Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai)

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

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Surengti nemažiau kaip 2
Muziejaus Tarybos posėdžius.
Juose svarstyti:
1.
Muziejaus
metines
ataskaitas ir planus.
2. Leidybinę veiklą.
3. Parodinį darbą.
4.
Ekspozicijų
keitimo
klausimus.
5. Edukacinių užsiėmimų
vykdymą.

2015 m. įvyko 2 Muziejaus tarybos posėdžiai.
2015 m. vasario 18 d. vykusiame posėdyje svarstyta:
- 2014 m. muziejaus veiklos ataskaita;
- 2015 m. perspektyvinis veiklos planas;
- muziejaus leidyba: leidiniai, plakatai, lankstinukai;
- muziejui pavaldžių objektų remonto darbai (tiltai į Trakų salos pilį);
- muziejaus biudžetas.
2015 m. lapkričio 11 d. vykusiame posėdyje svarstyta:
- muziejaus 2015 m. sausio - rugsėjo (9 mėn.) veiklos ataskaita;
- muziejaus lankomų objektų darbo ir poilsio laiko nustatymas;
- remonto darbai: kapitalinis tilto per Galvės ežerą į Karvinės salą remontas
(2015 m.), Pusiasalio pilies pritaikymas turizmo reikmėms II etapas 2016 m.
- lėšų perskirstymas;
- mokamų paslaugų sąrašas ir jų teikimo tvarka.
Parengti ar atnaujinti bei patvirtinti muziejaus vidaus tvarką reglamentuojantys
dokumentai:
- viešųjų pirkimų tvarka, 2015 01 02, Nr. 01-VĮ;
- mokamų paslaugų sąrašas ir jų teikimo tvarka, 2015 05 13, Nr. 51-VĮ;
- tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašas, 2015 01 02, Nr. 05VĮ;
- Rinkinių komisijos darbo reglamentas, 2015 09 18, Nr. 104-VĮ;
- Restauravimo tarybos nuostatai, 2015 10 14, Nr. 122-VĮ;
- edukacinės programos forma, 2015 10 15, Nr. 125-VĮ;
- darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas, 2015
10 26, Nr. 131-VĮ;
- nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo
viešuose prekių aukcionuose taisyklės, 2015 12 02, Nr. 151-VĮ.

Pagal poreikį rengti muziejaus
vidaus tvarką
reglamentuojančius
dokumentus.
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Atsakingas asmuo
V.Poviliūnas

V.Poviliūnienė

3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos
ir užsienio organizacijomis rengimas
(kokios, kada pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo laikas)

Sudaryti
sutartis
su
turistinėmis firmomis dėl
muziejaus lankymo.
Sudaryti sutartis su reklamos
agentūromis dėl informacijos
apie
muziejų
talpinimo
įvairiuose
leidiniuose
ir
internetiniuose puslapiuose.
Sudaryti
sutartis
su
leidyklomis dėl muziejaus
leidinių spausdinimo.
Sudaryti sutartis su Lenkijos
Respublikos ir Baltarusijos
Respublikos muziejais dėl
parodų organizavimo.

