spausdinimo ir kopijavimo aparatų, eksploatacinių 

medžiagų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą – 2015-11-02/ 2016-11-02; 

46. Su UAB „Eurobiuras“ – dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį 

katalogą – 2015-11-03/2016-11-03; 

47. Su UAB „Officeday“ – dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą 

– 2015-11-03/2016-11-03; 

48. Su UAB „Elektroninės leidybos namai“ – animuoto vaizdo siužeto „Laidojimo apeigos 

Dzirmiškių pilkapyne“ sukūrimas strateginiame animaciniame žaidime – 2015-11-05/iki 

įsipareigojimų įvykdymo; 

49. Su UAB „TAMSTA PROFESIONALAS“ – garso aparatūros pirkimo sutartis – 2015-

11-06/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

50. Su VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centru – AKKC meno saviveiklos kolektyvo 

„Žvangucis“ išvažiuojamoji koncertinės programos atlikimo paslauga renginyje 

„Atverkime dainų ir žaidimų skrynią“ – 2015-11-12/2015-11-14; 

51. Su Lietuvos dailės muziejumi – LIMIS sistemos naudojimo AKM tvarka – 2015-11-

17/neterminuota; 

52. Su UAB „Baltijos kelionių agentūra“ – patalpų nuomos sutartis – 2015-11-18/2015-

12-18; 
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53. Su Kauno mokykla darželiu „Rūtelė“ – patalpų nuomos sutartis – 2015-11-17/2015-

12-18; 

54. Su UAB „Pergalės kodas“ – patalpų nuomos sutartis – 2015-11-18/2015-12-18; 

55. Su Jūrate Liutkuviene – paskaitos „Medus ir jo produktų gerosios savybės“ skaitymas 

renginyje „Medaus skoniai“ – 2015-11-20/2015-11-21; 

56. Su Dzūkų kultūros draugė – patalpų nuomos sutartis – 2015-11-23/2015-12-23; 

57. Su Kauno Panemunės pradine mokykla – patalpų nuomos sutartis – 2015-11-24/2015-

12-23; 

58. Su UAB „Energijos tiekimas“ – dėl elektros energijos užsakymo per CPO – 2015-11-

25/2017-11-25; 

59. Su UAB „Graanul Invest“ – medienos granulių pirkimo pardavimo sutartis – 2015-12-

07/2016-12-31; 

60. Su Eugenijumi Rakausku – renginio vedimo paslauga renginyje „Medaus skoniai“ – 

2015-12-04/iki įsipareigojimų įvykdymo; 

61. Si Irena Naujūniene – folkloro ansamblio „Serbenta“ koncertinės programos atlikimas 

renginyje „Adventinė vakaronė“ – 2015-12-10/2015-12-12; 

62. Su IĮ Ritos Naujalienės gėlių realizavimo įmone – paskaitos „Kalėdinių kompozicijų 

komponavimas“ skaitymas renginyje „Adventinė vakaronė“ – 2015-12-10/2015-12-12. 

 

 

Pasirašytos 5 sutartys, reglamentuojančios įvairią muziejaus muziejinę ir ūkinę veiklą.  

 

4. Projektinė veikla 

(projekto pavadinimas, 

kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Alytaus miesto 

savivaldybei: 

1. Muziejų naktis – 2015 

(Prašoma suma 1800 Eur, 

bendra lėšų suma 2000 Eur ) 

2. „Pasaulio medis ošia“. 

(Prašoma suma 5269,5 Eur, 

bendra projekto lėšų suma 

5855 Eur.) 

3. Visa dzūkelio sveikata iš 

grikio (Prašoma suma5500 

Eur, bendra projekto lėšų 

suma 5800 Eur) 

 

Lietuvos Kultūros taryba 

1.Projektas „Dzūkijos region 

tapatybės ženklai“. (Prašoma 

suma 7367 Eur, bendra 

projekto lėšų suma 13361 

Eur) 

2.Visa dzūkelio sveikata iš 

grikio (Prašoma suma 7116 

Paremti ir įgyvendinti projektai 

 

Alytaus miesto savivaldybė: 

1. Muziejų naktis 2015  (1 tūkst. Eur). 

2. Visa dzūkelio sveikata iš grikio... (4 tūkst. Eur). 

 

 Lietuvos kultūros taryba: 

1. Alytaus kraštotyros muziejaus internetinės svetainės atnaujinimas (3 tūkst. Eur). 

2. Interaktyvių programų įdiegimas ekspozicijoje ,,Kai sieloms neliko medžių“ (8 

tūkst. Eur). 

3. Edukacinė programa „Raštininko baltos rankos“ (2.5 tūkst. Eur). 

4. Renginių ciklas ,,Dzūkų kiemas“ (2 tūkst. Eur). 

 

 

Viso paremti 6 projektai, kurių vertė 20.500 eurų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Bagdonienė 

O. Sakevičienė 

A. Jurčiukonienė 

 

 

D. Bagdonienė 

V. Jenčiulytė 

A. Jurčiukonienė 

A. Lovčikaitė 

O. Sakevičienė  

A. Jurčiukonienė 
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Eur, bendra projekto lėšų 

suma 8895 Eur) 

3. Paroda „Pasaulio medis 

ošia“ (Prašoma suma 5414 

Eur, bendra projekto suma 

6768 Eur) 

4. ''Dzūkiškų rankšluosčių 

katalogo ''Dzūkų abrūsėliai'' 

parengiamieji darbai ir 

leidyba'' (prašoma suma 

5867 Eur bendra projekto 

suma 7474 Eur) 

5. Alytaus kraštotyros 

muziejaus internetinės 

svetainės atnaujinimas 

(prašoma suma, 5000 Eur , 

bendra projekto suma 6250 

Eur) 

6. Knygos pasaulis ( 

prašomas suma 3520 Eur 

bendra projekto suma 4400 

Eur 

7.Interaktyvių programų 

įdiegimas ekspozicijos ''Kai 

sieloms neliko medžių '' 

terminaluose (prašoma suma 

10344 Eur, bendra projekto 

suma 12930 Eur 

8. „Lapai lapai susiriškit 

siūlo galo nepalikit“ 

(Prašoma suma 3816 bendra 

projekto suma 5085 Eur) 

 

Kultūros paveldo 

departamentas 

1.Nekilnojamojo kultūros 

paveldo pažinimo sklaidos, 

atgaivinimo ir leidybos 

projektų konkursui 

„Makniūnų dvaro istorijos 
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fragmentai“ (prašoma suma 

941 Eur bendra projekto 

suma 1443 Eur) 

 

ES finansuojami  projektai: 

Projektų susijusių su 

muziejine veikla (parodos, 

edukacijos, ekspedicijos ir 

pan.) rašymas paskelbus 

naujus konkursus Buvo 

parašytas projektas su 

lenkais, reikia įvardinti 

 

 

 

 

ES programa „Europa piliečiams 2014 – 2020 m.“. Kryptis – Europos atminimas. 

Pateikta projekto ,,Resistance and remembering“ paraiška kartu su Elko istorijos 

muziejumi (Lenkija) (Alytaus kraštotyros muziejus kaip lygiavertis partneris). Bendra 

projekto veiklų suma 77.750 Eur.  

Projektas negavo finansavimo. 
 

 

 

 

 

A. Jurčiukonienė 

 

 

 

 

5. Kiti darbai  Kartu su Senamiesčio ir Ulonų bendruomene įgyvendinome  projektą „Kalba gatvė“ (500 

eurų). 

  

G. Tamošiūnienė 

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 
   

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatomi 8 posėdžiai ir  

svarstytini klausimai: 

1. Eksponatų įsigijimas, 

įvertinimas  ir paskirstymas į 

fondus; 

2. Rinkinių vertinimas: 

2.1. Filatelijos rinkinys (200 

vnt.) 

2.2. Bonistikos PF rinkinys 

(1000 vnt.) 

2.3. raštijos fondo plakatų 

rinkinys (800 vnt.) 

2.4. Faleristikos rinkinys 

(900 vnt.) 

2.5. Fotografijos rinkinys 

(200 vnt.) 

2.6. Etnografijos rinkinys 

(100 vnt.) 

2.7. Filokartijos rinkinys 

(100 vnt.) 

2.8. A. Matučio rinkinys 

(200 vnt.) 

2.9. Rinkiminės medžiagos 

rinkinys – 100 vnt. 

2.10. Dailės fondo rinkinys – 

100 vnt. 

Įvyko 5 fondų komisijos posėdžiai. Svarstyti  klausimai: 

1. Eksponatų, gautų pagal priėmimo – perdavimo aktus įvertinimas ir paskirstymas į 

rinkinius;  

2. Eksponatų įsigijimas, įvertinimas ir paskirstymas į fondus; 

3. Eksponatų perdavimas ir nurašymas; 

4. Eksponatų perkėlimas; 

5. Muziejaus bibliotekai naujai dovanotų leidinių ir knygų vertinimas; 

6. Eksponatų vertinimo metodikos svarstymas; 

7. Filatelijos rinkinių eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja verte įvertinti 200 

eksponatų); 

8. Antano Žmuidzinavičiaus rinkinio eksponatų vertinimas (tikrąja verte įvertinti 100 

eksponatų); 
9. Bonistikos rinkinio pagalbinio fondo eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja verte 

įvertinti 1057 eksponatai); 

10. Etnografijos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja 

verte įvertinti 101 eksponatas); 

11. Faleristikos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja 

verte įvertinti 870 eksponatų);  
12. Filokartijos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja verte 

įvertinti 100 eksponatų); 

13. Fotografijos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų įvertinimas tikrąja verte (tikrąja 

verte įvertinti 200 eksponatų). 

 

A.Kalašnikovienė 

muziejininkai 
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2.11. A. Žmuidzinavičiaus 

rinkinys – 100 vnt. 

2.12. Istorijos rinkinys – 100 

vnt. 

3. Naujai gautų knygų į 

AKM biblioteką kainų 

nustatymas; 

4. Eksponatų perkėlimas iš 

pagalbinio į pagrindinį 

fondą; 

5.Muziejaus rinkinių 

komplektavivo gairių, 

nustatančių muziejinių 

vertybių įsigijimo prioritetus 

ir kriterijus, įvertinant 

muziejaus profilį, svarstymas 

6. Eksponatų judėjimo 2010 

– 2014 m. analizė  

 

 
1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į 

kokius rinkinius įsigyta) 

Ketinama per metus įsigyti 

1437 eksponatus.  

Planuojama surinkti 

eksponatų į rinkinius :  

Archeologijos – 500 

filokartijos –100;  

raštijos rinkinį:  – 60 

kalendorių fondo, 20 knygų 

fondo, periodikos fondo 40, 

plakatų fondo –200, 

dokumentų –40 

 fotografijų fondo negatyvai 

– 20; fotografijos – 50 

 etnografijos – 20; 

 Žmuidzinavičiaus fondo –

10;  

J. Karpavičiaus fondo – 37 

 filatelijos rinkinį- 40  

  istorijos – 20;  

bonistikos – 5, 

 faleristikos – 20  

sfragistikos – 5  

numizmatikos – 10 

vaizdo-garso – 100 

Viso įsigyti 1991 eksponatai, iš jų: 

GEK 1549 

PF 442 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 

GEK  

Archeologijos 625 

Faleristikos   15 

Filatelija 99 

Fotografija     60 

Etnografijos    25   

Istorijos       27   

Numizmatikos  71 

Sfragistika   1 

Vaizdo garso  11 

Bonistika 35 

Dailė 8  

Raštijos –  500, iš jų:  

knygų 21; kalendorių 52, dokumentai 43, periodika 120, plakatai 70, rinkiminė medžiaga 

194 

A.Matučio muziejus – 72 

 

 

Pagalbinis fondas: 

Raštijos 225 iš jų:   

 

 

 

 

 

A.Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

G. Tamošiūnienė 

V. Sinkevičiūtė 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

A. Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

D. Aidukaitė 

 

 

A. Kalašnikovienė 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 

V. Sinkevičiūtė 
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rinkiminės medžiagos – 50 

dailės fondo – 10 

A.Matučio muziejus.70; 

A. Jonyno 10 

 

Šiuos eksponatus planuojama 

įsigyti bendradarbiaujant su 

spaustuvėmis, leidyklomis, 

kolekcionieriais, reklamos 

įmonėmis, bendruomenės 

atstovais.  

 

Knygų 3, kalendorių 19, periodika 200, rinkiminės medžiagos 3. 

Istorijos 13 

Faleristika  4 

Filokartija   102 

Etnografija  1 

Vaizdo- garso 40 

Bonistika 42 

Numizmatika 2 

A.Matučio muziejus 13 

 

V. Sinkevičiūtė 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 

V. Dunderis  

 

 

V. Petrusevičienė 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 
Ekspedicijos 

1. Ekspedicija “Alytiškiai 

Baltijos kelyje”. Alytaus 

miestas. Tikslas – rinkti 

alytiškių prisiminimus apie 

Balijos kelio akciją. 

2. Ekspedicija  „Dvarai 

Alytaus rajone”. Dapkiškių ir 

Makniūnų dvarų  istorijų 

medžiagai papildyti. 

 

Išvykos: 
1. Aplankyti žmones ir 

užrašyti atsiminimus apie 

Anzelmą Matutį. 

2. eksponatams  rinkti  

Alytuje, Alytaus rajone 

3. Rinkti prisiminimus apie 

Alytaus eksperimentinį 

statybos kombinatą, buvusius 

vadovus. Alytus. 
4. Fotografuoti Alytaus 

mieste bei apylinkėse 

besikeičiantį laikmetį 

Ekspedicijos: 

1. Ekspedicija į Dzūkijos nacionalinį parką (Kartos, Dubičių, Karaviškių, Marcinkonių 

kaimus), fotografuoti senovinių gyvenviečių.  Esamos situacijos fiksavimas (3 žmonės, 1 

diena). 

Išvykos: 

1. Išvyka pas Liuciją Snarskienę, Alytuje,  gauti eksponatų . (1 žmogus, 2 dienos). 

2. Išvyka pas Alvyrą Kaluškevičienę, gyv. Alytuje, Naujoji g. 94-27, eksponatų rinkimo 

tikslu. (2 žmonės, 4 dienos). 

3. Išvyka į Dzūkijos nacionalinio parko bei gretimus kaimus eksponatų ir etnografijos 

rinkimo tikslu. Aplankyti Marcinkonių, Margionių, Musteikos bei Dubičių kaimai (1 

žmogus, 2 dienos). 

4. Išvyka į Marcinkonių kaimą rinkti eksponatų (1 žmogus, 3 dienos). 

5. Išvyka pas Vytautą Kolesnikovą Alytuje dėl eksponatų perėmimo (2 žmonės, 1 diena). 

6. Išvyka pas Eglę Bielskienę (Alytus). Rinkta informacija ir eksponatai apie vargonininką 

K. Gudaitį (1 žmogus, 2 dienos). 

7. Išvyka pas E. Kaluškevičienę Alytuje dėl eksponatų įsigijimo (1 žmogus, 1 diena). 

8. Išvyka rinkti  eksponatų apie Alytaus miesto savivaldybių tarybų rinkimus (partijų 

būstinėse, savivaldybėje, pas kandidatus, spaustuvėse ir pan. – plakatai, skrajutės kita 

reklaminė rinkiminė medžiaga) (1 žmogus, 10 dienų). 

9. Išvyka į Makniūnų mokyklą – daugiafunkcinį centrą. Rinkti istorinę informaciją apie 

Makniūnų dvarą (1 žmogus, 1 diena). 

10. Išvyka pas Leokadiją Mikėnienę, Alytuje,  dėl periodikos eksponatų (2 žmonės, 1 

diena). 

11. Išvyka į Raitininkus pas Ulčinskaitę rinkti medžiagos apie Makniūnų dvarą. Alytaus r. 

(1žmogus, 1 diena). 
12. Išvyka į Lietuvos kultūros centro paveldosaugos archyvą ir biblioteką. Rinkta 

medžiaga apie Makniūnų dvarą (1 žmogus, 1 diena). 

13. Išvyka į Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafukcinį centrą.  Punios turistinių objektų ir 

edukacinių programų pristatymas (5 žmonės, 1 diena). 

14. Išvyka pas Joną Juravičių (Miroslavo miestelis, Alytaus r.) rinkti informacijos apie 

Bendrės dvarą (1 žmogus, 1 diena). 

15. Išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų rinkti archeologinę informaciją apie Seiliūnų, 

 

V. Sinkevičiūtė 

G. Tamošiūnienė 

V. Jenčiulytė  

 

G. Tamošiūnienė 

V. Sinkevičiūtė  

R. Benedikienė 

Istorijos skyrius 

V. Sinkevičiūtė  

 

V. Sinkevičiūtė 

D. Aidukaitė 

D. Aidukaitė 

 

D. Aidukaitė 

A. Balčiūnas 

 

 

A. Balčiūnas 

 

A.Balčiūnas 

 

A. Balčiūnas 

 

A. Balčiūnas  

 

A. Balčiūnas  

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

 

A. Balčiūnas 
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Krikštonių, Kaukų piliakalnio kasinėjimus. Akmens amžiaus titnaginių dirbinių iš Pietų 

Lietuvos gyvenviečių peržiūra ir fotografavimas (2 žmonės, 2 dienos). 
V. Jenčiulytė 

  

1.4. Kiti darbai Surinktos medžiagos 

sisteminimas, tvarkymas 

1. Ekspedicijos į Dzūkijos nacionalinį parką ir išvykų metu surinktos medžiagos, 

eksponatų ir informacijos tvarkymas bei sisteminimas.   
Ekspedicijų dalyviai 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita 

(išrašytų priėmimo aktų, 

įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas 

skaičius) 

Planuojama surašyti 58 

eksponatų priėmimo – 

perdavimo ir 6 pirkimo 

aktus. 

Į gaunamų eksponatų knygą 

įrašyti 1407 pagrindinio 

fondo eksponatų; 50 

pagalbinio fondo eksponatų  

Išrašyti 111 aktų, iš jų: 

99  eksponatų priėmimo –perdavimo aktai; 

12  eksponatų pirkimo aktai. 

Į gaunamų eksponatų knygą įrašyti  1549 pagrindinio fondo eksponatai ir 442 pagalbinio 

fondo eksponatai. 

Visi muziejininkai 

A.Kalašnikovienė 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponatų skaičius) 

Planuojama suinventorinti  

1594 pagrindinio ir 120 

pagalbinio fondo eksponatų 

100 dailės rinkinio eksponatų 

Numizmatikos rinkinio 394 

GEK 

Faleristikos rinkinio 100 

GEK 

Rinkimų rinkinio 100 GEK 

Video-audio rinkinio 100 

GEK 

A.Žmuidzinavičiaus fondo 

100 GEK 

Filatelijos rinkinio 50 GEK 

Kalendorių rinkinio 50 GEK 

Raštijos dokumentų rinkinio 

100 GEK 

Raštijos plakatų rinkinio 100 

GEK 

100 eksponatų (fotografijų) 

GEK 

Memorialinių muziejų 

skyriaus 200 eksponatų      

Filokartijos rinkinio 100 

eksponatų 

Etnografijos rinkinio 100 

eksponatų  

Suinventorinti  1918 eksponatai, iš jų: 

 

GEK 1856 

PF 62 

Visi muziejininkai 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 
Parašyti  2564 kartotekos 

kortelių 

200 kortelių memorialinių 

Surašytos 1565 kartotekos kortelės: 

204 filatelijos fondo 

250 raštijos knygų fondo 

 

Istorijos skyrius 
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muziejų skyriuje 

1714 kortelių Istorijos 

skyriaus 

100 filokartijos kortelių 

100 fotografijos fondo 

kortelių 

200 inventorinės kartotekos 

kortelių 

100 etnografijos 

50 Staponavičiaus fondo 

100 dailės fondo 

 

100 raštijos dokumentų 

90 faleristikos fondo 

56 dailės fondo 

379 numizmatikos fondo 

214 etnografijos fondo 

80 fotografijos fondo  

102 A. Matučio memorialiniame muziejuje 

90 Inventorinės kartotekos 

 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

G. Tamošiūnienė 

V. Petrusevičienė 

A. Kalašnikovienė 

 

2.4. Nurašymas, 

perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Perkelti iš V. Kolesnikovo 

gautus eksponatus į V. 

Kolesnikovo asmens rinkinį: 

Raštijos plakatų rinkinio – 

190 

Raštijos kalendorių rinkinio 

– 8 

Raštijos periodikos rinkinio – 

294 

Rinkiminės medžiagos 

rinkinio – 47 

Perkelti iš Raštijos rinkinio į 

Bonistikos GEK  rinkinį 17 

eksponatų, į Bonistikos Pf 

rinkinį 8 eksponatus kaip 

saugomus ne pagal profilį. 

Nurašyti: 

2 etnografijos rinkinio 

pagalbinio fondo eksponatus  

(sudužę kiaušiniai) 

Perkelta: 

1. Perkelta 46 eksponatai iš Raštijos plakatų rinkinio į Raštijos dokumentų rinkinį 

(eksponatai savo turiniu atitinka dokumentų tipą). 

2. 2015 m. kovo 30 d. fondų posėdžio metu nuspręsta neperkelti tų eksponatų į V. 

Kolesnikovo asmens rinkinį, kurie nėra tiesiogiai susiję su Vytautu Kolesnikovu. 

 

3. Nurašyti 2 etnografijos rinkinio eksponatai (sudužę margučiai). 

 

 

D. Aidukaitė 

 

V. Jenčiulytė 

 

 

R. Benedikienė 

2.5. Kiti darbai 1. Rinkinių perdavimas: 

raštijos dokumentų rinkinys 

(2000 vnt.) 
raštijos – knygų rinkinys 

(500 vnt.)  

raštijos – periodikos rinkinys 

(1000 vnt.) 

Jonyno muziejaus rinkinys 

 Lankininko rinkinys į 

rinkinius pagal profilį  (1241 

vnt. ) 

2. Retrospektyvinis 

dokumentavimas: 

1. Rinkinių perdavimas: 

1.1.  raštijos – dokumentų rinkinys - D. Aidukaitei – 1003 eksponatai; 

1.2.  raštijos-knygų rinkinys - V. Jenčiulytei  -  500 eksponatų; 

1.3.  raštijos-periodikos  rinkinys - V.Jenčiulytei -  1000 ekspontų; 

1.4.  etnografijos rinkinys – V. Sinkevičiūtei (R. Benedikienei išeinant vaiko priežiūros 

atostogų)– 2308 eksponatai (2156 GEK, 152 PF);   

1.5. filokartijos rinkinys – V. Sinkevičiūtei (R. Benedikienei išeinant vaiko priežiūros 

atostogų)– 4513 eksponatų (4465 GEK, 48 PF);   

1.6. Antano Jonyno memorialinio muziejaus eksponatų rinkinys - V. Petrusevičienei (I. 

Žvinakienei išeinant vaiko priežiūros atostogų) – 1423 eksponatai (493 GEK, 930 PF); 

1.7.  Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio į Bonistikos rinkinį 30 eksponatų (11 GEK, 19 PF). 

1.8. Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio į Numizmatikos rinkinį 205 eksponatai (201 GEK, 

4 PF). 

 

D. Aidukaitė 

A. Kalašnikovienė 

V. Jenčiulytė 

R. Benedikienė 

V. Sinkevičiūtė 

R. Benedikienė 

V. Sinkevičiūtė  

I. Žvinakienė 

V. Petrusevičienė 

A. Kalašnikovienė 

V. Dunderis 
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Numizmatikos fondas (100 

vnt.) 

3.Eksponatų  judėjimo 

apskaitos ataskaitos 

1.9. Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio perduoti į Raštijos periodikos rinkinį 122 

eksponatai (122 GEK); 

1.10. Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio perduoti į Raštijos kalendorių rinkinį 8 eksponatai 

(8 GEK); 

1.11. Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio perimta į Raštijos dokumentų rinkinį 35 

eksponatai (35 GEK); 

1.12. Iš Nemunaičio muziejaus rinkinio į Fotografijos rinkinį perimta  26 eksponatai (24 

GEK, 2 PF). 

2. Retrospektyvinis dokumentavimas: 

 Numizmatikos rinkinys – perinventorinti 361 GEK eksponatas. 

3. Archyvų tvarkymas: 

3.1. Sutvarkyti 63 E.Svetiko asmens rinkinio eksponatai. 

3.2. Skaitmeninio muziejaus archyvo pildymas (nuskenuotos 42 nuotraukos iš L. 

Snarskienės archyvo, nuskenuota 18 nuotraukų iš Bielskienės archyvo). 

 4. Užpildytos 2015 m. Raštijos kalendorių, Raštijos knygų, Raštijos periodikos, Raštijos 

plakatų Raštijos Rinkiminės medžiagos fondo, filatelijos, numizmatikos, faleristikos, 

bonistikos, sfragistikos, fotografijos, etnografijos, A. Žmuidzinavičiaus asmens ir Vaizdo- 

Garso rinkinių judėjimo lentelės. 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė  

 

 

D. Aidukaitė 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

V. Dunderis 

 

 

muziejininkai 

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 
   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų 

grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, 

tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti : 

Patikrinti šių rinkinių 

eksponatus: 

raštijos dokumentų - 2000 

vnt.;  

raštijos – knygų -500 vnt.; 

raštijos – periodikos – 1000 

vnt.; 

Lankininko rinkinio  – 1241 

vnt.;  

Antano Jonyno rinkinio 

eksponatus 

Anzelmo Matučio Knygų ir 

kitų leidinių rinkinio 293 vnt. 

Etnografijos rinkinį 

Filokartijos rinkinį 

Patikrinti eksponatai: 

1. Raštijos - dokumentų rinkinio - 1003 eksponatai; 

2. Raštijos-knygų rinkinio - 500 eksponatai; 

3. Raštijos-periodikos  rinkinio - 1000 eksponatai; 

4. Etnografijos rinkinio - 2308 eksponatai; 

5. Filokartijos rinkinio - 4513 eksponatų; 

6. Antano Jonyno memorialinio muziejaus eksponatų rinkinio – 1423 eksponatai. 

7. Nemunaičio muziejaus rinkinio – 793 eksponatai. 

8. Patikrinta Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus Knygų ir kitų leidinių 

eksponatų grupės dalis: 293 vnt. (nuo AMMK 191 iki AMMK 483). 

Viso patikrinti 11833 eksponatų 

 

D. Aidukaitė 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

V. Sinkevičiūtė 

V. Sinkevičiūtė 

V. Petrusevičienė 

A. Kalašnikovienė 

V. Petrusevičienė.  

 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

Restauruoti 12  ir 

konservuoti 82 eksponatus. 

Restauruoti : 

1 dailės rinkinio eksponatą 

10 istorijos rinkinio 

eksponatų 

Konservuoti: 

 40 archeologijos rinkinio 

Restauruoti 43 eksponatai. Iš jų: 

37 etnografijos rinkinio (Nemunaičio muziejaus rinkinio etnografiniai eksponatai) 

5 etnografijos rinkinio eksponatai (suolas, indauja, 2 kuparai, medinė dėžutė) 

1 archeologijos rinkinio eksponatas (ąsotis) 

 

Konservuoti 228 eksponatai. Iš jų: 

13  A.Matučio memorialinio muziejaus rinkinio: 11 knygų ir kitų leidinių rinkinio   2 

daiktų rinkinio eksponatai  

 

 

A. Kalašnikovienė 

J. Uosaitis 

G. Tamošiūnienė 

V. Petrusevičienė 
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eksponatų 

8 dailės fondo eksponatus 

150 etnografijos rinkinio 

eksponatų 

5 istorijos rinkinio 

eksponatus  

50 fotografijos rinkinio 

negatyvų 

18 Matučio muziejaus 

eksponatų 

36 etnografijos rinkinio eksponatai (lovatiesės, siuvinėti kilimai, austiniai takai ir 

kilimėliai, 2 paltai) 

5 numizmatikos rinkinio eksponatai (monetos) 

3 istorijos rinkinio eksponatai (mėsai malti mašinėlė, bėgio fragmentas, luotas) 

50 fotografijos rinkinio negatyvų 

121 Nemunaičio muziejaus rinkinio eksponatai (medinės geldos, žeberklai, šeivų 

laikikliai, obliai ir kt. etnografiniai eksponatai) 

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Numatyti 4 posėdžiai  

Svarstytini klausimai: 

Muziejaus rinkinių 

prevencinio konservavimo ir 

restauravimo plano 

svarstymas 

Archeologinių eksponatų 

konservavimo eiliškumo 

nustatymas 

Atvirų fonų saugyklos 

įrengimo ir eksponavimo 

jose aptarimas 

Eksponatų  prevencinio 

konservavimo savaitės 

organizavimas 

Įvyko 4 Restauravimo tarybos posėdžiai. 

Svarstyta ir nutarta: 

1. Eksponatų būklės patikrinimo rezultatai. 

2. Muziejaus rinkinių prevencinio konservavimo ir restauravimo planas. 

3. Nustatytas archeologinių eksponatų konservavimo eiliškumas. 

4. Eksponatų priežiūra naujose patalpose. Eksponatams saugoti savomis jėgomis nutarta 

padaryti papildomus stelažus, lentynas. 

5. Atvirų fondų saugyklos papildytos restauruotais eksponatais, aptartas eksponatų 

eksponavimo jose klausimas. 

6. Priemonių eksponatų saugojimui įsigijimas.Nutarta įsigyti papildomai nerūgštinio 

popieriaus, mikolentinio popieriaus, klijuoti dėžutes ir aplankalus eksponatams. 

 

J. Uosaitis 

A. Kalašnikovienė 

D. Bagdonienė 

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas 

(nurodyti patikrintų 

saugyklų, salių kiekį, 

atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo 

darbus) 

Eksponatų saugojimo sąlygų 

patikrinimas: 

1.Istorijos fondo saugykla 

(150 kv.m.) stelažų, lentynų, 

spintų įsigijimas ir gamyba, 

tekstilės grupės eksponatų 

vėdinimas 

2.Dailės fondo saugykla (100 

kv.m.) stelažų, lentynų 

įsigijimas ir eksponatų  jose 

sutvarkymas 

3.Etnografijos fondo  

tekstilės rinkinio eksponatų 

vėdinimas. 

3 Matučio muziejuje išvalyti 

5 Knygų rinkinio lentynas. 

4. Matučio muziejuje 

sutvarkyti Pagalbinio fondo 

saugojimo vietą. 

5. Matučio muziejuje 

1. Išvėdinti etnografijos fondo tekstilės rinkinio eksponatai. Naudojant pagalbines 

priemones (aerozolį ir karštą lygintuvą), sunaikinti gyvi parazitai (kandžių lervutės) ir jų 

kiaušinėliai. 

2. Etnografijos fondo tekstilės rinkinio eksponatų priežiūros darbai: vėdinimas, spintų 

valymas žibalo ir terpentino mišiniu (1k./mėn.), profilaktinis patalpų purškimas 

insekticidinėmis priemonėmis (1k./sav.). 
3. Tvarkytas etnografijos rinkinys: eksponatų rūšiavimas, dėliojimas į lentynas, lentynų 

apdengimas agroplėvele. 

 4. A.Matučio memorialiniame muziejuje sutvarkytos Knygų ir kitų leidinių rinkinio 

eksponatų saugojimo vietos: išvalytos ir sutvarkytos 5 lentynos; išvėdinti 59 eksponatai  

(Daiktų rink. tekstilės ir odos), išvalytos jų saugojimo vietos. 

5. Tvarkytas Rinkiminės medžiagos rinkinys: eksponatų rūšiavimas pagal temą ir 

chronologiją, sudėjimas į aplankus. 

6. Sutvarkyti raštijos fondo dokumentų rinkinio 294 eksponatai. Pagerintos šių eksponatų 

saugojimo sąlygos. 

7. Suvarkytas Raštijos periodikos rinkinys: eksponatų rūšiavimas pagal dydį, pavadinimus, 

sudėjimas į aplankus, dėžutes.  

8. Suvarkytas Raštijos knygų rinkinys: knygų sudėjimas į aplankus, dėžutes. 

9. Tvarkyti Numizmatikos, Bonistikos, Faleristikos rinkiniai. 

A.Kalašnikovienė 

V. Sinkevičiūtė 

 

V. Sinkevičiūtė 

 

 

V. Sinkevičiūtė 

 

V.Petrusevičienė 

 

 

A. Balčiūnas  

 

D. Aidukaitė 

 

V. Jenčiulytė 

 

V. Jenčiulytė  

D. Aidukaitė 

G. Tamošiūnienė 
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išvėdinti tekstilės ir odos 

eksponatus. 

6.Fotografijos rinkinio 

eksponatų talpinimas 

reikalavimus atitinkančiose 

saugojimo priemonėse 

10. Patalpinta 10 fotografijų į padarytus aplankus ir kalkiniu popieriumi perklota 1668 vnt. 

fotografijų.  

11. Pagerintos saugojimo sąlygos 58 B. Mačionio archyvo eksponatams: tvarkymas, 

sudėjimas į aplankus. 

12. Sukalti stelažai Dailės rinkinio eksponatams sudėti. 

13.  Sukalta papildomų stelažų Etnografijos rinkinio saugykloje eksponatams sudėti. 

14. Patikrintos eksponatų saugojimo sąlygos dvejose saugyklose. 

15. Istorijos ir archeologijos, dailės rinkinių saugyklose langai apsaugoti nuo šviesos 

vėdintos ir valytos fondų patalpos. 

16. Archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ metalo dirbinių priežiūra - 

vitrinų sandarinimas, drėgmę mažinančių cheminių medžiagų priežiūra. 

  

 

 

V. Petrusevičienė 

 

G. Markevičienė 

V. Sinkevičiūtė  

A. Kalašnikovienė 

A. Kalašnikovienė 

 

 

V. Dunderis  

3.5. Kiti darbai 1.Eksponatų prevencinio 

konservavimo savaitė 

muziejuje 

2.Aplankų knygoms gamyba 

ir vietųs naujai perimtiems 

eksponatams parengimas 

3.Eksponatų fotografavimas 

prieš restauravimą ir po jo 

4.Perkelti A.Matučio ir A. 

Jonyno rinkinius į kitas 

saugyklas 

 

1. Kartu su darbuotojais, dirbusiais pagal viešųjų darbų programą,  pagaminti 1072 

aplankai ir 130 dėžučių knygoms, kalendoriams ir periodinei spaudai, 200 aplankalų 

dokumentams, 186 aplankalai Rinkiminės medžiagos rinkinio eksponatams sudėti iš 

specialaus nerūgštinio popieriaus.  

2. Fotografuoti eksponatai prieš restauravimą ir po. 

3. Išrašyti 7 laikinai saugoti išduotų (grąžintų) eksponatų, muziejinių vertybių aktai:  

3.1. 4 etnogr. GEK ir 4 etnogr. eksponatai su laikinais nr. išduoti Merkinės kraštotyros 

muziejui parodai „Dunda barška skrynelės“;  

3.2. 50 etnogr. GEK eksponatų išduota Lazdijų krašto muziejui parodai „Savo dzivonais 

kelių in bažnyčių nuklotau“; 

3.3. 56 etnogr. GEK ir 2 etnogr. PF eksponatai išduoti Birštono sakraliniam muziejui 

parodai „...duosiu nusišluostyc rankšluosciu dailiu“; 

3.4. 5 etnogr. GEK ir 2 etnogr. eksponatai be nr. išduoti švaros centrui „Joglė“. 

3.5. 20 etnografijos GEK eksponatų Kupiškio etnografijos muziejaus parodai „Kas juosta, 

vis kitas raštas“;  

3.6. 13 etnografijos GEK eksponatų į Kupiškio etnografijos muziejų parodai „...Ir po šimto 

metų tamsoj žiba“; 

3.7.  išduota 20 Istorijos rinkinio eksponatų (20 virdulių) Dargužių amatų centrui. 

4. Išrašyti 25 eksponatų vidaus judėjimo aktai:  

4.1. išduoti 4 eksponatai iš Raštijos dokumentų rinkinio parodai „Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos rinkimų istorija plakatuose“; 

4.2. 2 etnogr. GEK, 1 etnogr. PF, 2 etnogr. eksponatai be numerio išduoti O. Sakevičienei 

edukacijoms „Mano batai buvo du“ ir „Žvakių liejimas“;  

4.3. 2 etnogr. GEK išduoti G. Markevičienei parodai „Šešias dienas žąseles ganiau, 

septintą – į bažnyčią ėjau“;  

4.4. 1 etnogr. GEK išduotas restauruoti ir konservuoti restauratoriui J. Uosaičiui; 

4.5. 70 etnografijos GEK eksponatų išduota Romai Sakalauskienei, Onutei Sabonienei, 

Rasai Balčaitienei ekspozicijai „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“; 

4.6. 3 etnografijos GEK eksponatai išduoti A. Jurčiukonienei „Grikių šventei“;  

4.7. 6 filokartijos GEK išduoti Deimantei Aidukaitei ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-

oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ ruošimui; 

4.8. 2 etnografijos fondo PF eksponatai (šiaudiniai sodai) Onai Sakevičienei edukacijai 

„Šiaudiniai stebuklai“;  

A.Kalašnikovienė 

G. Tamošiūnienė 

Muziejininkai  
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4.9. 4 etnografijos fondo GEK eksponatai ir 1 etnografijos fondo eksponatas be nr. Onai 

Sakevičienei popietės „Grybavimo skanumai ir malonumai“ rengimui; 

4.10. išduoti 4 eksponatai iš Raštijos dokumentų rinkinio parodai „Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos rinkimų istorija plakatuose“; 

4.11. išduoti 8 Bonistikos, 18 Numizmatikos, 3 Sfragistikos rinkinių eksponatai, išduoti 2 

Raštijos knygų rinkinio eksponatai, 1 Rinkiminio rinkinio eksponatas; 

4.12. V. Dunderiui išduoti 2 V. Staponavičiaus rinkinio užrašų sąsiuviniai (nuskenuoti ir 

išsiųsti LNM);  

4.13. A. Balčiūnui – 49 Dzirmiškių piliakalnio gyvenvietės žv. archeologinių kasinėjimų 

eksponatus – interaktyvaus žaidimo kūrimai ekspozicijoje “Kai sieloms neliko medžių”; 

4.14. V. Sinkevičiūtei – akmeninės trinamosios girnos – gyvosios istorijos festivaliui 

“Jotvos vartai”;  

4.15. J. Uosaičiui – eksponatai konservavimui ir restauravimui; 

4.16. A. Balčiūnui išduota 12 eksponatų parodai apie savivaldybės tarybų rinkimų istoriją; 

4.17. ekspozicijai “1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija” išduoti 22 

istorijos rinkinio eksponatai;  

4.18. G. Tamošiūnienei – 2 fotografijos;  

4.19. V. Sinkevičiūtei – 1 archeologijos rinkinio eksponatas.  

 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 
   

1.Muziejaus lankytojai 

(pagal filialus, tikslines 

grupes) 

Planuojama sulaukti 17000 

lankytojų  

Alytaus kraštotyros 

muziejuje  planuojama 

sulaukti 11000 lankytojų, iš 

jų edukacinių programų 

dalyviai 4000, pavieniai 

2000,organizuoti 
(ekskursijos)2000, renginių 

dalyviai 3000. Iš viso 

moksleivių – 6000. 

A.Jonyno memorialinis 

muziejus 2000, iš jų 

edukacinių programų 

dalyviai – 1000, pavieniai – 

300, organizuoti – 100, 

renginių dalyviai – 600.Iš jų 
moksleiviai 1500. 

A. Matučio memorialinis 

muziejus 2000 ( iš jų 500 

edukacinių programų 

dalyvių, 150 pavieniai 

lankytojai, 500 organizuoti  

Viso muziejuje su filialais apsilankė  17101 lankytojų, iš jų:  

Alytaus kraštotyros muziejuje -  12377 (iš jų 3314 edukacinių programų dalyviai,  3781 

pavieniai lankytojai, 1038 organizuoti lankytojai, iš kurių 303  moksleiviai, 4244 

muziejaus renginių dalyvių skaičius); 

Archeologinė ekspozicija, Jiezno g. 2  - 1384 (iš jų  804 pavieniai lankytojai, 212 

organizuoti lankytojų, iš kurių 37 moksleiviai, 368 edukacinių užsiėmimų dalyvis). 

A.Jonyno memorialinis muziejus – 1781 (iš jų 550 edukacinių programų dalyviai, 931 

pavieniai lankytojai, 89 – organizuoti lankytojai, iš kurių 66 moksleiviai, ir 181 muziejaus 

renginių dalyviai). 

A. Matučio memorialinis muziejus - 1559 ( iš jų 383 edukacinių programų dalyviai, 677 

pavieniai lankytojai, 353 organizuoti, iš kurių 190 moksleivių ir 146 muziejaus renginių 

dalyviai). 

Muziejaus parengtų parodų lankytojų skaičius kitose Lietuvos ir užsienio 

muziejuose, įstaigose, organizacijose: 

Viso 2160 ( iš jų pavienių - 1759, organizuotų - 398, iš kurių moksleiviai - 48) : 

 

1. Paroda „Juostose įausta Lietuva“ Simno kultūros centre, Alytaus r. – 426 lankytojai. 

2. Paroda „Alytaus miesto savivaldybės rinkimų istorija plakatuose“ Alytaus miesto 

savivaldybėje - 500 lankytojų.  

3. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Merkinės turizmo informacijos centre, Varėnos r. – 

386 lankytojai ( iš jų 36 pavieniai, organizuoti – 350). 

4. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Alytaus Jotvingių gimnazijoje – 540 lankytojų ( iš 

jų 540 pavieniai, iš kurių 540 moksleiviai). 

5. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Daugų kultūros centre, Alytaus r. – 53 lankytojų    

O. Sakevičienė 

 

 

 

A. Balčiūnas 

 

A. Lovčikaitė 

 

 

V.  Petrusevičienė 
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850 muziejaus renginių 

dalyvių skaičius. Iš jų 

moksleivių 1800 

Archeologinė ekspozicija 

2000 (iš jų 1000 edukacinių 

programų dalyviai, 500 

pavieniai lankytojai, 500 

organizuoti lankytojai) 

( iš jų 50 pavienių). 

6. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Pivašiūnų amatų centre, Alytaus r. – 50 lankytojų   

( iš jų 50 pavienių). 

7. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“ 

Kupiškio etnografijos  muziejuje, Kupiškyje  – 205 lankytojų (iš jų pavienių 157 

lankytojai, 48 organizuoti, iš kurių 48 moksleiviai). 

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

Tęsiamos edukacinės 

programos: 

Alytaus kraštotyros 

muziejuje: 

1. Seniausieji krašto 

gyventojai 3-8 kl  

2. Renesansas 4-12 kl.  

3.Bitininkystė  2-5 kl.  

4. Puodininkystė  2-6 kl.  

5. Popieriaus gamyba 3-12 

kl.  

6.Proginių atvirukų gamyba 

3-12 kl.  

7. Ką pasakoja monetos 5-8 

kl.  

8. Pirmykščiai pinigai 1-4 kl.  

9.Lietuviškų pinigų istorija 

9-12 kl. 

10. Velykos 2-12 kl.  

11.Vėlinės 2-12 kl.  

12. Aleliuma Kalėda 2-12 kl.  

14. Mano batai buvo du 1-5 

kl.    

15. Kaip duonelė atsiranda 1-

4 kl.   

16. Veltinukai 1-5 kl. 

17. Surask lobį 5-8 kl.  

18. Aš esu miestietis 5-12 kl.  

19. Senieji dzūkų krašto 

šeimos papročiai  7-12 kl. 

20.  Senovės kario apranga ir 

ginkluotė 7-12 kl 

21. Vytinės juostos (įv. 

amžiaus grupėms). 

22. Grikių istorijos (įvairaus 

amžiaus grupėms) 

23.Jauni ir (ne) okupuoti. 9-

Tęsiamos edukacinės programos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje:  
1. Popieriaus gamyba (įvairaus amžiaus grupėms) – 21 užsiėmimas; 

2. Puodininkystė (įvairaus amžiaus grupėms) – 23 užsiėmimai; 

3. Lietuviškų pinigų istorija (9-12 kl.) – 3 užsiėmimai; 

4. Pirmykščiai pinigai (1-4 kl.) – 3 užsiėmimai; 

5. Velykos (įvairaus amžiaus grupėms) – 16 užsiėmimų; 

6. Monetos pasakoja  (5-8 kl.) – 6 užsiėmimai; 

7. Jauni ir (ne)okupuoti (išvažiuojamoji) (10-12 kl.) – 1 užsiėmimas; 

8. Proginių atvirukų gamyba (įvairaus amžiaus grupėms) - 7 užsiėmimai; 

9. Archeologiniai tyrinėjimai  (5-12 kl.) - 7 užsiėmimai; 

10. Alialiuma Kalėda (įvairaus amžiaus grupėms) - 19 užsiėmimų;                                           

11. Veltinukai (įvairaus amžiaus grupėms) - 10 užsiėmimų; 

12. Tapk archeologu (8-12 kl.) - 3 užsiėmimai; 

13. Žvakių liejimas (įvairaus amžiaus grupėms) - 24 užsiėmimai; 

14. Grikių istorijos (įvairaus amžiaus grupėms)  - 9 užsiėmimai; 

15. Mano batai buvo du (1-5 kl.) - 2 užsiėmimai; 

16. Naginių rekonstrukcija (6-12 kl. ir suaugusiems) - 2 užsiėmimai; 

17. Vytinės juostos (5-12 kl.) – 10 užsiėmimų; 

18. Senovės kario apranga ir ginkluotė. Žiedinių šarvų gamyba (7-12 kl.) – 11 užsiėmimų; 

19. Aš esu miestietis (5-12 kl.) - 4 užsiėmimai. 

20. Šiaudiniai stebuklai (įvairaus amžiaus grupėms)  - 11 užsiėmimų; 

21. Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos (5-12 kl.) - 15 užsiėmimų. 

 

A.Matučio memorialiniame muziejuje: 

1. „Pats mažiausias“ 0 - 1kl. - 10 užsiėmimų; 

2.  Mediniai personažai (įv. amžiaus grupėms) - 3 užsiėmimai; 

3. „Iššlavė Pietutis dangų“ 1-4 kl. - 1 užsiėmimas; 

4.  Rašytojo asmenybė 7-12 kl. - 1 užsiėmimas; 

5. „Aš – vaškinis Drevinukas“ 2-4 kl. - 2 užsiėmimai; 

6. Būti muziejininku (naujas)  1-4 kl. - 1 užsiėmimas; 

7. Dramatiška Kosto Kubilinsko biografija (naujas) – 1 užsiėmimas; 

8. B. Mačionio kūryba (naujas) – 1 užsiėmimas. 

 

A. Jonyno memorialiniame muziejuje 

1. „Reginčios rankos“(pradinių klasių moksleiviams) - 4 užsiėmimai; 

2. Bitute pilkoji iš kur medų nešioji - 3 užsiėmimai; 

 

 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

V. Dunderis  

V. Dunderis  

O. Sakevičienė 

V. Dunderis  

A. Balčiūnas 

O. Sakevičienė 

V. Dunderis  

O. Sakevičienė 

D. Aidukaitė 

V. Dunderis  

O. Sakevičienė 

V. Sinkevičiūtė 

O. Sakevičienė 

D. Aidukaitė 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

O. Sakevičienė 

V. Jenčiulytė 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Žvinakienė 

Pavaduojantis asmuo  
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12 kl. 

24. Naginių rekonstrukcijos 

(5-12 kl.). Pritaikyta ir 

suaugusiems 

25. Tapk archeologu (5-12 

kl.) 

26. Senovės kario apranga ir 

ginkluotė. Žiedinių šarvų 

gamyba. 5-12 kl. 

27. Miesto simboliai 7-15 kl. 

28. Šiaudiniai stebuklai . 

Moksleiviams nuo  5 kl. 

Pritaikyta suaugusiems  

29. Be lietuviškos spaudos 

neišgyvensi nė dienos 

 

Anzelmo Matučio 

memorialiniame muziejuje, 

A. Matučio g. 8, tęsti: 

1.„Kelmučio parduotuvė“ – 

2–3 klasėms. 

2.„Aš – vaškinis 

Drevinukas“ – 2–4 klasėms. 

3.„Vaikų dovana A. 

Matučiui“ – 1–4 klasėms. 

4.„Iššlavė Pietutis dangų“ – 

3–4 klasėms. 

5.„Matučio gyvenimas ir 

kūryba“ – 4–7 klasėms. 

6.„Rašytojo asmenybė“ – 7–

12 klasėms. 

7.„Pats mažiausias“ – 5–7 

metų vaikams. 

8.„Margą juostą aš pinu“ –

nuo 9 metų. 

9.„Būti muziejininku“ – 5–

12 klasėms. 

Naujos edukacinės 

programos 

1.„Mediniai personažai“ – 

visoms amžiaus grupėms. 