Pasirašytos 155 sutartys.
Iš jų 3 su partneriais iš užsienio:
1. sausio 14 d. Nr 68-PS Valstybiniu Jankos Kupalos literatūros
muziejumi (Baltarusija) dėl muziejinių eksponatų perdavimo laikinam
saugojimui. Iki 2015-05-04;
2. vasario 10 d. Nr. 70-PS Muzeum im. ks. dr. Wladyslawa Legi w
Grudziadzu (Lenkija) dėl parodos surengimo. Iki 2015-04-02;
3. vasario 12 d. Nr. PS-38 Olštyno Varmijos ir mozūrų muziejumi
(Lenkija) dėl eksponatų skolinimo TIM. Iki 2015-09-01;
39 sutartys su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis:
1. sausio 02 d. Nr. PS-01 „AGS projektai“ dėl reklamos paslaugų
teikimo. Iki 2015-12-31;
2. sausio 02 d. Nr. PS-02 „Arevita“ dėl saugos sistemų techninės
priežiūros ir remonto darbų. Iki 2018-01-02;
3. sausio 08 d. Nr. PS-04 „Komunalinių įmoniš kombinatas“ dėl
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų. Iki 2017-01-09;
4. sausio 22 d. Nr. 08 „Lukoil Baltia“ dėl prekių užsakymo per CPO. Iki
2015-12-31;
5. sausio 22 d. Nr. PS-19 „Novanet“ dėl prekių užsakymo per CPO. Iki
2015-12-31;
6. vasario 03 d. Nr. PS-25 „Švykai“ dėl pėsčiųjų tiltų per Galvės ežerą
kapitalinio remonto darbų. Iki 2016-12-31;
7. vasario 26 d. Nr. PS-45 „Metalo forma“ dėl turto, perduodamo laikinai
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Iki 2015-09-30;
8. kovo 09 d. Nr. 52 „Interneto vizija“ dėl serverio resursų naudojimo.
Iki 2017-03-09;
9. kovo 10 d. Nr. PS-50 „Invicta media“ dėl valstybės materialiojo turto
nuomos. Iki 2015-03-19;
10. kovo 18 d. Nr. 53 „Metalo forma“ dėl reprezentacinių prekių gamybos.
Iki 2015-04-30;
11. kovo 23 d. Nr. 58 „Lietuviškas medus“ dėl muziejaus eksponatų
skolinimo parodai „Lietuviškas midus“. Iki 2015-12-31;
12. kovo 23 d. Nr. 56 „Infomedia“ dėl informacijos apie muziejų
talpinimo infosistemose. Iki 2015-12-31;
13. kovo 23 d. Nr. 60 „Compservis“ dėl prekių užsakymo per CPO. Iki
2015-12-31;
14. kovo 23 d. Nr. 59 „Office system“ dėl prekių užsakymo per CPO. Iki
2015-12-31;
15. kovo 26 d. Nr. 61-PS „Nexeta“ dėl valstybės materialiojo turto
nuomos. Iki 2017-03-26;
16. balandžio 09 d. Nr. 87-PS „Karališka kibininė“ dėl paslaugų sutarties
pratęsimo. Iki 2016-04-17;
17. balandžio 09 d. Nr. 72-PS „Strauja“ dėl elektroninių kasos aparatų ir
kompiuterinių kasos sistemų aptarnavimo sutarties pratęsimo. Iki
2016-04-17;
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18. balandžio 15 d. Nr. 75-PS „Ekspozicijų sistemos“ dėl vitrinų
apšvietimo ir ekspocinės įrangos įrengimo. Iki 2015-05-15;
19. balandžio 20 d. Nr. 76-PS „Altitudė“ dėl statybos rangos. Iki 2015-1231;
20. balandžio 22 d. Nr. 85 „Biznio mašinų kompanija“ dėl ekspozicijų
įgarsinimo paslaugų pirkimo. Iki 2015-05-12;
21. balandžio 23 d. Nr. 78-PS „Tarptautinių vertimų biuras“ dėl vertimo
paslaugų teikimo. Iki 2016-04-16;
22. gegužės 29 d. Nr. 104-PR „Ardena“ dėl prekių įsigijimo. Iki 2017-0529;
23. birželio 10 d. Nr. 123-PS „Trakų kooperacijos prekyba“ dėl prekių
pirkimo. Iki 2016-06-02;
24. birželio 10 d. Nr. 130-PS „Toi-Toi Lietuva“ dėl biotualetų nuomos ir
aptarnavimo. Iki 2015-16-22;
25. birželio 11 d. Nr. 120-PK (PV15-143) „Kelprojektas“ dėl objekto
projekto vykdymo priežiūros. Iki 2016-12-31;
26. birželio 18 d. Nr. 129-PS „Recomm Pro“ dėl konsultavimo paslaugų
viešųjų pirkimų vykdymo klausimais teikimo. Iki 2016-06-19;
27. birželio 19 d. Nr 124-PS „Kelvista“ dėl statinio statybos techninės
priežiūros užsakymų per CPO LT. Iki 2018-06-19;
28. birželio 22 d. Nr. 121-PS „Enersys“ dėl kompiuterinės technikos
priežiūros ir aptarnavimo. Iki 2017-06-17;
29. birželio 22 d. Nr. 119-PS „Paradis“ dėl liftų techninės priežiūros. Iki
2018-06-22;
30. liepos 07 d. Nr. 131-PS „Live Nation Lietuva“ dėl priešpilio kiemo
nuomos festivaliui „Stebuklas 2015“. Iki 2015-08-09;
31. liepos 07 d. Nr. 132-PS „Live Nation Lietuva“ dėl priešpilio kiemo
nuomos A.Cholinos spektakliui. Iki 2015-08-10;
32. liepos 07 d. Nr. 133-PS „Live Nation Lietuva“ dėl priešpilio kiemo
nuomos A.Cholinos spektakliui. Iki 2015-08-11;
33. liepos 07 d. Nr. 130-PS „Live Nation Lietuva“ dėl priešpilio kiemo
nuomos grupės „Passenger“ koncertui. Iki 2015-08-11;
34. liepos 27 d. Nr. 136-PS „Lindstrom“ dėl prekių įsigijimo per CPO. Iki
2015-12-31;
35. rugpjūčio 03 d. Nr. 140-PS „Mardosų spaustuvė“ dėl leidybos ir
spausdinimo paslaugų. Iki 2016-08-04;
36. rugpjūčio 13 d. Nr. 142-PS „Arevita“ dėl saugos sistemų atnaujinimo
darbų. Iki 2015-09-30;
37. rugpjūčio 18 d. Nr. 157-PS „Verslas ir poilsis“ dėl negyvenamų
patalpų nuomos renginiui organizuoti. Iki 2015-08-28;
38. rugpjūčio 26 d. Nr. 156-PS „Ekstra statyba“ dėl investicinio projekto
„Trakų pusiasalio pilies pritaikymas turizmo reikmėms. II-as etapas“
projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei
tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų. Iki 2018-06-26 (jeigu bus
gautas finansavimas);
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39. rugpjūčio 26 d. Nr. 158-PS „Inida“ dėl prekių įsigijimo per CPO. Iki
2015-12-31;
44 sutartys su kelionių agentūromis dėl muziejaus lankymo ir ekskursijų
vedimo muziejuje:
1. sausio 07 d. Nr. PS-03 Terra incognita. Iki 2015-12-31;
2. sausio 08 d. Nr. PS-05 Lithuanian Holidays. Iki 2015-12-31;
3. sausio 08 d. Nr. 09 Krantas Travel. Iki 2015-12-31;
4. sausio 08 d. Nr. PS-10 Lithuanian Tours. Iki 2015-12-31;
5. sausio 08 d. Nr. PS-11 Baltijos keliai. Iki 2015-12-31;
6. sausio 08 d. Nr. PS-12 Amber Tours. Iki 2015-12-31;
7. sausio 08 d. Nr. PS-13 Via Hansa Vilnius. Iki 2015-12-31;
8. sausio 08 d. Nr. PS-14 Business Tour Company. Iki 2015-12-31;
9. sausio 08 d. Nr. PS-22 Salvete. Iki 2015-12-31;
10. sausio 08 d. Nr. PS-28 Discover Lithuania. Iki 2015-12-31;
11. sausio 08 d. Nr. PS-29 Anupriškių parkas. Iki 2015-12-31;
12. sausio 08 d. Nr. PS-31 Vilnius travel Service. Iki 2015-12-31;
13. sausio 08 d. Nr. PS-34 Baltic Adventure. Iki 2015-12-31;
14. sausio 08 d. Nr. 66-PS Baltic Mania. Iki 2015-12-31;
15. sausio 08 d. Nr. 64-PS Baltic saitas. Iki 2015-12-31;
16. sausio 09 d. Nr. PS-15 Baltic Escape. Iki 2015-12-31;
17. sausio 09 d. Nr. 67-PS Baltic Way. Iki 2015-12-31;
18. sausio 12 d. Nr. PS-16 Astrida. Iki 2015-12-31;
19. sausio 12 d. Nr. PS-06 Trakų turizmo informacijos centras. Iki 201512-31;
20. sausio 12 d. Nr. PS-17 Baltic Clipper. Iki 2015-12-31;
21. sausio 12 d. Nr. PS-18 TAS Baltics. Iki 2015-12-31;
22. sausio 12 d. Nr. PS-23 BaltTours. Iki 2015-12-31;
23. sausio 12 d. Nr. PS-24 Reisieksperdi AS. Iki 2015-12-31;
24. sausio 12 d. Nr. PS-27 Baltic Breeze Travel. Iki 2015-12-31;
25. sausio 12 d. Nr. PS-31 Baltic Travel Group. Iki 2015-12-31;
26. sausio 13 d. Nr. PS-20 Con-ex Latvia Tours group. Iki 2015-12-31;
27. sausio 13 d. Nr. PS-35 InfoBaltics. Iki 2015-12-31;
28. sausio 19 d. Nr. PS-36 Delta Tours. Iki 2015-12-31;
29. sausio 22 d. Nr. PS-08 ABK Travel. Iki 2015-12-31;
30. sausio 23 d. Nr. 62-PS Seagull Group. Iki 2015-12-31;
31. vasario 03 d. Nr. PS-30 ABK Travel. Iki 2015-12-31;
32. vasario 20 d. Nr. PS-40 Delta. Iki 2015-12-31;
33. vasario 20 d. Nr. PS-41 Vestekspress. Iki 2015-12-31;
34. vasario 24 d. Nr. PS-42 SIA Collection Baltic. Iki 2015-12-31;
35. vasario 24 d. Nr. PS-43 Baltic Bike Travel. Iki 2015-12-31;
36. kovo 02 d. Nr. 80-PS Inco-Travel LTD. Iki 2015-12-31;
37. kovo 02 d. Nr. PS-46 Lux projectus. Iki 2015-12-31;
38. kovo 04 d. Nr. PS-49 Baltic Blues. Iki 2015-12-31;
39. kovo 23 d. Nr. 57 Balticvision Riga SIA. Iki 2015-12-31;
40. kovo 26 d. Nr. 63-PS Baltic vitalis. Iki 2015-12-31;
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41.
42.
43.
44.

balandžio 07 d. Nr 71-PS Visit Lithuania. Iki 2015-12-31;
gegužės 11 d. Nr 101-PS Tallink Travel Club OÜ. Iki 2015-12-31;
gegužės 11 d. Nr 102-PS Panbaltica Scandinavia OÜ. Iki 2015-12-31;
liepos 08 d. Nr. 135-PS MB „G&G Meetings“. Iki 2015-12-31;

49 sutartis su kitomis įstaigomis ir organizacijomis:
1. sausio 22 d. Nr. PS-21 Trakų vandenys dėl geriamojo vandens tiekimo
ir nuotėkų tvarkymo. Neterminuota;
2. vasario 03 d. Nr. PS-37 Lietuvos nacionaline filharmonija dėl
negyvenamųjų patalpų nuomos. Iki 2015-03-22;
3. vasario 04 d. Nr. PS-33 Lietuvos nacionaline filharmonija dėl
negyvenamųjų patalpų nuomos. Iki 2015-03-08;
4. vasario 17 d. Nr. PS-39 Alytaus kolegija dėl studento praktinio
mokymo muziejuje. Iki 2015-04-26;
5. vasario 26 d. Nr. PS-44 AB „Lietuvos draudimas“ dėl įprastinės
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo. Iki 2016-02-28;
6. kovo 03 d. Nr. 47-PS AB „Lietuvos draudimas“ dėl transporto
priemonių draudimo liudijimo. Iki 2016-03-05;
7. kovo 03 d. Nr. 48-PS AB „Lietuvos draudimas“ dėl transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. Iki
2016-03-08;
8. kovo 10 d. Nr. 54 Lietuvos nacionaline filharmonija dėl negyvenamųjų
patalpų nuomos. Iki 2015-04-12;
9. kovo 10 d. Nr. 55 Lietuvos nacionaline filharmonija dėl negyvenamųjų
patalpų nuomos. Iki 2015-04-26;
10. balandžio 01 d. Nr. 65-PS Viešąja įstaiga „Strėlė“ dėl karybos
edukacinės programos paslaugų teikimo muziejaus lankytojams. Iki
2016-04-01;
11. balandžio 10 d. Nr. 73-PS V.Kazevičienės IĮ dėl prekių įsigijimo. Iki
2018-04-10;
12. balandžio 15 d. Nr. 74-PS AB Lietuvos radijo ir televizijos centru dėl
elektroninių ryšių paslaugų teikimo. Iki 2016-05-15;
13. balandžio 20 d. Nr. 79-PS VšĮ „Mirabilis“ knygos „Šventasis Jonas
Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ spaudos, korektūros,
maketavimo, foto, skenavimo ir kitų spausdinimo paslaugų pirkimo.
Iki 2015-05-14;
14. balandžio 20 d. Nr. 77-PS Trakų rajono savivaldybės administracija
dėl kultūros projekto dalinio finansavimo. Iki 2015-09-30;
15. balandžio 22 d. Nr. 84 Lietuvos gretutinių teisių asociacija dėl
fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui. Iki 2015-12-31;
16. balandžio 27 d. Nr. 81-PS AB „Lietuvos draudimas“ dėl verslo
civilinės atsakomybės draudimo. Iki 2015-10-27;
17. balandžio 27 d. Nr. 82-PS Lietuvos nacionaline filharmonija dėl
negyvenamųjų patalpų nuomos. Iki 2015-05-30;
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18. balandžio 27 d. Nr. 83-PS Lietuvos nacionaline filharmonija dėl
negyvenamųjų patalpų nuomos. Iki 2015-05-30;
19. balandžio 27 d. Nr. 89-PS asociacija LATGA dėl teisės viešai atlikti
muzikos kūrinius renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
20. gegužės 04 d. Nr. 86 Lietuvos kultūros taryba dėl projekto Muziejinių
vertybių įsigijimas“ dalinio finansavimo. Iki 2015-12-31;
21. gegužės 12 d. Nr. 97-PK šokio ir ugnies studija „Čiutyta“ dėl
intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki
2015-12-31;
22. gegužės 12 d. Nr. 90-PS muzikos grupe „Thundertale“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
23. gegužės 12 d. Nr. 91-PK IĮ „Kirana“ dėl įrengimų nuomos. Iki 201512-31;
24. gegužės 12 d. Nr. 92-PK muzikos grupe „Ūkanose“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
25. gegužės 12 d. Nr. 95-PK VšĮ „Žongliravimo menas“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
26. gegužės 18 d. Nr. 96-PK mažąja bendrija „Tobulesnis technologinis
sprendimas“ dėl paslaugų teikimo. Iki 2015-08-31;
27. gegužės 25 d. Nr. 99-PK „Kauno liftai“ dėl vertikalaus keltuvo
priežiūros atestuotų asmenų apmokymo. Iki 2018-05-25;
28. birželio 11 d. Nr. 126-PS Lietuvos gretutinių teisių asociacija dėl
fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui. Iki 2015-12-31;
29. birželio 11 d. Nr. 125-PS Lietuvos gretutinių teisių asociacija dėl
fonogramų panaudojimo viešam paskelbimui. Iki 2015-12-31;
30. birželio 16 d. Nr. 128-PS asociacija LATGA dėl teisės viešai atlikti
muzikos kūrinius renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“.
Iki 2015-12-31;
31. birželio 16 d. Nr. 127-PS asociacija LATGA dėl teisės viešai atlikti
muzikos kūrinius renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalyje
pilyje“. Iki 2015-12-31;
32. birželio 18 d. Nr. 114-PK IĮ „Kirana“ dėl įrengimų nuomos. Iki 201512-31;
33. birželio 18 d. Nr. 118-PK asociacija „Parcuns“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio
pilyje“. Iki 2015-12-31;
34. birželio 18 d. Nr. 117-PK šokio ir ugnies studija „Čiutyta“ dėl
intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų
pusiasalio pilyje“. Iki 2015-12-31;
35. birželio 18 d. Nr. 111-PK „Optyk Art“ dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
36. birželio 18 d. Nr. 108-PK muzikos grupe „Thundertale“ dėl
intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų
pusiasalio pilyje“. Iki 2015-12-31;
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37. birželio 18 d. Nr. 106-PR VšĮ „Stalo teatras“ dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
38. birželio 18 d. Nr. 107-PK VšĮ „Žongliravimo menas“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio
pilyje“. Iki 2015-12-31;
39. birželio 22 d. Nr. 122-PS Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos dėl tiltų per Galvės ežerą remonto darbų
finansavimo. Iki 2016-03-01;
40. liepos 13 d. Nr. 137-PS Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga dėl
valstybės turto trumpalaikiams renginiams nuomos. Iki 2015-07-30;
41. liepos 29 d. Nr. 143-PS TŪB „Eigesta“ dėl paslaugų teikimo
(investicinio projekto „Trakų pusiasalio pilies pritaikymas turizmo
reikmėms. II-as etapas parengimo). Iki 2015-09-01;
42. rugpjūčio 10 d. Nr. 139-PS AB Lietuvos paštas dėl pašto paslaugų
teikimo. Iki 2018-08-11;
43. rugpjūčio 12 d. Nr. 141-PS AB Lietuvos radijo ir televizijos centru dėl
elektroninių ryšių paslaugų teikimo. Iki 2017-08-12;
44. rugpjūčio 20 d. Nr. 155-PS muzikos grupe „Hasanova“ dėl intelektinių
paslaugų teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“.
Iki 2015-12-31;
45. rugpjūčio 20 d. Nr. 153-PS IĮ „Kirana“ dėl įrengimų nuomos renginiui
„Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 2015-12-31;
46. rugpjūčio 20 d. Nr. 152-PS muzikos grupe „Thundertale“ dėl
intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų
salos pilyje“. Iki 2015-09-30;
47. rugpjūčio 20 d. Nr. 148-PS muzikos grupe „Thundertale“ dėl atlikėjo
intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų
salos pilyje“. Iki 2015-09-30;
48. rugpjūčio 20 d. Nr. 147-PS asociacija Čekauskų etnografijos muziejus
49. dėl intelektinių paslaugų teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos
Trakų salos pilyje“. Iki 2015-09-30;
Bei 20 sutarčių su privačiais asmenimis:
1. vasario 02 d. Nr. PS-26 R.Zdanavičiumi dėl restauravimo darbų. Iki
2015-06-26;
2. kovo 10 d. Nr. 51 A.Gaidyte dėl atlokėjo intelektinių paslaugų teikimo
renginyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Iki
2015-04-15;
3. gegužės 12 d. Nr. 94-PK A.Makejevu dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
4. gegužės 12 d. Nr. 98-PR V.Liaku dėl garso aparatūros nuomos
renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
5. gegužės 12 d. Nr. 109-PR D.Jurcevičiumi dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Muziejaus naktis 2015“. Iki 2015-12-31;
6. birželio 18 d. Nr. 116-PK A.Makejevu dėl intelektinių paslaugų
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4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)