A. Jonyno memorialiniame 

muziejuje, Liškiavos g. 17 

tęsti: 

1. Literatūrinis Alytus 9-12 

3. Kap gimtuosna kraštuosna šneka - 2 užsiėmimai; 

4. Raštininko baltos rankos (naujas) – 17 užsiėmimų. 

 

Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas: 

Alytaus kraštotyros muziejuje: 
1. Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau... (1-4 kl.) - 15 užsiėmimų; 

2. Vėjų gaudynės (5-8 kl.) – 2 užsiėmimai; 

3. Gimtadienis muziejuje – 1 užsiėmimas; 

 

 

Edukaciniai užsiėmimai ne muziejuje – 40: 

1. Sausio 30 d. -  “Vytinės juostos”, lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ - 1 

2. Vasario 13 d. - „Naginių rekonstrukcija“,  Marcinkonių lankytojų centre - 1 

3. Vasario 13 d. - „Vytinės juostos“, Marcinkonių lankytojų centre - 1 

4. Kovo 31 d. – “Menų dūzgės” – šiaudinių sodų gaminimo pamokos – 1. 

5. Balandžio 23 d. – „Valanda su A. Matučio kūryba“, Alytaus  J. Kunčino bibliotekos 

vaikų skyriuje – 1   

6. Balandžio 24 d. - „Žvakių liejimas“, Miroslavo gimnazijoje, Alytaus r. – 1 

7. Birželio 25 d. - „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau...“, Alytaus Šv. 

Kazimiero parapijos namuose – 1  

8. Birželio 26 d. - „ Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau...“, Alytaus Šv. 

Brunono Kverfurtiečio parapijos namuose – 1  

 9. Rugpjūčio 28-30 d. – edukacinių programų „Žiedinių šarvų gamyba“ ir „Vytinės 

juostos“ pristatymas ir demonstravimas festivalyje „Mėnuo Juodaragis“ – 6  

10. Rugsėjo 22 d. – edukacinių programų „Žeidinių šarvų gamyba“ ir „Vytinės juostos“ 

pristatymas ir demonstravimas folkloro ir senųjų amatų šventėje „Baltų vienybės diena“, 

Kupiškyje – 4  

11. Spalio 21 d. - „Pasėjau grikį...“, lopšelyje- darželyje „Putinėlis“, Alytuje – 1  

12. Spalio 22 d. - „Veltinukai“, Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje – 3  

13. Spalio 22 d. - „Žvakių liejimas“, Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje – 3 

14. Spalio 22 d. - „Puodininkystė“, Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje – 3 

15. Lapkričio 3 d. - „Lino kelias“, Alytaus lopšelyje- darželyje „Pasaka“ – 1  

16. Lapkričio 6 d. – “Archeologo laboratorija”, Lietuvos parodų ir kongresų centre 

Litexpo, Vilniuje, 5-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų  paroda 

MOKYKLA 2015 – 3 

17. Lapkričio 7 d. – “Grikių istorijos”, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo, 

Vilniuje, 5-oji mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų  paroda MOKYKLA 

2015 – 3 

18. Lapkričio 16 d. - „Kap gimtuosna kraštuosna šneka“,  Suaugusiųjų švietimo savaitės 

renginyje, Alytaus miesto teatre – 1  

19. Lapkričio 20 d.  - „Jauni ir (ne) okupuoti“, Alytaus Putinų gimnazijoje – 1  

20. Gruodžio 21 d. - „Senovės kario apranga ir ginkluotė, žiedinių šarvų gamyba“, 

Didžiosios kunigaikštienės Birutės batalione – 1  

21. Gruodžio 16 d. - „Aleliuma Kalėda“,  diabeto klube „Viltis“, Alytuje – 1  

A. Lovčikaitė 

 

 

 

 

V. Sinkevičiūtė 

O. Sakevičienė 

 

 

 

 

 

O. Sakevičienė 

V. Petrusevičienė 

I. Žvinakienė 

A. Lovčikaitė 
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kl. (1 užsiėmimas) 

2. „Reginčios rankos“ 1-8 kl.  

3.„Bitute pilkoji, iš kur medų 

nešioji“–  1–5 kl. 

4. Kap gimtuosna kraštuosna 

šneka(visoms amžiaus 

grupėms) 

Naujų edukacinių 

programų rengimas 

1. Rašto paslaptys 

Alytaus kraštotyros 

muziejuje: 

2.„Karas ir aš“ įvairaus 

amžiaus lankytojams . 

Visuose muziejuose 

numatomi šeštadieniniai 

edukaciniai užsiėmimai 

šeimoms. 

22. Gruodžio 17 d.  - „ Atvirukų gamyba“, Alytaus Piliakalnio progimnazijoje – 1 

 

Viso pravestas 311 edukacinis užsiėmimas.  

3. Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

1. A. Matučio gimtadienio 

šventė „Aš gimiau tarp šilų“ 

.A. Matučio muziejuje 

2. Šeštadieninė popietė 

„Įprasta vyrams, bet tinka ir 

moterims“ 

3. Protų mūšis „Pažinkime 

tautos vyrus“, skirtas Vasario 

16 –“  

4. Popietė „Kap gimtuosna 

kraštuosna šneka“ 

3. Renginys, skirtas kovo 11-

ajai „Nusivykime tautinę 

juostelę“ (A. Matučio 

muziejus) 

4. Popietė šeimoms „Pynę iš 

sparnų supynę“ 

5. Skaitymų popietė 

šeimoms„Iš Matučio 

bibliotekos“ (Anzelmo 

Matučio memorialinis 

muziejus, A. Matučio g. 8) 

Poezijos popietė, skirta A. 

Muziejuje vyko 36 renginiai: 

1. Atnaujintos ekspozicijos „Antano Jonyno gyvenimas ir veikla“ pristatymas, Antano 

Jonyno memorialinis muziejus – 2015-01-01 – 2015-01-31.  

2. Muziejų naktis 2015 „Muziejus – visuomenės darnai“, Alytaus kraštotyros muziejus, 

Savanorių g. 6 – 2015-05-16: 

2.1. „ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC....“  

Alytaus Jotvingių gimnazijos dramos studijos „Taškas“ spektaklis.  Režisieriai: Jonas 

Gaižauskas, Marytė Stasiukynienė ir Gita Strikytė 

Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus kiemas, A. Matučio g. 8 

2.2. KAIP GIMSTA NAUJOS EKSPOZICIJOS?   

Ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“ kūrimas. 

2.3. KRYŽŲ NORĖJAU PASTATYC 

Parodos, skirtos etnografinių regionų metams, atidarymas. Justino Lingio dokumentinio 

filmo „Kryždirbystė Lietuvoje“ peržiūra. Žvakių liejimas. 

2.4. ŽAIDIMAI NE TIK VAIKAMS 

Smalsuoliai kviečiami pažaisti žaidimus „Nugabenk knygą“ ir „Piemenėlių pasaulis“ 

muziejaus II aukšte. 

2.5. ŠOKIU PAPASAKOTA ISTORIJA 

Šokių studijos „Aušrinė“ ir AJC šokio studijos „Vakarė“ pasirodymas. Vadovė Aušra 

Saulevičiūtė. 

2.6. DE ŽAVU 

Alytaus choro „De Žavu“ koncertas. Vadovė Lilija Bernatavičienė. 

2.7. KELIAS Į MOTERS ŠIRDĮ 

Eduardo Gimenezo atliekamos dainos pritariant gitaros brazdesiui. Pokalbis aistringa 

tango kalba. 

2.8. UGNIES ŠĖLIONĖS NAKTYJE 

 

I. Žvinakienė 

 

D. Bagdonienė  
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Matučio mirties 30 metinėms 

paminėti. (Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

Kūrybinės dirbtuvės su Ilze 

Butkute pagal projektą 

„Knygos pasaulis“. (Antano 

Jonyno memorialinis 

muziejus, Liškiavos g. 17) 

Kūrybinės dirbtuvės pagal 

projektą, kurio finansavimo 

laukiama, „Knygos pasaulis“ 

(Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

Susitikimas su knygų 

autoriumi, iliustratoriumi 

Kęstučiu Kasparaičiu pagal 

projektą „Knygos pasaulis“. 

(Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

Šeštadieninės popietės: 

šeštadieninių etnografinių 

popiečių ciklo “Dzūkų 

kiemas” , skirto etnografinių 

regionų metams, 

organizavimas, kurį sudarys 

penkios šiai temai skirtos 

popietės;  

6.Šeštadieninė popietė „Kap 

gimtuosna kraštuosna šneka“  

7. Šeštadieninė popietė 

„Įprasta vyrams, bet tinka ir 

moterims“ 

8.Šeštadieninė adventinė 

popietė 

9 Šeštadieninė popietė, skirta 

žiemos šventėms.  

10. Poezijos pavasario šventė 

11. Muziejų naktis 

12. Koncertas „Dainuoju 

poeziją“ 

Studija „Ugnies ratas“. Vadovas Vytautas Krasauskas.  

3. 2015 m. Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ renginiai. Alytaus kraštotyros 

muziejus: 

3.1. Parodos „Kryžų norėjau pastacyt“ atidarymas – 2015-05-19. 

3.2. Parodos „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau“ pristatymas – 2015-

05-20. 

3.3. Kūrybinės dirbtuvės „Dzūkijos kryžiai, koplytėlės, skulptūros – dvasinio ir 

kasdieninio žmogaus ir bendruomenės gyvenimo dalis“ ir edukacinė programa „Šešias 

dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau“ – 2015-05-21. 

3.4. Edukacinė programa „Piemenėlių žaidimai“ – 2015-05-22. 

3.5. Edukacinė programa „Piemenėlių augalų pasaulis“ – 2015-05-26. 

4. Poezijos pavasario šventė Jonynų sode, A. Jonyno memorialinis muziejus – 2015-05-25. 

5. Dokumentinio filmo premjera „Fotomenininkas Vytautas V. Stanionis“. Alytaus 

kraštotyros muziejus – 2015-06-11. 

6. Ekspozicijos “Viena diena Alytuje: 1915 m. rugpjūčio 27-oji” atidarymas. Alytaus 

kraštotyros muziejus – 2015-08-27. 

7. Grikių šventė „Visa dzūkelio sveikata iš grikio...“, Alytaus jaunimo parke – 2015-09-04. 

8. Paskaita „Etnografinis Dzūkijos paveldas“. Alytaus kraštotyros muziejus – 2015-09-07. 

9. Europos paveldo dienos muziejuje: dokumentinio filmo apie Kaniūkų tilto statybą 

demonstracija. Alytaus kraštotyros muziejus – 2015-09-18. 

10. Popietė „Visiems visiems už meilę ačiū“, skirta Anzelmo Matučio 30-osioms mieties 

metinėms paminėti. Anzelmo Matučio memorialinis muziejus – 2015-09-21.  

11. Renginys, skirtas Europos bendradarbiavimo dienai. Jiezno g. 2, archeologinėje 

ekspozicijoje – 2015-09-21.  

12. Pasaulinė baltosios lazdelės diena Antano Jonyno memorialiniame muziejuje– 2015-

10-13 – 2015-10-15. 

13. Seminaras „I FOUND IT“ – inovatyvūs metodai paveldo populiarinimui 

etnografiniuose regionuose. Alytaus kraštotyros muziejus – 2015-10-17. 

14. Poeto A. Jonyno 92-ųjų gimimo metinių minėjimas. Antano Jonyno memorialinis 

muziejus – 2015-12-16. 

Konkursai- viktorinos: 

1. Akcija „Lietuvai ir man“ – 2015-02-10 – 2015-03-11. 

2. Akcija „Nusivykime tautinę juostelę“ – 2015-03-10. 

3. Protų mūšis „25 nepriklausomybės metai“ – 2015-03-11. 

4.  Kultūros edukacijos savaitė “Menų dūzgės” – 2015-03-30 – 2015-04-03. 

Knygų pristatymai: 

1. Juozo Žitkausko eilėraščių knygos „Budintis kalendorius“ pristatymas – 2015-03-12. 

2. Alytaus kraštotyros muziejaus leidinių pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje  

- 2015 m. vasario 19-22 d. 

3. Laimono Inio romano „Sakmė apie Gervių tiltą“ pristatymas. Renginys skirtas 

etnografinių regionų metams – 2015-11-24. 

Šeštadieninės popietės šeimoms: 

1. Popietė šeimoms „Šiaudiniai stebuklai: šiaudinių sodų rišimo pradmenys“ – 2015-03-

07. 

 

 

D. Bagdonienė 

 

 

 

 

 

 

 

A. Lovčikaitė 

A. Jakunskienė  

D. Aidukaitė, V. Dunderis, 

R. Benedikienė, 

G.Tamošiūnienė 

O. Sakevičienė  

A. Jakunskienė 

V. Petrusevičienė 

 

D. Bagdonienė 

 

A. Lovčikaitė 

 

A. Jakunskienė 

 

A. Lovčikaitė  
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13.Grikių šventė „Visa 

dzūkelio sveikata iš grikio...“  
14. Baltosios lazdelės dienos 

minėjimas 

15. Skaitymų popietė Iš 

Matučio bibliotekos 

16. Antano Jonyno 

gimtadienio šventė 

 

 

2. Popietė šeimoms „Numargintos Velykos“ – 2015-03-28. 

3. Popietė šeimoms „Pažaiskime dzūkiškai“  – 2015-04-25. 

4. Popietė šeimoms „Dzūkiški papročiai kino juostose“ – 2015-05-30.  

5. Popietė „Gydančios Dzūkijos žolalės, medaus skoniai“  – 2015-10-03. 

6. Popietė šeimoms „Grybavimo skanumai ir malonumai“ – 2015-10-17. 

7. Popietė šeimoms „Spanguolės ir bruknės – sveikata ir gurmaniškas malonumas“ – 

2015-10-24. 

8. Popietė šeimoms „Savaitgalis su pasaka“– 2015-11-07. 

9. Popietė šeimoms „Atverkime dainų ir žaidimų skrynią“ – 2015-11-14. 

10. Popietė šeimoms “Medaus skoniai” – 2015-11-21. 

11. Popietė šeimoms “Roberto Šarknicko dokumentinio filmo “Dzūkų laidotuvių apeigos” 

peržiūra” – 2015-11-28. 

12. Popietė šeimoms “Bitininko dr. A. Amšiejaus paskaita “Naujausi bičių produktai” – 

2015-12-05. 

13. Popietė šeimoms “Adventinė vakaronė” – 2015-12-12. 

14. Popietė šeimoms “Kalėdinių puošmenų dirbtuvėlės” – 2015-12-19. 

16. Alytaus muzikos mokyklos moksleivių adventinis koncertas 2015 12 15 

 

4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir 

kaip buvo atnaujinta) 

 1. Atnaujinta informacinė - reprezentacinė Alytaus kraštotyros muziejaus interneto 

svetainė, kurioje pateikta informacija apie  muziejų bei jo filialų veiklą, sukauptą istorinę 

ir etnografinę medžiagą, tarptautinį bendradarbiavimą, teikiamas paslaugas, leidinius, 

unikalius eksponatus, įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus. Sudarytos sąlygos nuolat 

naudotis informacija apie muziejaus veiklas informacinių technologijų pagalba visoms 

amžiaus grupėms ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsienio šalyse gyvenantiems 

žmonėms. Atnaujintoje svetainėje pristatoma Alytaus kraštotyros muziejaus ir jo filialų 

veikla virtualioje erdvėje: ekspozicijos, virtualios parodos, edukacinės programos, 

publikacijos, renginiai, ekskursijos, leidiniai, muziejaus rinkiniai, teisinė informacija, 

vykdyti ir vykdomi projektai ir kt. Patobulinta ir įdiegta nauja turinio valdymo sistema 

leidžia operatyviai atnaujinti informaciją, sutaupant svetainės administravimo išlaidas. 

Muziejaus teikiamas paslaugas: ekskursijas, edukacijas, informacijos paiešką galima 

užsisakyti internetu. Sukurta mobili interneto svetainės versija, pritaikyta mobiliems 

įrenginiams, taip populiarinant muziejų paauglių ir jaunimo tarpe, ugdant šio lankytojų 

segmento kultūros paslaugų poreikį. Alytaus kraštotyros muziejaus interneto svetainė yra 

naudinga ir asmenims, neturintiems galimybių apsilankyti konkrečiose parodose ar 

renginiuose. www.alytausmuziejus.lt   

2. Nuolat pildomi Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus interneto svetainės 

www.alytausmuziejus/matutis.lt skyriai: 

Aktualijos ir naujienos, Publikacijos, Edukacija. 

3.Suredaguota ir nuolat atnaujinama informacija  apie vyksiančius ir vykusius renginius 

Antano Jonyno memorialinio muziejaus interneto svetainėje 

www.alytausmuziejus/jonynas.lt  

4. Alytaus kraštotyros muziejaus profilio socialiniame tinkle www.facebook.com priežiūra 

ir tvarkymas. 

5. Tvarkomas ir nuolat papildomas nauja medžiaga Alytaus kraštotyros muziejaus kanalas 

www.youtube.com. 

D. Bagdonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

A. Lovčikaitė 

 

 

V. Dunderis 

 

V. Dunderis 
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http://www.alytausmuziejus/matutis.lt
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http://www.youtube.com/
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6. Sukurtas Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus profilis socialiniame tinkle 

www.facebook.com.  