Parengti ir pateikti paraiškas
Lietuvos Kultūros Tarybai.
Parengti ir pateikti paraiškas
Trakų rajono savivaldybei.
Parengti ir pateikti paraiškas

teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
7. birželio 18 d. Nr. 105-PR V.Liaku dėl garso aparatūros nuomos
renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki 2015-1231;
8. birželio 18 d. Nr. 109-PR D.Jurcevičiumi dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
9. birželio 18 d. Nr. 110-PR R.Semionov dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
10. birželio 18 d. Nr. 115-PK E.Česnakavičiūte dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
11. birželio 18 d. Nr. 113-PK T.Šakiene dėl intelektinių paslaugų teikimo
renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki 2015-1231;
12. birželio 18 d. Nr. 112-PK G.Sutkaitiene dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Iki
2015-12-31;
13. rugpjūčio 20 d. Nr. 154-PS G.Sutkiene dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 201512-31;
14. rugpjūčio 20 d. Nr. 151-PS T.Šakiene dėl intelektinių paslaugų teikimo
renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 2015-12-31;
15. rugpjūčio 20 d. Nr. 150-PS V.Butvilu dėl intelektinių paslaugų teikimo
renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 2015-12-31;
16. rugpjūčio 20 d. Nr. 149-PS D.Jurcevičium dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 201512-31;
17. rugpjūčio 20 d. Nr. 146-PS A.Makejevu dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 201509-30;
18. rugpjūčio 20 d. Nr. 145-PS R.Semionov dėl intelektinių paslaugų
teikimo renginyje „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 201509-30;
19. rugpjūčio 20 d. Nr. 143-PS V.Liaku dėl garso aparatūros nuomos
renginiui „Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje“. Iki 2015-09-30;
20. rugpjūčio 28 d. Nr. 159-PS L.Šulinsku dėl produkcijos pateikimo
konsignacijos pagrindais. Iki 2015-12-31;
Parengtos ir pateiktos 5 paraiškos:
1. „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. Trakų rajono savivaldybei.
Gauta 300 Eur.
2. „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių
įsigijimas“. LKT. Gauta 12000 Eur.
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O.Ševeliov
V.Narvidas

Lietuvos Kultūros
departamentui.

5. Kiti darbai

paveldo

3. „Inovatyvus eksponatų pristatymas Trakų salos pilies ekspozicijoje“. LKT.
Finansavimas negautas.
4. „Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. LKT. Finansavimas
negautas.
5. „Medininkų pilies ekspozicijos vadovas“. KPD prie Kultūros ministerijos.
Gauta 4000 Eur.
6. Stasio Eidrigevičiaus plakatų paroda. LKT. Gauta 20000 Eur.
7. Edukacinė programa akliesiems ir silpnaregiams „Regiu Trakų pilį“. LKT
finansavimas negautas.
8. „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“ (skirtas 5000 Eur
finansavimas).
9. Paroda Pasaulio valstybių ordinai ir apdovanojimai".
10. Paroda "Šventasis Jurgis"

Nemažiau kaip 20 kartų per
metus
organizuoti
administracijos susirinkimus.
Visus muziejuje vyksiančius
darbo
susirinkimus
protokoluoti.
Koordinuoti 2015 m. veiklos
plano vykdymą.
Rengti ir direktoriui pateikti
skyrių vedėjų ir muziejininkų
muziejinės veiklos mėnesių
ataskaitas.
Rengti ir direktoriui bei
Muziejaus Tarybai pateikti
ketvirtines,
pusmetines,
metines muziejaus veiklos
ataskaitas.

Įvyko 12 administracijos susirinkimų. Svarstyta:
- metinių planų ir ataskaitų rengimas;
- parodų organizavimo klausimai;
- užsienio svečių priėmimo klausimai;
- archeologinių kasinėjimų organizavimo klausimai;
- eksponatų skaitmeninimo klausimai;
- paraiškų rengimas;
- leidybos klausimai;
- renginių ir švenčių organizavimas;
- kilnojamų kultūros vertybių vertės pokyčio pažymų pildymas;
- seminarai gidams;
Parengtos ir pateiktos mokslinių muziejaus darbuotojų ketvirčio, pusmečio ir
metų veiklos ataskaitos.
Parengtos ir pateiktos ketvirčio, pusmečio ir metų viso muziejaus veiklos
ataskaitos.
Parengti ir pateikti 2015 m. muziejaus veiklos planai.
Tikrintas 2015 m. veiklos plano vykdymas.

V.Poviliūnas

Surengti 10 Rinkinių
komisijos posėdžių. Svarstyti
klausimus:
1. Dovanojamų muziejinių
vertybių, priimtų nuolat
saugoti, įvertinimas.
2. Eksponatų įsigijimo
tikslingumas ir kaina.
3. eksponatų perkėlimo iš
pagalbinio į pagrindinį fondą
ir iš pagrindinio į pagalbinį

Įvyko 10 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių. Surašyta 10 Rinkinių
O.Ševeliov
komisijos posėdžių protokolų. 1. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS 2015–01–24 Nr. 1
SVARSTYTA:
1. Dovanojamų muziejinių vertybių, ketinamų priimti nuolatiniam saugojimui,
įvertinimas.
2. Restauravimas pagal sutartis 2015 m.
3. Eksponatų vertinimo tikrąja verte ir simboline 1 EUR (vieno euro) verte
metodika.
4. Muziejinių vertybių, ketinamų priimti nuolat saugoti iš Ugniaus Budvydo, ar
cheologijos skyriaus vedėjo, rastų vykdant archeologinius tyrinėjimus, įvertini

V.Narvidas

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti klausimai)
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fondą;
4. eksponatų nurašymo;
5. naujai įgytų eksponatų
skyrimo į pagrindinį ar
pagalbinį fondą;
6. eksponatų apskaitos ir
inventorizavimo kokybės;
7. rinkinių inventorizavimo
terminų ir rinkinių tikrinimo;
8.
muziejaus
eksponatų
apskaitos
ir
inventorinių
knygų šifrų;
9. lėšų, skirtų eksponatams
įsigyti
ir
restauruoti,
panaudojimo;
10. eksponatų atribucijos;
11.
muziejui
reikalingų
kartotekų;
12.vertinti
muziejines
vertybes (eksponatus) tikrąja
verte;
13. duomenų apie tikrąja verte
įvertintas kultūros vertybes
(eksponatus) pateikimas
muziejaus buhalterijai.

mas.
2. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–02–23 Nr. 2
SVARSTYTA:
1. Dovanojamų muziejinių vertybių, ketinamų priimti nuolatiniam saugojimui,
įvertinimas.
2. Perkamų muziejinių vertybių įvertinimas.
3. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–03–19 Nr. 3
SVARSTYTA:
1. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
2. Duomenų apie tikrąja verte 2015 01 01 – 2015 03 31 laikotarpiu įvertintas
kultūros vertybes (eksponatus pateikimas Trakų istorijos muziejaus buhalterijai.
3. Trakų istorijos muziejaus direktoriaus Virgilijaus Poviliūno įpareigojimas
dalyvauti XXII Vilniaus aukcione įsigyjant kultūros vertybes.
4. Nuolatinai saugomų muziejinių vertybių įvertinimas.
4. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–04–05 Nr. 4
SVARSTYTA:
1. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
5. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–06–03 Nr. 5
SVARSTYTA:
1. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
2. Duomenų apie tikrąja verte 2015 04 01 – 2015 06 30 laikotarpiu įvertintas
kultūros vertybes (eksponatus pateikimas Trakų istorijos muziejaus buhalterijai.
3. Dovanojamų muziejinių vertybių įvertinimas.
6. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–07–17 Nr. 6
SVARSTYTA:
1. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
2. Dovanojamų muziejinių vertybių įvertinimas.
7. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–09–22 Nr. 7
SVARSTYTA:
1. Dovanojamų muziejinių vertybių, ketinamų priimti nuolatiniam saugojimui,
įvertinimas.
2. Įpareigojimas Trakų istorijos muziejaus direktoriui dalyvauti aukcione.
8. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–11–13 NR. 8
SVARSTYTA:
1. Rinkinių komisijos sekretoriaus rinkimas. (Remiantis 2015 m. rugsėjo 18 d.
Trakų istorijos muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. 104 -VĮ Dėl rinkinių komi
sijos sudarymo ir jos darbą reglamentuojančio rinkinių komisijos darbo regla
mento tvirtinimo)
2. Eksponatų perdavimas pagal Eksponatų priėmimo – perdavimo nuolatiniam
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saugojimui aktų bylas.
3. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
4. Muziejinių vertybių, ketinamų priimti nuolat saugoti iš Ugniaus Budvydo, ar
cheologijos skyriaus vedėjo, rastų 1992 m. vykdant Medininkų pilies (Vilniaus
sav.) teritorijos archeologinius tyrinėjimus, įvertinimas.
9. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–12–10 Nr. 9
SVARSTYTA:
1. Numatomų įsigyti muziejinių vertybių įvertinimas.
2. Muziejinių vertybių perkėlimas pagal Materialinių vertybių perkėlimo įmo
nės viduje važtaraščius.
3. Įpareigojimas Trakų istorijos muziejaus direktoriui dalyvauti aukcione.

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

Įsigyti
10000
eksponatų.
Eksponatus ketinama įsigyti
aukcionuose, antikvariatuose,
iš
privačių
asmenų,
kolekcininkų
bei
archeologinių tyrimų metu.
Muziejinės vertybes, kurios
priimamos nuolat saugoti į
muziejų,
pateikti svarstyti
Rinkinių komisijai.

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

Vykdyti žvalgomuosius
archeologinius tyrinėjimus
Pagulbiniuose (Jurbarko raj.).

10. RINKINIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2015–12–14 NR. 10
SVARSTYTA:
1. Nuolatinai saugomų muziejinių vertybių įvertinimas.
2. Duomenų apie tikrąja verte 2015 10 01 – 2015 12 31 laikotarpiu įvertintas
kultūros vertybes (eksponatus) pateikimas Trakų istorijos muziejaus buhalte
rijai.
3. Duomenų apie tikrąja verte 2015 01 01 – 2015 12 31 laikotarpiu įvertintas
kultūros vertybes (eksponatus pateikimas Trakų istorijos muziejaus buhalterijai.
2015 m. muziejus įsigijo 14295 eksponatus.
Iš jų :
pagrindinio fondo – 11333 vnt. Iš jų:
Istorijos (I) – 449 vnt.;
Medaliai, ženklai, žetonai (Md) – 3843 vnt.;
Raštijos (R) – 276 vnt.;
Dailė (D) – 269 vnt.;
Atspaudai, atvirukai, pašto ženklai, vokai ir kt. (AT) – 5880 vnt.;
Fotonuotraukos ir foto negatyvai (F) – 224 vnt.;
Archeologija (A) – 139 vnt.;
Karaimika (K) – 21 vnt.;
Numizmatika: monetos (NM) – 138 vnt.;
Etnografija (E) – 28 vnt.
Medininkų pilies skyrius (M) – 11 vnt.
Banknotai, čekiai (NB) – 55 vnt.
pagalbinio fondo – 2962 vnt., iš jų :
pagalbinis (P ir FP) – 26 vnt.;
archeologijos pagalbinis (AP) – 2936 vnt.
Muziejui padovanoti 203 eksponatai. Surašyta 12 dovanojimo aktų.
Birželio 1-2 d. vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai numanomo Strošiūnų
pilkapyno vietoje (Elektrėnų sav.).
Parengtas žvalgomųjų archeologinių tyrimų spėjamo Pagulbinių kapinyno
vietoje projektas.
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O.Ševeliov

U.Budvydas

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo
aktų, įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)
2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius)

Surašyti 115 eksponatų
priėmimo- perdavimo nuolat
saugoti aktus, įrašyti gautus
eksponatus į pirminės
apskaitos knygą (GEK-ą).
Suinventorinti 10160
eksponatų. Iš jų: pagrindinio
fondo – 7360, pagalbinio
fondo – 2800.
Pildyti eksponatų apskaitos,
inventoriaus, būklės,
topografijos ir kitų muziejaus
veiklai reikalingas kartotekas.

Į pirminę apskaitos (GEK-o) knygą įtraukta 11333 pagrindinio rinkinio
eksponatų.
Parašyti 132 eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktai, sutvarkyta
Fondų komplektavimo komisijos posėdžių dokumentaciją.

I.Senulienė
O.Ševeliov

Suinventorinta 10820 eksponatų.
Pagrindinio fondo – 7387, pagalbinio fondo – 3433.

V.Narvidas

Išrašytos 2723 eksponatų apskaitos ir inventoriaus kortelės.

I.Senulienė

Pildyti aktų registravimo
knygas, pagrindinius ir
pagalbinius muziejaus
eksponatų apskaitos
dokumentus
1. Siekti tinkamų sąlygų
eksponatų apsaugai,
saugojimui ir eksponavimui.
2. Užtikrinti tinkamą
ekspozicijos salių ir saugyklų
įrangą bei apsaugą.
3. Bendradarbiaujant su
muziejaus apsaugos tarnyba,
darbuotojais, atsakingais už
priešgaisrinę saugą ir
apsaugos sistemų darbą,
užtikrinti muziejaus patalpų ir
rinkinių apsaugą.
4. Kontroliuoti saugyklų,
ekspozicijų ir parodų salių
tvarką ir švarą, saugyklų ir
ekspozicijų salių temperatūrą,
drėgmę, šviesos poveikį
eksponatams.

Pildytos aktų registravimo knygos, pagrindiniai ir pagalbiniai muziejaus
eksponatų apskaitos dokumentai.

I.Senulienė

Muziejaus eksponatų apsauga buvo vykdoma pagal patvirtintą 2005 m.
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV – 716 „Muziejuose esančių rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo instrukciją“, muziejaus Apsaugos skyriaus nuostatus.
1. Kartą per mėnesį organizuotos sanitarinės dienos ir jų metų tinkamai
išvalytos saugyklos, ekspozicijos ir parodų salės.
2. Kiekvieną dieną stebėta bei reguliuota saugyklų ir ekspozicijų salių
temperatūra, drėgmė, šviesos poveikis eksponatams.

I.Senulienė
G.Jonikienė
G.Krikštopaitis

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
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3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių eksponatų
skaičius, tikrinimo rezultatai)

3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų
skaičių),

5. Nuolat stebėti eksponatų
būklę saugyklose, organizuoti
kas mėnesį sanitarines dienas
muziejaus ekspozicijose ir
saugyklose.
1. Patikrinti Trakų salos pilies
vakarinių kazematų
ekspozicijos eksponatus ( 9-12
salės), sudaryti naujus
patikrintų ekspozicijos salių
eksponatų topografinius
sąrašus.
2. Baigti tikrinti etnografijos
(šifras E) rinkinį (1500
eksponatų), sudaryti
eksponatų saugojimo vietų
topografinius sąrašus.
3. Patikrinti 3000
fotonuotraukų rinkinio (šifras
F) ir 2000 raštijos rinkinio
(šifras R) eksponatų. Sudaryti
patikrintų eksponatų
saugojimo vietų topografinius
sąrašus.
4. Tęsti istorijos rinkinio
(šifras I) spaudų grupės ir
numizmatikos rinkinio (šifras
NM) medalių grupės
saugojimo vietų topografinių
sąrašų sudarymą.
Konservuoti 450 eksponatą. Iš
jų:
1. 344 archeologinius
radinius;
2. 6 dailės eksponatus;
3. 100 istorinio metalo
eksponatų.
Restauruoti 51 eksponatą. Iš
jų:
1. 6 dailės eksponatus;
2. 14 medžio eksponatus;
3. 16 keramikos ir stiklo
eksponatų;
4. 15 archeologijos radinių.

Patikrinti Trakų salos pilies Vakarinių kazematų 9-12 ekspozicijos salių
eksponatai, sudaryti nauji patikrintų ekspozicijos salių eksponatų topografiniai
sąrašai.
Vykdytas etnografijos (šifras E) rinkinio tikrinimas. Sudaryti lovatiesių,
rankšluostinių ir kryžių saugojimo saugykloje topografiniai sąrašai.
Vykdytas raštijos rinkinio (šifras R) tikrinimas. Sudaryti patikrintų eksponatų
saugojimo vietų topografiniai sąrašai.
Vykdytas sidabrinių eksponatų, eksponuojamų Trakų salos pilyje, spec. rinkinio
(Au) tikrinimas. Sudaryti patikrintų eksponatų saugojimo vietų topografiniai
sąrašai.
Patikrinti 3000 fotonuotraukų rinkinio (šifras F) ir 2000 raštijos rinkinio
(šifras R) eksponatų. Sudaryti patikrintų eksponatų saugojimo vietų
topografiniai sąrašai.
Tęsiamas istorijos rinkinio (šifras I) spaudų grupės ir numizmatikos rinkinio
(šifras NM) medalių grupės saugojimo vietų topografinių sąrašų sudarymas.