V. Petrusevičienė 

 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų 

grupes ir skaičių) 

Aptarnauti 50 fondo 

lankytojų. (studentus, 

moksleivius, mokyto-jus, 

mokslo darbuotojus, 

kraštotyrininkus atliekančius 

mokslinius tiriamuosius 

darbus) 

 

Aptarnauta 29 fondų lankytojai : mokslo darbuotojai, studentai, kraštotyrininkai, 

tyrinėtojai, mokytojai, moksleiviai. 

Visi muziejininkai 

6. Kita veikla Aptarnauti 50 Interesantų 

Pravesti 70 ekskursijų 
Aptarnauti 35  interesantai. 

1. Aptarnautas 1 interesantas: pateiktos 3 nuotraukos leidyklos „Terra publika“ leidiniui.  

2. Aptarnauti 2 interesantai ( „Lietuvos ryto“ korespondentė G. Rafanavičienė – straipsnio 

iliustracijai nuotrauka  Fn 754, Viktoras  Jencius – nufotografuoti  paveikslai  D 185, D 

184 ir pateiktos  nuotraukos). 

3. Aptarnautas  1  interesantas (Rasa Kasperienė, Vytauto Didžiojo universiteto 

magistrantūros studentė teiravosi tarpukarinių atvirukų Vasario 16 d. proga. Bendrauta 

telefonu ir elektroniniu paštu). 

4. 1 interesantas –  lankėsi Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja Silvija Peštenienė. 

5. 1 interesantas –  papildyta informacija Vilniaus etninės kultūros centrui apie AKM 

etnografijos rinkinio eksponatus, kuriuos, centro direktorės Mildos Ričkutės raštišku 

prašymu, leidiniui „Nuo pintinės iki rankinės“ . 2015-01-27 fotografavo Irena Juškienė. 

6. 2 interesantai teiravosi informacijos apie etnografijos eksponatus.  

7.  Aptarnauti 2  interesantai  (apie Miesto sodą, apie mokytoją L. Kunčinienę, archyvinė 

medžiaga, atsiminimai). 

8.  Aptarnauti 4 interesantai: Alytaus gynybiniai fortai ir jų panaudojimas tarpukariu; 

Nepriklausomybės kovų dalyvių, partizanų kapai ir memorialai Alytaus mieste; 

fotografijose užfiksuotų objektų indentifikavimas. 

9. 1 interesantas - Dalė Geižienė, Jotvingių gimnazijos mokytoja, tema: Jotvingių 

simboliai. 

10.  Aptarnauti 6 interesantai: eksponato būklės ir vertės nustatymas; dievdirbys M. 

Patackas; Vandens tako istorija; 2005 m. vykusios tarptautinės bienalės „Atsargiai. 

Politika“  metu pastatytos N. Baltušniko ir G. Oldiek skulptūros istorija; Alytaus jaunimo 

subkultūros  XX a. 7-8 – dešimt.; Alytaus piliakalnio papilio gyvenvietė. 
11. 1 interesantas: Jono Miškinioveikla Vilniui vaduoti sąjungos Alytaus skyriuje 

(bakalauriniam darbui VDU istorijos studijos). 

12. Aptarnauti 4 interesantai: miesto istorijos sąsajos su Lenkijos istorija; monetos 

identifikavimas; informacija apie DLK Vytautą Didyjį; spėjamos laidojimo vietos 

ligoninės teritorijoje. 

13. Aptarnauti 5 interesantai: kaimo Alytaus parapijoje identifikavimas; Alytaus 

burmistrai; I pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos kariniai daliniai Alytuje; Sovietinio 

kario paminklas Revų kaime. 

14. 1 interesantas. Tema: žydai Alytuje. 

Muziejininkai 

 

http://www.facebook.com/
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15. 2 interesantai. Temos: 7-ojo dešimtmečio lietuviškų kino filmų afišos; Alytaus 

burmistrai. 

16. 1 interesantas. Tema: jotvingių teritorijos ribos Pietų Lietuvoje. 

 

Pravestos  62 ekskursijos: 

Alytaus kraštotyros muziejuje – 25  

Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje – 25  

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje – 5 

Archeologinėje ekspozicijoje „Kai sieloms neliko medžių“ - 7 

 

  

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 
   

1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

1.Parengti naujos nuolatinės 

ekspozicijos Alytaus 

kraštotyros muziejuje 

Savanorių g. koncepciją 

2.Parengti parodos “Alytaus 

savivaldybių rinkimai 

linksmai” koncepciją ir 

teminį  planą 

3.Parengti parodos „Alytaus 

rajono dvarai” koncepciją ir 

teminį planą 

4. Parengti parodos „Kalba 

gatvė“ koncepciją ir teminį 

planą. 

5. Parengti parodos 

„Apsnigtos kalėdos“ 

koncepciją ir teminį planą 

6. Parengti parodos 

„Šiaudiniai stebuklai“ 

koncepciją ir teminį planą 

1. Svarstyta nuolatinės Alytaus kraštotyros muziejaus ekspozicijos (Savanorių g.) 

koncepcijas. 

2. Parengta Alytaus kraštotyros muziejujaus parodos „Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

rinkimų istorija plakatuose“ koncepcija ir teminis planas. Alytaus kraštotyros muziejaus 

Rinkimų medžiagos rinkinyje plakatų yra virš 400. Iš jų apie 150 skirti savivaldybių 

rinkimams. Parodoje pristatomi 1995–2011 m. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

rinkimams skirti plakatai ir keturi 1934 m. rinkimų plakatai. Paroda siekta perteikti miesto 

tarybos rinkiminių kompanijų kaitą.  

3. Rengta koncepcija parodai „Alytaus rajono dvarai“. Negavus finansavimo parodos 

koncepcija nebuvo paruošta. 

4. Parengta socialinės parodos „Kalba gatvė“ koncepcija ir teminis planas. Parodos tikslas 

- užfiksuoti Alytaus miesto gatves išmarginančius užrašus ir pateikti visuomenei. Kas tie 

užrašai – šiuolaikinė tautosaka, protestas, saviraiška ar pokalbio forma su jaunimu ir 

gyventojais aktualiomis temomis? Paroda kviečia diskutuoti ir analizuoti, gal būt ji taps 

vienu žingsniu kelyje į socialinę integraciją, gatvės kultūros puoselėjimą. 

5. Parodos “Apsnigtos Kalėdos” koncepcija neparuošta. Paroda nebuvo eksponuota. 

6. Parengta parodos „Šiaudiniai stebuklai“ koncepcija ir teminis planas. Parodos pagrindą 

sudaro šiaudiniai liaudies buities dirbiniai – eksponatai iš Alytaus kraštotyros muziejaus 

etnografijos rinkinio. Parodoje eksponuojami sodai – Dzūkijos tautodailininkių kūriniai. Jų 

autorės – Laima Saviščevienė, Saulė Lazarevičienė, Lina Živatkauskaitė – Žaliauskienė, 

Marytė Gilevičienė.  

Istorijos skyrius 

 

A. Balčiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dunderis 

A. Balčiūnas 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

 

 

R. Stanevičiūtė 

 
Ekspozicija  “Viena diena 

Alytuje: 1915 m. rugpjūčio 

27-oji”. Alytaus kraštotyros 

muziejus 

 

Ekspozicijos “Kai sieloms 

neliko medžių” atnaujinimas. 

Archeologinė ekspozicija 

1. 2015 m. rugpjūčio 27 dieną atidaryta ekspozicija „Viena diena Alytuje: 1915 m. 

rugpjūčio 27-oji“. Ekspozicijoje atkuriama Vilniaus gatvės vienos dienos istorija 

miestiečių, karo pabėgėlių akimis. Ekspozicijoje derinami interaktyvūs elementai su 

šimtamete tikroviška būtimi ir buitimi.  

 

2. Buvo papildytas archeologinės ekspozicijos „Kai sieloms neliko medžių“ interaktyvus 

terminalas. Tikslas – padidinti Alytaus kraštotyros muziejaus archeologinės ekspozicijos 

prieinamumą vaikams ir jaunimui, atnaujinant ją inovatyviomis ir atraktyviomis išraiškos 

R. Stanevičiūtė 

V. Dunderis 

G. Tamošiūnienė 

D. Aidukaitė 

 

V. Jenčiulytė 

A. Balčiūnas 
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Jiezno g. 2 priemonėmis. Sukurtas strateginis žaidimas „Dzirmiškių archeologinio komplekso 

atkūrimas“.  Žaidimo tikslas –  Pietų Lietuvoje esančių archeologinių objektų, juose rastų 

eksponatų, Dzirmiškių komplekso 1983 ir 1988 – 89 m. kasinėjimų ataskaitų ir išlikusių 

rašytinių šaltinių pagalba atkurti III – IV a. Dzirmiškių archeologinio komplekso 

„buvusią“ aplinką. Taip pat buvo sukurtas interaktyvus žemėlapis „Akmens amžiaus 

gyvenvietės Pietų Lietuvoje“. Žemėlapyje išskirti 3 laikotarpiai: paleolitas, mezolitas, 

neolitas. Pasirinkus kurį nors laikotarpį galima pamatyti visas to laikotarpio gyvenvietes 

arba pasirinktinai pagal jų priklausymą kuriai nors kultūrai. Palietus gyvenvietės ikoną 

atsiveria langas su informacija apie gyvenviete, radinių pavyzdžiais, dabartiniais 

gyvenvietės vaizdais.  
3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1. Henrikos Bartkutės 

kūrybos darbų paroda. 

2. Paroda „Alytaus miesto 

sodas“ 

3.Paroda „Šiaudiniai 

stebuklai“ (Iš AKM rinkinių) 

Skirta etnografinių regionų 

metams 

4. Paroda „Sūduvos spalvos 

tekstilėje“(iš Marijampolės 

kraštotyros muziejaus 

rinkinių). Skirta etnografinių 

region metams 

5.„Fragmentai iš lėlių 

gyvenimo“ 

6. Aukštaičių drožiniai ir 

juostos (iš Rokiškio 

muziejaus rinkinių) Skirta 

etnografinių regionų metams 

7. Paroda „Šešias dienas 

žąseles ganiau, septintą į 

bažnyčią ėjau“ (paroda iš 

AKM rinkinių) Skirta 

etnografinių regionų metams 

8. Paroda „Norėjau kryžų 

pastatyc“ (paroda iš 

AKMrinkinių) Skirta 

etnografinių regionų metams 

9. Alytaus dailės mokyklos 

moksleivių diplominių darbų 

paroda. 

10. Vytauto Jaručio darbų 

paroda 

11. Paroda “Tadeusz Parcej 

1.  Paroda “Kalėdinis paštas” iš AKM rinkinių (Alytaus kraštotyros muziejus) – iki 2015-

01-06.  

2. Onos Ratkevičienės siuvinėtų paveikslų paroda (Anzelmo Matučio memorialinis 

muziejus) – 2015-01-12 – 2015-08-31. 

3. Henrikos Bartkutės kūrybos darbų paroda (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-01-15 

– 2015-02-15. 

4. Paroda „Šiaudiniai stebuklai“ iš AKM rinkinių (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-

01-27 – 2015-03-13. 

5. Paroda „Miesto sodas – Alytaus laisvės dvasia“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-

02-03 – 2015-03-31. 

6. Lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo „Kačiukų“ grupės vaikų ir 

pedagogų Užgavėnių kaukių paroda (Anzelmo Matučio memorialinis muziejus) – 2015-

02-02 – 2015-02-27. 

7. Paroda „Sūduvos spalvos tekstilėje“ (iš Marijampolės kraštotyros muziejaus rinkinių) 

(Alytaus kraštotyros muziejus). Paroda skirta etnografinių regionų metams – 2015-02-24 – 

2015-03-24. 

8. Lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų ir pedagogų kūrybinių darbelių paroda „Graži ponia 

Pelėda“ (Anzelmo Matučio memorialinis muziejus) – 2015-03-02 – 2015-03-31. 

9. Rasos Benedikienės autorinių lėlių paroda „Fragmentai iš lėlių gyvenimo“ (Alytaus 

kraštotyros muziejus) – 2015-03-17 – 2015-04-03. 

10. Paroda „Aukštaitijos spalvų šventė“ (iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių) (Alytaus 

kraštotyros muziejus). Paroda skirta etnografinių regionų metams – 2015-03-27 -2015-04-

30. 

11. Paroda „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą į bažnyčią ėjau“ (Alytaus kraštotyros 

muziejus. Paroda skirta etnografinių regionų metams – 2015-04-10 – 2015-05-28. 

12. Socialinė paroda „Mes. Moterys“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-04-14 – 2015-

04-30. 

13. Paroda „Kryžų norėjau pastatyc“ (iš AKM rinkinių) (Alytaus kraštotyros muziejus) – 

2015-05-19 – 2015-08-31. 

14. Alytaus dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda (Alytaus kraštotyros 

muziejus) – 2015-05-30 – 2015-06-30.  

15. Vytauto Jaručio paroda „Mažoji plastika liaudies mene“ (Alytaus kraštotyros 

muziejus) – 2015-06-15 – 2015-12-31. 

16. Parodėlė iš muziejaus rinkinio „Kosto Kubilinsko kūryba ir biografija“ (A. Matučio 

memorialinis muziejus) – 2015-07-16 – 2015-07-30. 

V. Jenčiulytė 

 

V. Petrusevičienė 

 

G. Markevičienė 

 

R. Benedikienė 

 

V. Petrusevičienė 

 

V. Petrusevičienė 

 

 

A. Jakunskienė 

G. Markevičienė 

 

V. Petrusevičienė 

 

R. Benedikienė 

 

G. Markevičienė 

 

 

G. Markevičienė 

 

G. Markevičienė 

 

A. Jakunskienė 

G. Markevičienė 

V. Simonavičius 

 

G. Markevičienė 

 

V. Petrusevičienė 
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fotografija“. 

12. Paroda „Istorijos 

atspindžiai Mažosios 

Lietuvos gyventojų 

aprangoje“ (Iš Šilutės H. 

Šojaus bei Mažosios 

Lietuvos muziejų rinkinių)  

13. Dailės mokyklų 

mokytojų darbų paroda 

14. Fotografijų paroda 

„Kalba gatvė“ 

15. Paroda „Juodas 

triukšmas“ Vido 

Simonavičiaus kūrybos 

darbų paroda ) 

 16. Knygos meno paroda 

viršus. Iliustracija ir knyga 

 17. Paroda „Apsnigtos 

Kalėdos“apačia 

18. Lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ vaikų ir 

pedagogų Užgavėnių kaukių 

paroda. (Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

19. Onos Ratkevičienės 

siuvinėtų paveikslų paroda.  

(Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

20. Lopšelio-darželio 

„Pasaka“ vaikų ir pedagogų 

kūrybinių darbelių paroda 

„Graži ponia Pelėda“.  

(Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

21. Vangos Gedmantaitės 

iliustracijų paroda pagal 

projektą „Knygos pasaulis“  

(Anzelmo Matučio 

memorialinis muziejus, A. 

Matučio g. 8) 

17. Tadeusz Parcej (Lenkija, Opolė) fotografijų paroda „Šeimos albumas. Grįžimas į 

Malmę“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-09-02 – 2015-10-02. 

18. Paroda „Istorijos atspindžiai Mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje“ (Šilutės H. 

Šojaus ir Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų bendra paroda) (Alytaus 

kraštotyros muziejus). Paroda skirta etnografinių regionų metams – 2015-09-8 – 2015-10-

04. 

19. Paroda „Juodas triukšmas“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-10-06 – 2015-11-05. 

20. Alytaus dailės mokyklos mokytojų kūrybos darbų paroda (Alytaus kraštotyros 

muziejus) – 2015-10-08 – 2015-11-06. 

21. Paroda „Kalba gatvė“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-10-20 – 2015-11-20.  

22. Paroda „Knygos meno trienalė: iliustracija ir knyga“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 

2015-11-10 – 2015-12-31. 

23. Paroda „Velti sodai“ (Alytaus kraštotyros muziejus) – 2015-11-26 – 2016-01-10. 

 

 

G. Markevičienė 

 

G. Markevičienė  

 

 

 

V. Simanavičius  

V. Simanavičius 

 

G. Tamošiūnienė  

G. Markevičienė  

 

G. Markevičienė 
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4. Parodos kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, 

laikas) 

1. Paroda “Aš juk ne vienas 

dirbau”, skirta K. Šimčiko 

90-čiui. AKKC 

2. Paroda „Kai sieloms 

neliko medžių“ Elektrėnų 

literatūros ir meno muziejuje 

3. Paroda „Laiškai iš 

Alytaus“ Vilniaus pašto 

centriniame skyriuje 

4. Paroda „Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 

rinkimai plakatuose 

5. Paroda „ Kai sieloms 

neliko medžių“  

6. Paroda „Kai sieloms 

neliko medžių“ Dzūkijos 

nacionalinio parko Merkinės  

lankytojų centre 

8. Paroda „Kai sieloms 

neliko medžių“ Birštono 

muziejuje 

9. Paroda „Kai sieloms 

neliko medžių“ Prienų krašto 

muziejuje 

10. Paroda „Kai sieloms 

neliko medžių“ Dzūkijos 

nacionalinio parko Merkinės 

lankytojų centre 

11.  Paroda „Ir po šimto metų 

tamsoj žiba...“  Prienų  

muziejuje  

12.  Paroda „Ir po šimto metų 

tamsoj žiba...“  Kupiškio  

muziejuje 

13.  Paroda „Ir po šimto metų 

tamsoj žiba...“  Mažeikių  

muziejuje 

14. Paroda„Ir po šimto metų 

tamsoj žiba...“  Šilutės 

muziejuje 

15. Edukacinė paroda „Mūsų 

protėvių dvasia“  Alytaus 

rajono seniūnijose, 

mokyklose,  kituose Lietuvos 

muziejuose 

1. Paroda „Juostose įausta Lietuva“ Simno kultūros centre, Alytaus r. – 2015-02-16 – 02-

28. 

2. Paroda „Alytaus miesto savivaldybės rinkimų istorija plakatuose“ Alytaus miesto 

savivaldybėje – 2015-02-19 – 03-15.  

3. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Merkinės turizmo informacijos centre, Varėnos r. – 

2015-03-12 – 04-10. 

4. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Alytaus Jotvingių gimnazijoje – 2015-04-14 – 05-

07. 

5. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Daugų kultūros centre, Alytaus r. – 2015-06-10 – 

07-15. 

6. Paroda „Kai sieloms neliko medžių“ Pivašiūnų amatų centre, Alytaus r. – 2015-07-16 – 

09-01. 

7. Paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba. XX a.pr. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas“ 

Kupiškio etnografijos  muziejuje, Kupiškyje  – 2015-07-01 – 08-29. 

 

 

R. Benedikienė 

 

A. Balčiūnas 

 

D. Aidukaitė 

 

D. Aidukaitė 

 

D. Aidukaitė 

 

D. Aidukaitė 

 

G. Markevičienė 
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16. Paroda „Antanas 

Žmuidzinavičius. Prie 

gimtosios žemės versmės. 

Alytaus rajono seniūnijose, 

mokyklose“. 

17. Paroda „Laiškai iš 

Alytaus“ Merkinės lankytojų 

centre, Lazdijų krašto 

muziejuje 

18. Paroda „Makniūnų dvaro 

istorijos fragmentai“ 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

 Virtuali atvirukų parodėlė „Su šventėmis“. Nuo 2015-12-22. 

http://www.alytausmuziejus.lt/matutis/  

V. Petrusevičienė 

 

6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

Bendradarbiavimas su 

Lazdijų krašto muziejumi – 

parodai „Savo divonais kelių 

in bažnyčių nuklotau“ 

(lovatiesės 12, juostos 20), 

 Merkinės kraštotyros 

muziejumi, parodai  „Kuparo 

poringės“ (kuparai – 5)  

Birštono muziejui parodai 

„...duosiu nusišluostyc 

rankšluosciu dailiu“( 20 

rankšluostinių, 30 lininių 

rankšluosčių), Lazdijų krašto 

muziejui laikrodžių parodai – 

15 laikrodžių. 

Bendradarbiavimas su pietų 

Lietuvos muziejais rengiant 

ekspoziciją  „1915 m. 

rugpjūčio 27-oji Alytuje: 

vienos gatvės istorija“. 

I.  Paskolinta: 

1. Lazdijų krašto muziejaus ekspozicijai paskolinta 17 eksponatų (archeologijos ir 

istorijos). 

2. Merkinės kraštotyros muziejui naujai ekspozicijai paskolinti 48 istorijos ir 

etnografijos rinkinių eksponatai. 

3.  Anzelmo Matučio tėviškės muziejui ilgalaikei ekspozicijai paskolinta 12 A.Matučio 

memorialinio muziejaus eksponatų. 

4. Merkinės kraštotyros muziejui – 8 etnografijos rinkinio eksponatai parodai „Dunda 

barška skrynelės“.  

5. Lazdijų krašto muziejui  –50 etnografijos rinkinio  eksponatų  parodai „Savo 

dzivonais kelių in bažnyčių nuklotau“. 

6. Birštono sakraliniam muziejui  –58 etnografijos eksponatai išduoti parodai „...duosiu 

nusišluostyc rankšluosciu dailiu“. 

7. Dargužių amatų centrui  – 20 istorijos rinkinio eksponatų parodai apie virdulius. 

Per metus kitiems muziejams paskolinti 213 eksponatų. 

 

A. Kalašnikovienė 

 

A. Kalašnikovienė 

 

V. Petrusevičienė 

 

V. Sinkevičiūtė  

 

V. Sinkevičiūtė  

 

V. Sinkevičiūtė  

 

D. Aidukaitė 

 

7. Kiti darbai (Skolinti 

eksponatai iš privačių 

asmenų) 

Ekspozicijos “Kai sieloms 

neliko medžių” priežiūra 

Ekspozicijos “Gyvenimas 

abipus Nemuno” priežiūra 

Parodos “Be lietuviškos 

kalbos neišgyvensi nė 

dienos” priežiūra 

Pasiskolinta 

1. Ilgalaikei Antano Jonyno memorialinio muziejaus ekspozicijai iš P. Jonynaitės  

pasiskolinti 127 eksponatai (asmeniniai Jonynų šeimos daiktai). 

Nuolat prižiūrimos ekspozicijos: 

1. „Kai sieloms neliko medžių“. 

2. „Gyvenimas abipus Nemuno“. 

3. „Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“.  

 

 

 

 

A.Balčiūnas 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 
   

http://www.alytausmuziejus.lt/matutis/
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1. Katalogų, mokslinių ir 

kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

1. Knygos “Alytiškiai 

Baltijos kelyje”rengimas 

2.El. knygos “Alytaus rajono 

piliakalniai” rengimas 

3. Knygos apie Alytaus 

rajono dvarus rengimas 

4 Parodos katalogo – leidinio 

apie Makniūnų ir Dapkiškių 

dvarus leidyba 

5. Katalogo "Dzūkiškų 

rankšluosčių katalogo 

"Dzūkų abrūsėliai" 

parengiamieji darbai ir 

leidyba". 

6. Leidinio apie Alytaus 

kasdieninį gyvenimą 

rengimas 

7. Leidinio apie Alytaus 

miesto istoriją vaikams 

rengimas 

1. Užduočių sąsiuvinys edukacinei programai „Raštininko baltos rankos“ – 440 vnt.  A. Lovčikaitė 

 

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, 

plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis 

kalbomis) 

1.Bukleto, skirto ekspozicijai 

„1915 m. rugpjūčio 27-oji 

Alytuje: vienos gatvės 

istorija“. 

2.Ekspozicijos “Kai sieloms 

neliko medžių” reklaminis 

bukletas 

2. Informacinio plakato, 

skirto edukacinėms 

muziejaus programoms, 

leidyba 

3. Plakatų parodoms ir 

šventėms leidyba 

4. Atvirukų su Makniūnų 

dvaro vaizdais leidyba 

Plakatai (lietuvių k.) viso 322 vnt.: 

1. Henrikos Bartkutės kūrybos darbų parodai – 5 vnt. 

2. Renginiui „Muziejų naktis – 2015“ – 40 vnt. 

3. Renginiui „Grikių šventė“ – 30 vnt.  

4. Parodai „Kryžų norėjau pastatyc“ – 15 vnt. 

5.  Parodai „Istorijos atspindžiai Mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje“ – 20 vnt.  

6. Parodai „Kalba Gatvė“ – 20 vnt. 

7. Popietei „Gydančios Dzūkijos žolės“ – 20 vnt. 

8. Popietei „Grybavimo skanumai ir malonumai“ – 10 vnt. 

9. Edukacinei programai „Raštininko baltos rankos“ – 20 vnt. 

10. Popietei „Spanguolės: sveikata ir gurmaniškas malonumas“ – 12 vnt. 

11. Popietei „Savaitgalis su pasaka“ – 12 vnt. 

12. Parodai „Knygos meno trienalė: iliustracija ir knyga“ – 12 vnt. 

13. Popietei „Atverkime dainų ir žaidimų skrynią“ – 10 vnt. 

14. Popietei „Medaus skoniai“ – 10 vnt. 

15. Parodai „Veltinio istorijos“ – 10 vnt. 

16. Popietei „R. Šarknicko dokumentinio filmo „Dzūkų laidojimo papročiai“ peržiūra“ – 7 

vnt. 

17. Popietei „Naujausi bičių produktai“ – 8 vnt. 

18. Popietei „Kalėdinės puošmenos“ – 8 vnt. 

19. Plakatai interneto portalams apie renginius, popietes, parodas – 33 vnt. 

20. Ekspozicijos „Viena diena Alytuje: 2015 m. rugpjūčio 27-oji“ – 20 vnt. 

Padėkos ir skrajutės: 

1. Padėkos renginio „Muziejų naktis 2015“ dalyviams – 5 vnt. 

2. Padėkos renginio „Grikių šventė“ dalyviams – 20 vnt. 

R. Stanevičiūtė 

 

A.Balčiūnas 

O. Sakevičienė 

G. Markevičienė 

A. Balčiūnas 

V. Dunderis 
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3. Skrajutės šeštadieninėms popietėms, vykdant projektą „Dzūkų kiemas“ – 200 vnt.  

Kvietimai: 

1. Renginiui „Muziejų naktis 2015“ – internetinis kvietimas. 

2. „Viena diena Alytuje: 2015 m. rugpjūčio 27-oji“  ekspozicijos atidarymui – internetinis 

kvietimas.  

3. „Viena diena Alytuje: 2015 m. rugpjūčio 27-oji“  ekspozicijos atidarymui – 50 vnt. 

4. Renginiui „Grikių šventė“ – internetinis kvietimas. 

Informaciniai plakatai stacionariuose stenduose: 

1. Renginiui „Muziejų naktis – 2015“ – 5 vnt. 

2. Renginiui  „Grikių šventė“ – 5 vnt. 

3. Ekspozicijos „Viena diena Alytuje: 2015 m. rugpjūčio 27-oji“ atidarymas – 5 vnt. 

Magnetukai: 

2 rūšių magnetukai „Grikių “ šventei – 250 vnt. 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

1. Alytaus kalendorius. 

Alytaus naujienos, 

www.gintarinėsvajonė.lt ; 

„Po to“ 

2. “Seirijų evangelikai  

reformatai” papildymas 

leidiniui 

3. Geležinkelio plombos. 

Metraštyje Numizmatika 

4. Seirijų jaunavedžių 

vedybinės tendencijos 1922 – 

1938 m. 

5. Knygnešiai Dzūkijoje. 

Alytaus naujienos 

6. Prieškarinio Alytaus 

gatvių raida. Žurnalas 

“Dainava”. 

7.Pirmojo Alytaus aikštės 

archeologiniai radiniai. 

“Lietuvos archeologija 

 8.Vargonininkas Kostantinas 

Gudaitis 

9. Straipsniai istorine tema 

1. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos – 

2015, sausio 6 d. 

2. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos – 

2015, sausio 13 d. 

3. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Sausis// Alytaus naujienos – 

2015, sausio 20 d. 

4. Rasa Stanevičiūtė. Sulaukus viduržiemio, surinkus daugiau šiaudinių eksponatų, 

nuspręsta sušildyti Alytų// www.alytausgidas.lt – 2015, sausio 29 d. 

5. Rasa Stanevičiūtė. Šiaudiniai stebuklai Dzūkijos sostinėje// www.alytiškis.lt , 

www.alytusplius.lt – 2015, vasario 2 d. 

6. Rasa Stanevičiūtė. Šiaudiniai stebuklai Dzūkijos sotinėje// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 3 d. 

7.  Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 5 d. 

8.  Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 10 d. 

9. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 12 d. 

10. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 14 d. 

11. A.Balčiūnas. Alytaus miesto rotušėje – muziejininkų paroda „Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos rinkimų istorija plakatuose“// www.alytausgidas.lt – 2015, 

vasario 23 d. 

12. Artūras Balčiūnas. Muziejininkų paroda „Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

rinkimų istorija plakatuose‘// Alytaus naujienos – 2015, vasario 24 d. 

13. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, vasario 26 d. 

14. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Vasaris// Alytaus naujienos – 

2015, kovo 3 d. 

15. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos – 

2015, kovo 5 d. 

16. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos – 

 

http://www.gintarinėsvajonė.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytiškis.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
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2015, kovo 7 d. 

17. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos – 

2015, kovo 10 d. 

18. Rasos Benedikienės autorinių lėlių paroda// Alytaus naujienos – 2015, kovo 14 d. 

19. Austėja Lovčikaitė. Muziejuje – poezijos vakaras lietuviškai ir dzūkiškai// 

www.alytausgidas.lt – 2015, kovo 18 d. 

20. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos – 

2015, kovo 24 d. 

21. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Kovas// Alytaus naujienos – 

2015, kovo 31 d. 

22. Birutė Malaškevičiūtė. Išsivoliojo, pasikapstė gėlėse ir nesugebėjo perlipti per 

tvorelę// Alytaus naujienos – 2015, balandžio 16 d. 

23. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos – 

2015, balandžio 16 d. 

24. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos – 

2015, balandžio 21 d. 

25. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos – 

2015, balandžio 23 d. 

26. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos – 

2015, balandžio 28 d. 

27. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Balandis// Alytaus naujienos – 

2015, balandžio 30 d. 

28. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 

2015, gegužės 5 d. 

29. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 

2015, gegužės 7 d. 

30. Birutė Malaškevičiūtė. 1927 metais Alytus kovojo su kiaulėmis, nešvara ir laisvo 

elgesio merginomis // Alytaus naujienos – 2015, gegužės 7 d. 

31. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 

2015, gegužės 12 d. 

32. Birutė Malaškevičiūtė. Mamutų pėdsakai Alytuje // Alytaus naujienos – 2015, 

gegužės 19 d. 

33. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 

2015, gegužės 26 d. 

34. Austėja Lovčikaitė. „Poezijos pavasaryje“ Alytuje prisimintas ir A. Jonynas, ir J. 

Kunčinas// www.alytausgidas.lt – 2015, gegužės 27 d. 

35. Austėja Lovčikaitė. „Poezijos pavasaryje“ Alytuje eilės skambėjo po atviru 

dangumi// www.alytusplius.lt – 2015, gegužės 27 d. 

36. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gegužė// Alytaus naujienos – 

2015, gegužės 28 d. 

37. Birutė Malaškevičiūtė. Paskutinė gegužės savaitė prieš aštuoniasdešimt metų // 

Alytaus naujienos – 2015, gegužės 28 d. 

38. Daiva Bagdonienė. Muziejų naktis tango žingsniu// Alytaus naujienos – 2015, 

gegužės 28 d. 

39. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytusplius.lt/
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2015, birželio 2 d. 

40. Austėja Lovčikaitė. „Poezijos pavasaryje“ skambėjo ir gruzinų kalba// Alytaus 

naujienos – 2015, birželio 2 d.  

41. Birutė Malaškevičiūtė. Šnikapvimo ir verbavimo voratinklis buvo razgomas ir 

smetoniniame Alytaus krašte // Alytaus naujienos – 2015, birželio 4 d. 

42. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

2015, birželio 9 d. 

43. Birutė Malaškevičiūtė. "Gražus amerikiečio žygis"  // Alytaus naujienos – 2015, 

birželio 9 d. 

44. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

2015, birželio 11 d. 

45. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

2015, birželio 16 d. 

46. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

2015, birželio 23 d. 

47. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Birželis// Alytaus naujienos – 

2015, birželio 30 d. 

48. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// Alytaus naujienos – 

2015, liepos 14 d. 

49. Daiva Bagdonienė. Po šimto metų dzūkiški aprėdai atgijo Kupiškio muziejuje// 

www.alytusplius.lt – 2015, liepos 14 d. 

50. Birutė Malaškevičiūtė. Kaip tie laikraščiai meluoja, arba Tarpukario spaudos 

antis girgsėjo ir Alytaus krašte // Alytaus naujienos – 2015, liepos 21 d. 

51. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Liepa// Alytaus naujienos – 

2015, liepos 30 d. 

52. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos 

– 2015, rugpjūčio 4 d. 

53. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos 

– 2015, rugpjūčio 18 d. 

54. Artūras Balčiūnas. Alytaus muziejininkai ukrainiečių Tustanės festivalyje// 

www.alytus.lt – 2015, rugpjūčio 21 d. 

55. Artūras Balčiūnas. Žiedinių šarvų gamybą ir juostų vijimą alytiškiai pristatė 

Karpatų kalnuose vykusiame festivalyje// www.alytausgidas.lt – 2015, rugpjūčio 

21 d. 

56. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos 

– 2015, rugpjūčio 25 d. 

57.  Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugpjūtis// Alytaus naujienos 

– 2015, rugsėjo 1 d. 

58. Artūras Balčiūnas. Festivalyje ‚Mėnuo Juodaragis“ – ir Alytaus muziejininkai// 

www.alytusplius.lt – 2015, rugsėjo 7 d. 

59. Artūras Balčiūnas. Alytaus muziejininkų amatų pristatymas užbaigtas festivalyje 

„Mėnuo Juodaragis“// www.alytus.lt – 2015, rugsėjo 8 d. 

60. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 8 d. 

61. Onutė Sakevičienė. Jaunimo parke šurmuliavo Grikių šventė// www.alytus.lt – 

http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.alytus.lt/
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2015, rugsėjo 9 d. 

62. Onutė Sakevičienė. Lošti grikšaškėmis lietus nesukliudė// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 10 d. 

63. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 10 d. 

64. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 15 d. 

65. Birutė Malaškevičiūtė. Laikraščiai piršliai: pažinčių skelbimuose piršosi tiek 

vyrukai, tiek merginos // Alytaus naujienos – 2015, rugsėjo 17 d. 

66. Daiva Bagdonienė. Europos bendradarbiavimo dienos proga kviečiame 

apsilankyti archeologinėje ekspozicijoje// www.alytus.lt – 2015, rugsėjo 22 d. 

67. Vilmantė Petrusevičienė. Anzelmo Matučio muziejus gavo vertingą dovaną// 

www.alytusplius.lt – 2015, rugsėjo 23 d. 

68. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 24 d. 

69. Vilmantė Petrusevičienė. Paminėtos poeto Anzelmo Matučio mirties 30-osios 

metinės// Alytaus naujienos – 2015, rugsėjo 24 d. 

70. Birutė Malaškevičiūtė. Rugsėjo pabaiga Alytuje prieš aštuoniasdešimt metų // 

Alytaus naujienos – 2015, rugsėjo 24 d. 

71. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Rugsėjis// Alytaus naujienos – 

2015, rugsėjo 29 d. 

72. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Spalis// Alytaus naujienos – 

2015, spalio 6 d. 

73. Daiva Bagdonienė. A. Jonyno memorialiniame muziejuje – nauja edukacinė 

programa// www.alytusplius.lt – 2015, spalio 8 d. 

74. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Spalis// Alytaus naujienos – 

2015, spalio 13 d. 

75. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Spalis// Alytaus naujienos – 

2015, spalio 20 d. 

76. Daiva Bagdonienė. Knygos meno trienalė: iliustracija ir knyga// 

www.alytusplius.lt – 2015, lapkričio 5 d. 

77. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos 

– 2015, lapkričio 10 d. 

78. Daiva Bagdonienė. Alytaus kraštotyros muziejuje – paroda „Veltinio istorijos“// 

www.alytusplius.lt – 2015, lapkričio 23 d. 

79. Daiva Bagdonienė. A. Jonyno memorialiniame muziejuje mokiniams įteikti 

specialūs pažymėjimai// www.alytusplius.lt – 2015, lapkričio 23 d. 

80. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos 

– 2015, lapkričio 26 d. 

81. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Lapkritis// Alytaus naujienos 

– 2015, lapkričio 28 d. 

82. Birutė Malaškevičiūtė. Vėžlių sriuba ir keptas paršelis kartais pakvipdavo 

varžytinėmis // Alytaus naujienos – 2015, gruodžio 1 d.  

83. Vilmantas Dunderis. Alytaus istorijos kalendorius. Gruodis// Alytaus naujienos – 

2015, gruodžio 8 d. 

http://www.alytus.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.alytusplius.lt/
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84. Austėja Lovčikaitė. Poeto gimtadienis paminėtas spalvotomis eilėmis// 

www.alytusplius.lt – 2015, gruodžio 17 d. 

85. Deimantė Aidukaitė. Archeologo laboratorija: nuo objekto iki idėjos//Leidinys 

„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 

nacionalinis partnerystės tinklas“ – 2015. 

86.  Deimantė Aidukaitė.  Alytaus kraštotyros muziejaus veiklos formos: etniškumo 

ir regioniškumo foermos// Lietuvos muziejų rinkiniai 2015, Nr. 14. XVIII 

konferencija ETNIŠKUMAS IR REGIONIŠKUMAS XXI A. MUZIEJUOSE.  

 

Viso parengta 86 publikacijos.  

 

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

1. Nacionalinių mažumų 

istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 

1940 metais 

3. Šeimos samprata bei 

tradicijos Dzūkijos krašte. 

4. XIX - XX a. kariniai 

daliniai Alytuje  

5. Alytaus apskrities 

ugniagesiai  

6. Rezistencija Dzūkijoje 

1944-1953 m. 

7. Dzūkijos krašto periodinė 

spauda 

8. V-XIII a. pietinių Lietuvių 

žemių karyba bei ginkluotė 

(A. Balčiūnas) 

9. Alytaus rajono dvarai  

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 

2010 

11 Dzūkija bibliografijoje 

12.Alytaus apskrities 

bažnyčių istorija 

13. Laidotuvių papročiai 

Dzūkijoje 

15.  Teisinės-juridinės 

paslaugos tarpukario Alytaus 

ir Seinų apskrityse. 

16. Fotoatelje ir fotografai  

pietų Lietuvoje 

17. Alytaus miesto parkai 

18. A. Matučio gyvenimas ir 

kūryba 

19. Alytaus pašto istorija 

1. Nacionalinių mažumų istorija Alytaus apskrityje 

2. Alytaus mokyklos 1916 – 1940 metais 

3. J. Miškinis – švietėjas, visuomenininkas 

4. XIX - XX a. kariniai daliniai Alytuje 

5. Alytaus apskrities ugniagesiai 

6. Rezistencija Dzūkijoje 1944-1953 m. 

7. Dzūkijos krašto periodinė spauda 

8. V-XIII a. pietinių Lietuvių žemių karyba bei ginkluotė 

9. Alytaus rajono dvarai 

10. Rinkimai Alytuje 1918 – 2010 m. 

11.  Dzūkija bibliografijoje 

12. Alytaus apskrities bažnyčių istorija 

13. Laidotuvių papročiai Dzūkijoje 

14. Šeimos samprata bei tradicijos Dzūkijos krašte 

15.  Gyvenamojo namo istorija Alytuje, Vilniaus g. 13 

16. Fotoatelje ir fotografai pietų Lietuvoje 

17. Alytaus miesto parkai 

18. A. Matučio gyvenimas ir kūryba 

19. Alytaus pašto istorija 

20.  Alytus ir jo apylinkės iki 1915 metų 

21. Alytaus istorija 1940 – 1953 m. 

22. Tarybinio laikotarpio Dzūkija 

23. Kultūra tarpukario Alytuje 

24. Sovietmečio draugijos Alytuje 

 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

R. Stanevičiūtė 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Dunderis 

V. Jenčiulytė 

A.Balčiūnas 

Balčiūnas, Dunderis 

A.Balčiūnas 

B. Malaškevičiūtė 

A. Kalašnikovienė 

A. Kalašnikovienė 

D. Aidukaitė 

G. Tamošiūnienė 

V. Petrusevičienė 

V. Petrusevičienė 

V. Jenčiulytė 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis 

D. Aidukaitė 

D. Aidukaitė 

D. Aidukaitė 

http://www.alytusplius.lt/
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20.  Alytus ir jo apylinkės iki 

1915 metų  

21. Alytaus istorija 1915 – 

1990 m.  

23. Kultūra tarpukario 

Alytuje ir Seinų apskrityje 

24. Sovietmečio draugijos 

Alytuje  

25.Kultūra tarpukario 

Alytuje ir buvusioje Seinų 

apskrityje 

 
5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

   

6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

   

7. Dalyvavimas 

mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

1 LMA Rinkinių mokslinio 

tyrimo sekcijos konferencija 

„Etniškumas ir 

regioniškumas  XXI amžiaus 

muziejuose“ Vilnius 

 

1.  LMA rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XVIII konferencija „Etniškumas ir 

regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“ , Vytauto Kasiulio muziejuje, Vilniuje – 

dalyvavo 6 darbuotojai. 2015 m. balandžio 22 d. 

2. Mokslinė – praktinė konferencija „Vietos kultūros pristatymas Lietuvos regioniniuose 

muziejuose“. Kauno miesto muziejuje, Kaune – dalyvavo 1 darbuotojas. 2015 m. lapkričio 

17 d. 

3. Konferencija „Migracija ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Alytaus kolegijoje, Alytuje 

– dalyvavo 1 darbuotojas. 2015 m. gruodžio 11 d. 

 

 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

1.Pranešimas LMA rinkinių 

mokslinio tyrimo sekcijos 

XVII konferencijoje 

„Etniškumas ir 

regioniškumas XXI amžiaus 

muziejuose“ .  

 

1. 2015 m. balandžio 22 d. – Deimantė Aidukaitė skaitė pranešimą „Etniškumo ir 

regioniškumo formos Alytaus kraštotyros muziejaus veikloje“ – Lietuvos muziejų 

asociacijos XVIII rinkinių mokslinio tyrimo konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas 

XXI a. muziejuose“.  Vytauto Kasiulio muziejuje, Vilniuje. 

2. 2015 m. lapkričio 17 d. – Galina Tamošiūnienė skaitė pranešimą „Ką kalba Alytaus 

gatvės“   –  konferencijoje „Vietos kultūros pristatymas Lietuvos regioniniuose 

muziejuose“. Kauno miesto muziejuje, Kaune. 

D. Aidukaitė 

 

 

 

G. Tamošiūnienė 

 

 

9. Kiti darbai  

Alytaus archyvuose, 

bažnyčių archyvuose, 

Valstybės Istorijos archyve;  

Alytaus bibliotekose, 

nacionalinėje M. Mažvydo 

bibliotekoje, MA 

bibliotekoje 

 Paskaitos įstaigose ir 

organizacijose, mokyklose. 

Darbas kt. mokslo institucijose: 

1. Lietuvos centriniame valstybės archyve – 5 darbuotojai (9 dienos). 

2. Lietuvos kultūros centro paveldosaugos archyve ir bibliotekoje – 1 darbuotojas (1 

diena). 

3. Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 2 darbuotojai (2 dienos).  

 

Darbas bibliotekose: 

1.Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje – 2 darbuotojai (2 dienos) 

 

Skaitytos 5 paskaitos: 

Visi muziejininkai 
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Ekspedicijos “Stepių raitelių 

palikuonys Dzūkijoje” 

medžiagos  tvarkymas 

1. Paskaita „Tai, ką paveldėjome: etnokultūra Dzūkijoje šiandien“ Dzūkijos pagrindinėje 

mokykloje, mokytojams skirtame kvalifikacijos kėlimo seminare (R. Benedikienė). 

2. Paskaita „Alytaus miesto sodas. 1930-1958“.  Per parodos atidarymą Alytaus 

kraštotyros muziejuje (V. Petrusevičienė).  

3. Paskaita „Alytaus miesto sodas. 1930-1958“  Alytaus r. švietimo ir pedagoginės 

psichologinės pagalbos centre, Alytuje (V. Petrusevičienė).  

 4. Paskaita „Alytaus miesto sodas. 1930-1958“ Alytaus m. savivaldybėje per parodos 

atidarymą (V. Petrusevičienė). 

5. Paskaita „Duona ne per vėją atėjo...“Alytaus globos namuose 

 

VI. RINKINIŲ 

APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS 

IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į 

muziejaus duomenų bazę 

įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų 

skaičių) 

 78 vnt.  

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 
  Papildyti ir patikslinti 78 eksponatų aprašai, sukeltos 78 eksponatų nuotraukos su aprašais 

į LIMIS sistemą. 

Suskaitmeninta 110 dailės ir 15 etnografijos eksponatų (paruošti skaitmeniniai vaizdai) 

 

3. Eksponatų 

skaitmeninimas 

    

 

3. 1. Suskaitmenintų 

eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amžius, rūšis, tema, 

kt.) 

 Padaryta atranka eksponatų, kuriuos galima būtų suskaitmeninti 2016 m. LIMIS sistemai.  

 
 

3.2. Suskaitmenintų 

eksponatų skaičius  
Numatoma suskaitmeninti 

ir patalpinti į LIMIS 

duomenų bazę: 

Raštijos periodikos rinkinio – 

50 eksponatų 

Raštijos knygų rinkinio – 13 

eksponatų 

Raštijos kalendorių rinkinio 

– 2 eksponatus 

Filatelijos rinkinio – 6 

eksponatus 

Raštijos plakatų rinkinio – 50 

Suskaitmeninti 78 eksponatai ir patalpinti LIMIS duomenų bazėje (GEK 78): 

Fotografijos rinkinio – 1 eksponatas (1 GEK) 

Filokartijos rinkinio – 20 eksponatų (20 GEK) 

Vaizdo-garso rinkinio – 11 eksponatų ( 11 GEK)  
Raštijos dokumentai rinkinio – 47 eksponatai (47 GEK) 

 

 

G. Tamošiūnienė 

R. Benedikienė 

A. Balčiūnas 

D. Aidukaitė  
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eksponatų 

Vaizdo – garso rinkinio – 50 

eksponatų 

Faleristikos rinkinio – 50 

eksponatų  

Fotografijos rinkinio – 50 

eksponatų 

Filokartijos rinkinio – 50 

eksponatų 

A.Matučio ir A. Jonyno 

muziejų rinkiniai – 50 

eksponatų 

 
3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, 

partneriai, kt.) 

 „Europeana Photography“ – 2012 m. vasario – 2015 m. sausio mėn. vykdomas tarptautinis 

senų fotografijų, sukurtų 1839-1939 m.  (pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį), 

skaitmeninimo ir sklaidos projektas. Jo metu suskaitmenintos ir automatizuotai aprašytos 

fotografijos visuomenei bus pristatytos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos 

(LIMIS), muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose Internete ir bus pateiktos į 

svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą „Europeana“ www.euroeana.eu ir čia taip pat 

prieinamos visiems interneto vartotojams. Projektą įgyvendina 19 partnerių iš 13 pasaulio 

šalių. Alytaus kraštotyros muziejus– vienas iš dalyvių.   

G. Tamošiūnienė 

4. Skaitmeninimo ir darbo 

su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvavimas mokymuose 

dirbti su integralia muziejų 

informacine sistema 

(LIMIS). 

2015 m. lapkričio 19 d. – susitikimas su LIMIS atstovais. Iškilusių problemų ir klausimų 

aptarimas Alytaus kraštotyros muziejuje.  

Muziejininkai  

5. Kiti darbai Nuskenuoti 50 dovanotų  

negatyvų 
1. Nuskenuotos 42 nuotraukos iš L. Snarskienės archyvo. 

2. Nuskenuota 18 nuotraukų iš E.Bielskienės archyvo. 

3. Eksponatų (plombų) 23 vnt. fotografavimas  (skaitmeninimas) ir nuotraukų tvarkymas. 

4. Nuskenuota ekspozicijos „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: Vienos gatvės istorija“ 

kūrimui: 

16 vnt. dokumentų 

18 vnt. iš asmeninio Robertos Armanavičiūtės  archyvo; 

20 vnt.  negatyvų iš Zenkevičiaus archyvo. 

G. Tamošiūnienė 

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 

 

   

1. Informacija 

žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius 

(nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų 

1.Informaciniai pranešimai – 

30 (FM99, Alytaus 

naujienos, ), informaciniame-

reklaminiame leidinyje „Po 

to“ interneto svetainėse: 

1. Parengti 58 informaciniai pranešimai apie parodas bei renginius interneto svetainėms - 

www.muziejai.lt; www.skelbiu.lt; www.alytus.lt; www.alytausgidas.lt; 

www.alytusplius.lt; www.eb.lt; www.alytausmuziejus.lt; www.fm99.lt; www.alytus-

tourism.lt; www.infodzukija.lt; www.renginiaialytuje.lt; www.dainavosgidas.lt; 

www.alytauspulsas.lt  

D. Bagdonienė 

http://www.muziejai.lt/
http://www.skelbiu.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
http://www.infodzukija.lt/
http://www.renginiaialytuje.lt/
http://www.dainavosgidas.lt/
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spaudai, radijo ir 

televizijos laidų, kuriose 

dalyvauta, skaičių) 

www.alytausmuziejus.lt; 

www.muziejuportalas.lt; 

www.alytausgidas.lt; 

www.ams.lt; www.eb.lt; 

www.xxlpramogos.lt; 

www.cika.lt, 

www.alytusplius.lt; 

www.renginiaialytuje; 

2. Reportažai apie parodas, 

renginius, konferencijas TV 

laidose: „Kultūros aidai“ – 9; 

„LRT – 4. 