O.Ševeliov

Konservuota 176 eksponatų. Iš jų:
2 dailės eksponatai (grupė D);
54 archeologiniai radiniai (grupė A);
120 istorinio metalo eksponatai (grupė I);

R.Mečkovskienė

Restauruota 190 eksponatų. Iš jų:
6 dailės eksponatai (grupė D);
10 medžio eksponatai (grupė I);
14 keramikos ir stiklo eksponatai (grupė I);
160 archeologinių radinių (grupė A).
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3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)

Organizuoti 4 Restauravimo
tarybos posėdžius.

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų,
salių kiekį, atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

Tikrinti eksponatų saugojimo
sąlygas 11 muziejaus saugyklų
ir 31 muziejaus ekspozicijų
salėje.

3.5. Kiti darbai

Tęsti kultūros vertybių
(eksponatų) vertinimą tikrąja
verte ir įvertinti 3000
eksponatų.

Įvertinta tikrąja verte 3418 eksponatų (449 521 EUR).

Pasiekti, kad muziejuje
apsilankytų 353000 lankytojų
(įskaitant renginių lankytojus).
Trakų salos pilį

2015 m. muziejuje apsilankė 362593 lankytojai. Iš jų:
Trakų salos pilyje
- 327021
Medininkų pilyje
- 13904
S.Šapšalo karaimų tautos muziejuje - 4990

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

Įvyko 4 restauravimo tarybos posėdžiai, surašyti 4 protokolai.
2015-01-14, POSĖDIS 1, PROTOKOLAS Nr. 1. Svarstyti klausimai:
1. Dėl prevenciškai konservuotų, restauruotų darbų 2014 m. priėmimo.
2. Dėl restauravimo skyriaus restauratorės Renatos Mečkovskienės
archeologinio metalo prevencinio konservavimo, restauravimo plano 2015 m.
patvirtinimo.
3. Dėl restauravimo skyriaus medinių baldų restauratoriaus Virginijaus
Stančiko restauravimo plano 2015 m. patvirtinimo.
4. Dėl restauravimo skyriaus restauratoriaus Simono Senulio istorinio metalo
prevencinio konservavimo, restauravimo plano 2015 m. patvirtinimo.
5. Dėl restauravimo skyriaus restauratorės Daimos Kondrataitės molbertinės
tapybos prevencinio konservavimo, restauravimo plano 2015 m. patvirtinimo.
6. Dėl restauravimo pagal sutartis 2015 m. 2015-05-06, POSĖDIS 2,
PROTOKOLAS Nr. 2. Svarstyti klausimai:
1. Dėl sidabrinių druskinių ir sidabrinių stiklinių laikiklių iš St. Žukausko
kolekcijos konservavimo-restauravimo ir paruošimo eksponavimui parodoje.
2. Dėl Vytauto portreto TIM L restauravimo.
3. Dėl I kategorijos restauratoriaus Ričardo Zdanavičiaus restauruotos
skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“ (XIX a., autorius nežinomas, aukštis 47
cm., plotis 16 cm., storis 10 cm) priėmimo.
2015-09-09, POSĖDIS 3, PROTOKOLAS Nr. 3. Svarstytas klausimas:
1. Dėl riterio šalmo kopijos, šarvų kopijos dalies - rankos apsaugos, šarvų
kopijos dalių - šarvinių pirštinių iš edukacinės klasės, restauravimo.
2015-09-30, POSĖDIS 2, PROTOKOLAS Nr. 2. Svarstyti klausimai:
1. Dėl Simono Senulio, trečios kategorijos istorinio metalo restauratoriaus
stažuotės LDM P.Gudyno restauravimo centre.
2. Dėl archeologijos eksponatų restauravimo.
3. Dėl grąžintų iš LDM P.Gudyno retauravimo centro restauruotų
archeologijos, stiklo ir keramikos eksponatų.
Nuolat tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos, kontroliuotos saugyklų,
ekspozicijų ir parodų salių tvarka ir švara, saugyklų ir ekspozicijų salių
temperatūra, drėgmė, šviesos poveiki eksponatams.
6 kartus organizuotos sanitarinės dienos muziejaus ekspozicijose ir saugyklose.
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O.Ševeliov

I.Senulienė,
V.Vaičiulienė
D.Sabaitienė
M.Tininis,
V.Alvikas
O.Ševeliov

B.Balčytienė

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada
vyko)

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

- 335000
Medininkų pilį
- 11000
S.Šapšalo karaimų tautos
muziejų - 4000
Sakralinio meno ekspoziciją
- 3000

Sakralinio meno ekspozicijoje
- 4182
Muziejaus renginių lankytojai
- 12496
Iš jų:
moksleivių
– 74395;
pensininkų
– 39726;
užsieniečių
– 165581;
suaugusių Lietuvos piliečių – 82891.
Muziejų aplankė 251134 pavieniai ir 111459 organizuotų lankytojų.

Organizuoti 280 edukacinių
užsiėmimų.
1. „Viduramžių karyba“.
Programa skirta tiek
moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje.
2. „Ką byloja herbai“. Programa
skirta tiek moksleiviams. Vyks
Trakų salos pilyje edukacinėje
klasėje.
3. „Trakų pilys kovose su
kryžiuočiais“. Programa skirta
tiek moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje.
4. „Nuo Saulės iki Oršos – karinių
pergalių paslaptis“. Programa
skirta tiek moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje.
5. „Lietuvos pinigų istorija“.
Programa skirta tiek
moksleiviams, tiek ir
suaugusiems. Vyks Medininkų
pilyje.
Parengti 2 edukacinius
užsiėmimus:
1. „Pasivaikščiojimas su Vytautu
Didžiuoju“. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje bei
pilies teritorijoje.
2. „Inkvizicija viduramžių
laikotarpiu“. Vyks Trakų salos
pilyje edukacinėje klasėje bei
pilies teritorijoje.

2015 m. pravesti 194 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose apsilankė 3275 žmonės.

1. Vykdyti tradicinį muziejaus
ir Vilniaus „Lėlės“ teatro
kultūrinį - edukacinį projektą.

Muziejuje organizuota 15 renginių:
1. Tarptautinis smiginio (DARTS) turnyras. Kovo 9–10 d., Trakų salos pilies
didžioji menė.

B.Balčytienė

32 edukaciniai užsiėmimai vyko Medininkų pilyje.
162 edukaciniai užsiėmimai pravesti Trakų salos pilyje.
„Lietuvos pinigų istorija“ - 32 užsiėmimai.
„Viduramžių karyba“ - 139 užsiėmimai.
„Ką byloja herbai“ - 18 užsiėmimų.
„Inkvizicija viduramžiais“ - 1 užsiėmimas.
„Šventieji sakralinio meno ekspozicijoje“ - 2 užsiėmimai.
„Trakų pilys kovose su kryžiuočiais“ - 1 užsiėmimas.
„Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ - 1 užsiėmimas.
Parengti 2 nauji edukaciniai užsiėmimai:
1. „Pasivaikščiojimas su Vytautu Didžiuoju“. Vyksta Trakų salos pilyje
edukacinėje klasėje bei pilies teritorijoje.
2. „Inkvizicija viduramžiais“. Vyksta Trakų salos pilyje edukacinėje klasėje bei
pilies teritorijoje.
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B.Balčytienė

2. Organizuoti renginį
„Muziejaus naktis“.
3. Organizuoti „Viduramžių
šventę Trakų pusiasalio
pilyje“.
4. Organizuoti šventę „Senųjų
amatų dienos Trakų salos
pilyje“.
6. Organizuoti viduramžių
kultūros šventę Medininkų
pilyje.
7. Surengti Vytauto Didžiojo
mirties metinių paminėjimą.

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių)

6. Kita veikla

Talpinti muziejaus interneto
svetainėje informaciją apie
renginius, parodas, naujas
ekspozicijas, muziejaus
veiklos planą, ataskaitas.
Pildyti internetinės svetainės
www.trakaimuziejus.lt
archyvą.
Aptarnauti
5
lankytojus
saugyklose, suteikti jiems
informaciją apie eksponatus,
Lankytojai privalo pateikti
raštus ir nurodyti tikslus, kur
informacija apie muziejaus
eksponatus bus teikiama.
1. Organizuoti viktoriną „Ką
žinai apie šv. Joną Nepomuką
– Trakų miesto globėją?“
2. Atlikti 1 rinkos (lankytojų)
tyrimą.

2. Istorijos rekonstrukcijos klubų suvažiavimas. Medininkų pilis. Sausio 31 d.
3. Istorijos rekonstrukcijos klubų suvažiavimas. Medininkų pilis. Vasario 28 d.
4. „Muziejų naktis Trakų salos pilyje“. Gegužės 15 d.
5. „Viduramžių šventė Trakų pusiasalio pilyje“. Birželio 20 – 21 d.
6. Koncertinės įstaigos „Lietuvos nacionalinė filharmonija“ koncertas
„Muzikinis vitražas Atvelykiui“. Trakų salos pilis.
7. Koncertinės įstaigos „Lietuvos nacionalinė filharmonija“ koncertas
„Dominykas Vyšniauskas ir grupė“. Trakų salos pilis.
8. Koncertinės įstaigos „Lietuvos nacionalinė filharmonija“ koncertas „Tas
rankų švelnumas“. Trakų salos pilis.
9. Koncertinės įstaigos „Lietuvos nacionalinė filharmonija“ koncertas „Džiazas
ant vandens“. Trakų salos pilis.
10. „Senųjų amatų dienos“. Trakų salos pilis.
11. Akordeonistės Agnės Dūkštaitės akordeono koncertas. Medininkų pilis.
12. Paskaita „Šv. Jono Nepomuko kelias nuo Čekijos iki Lietuvos“. Trakų salos
pilis.
13. Koncertas „Vytauto Didžiojo laikų muzika“. Trakų salos pilis. 2015 10 24
14. Istorinis vakaras Vytautui Didžiajam atminti. Trakų salos pilis. 2015 10 27
15. Knygos „Sakmės apie Gervių tiltą“ pristatymas Trakų salos pilyje. 2015 11
13
Pildytas internetinės svetainės www.trakaimuziejaus.lt archyvas. Paskelbtas
viešųjų pirkimų planas, muziejaus veiklos ataskaitos ir planai. Pradėti
internetinio puslapio atnaujinimo darbai.
Muziejaus internetinę svetainę aplankė 39029 lankytojai.

V.Narvidas

Aptarnauti 5 muziejaus fondų lankytojai.
2 – mokslininkai (suteikta informacija apie archeologinius eksponatus, apie
eksponatus, susijusius su jotvingiais);
3 – studentai (informacija bus panaudota bakalauro darbuose ir darbe apie
porcelianą).

I.Senulienė

Organizuota viktorina „Ką žinai apie šv. Joną Nepomuką – Trakų miesto
globėją?“ Išaiškinti nugalėtojai.
Atliktas 1 rinkos (lankytojų) tyrimas: „Trakų salos pilies lankytojų apklausa“.
Tyrimo tikslai: išsiaiškinti, koks apsilankymo muziejuje tikslas, kokie lankytojų
poreikiai, ar domina muziejuje vykdomos edukacinės programos, iš kokių
šaltinių gauna informaciją apie muziejų ir jo veiklą, kas, lankytojų nuomone,
padidintų muziejaus patrauklumą, muziejaus teikiamų paslaugų kokybę.
Tyrimo išvados:
1. Apklausos analizė parodė, kad pagrindinis Trakų istorijos muziejaus
respondentas yra dirbanti moteris, priklausanti 26 - 40 amžiaus grupei, atvykusi
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B.Balčytienė

su šeima.
2. Dažniausiai informaciją apie renginius muziejuje randa interneto erdvėje.
3. Respondentas nėra pastovus muziejų lankytojas, lankosi muziejuje kartą per
metus ir rečiau, norėdamas paįvairinti laisvalaikį.
4. Dominuojantis respondentas mano, kad muziejaus vertei daro įtaką
eksponatų gausa, o patrauklumą gali padidinti šiuolaikiški ekspozicijų
sprendimai ir toliau didinamas eksponatų skaičius.
5. Muziejaus ekspozicijas vertina labai gerai, parodas ir papildomų paslaugų
įvairovę - gerai.
6. Edukacinėmis programomis domisi, bet apie jas turi mažai žinių.
7. Dominuojantis respondentas rekomenduotų kitiems apsilankyti Trakų
istorijos muziejuje.
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

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

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta,
laikas)

Parengti planuojamų parodų
teminius planus:
1. Atkurtai Lietuvos
Nepriklausomybei – 25 metai
2. Šv. Jonas Nepomukas –
Trakų miesto globėjas“. Trakų
Salos pilis,vakariniai
kazematai, 13-14 salės.
Parengti atnaujinamų 2
ekspozicijos salių koncepcijas
ir teminius planus „Vytautui
Didžiojo epochai“ ir „Žalgirio
mūšio pergalė (605 metinės)“.
Atnaujinti 2 ekspozicijos sales
Trakų salos pilyje, centrinių
rūmų ekspozicijoje, skirtas
Vytautui Didžiojo epochai ir
Žalgirio mūšio pergalei (605
metinės)“.
Organizuoti 9 parodas
muziejuje:
1. Sidabriniai monetomis ir
medaliais puošti daiktai.
Trakų salos pilis, Lobių salė.
2. Atkurtai Lietuvos
Nepriklausomybei – 25 metai
3. Virginijaus Bizausko
fotoparoda. Medininkų pilis.
4. „XIX a. graviūros“. Paroda
iš Gardino religijos istorijos

Parengti parodų teminiai planai:
1. Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 25 metai;
2. Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. Trakų Salos pilis, vakariniai
kazematai, 13-14 salės.
3. Atnaujinamos ekspozicijos salės „Vytautui Didžiojo epochai“
4. Atnaujinamos ekspozicijos salės „Žalgirio mūšio pergalė“.

O.Ševeliov
I.Senulienė

Atnaujintos 2 ekspozicijos salės Trakų salos pilyje, centrinių rūmų
ekspozicijoje, skirtos Vytautui Didžiojo epochai ir Žalgirio mūšio pergalei
(605 metinės)“.

I.Senulienė

Muziejuje eksponuota 10 parodų.
1. Sidabriniai monetomis ir medaliais puošti daiktai. Trakų salos pilis.
2. Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 25 metai. Trakų salos pilis.
3. Virgilijaus Bizausko fotografijų paroda iš ciklo „Pasivaikščiojimai“.
Medininkų pilis.
4. Paroda „Krikščionybės siužetai graviūrose. Italija, XIX a.“ Trakų salos pilis.
5. Paroda „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“. Trakų Salos pilis.
6. Juozo Kalinausko ir Linos Kalinauskaitės paroda „Lietuvos istorija
medaliuose“. Medininkų pilis.
7. Vitražų „Vytis“ pristatymas. Autorius N. Baublys. Trakų salos pilis,
centriniai rūmai, 2015 m. rugpjūčio 22 d.
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I.Senulienė
I.Senulienė
A.Zmejevskienė,
I.Senulienė
I.Senulienė
A.Zmejevskienė

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

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

muziejaus rinkinių. Trakų
Salos pilis, Vakariniai
kazematai, 16 salė.
5. „Šv. Jonas Nepomukas –
Trakų miesto globėjas“. Trakų
Salos pilis, vakariniai
kazematai, 13-14 salės.
6. Klaipėdos dailininkų
sąjungos darbų paroda.
Medininkų pilis.
7. Miestų merų ir universitetų
rektorių regalijų paroda.
Autoriniai V.Bizausko darbai.
Medininkų pilis.
8. Mariaus Liugailos
atminimui. Jo darbų paroda.
Medininkų pilis.
9. Sidabriniai stiklinių dėklai.
Iš St.Žukausko kolekcijos.
Trakų Salo pilis, vakariniai
kazematai, 16 salė.
Organizuoti 4 parodas kituose
muziejuose ir institucijose:
1. „LDK pilys“. UAB „Metalo
forma“ paveikslai. Lenkija,
Olštyno savivaldybė.
2. „XVI - XX a. taupyklės ir
monetinės“. Iš Trakų
muziejaus rinkinių. Lenkija,
Pamario Kujavijos vaivadija,
Grudziondzo muziejus.
3. „Vyriški aksesuarai XIX –
XX a. pr.“ Iš TIM rinkinių.
Baltarusija, Minskas, Jankos
Kupalos muziejus.
4. „Pasaulio valstybių
apdovanojimai“. Iš TIM
rinkinių. Gardino religijos
istorijos muziejuje.
Parengti 53 virtualias parodas:
1. 52 virtualias parodas
„Muziejus laikraštyje“
internetiniame tinklalapyje
www.trakaimuziejus.lt
2. 1 virtualią parodą „Šv.