3. Dalyvavimas radijo 

laidose (FM99 ir kt.) – 10, 

Lietuvos radijo – 2 

Informaciniai pranešimai spaudai: laikraščiui „Alytaus naujienos” – 25. 

 

2. Reportažai apie parodas bei renginius muziejuje: 

Dzūkijos TV – 25; 

LTV laida „Panorama“ – 2; 

Radijas „FM99“ – 25.  

 

3. Dalyvavimas laidose ir kt.: 

1. 2015-02- 06 - LRT laida „Kultūros savanoriai“ 

2. 2015-04- 08 - interviu LRT  laidai „Panorama“ apie Žaliąją gatvę 

3. 2015-06- 04 - Dzūkijos TV, laida apie „Alytaus istorijos slenksčiai“ 

4. 2015-08 -13 - Interviu Dzūkijos TV 

5. 2015-08-15 - interviu FM99 

6. 2015-08- 27 - Interviu LR laidoms „Panorama“, „Laba diena, Lietuva“. LNK TV laidai 

„Kakadu“ 

7. 2015-09-16 - filmavimasis Dzūkijos TV, laidoje „Alytaus istorijos slenksčiai“ 

8. 2015-11- 11 - interviu Lietuvos rytui – apie Revų kaime stovintį paminklą Sovietų 

armijos kariui 

9. 2015-11-17 – interviu radijui FM99 – apie Revų kaime stovintį paminklą Sovietų 

armijos kariui 

10. Gruodžio mėn. - Dzūkijos TV laidos apie Alytaus bažnyčių istoriją filmavimas 

11. Gruodžio mėn. - Dzūkijos TV laidos apie kareivines filmavimas 

12. Gruodžio mėn. - Dzūkijos TV laidos apie miesto kino teatrų istoriją filmavimas 

13. 2015-01-06 - interviu Radijui FM-99 apie A. Matučio gimimo 92 metų sukaktį ir 

muziejaus veiklą 

14. Dalyvavimas BTV laidoje Arčiau namų (apie bendruomenės paramą išsaugant A. 

Matučio muziejų ir jo veiklą). 2015-02-01 

15. Interviu Dzūkijos TV žinių laidai apie Miesto sodo parodą. 2015-08-18 

16.  Dalyvauta filmavime Dzūkijos TV laidai Alytaus istorijos slenksčiai apie Miesto sodo 

istoriją. 2015-08-20 

17.  Interviu radijo FM99 laidai Tauškučių skrynelė apie A. Matutį  ir muziejaus veiklą. 

2015-09-20 

18. Pasakojimas apie parodą „Šiaudiniai stebuklai“ radijo stotyje FM99 2015-01-26  

19. Interviu LRT tiesioginei laidai „Laba diena, Lietuva“ apie parodą „Šiaudiniai 

stebuklai“ 2015-01-27.  

20. Interviu Dzūkijos TV laidai „Žinios“ apie parodą „Šiaudiniai stebuklai“. 2015-01-28  

21. Interviu LRT Kultūra laidai „Kultūros savanoriai“ apie parodą „Šiaudiniai stebuklai“ 

2015-02-25.  

22. Interviu Dzūkijos TV laidai „Žinios“ apie parodą „Fragmentai iš lėlių gyvenimo“. 

2015-03-18.  

23. Pasakojimas apie gido profesiją radijo stoties FM99  laidoje „Tauškučių skrynelė“ 

2015-02-22. 

24. 2015-11-18 - interviu apie tradicinius amatus Dzūkijoje FM 99 laidai „Prie puodelio 

arbatos“.   

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.xxlpramogos.lt/
http://www.cika.lt/
http://www.alytusplius.lt/
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2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems buvo 

organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir 

jas trumpai apibūdinti) 

 1. Reklaminė akcija „Muziejų naktis -2015“ renginiui: renginio plakatai stacionariuose 

stenduose, parengta renginio programa, pagaminti lankstinukai, anonsai laikraštyje 

„Alytaus naujienos“, portaluose  „Alytaus gidas“, „Alytus Plius“, interviu radijuje FM99, 

informacija įv. interneto svetainėse.  

2. Reklaminė akcija ekspozicijos „Viena diena Alytuje: 1915 m. rugpjūčio 27-oji“ 

atidarymui: renginio plakatai stacionariuose stenduose, parengta renginio programa, 

pagaminti lankstinukai, anonsai laikraštyje „Alytaus naujienos“, portaluose  „Alytaus 

gidas“, „Alytus Plius“, interviu radijuje FM99, informacija įv. interneto svetainėse, 

reportažas Dzūkijos TV, LRT. 

3. Nuo 2014 m. rugpjūčio 15 d. reklaminė kampanija „Grikių šventei“ įvairiose miesto 

erdvėse, informacija stacionariuose stenduose mieste, per radiją FM99 . Anonsai apie 

renginį buvo patalpinti interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt , www.alytus.lt , 

www.alytausgidas.lt , www.alytiškis.lt , www.ekodiena.lt , www.alytus-tourism.lt , 

www.alytusplius.lt, www.muziejai.lt, www.fm99.lt , Dzūkijos TV,  laikraštyje “Alytaus 

naujienos” ir kt.  

 

 

3. Kita veikla 1. Reklamuoti renginius 

internetinėse svetainėse: 

www.alytausmuziejus.lt; 

www.muziejuportalas.lt; 

www.alytausgidas.lt; 

www.ams.lt; www.eb.lt; 

www.xxlpramogos.lt; 

www.cika.lt;  
www.SuperTravelNet.com   
ir kt.  

2. Elektroniniai laiškai 

lojaliems muziejaus 

lankytojams. 

3. Muziejaus renginių 

skrajutės kavinėse. 

4. Plakatai įvairiose miesto 

vietose, reikalui esant, ir 

kitose apskrities vietose. 

5. Bendradarbiavimas su 

TAU. 

6. Vykdomų projektų sklaida 

1. Nuolat talpinama ir atnaujinama informacija apie renginius, vykstančius muziejuje bei 

jo filialuose, interneto svetainėse: www.alytausmuziejus.lt ; www.muziejuportalas.lt; 

www.alytus.lt; www.renginiaialytuje.lt; www.alytausgidas.lt; www.dainavosgidas.lt; 

www.eb.lt; www.alytusplius.lt; www.dzukijainfo.lt; www.fm99.lt;  
www.SuperTravelNet.com   ir kt.  

2. Informacija apie muziejaus renginius, parodas, akcijas siunčiama elektroniniais laiškais 

muziejaus lankytojams, miesto ir rajono švietimo įstaigoms, kultūros įstaigoms, TAU 

klausytojams,  Alytaus miesto ir rajono bendruomenėms; Alytaus miesto tarybos nariams, 

kolegoms muziejininkams Lietuvoje ir kt. adresatams. 

3. Skrajutės apie muziejuje vykstančius renginius dalijamos įvairiose kavinėse, 

darželiuose, mokyklose, kitose gyventojų laisvalaikį organizuojančiose įstaigose. 

4. Įvairiose miesto vietose, Alytaus miesto ir rajono mokyklose nuolat kabinami muziejuje 

rengiamų parodų plakatai. 

5. Bendradarbiaujame su Alytaus trečiojo amžiaus universitetu: organizuojame 

edukacinius užsiėmimus, renginius, paskaitas. 

 

Informacijos sklaida per Alytaus turizmo informacijos centrą: 

1. Parengta informacija apie muziejų bei jo filialus Alytaus turizmo informacinio centro 

rengiamam leidiniui lietuvių – anglų kalbomis. 

2. Atrinktos ir  pateiktos muziejaus fotografijos Turizmo departamento  internetinei 

svetainei: http://www.lithuania.travel. 

Informacijos sklaida portale „Lietuvos muziejai“ 

1. Atnaujinta informacija apie muziejų 

2. Atnaujinta informacija apie muziejų portale „Muziejus-mokykla-moksleivis“ 

D. Bagdonienė 

VIII. METODINĖ 

VEIKLA 
   

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais 

Studentų praktikos, pagalba 

visuomeniniams muziejams 

Konsultuoti 7 interesantai: 

1. Teikta konsultacija Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus vyr. fondų saugotojui 

D. Bagdonienė, 

muziejininkai 

http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.alytiškis.lt/
http://www.ekodiena.lt/
http://www.alytus-tourism.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.xxlpramogos.lt/
http://www.cika.lt/
http://www.supertravelnet.com/
http://www.alytausmuziejus.lt/
http://www.muziejuportalas.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.renginiaialytuje.lt/
http://www.alytausgidas.lt/
http://www.dainavosgidas.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.alytusplius.lt/
http://www.dzukijainfo.lt/
http://www.fm99.lt/
http://www.supertravelnet.com/
http://www.lithuania.travel/
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muziejaus veiklos 

kausimais (kam, kokiais 

klausimais buvo teikta) 

konsultacijomis ekspozicijų 

kūrimo, eksponatų inv. ir  kt. 

klausimais., 

Vainiui Jasaičiui eksponatų apskaitos klausimais - 2. 

2. Teikta konsultacija Alytaus Adoffo Ramanausko-Vanago gimnazijos muziejaus vadovei 

Rasai Venslavičienei eksponatų apskaitos ir eksponatų tvarkymo saugyklose klausimu - 3. 

3. Konsultacijos Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje dėl mokyklos muziejaus 

eksponatų apskaitos ir tvarkymo. 

4. Suteiktos konsultacijos muziejaus administravimo klausimais Zanavykų krašto 

muziejaus direktorei.  

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

 Stažuotės Lietuvos muziejininkams organizavimas ir vedimas 2015 m. kovo 16-20 d. 

Stažavosi 6 muziejininkai (Lazdijų krašto muziejaus – 2, Birštono muziejaus – 1, Lietuvos 

švietimo istorijos muziejaus – 1, Trakų istorijos muziejaus – 1, Molėtų krašto muziejaus – 

1). Stažuotės dalyviai išsamiai susipažino su projekto „Muziejus – mokykla – 

moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 

įgyvendintų veiklų patirtimi, išsiaiškino įgyvendinimo praktinius aspektus. 

Stažuotės tikslinė grupė – nacionalinio, respublikinio ir savivaldybių pavaldumo muziejų, 

nedalyvavusių Projekte, darbuotojai atsakingi už edukacinę veiklą su bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniais. Dalyviai grįžę gebės pritaikyti naudingiausius aspektus, stiprinant 

muziejų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, įgyvendinant edukacinius projektus ir 

programas savo muziejuose. 

Stažuotės programos tikslas – tobulinti muziejų darbuotojų, atsakingų už edukacines 

veiklas, kvalifikaciją, suteikti žinių ir įgūdžių bei tarptautinės patirties, sprendžiant 

mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo bei muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo 

problemas. Išsamiai supažindinti stažuotės dalyvius su muziejų ir bendrojo ugdymo 

mokyklų bendradarbiavimo galimybėmis, taip pat įgyti kompetencijų, reikalingų 

praturtinti įprastą muziejinės edukacijos procesą, atrasti naujas mokymo ir mokymosi 

muziejuje formas, suprasti mokymo ir mokymosi muziejuje organizavimo ir įgyvendinimo 

specifiką. 

Stažuotės programos uždaviniai: 

1. Supažindinti su Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – 

moksleivis.  Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ 

veiklomis ir įgyvendinimo metu pasiektais rezultatais (parengti padalomąją medžiagą); 

2. Supažindinti su Danijos (Kopenhaga, Soro, Roskildė) ir Jungtinės Karalystės 

(Londonas) muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo modeliais (parengti 

padalomąją medžiagą); 

3. Pristatyti projekto partnerio – Alytaus kraštotyros muziejaus – edukacinę programą 

„Archeologo laboratorija“; 

4. Perteikti naujausios Lietuvos muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo 

tinklo plėtros tendencijas (Pagal parengtą: Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 

bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybių studiją/strategines kryptis iki 2020–2025). 

 

V. Jenčiulytė 

V. Dunderis  

3. Darbas su stažuotojais 

ir praktikantais 

Priimti studentus praktikai iš 

VDU, VPU, VU, 

Marijampolės kolegijos 

Muziejuje praktiką atliko 1studentė: 

1. Vytauto Didžiojo universiteto Kultūros paveldo ir turizmo programos 1 magistr. kurso 

studentė – 1. 

D. Bagdonienė 

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 
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1. Kadrų kaita (nurodyti 

priimtų / atleistų 

darbuotojų skaičių) 

Numatoma priimti  

terminuotam laikotarpiui 2 

darbuotojus (vietoje esančių 

vaiko priežiūros atostogose) 

Savo noru iš darbo išėjo 1 darbuotojas: 

1) Muziejinių procesų automatizavimo inžinierius (0,25 etato). 

Priimti 4 darbuotojai: 

Muziejininkė (0,25 etato); 

Rinkinių saugotoja (1 etatas- vaduojanti); 

Muziejininkė-etnografė (1 etatas - vaduojanti); 

Salių prižiūrėtoja (1 etatas – terminuota darbo sutartis). 

Pagal viešųjų darbų programą muziejuje dirbo 5 darbuotojai iš darbo biržos. 

 

2. Kvalifikacijos kėlimas 

–studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje 

ir užsienyje (programos, 

temos, vieta, dalyviai) 

 Seminarai kitur: 

1. 1 muziejaus darbuotoja studijuoja VDU (magistratūros studijos). 

2. Seminaras „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje“, 

Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje – 1 darbuotojas, 2015-02- 05. 
3. Seminaras “Ne tik apie vytines juostas ir odines nagines”, Dzūkijos nacionalinio parko 

lankytojų centre, Marcinkonyse – 3 darbuotojai, 2015-02-13. 

4. Seminaras “Lietuvos kultūros tarybos paraiškų rengimo klaidos: praktiniai patarimai”, 

Vilniuje – 1 darbuotojas, 2015-03-26. 

5. Seminaras “Muziejų edukacija: problemos ir sprendimai”, Kauno miesto muziejuje, 

Kaune – 1 darbuotojas, 2015-03-27. 

6. Seminaras „Neformalusis vaikų švietimas“, Alytaus miesto savivaldybėje – 2 

darbuotojai, 2015-09-02. 

7. Fotomenininkų seminaras Nidoje - 1 darbuotojas, 2015-09-07 – 11. 

8. Seminaras “Verslumas ir etika muziejų vadyboje”, Palangoje – 1 darbuotojas, 2015-10-

07 – 09.  

9. Seminaras „Archeologinių radinių konservavimas. Nuo lauko darbų iki saugojimo 

muziejuose“, Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje – 1 darbuotojas, 2015-12-08 – 09. 

10. Seminaras “Tarptautinis/nacionalinis kultūros kelias “Baltų kelias”: iššūkiai ir 

galimybės”, Lietuvos kultūros ministerijoje, Vilniuje – 1 darbuotojas, 2015-12-15. 

Užsienyje:  
1. Apsilankymas Europos Parlamente, Briuselyje, Belgijoje. Informacinio pranešimo apie 

Europos Parlamento darbą klausymas, diskusijos su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi 

– 1 darbuotojas. 2015 m. vasario 23-26 d. 

 

3. Kita svarbi informacija 

apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 

Numatoma biblioteką 

papildyti 100 knygų , 50 

laikraščių ir žurnalų 10 

skaitmeninių leidinių. 

Gauti į mokslinį archyvą 

numatoma 5 bylas. 

Alytaus kraštotyros muziejaus biblioteka 2015 metais pasipildė: 

119 knygų, 19 audio/ video kompaktų, 178 vnt. laikraščių. 

2016 m. sausio 1 d. duomenimis muziejaus bibliotekoje buvo 3803 knygos, laikraščių ir 

žurnalų - 17841, garsinių regimųjų dokumentų - 160.  

Muziejaus bibliotekoje buvo registruoti 260 skaitytojų apsilankymai. 

Muziejaus moksliniame archyve yra 12  teminių apyrašų ir 462 bylos.  

 

R. Vaitulionienė 
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Rengiama elektroninė kartoteka apie Alytaus miestą – užpildytos 2817 pozicijų. V. Dunderis 

2. Ūkinė veikla (statybos 

ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, 

finansinės išlaidos) 

Pastatų techninių projektų 

rengimas 

1.Parengtas muziejaus pastato Savanorių g. 4 sklypo planas 

2. Suremontuotas 1 kabinetas 

3 Saugyklose sumontuotos lentynos ir stelažai eksponatams  

 

V. Dusevičius 

3. Kitų padalinių darbas     
 

 

 

            Direktorė Audronė Jakunskienė 

______________________________     ___________________________   _____________________________________ 

 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

 

2016-02-02 

 

____________________________________ 