8. Petro Rakštiko grafikos darbų paroda „Bamba“. Trakų salos pilis.
9. Paroda „Stot! Humoras eina!“. Trakų salos pilis.
10. E. Senapėdienės fotoparoda „Atgarsiai. Senųjų Rytprūsių palikimas“. 2015
11 03. Trakų salos pilis.

Muziejus eksponavo 6 parodas kituose muziejuose ir institucijose:
1. „LDK pilys“. UAB „Metalo forma“ paveikslai. Lenkija, Olštyno
savivaldybė.
2. „XVI - XX a. taupyklės ir monetinės“. Iš Trakų muziejaus rinkinių.
Lenkija, Pamario Kujavijos vaivadija, Grudziondzo muziejus.
3. „Vyriški aksesuarai XIX –XX a. pr.“ Iš TIM rinkinių. Baltarusija,
Minskas, Jankos Kupalos muziejus.
4. „LDK pilys“. UAB „Metalo forma“ paveikslai. Lenkija, Žalgirio
mūšio muziejus Stenbarke.
5. „Taupyklės ir monetinės XVI - XX a.“ Olštyno Varmijos ir Mozūrų
muziejaus padalinyje Mrongovo muziejuje. 2015 10 07
6. „Šv. Jonas Nepomukas“ Raseinių krašto istorijos muziejus. 2015 10 05

2015 m. surengtos 53 virtualios parodos:
1. 52 virtualios parodos „Muziejus laikraštyje“ internetiniame
tinklalapyje www.trakaimuziejus.lt ;
2. 1 virtuali paroda „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“
tinklapyje www.limis.lt
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A.Zmejevskienė
I.Senulienė
I.Senulienė

I.Senulienė

I.Senulienė
O.Ševeliov

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba
(autorius, pavadinimas, apimtis)

Jonas Nepomukas – Trakų
miesto globėjas“ tinklapyje
www.limis.lt
1. Paroda „XVI - XX a.
taupyklės ir monetinės“. Iš
TIM rinkinių. Lenkija,
Pamario Kujavijos vaivadija,
Grudziondzo muziejus – 212
eksponatų.
2. Paroda „XIX – XX a. pr.
vyriški aksesuarai“. Iš TIM
rinkinių. Minskas, J. Kupalos
muziejus – 236 eksponatai
3. „Pasaulio valstybių
apdovanojimai“. Iš TIM
rinkinių. Gardino religijos
istorijos muziejui – 50
eksponatų.
4. Vytauto Didžiojo karo
muziejaus parodoms – 10
eksponatų (medaliai ir
skulptūra)
5. Lietuvos nacionaliniam
muziejui parodai – 46
eksponatai (apdovanojimai)
Sukurti 1 naują e.paslaugą:
info terminalą atnaujintose
ekspozicijos salėse.
Parengti ir išleisti 4 leidinius:
1. Leidinį „Medininkų pilies
ekspozicijos vadovas“. Iš
serijos „Muziejaus
ekspozicijos“
2. Parodos „Šv. Jonas
Nepomukas – Trakų miesto
globėjas“ katalogą.
3. Leidinį „Sidabro dirbiniai,
dekoruoti monetomis ir
medaliais“. Iš serijos
„Muziejaus rinkiniai“
4. Leidinį „Pypkės“. Iš serijos
„Muziejaus rinkiniai“

1. Pamario (Kujavijos vaivadija, Lenkija), Grudziondzo muziejui, parodai „XVI
- XX a. taupyklės ir monetinės“ paskolinta 212 eksponatų.
2. J. Kupalos muziejui (Minskas, Baltarusija) parodai „Vyriški aksesuarai
XIX–XX a. pr.“ paskolinta 236 eksponatai.
3. Raseinių krašto istorijos muziejui parodai „Šv. Jonas Nepomukas“ paskolinti
129 eksponatai.

I.Senulienė
O.Ševeliov

V.Narvidas

Parengti ir išleisti leidiniai:
1. Parodos „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ katalogas.
Tiražas 400 egz.
2. Medininkų pilies ekspozicijos vadovas (lietuvių kalba). Tiražas 1000
egz.
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I.Senulienė
O.Ševeliov

2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas,
leidinys)

Parengti ir išleisti 9
informacinius leidinius:
1. Lankstinuką „Sakralinio
meno ekspozicija“ rusų, lenkų
ir vokiečių kalbomis.
2. Lankstinuką „Medininkų
pilis“ rusų, lenkų, anglų ir
vokiečių kalbomis.
3. Virginijaus Bizausko
fotoparodos plakatą ir
kvietimus.
4. Parodos „XIX a. graviūros“
plakatą ir kvietimus.
5. Parodos „Šv. Jonas
Nepomukas – Trakų miesto
globėjas“ plakatą ir kvietimus.
6. Parodos „Klaipėdos
dailininkų sąjungos darbų
paroda“ plakatą ir kvietimus.
7. Parodos „Miestų merų ir
universitetų rektorių regalijos“
plakatą ir kvietimus.
8. Parodos „Mariaus Liugailos
atminimui“ plakatą ir
kvietimus.
9. Parodos „XVI - XX a.
taupyklės ir monetinės“
plakatą ir kvietimus.
Parengti 52 straipsnius
projektui „Muziejus
laikraštyje“.

2015 m. išleisti informaciniai leidiniai:
1. Virginijaus Bizausko fotoparodos plakatas (liet. Kalb.)
2. Kvietimai į Virginijaus Bizausko fotoparodą.
3. Parodos „XIX a. graviūros“ plakatas.
4. Kvietimai į parodą „XIX a. graviūros“.
5. Parodos „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“ plakatas
6. Kvietimai į parodą „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas“.
7. Parodos „Klaipėdos dailininkų sąjungos darbų paroda“ plakatas.
8. Kvietimai į parodą „Klaipėdos dailininkų sąjungos darbų paroda“.
9. Parodos „Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 25 metai“ plakatas ir
kvietimai.
10. E. Senapėdienės fotoparodos „Atgarsiai. Senųjų Rytprūsių palikimas“
plakatas ir kvietimai.

I.Senulienė

Projektui „Muziejus laikraštyje“ parengti ir laikraščiuose „Galvė“, „Elektrėnų
žinios“, „Voruta“ bei internetiniame puslapyje www.trakaimuziejus.lt paskelbti
52 straipsniai (Skliausteliuose nurodytas eksponuotų daiktų skaičius). Viso
eksponuota - 165 eksponatai:
1. Zmejevskienė A. Tarpukario patriotiniai sveikinimo atvirukai. (4)
2. Poviliūnas V. Adomas Jurgis Čartoriskis. (2)
3. Tenešis V. Antanas Baranauskas - ne tik vyskupas. (1)
4. Budvydas U. Šachmatai – senoji diduomenės pramoga. (9)
5. Zalys S. T. Kosciuškos sukilimo pinigai. (4)
6. Petrauskas T. Igno Musteikio nuopelnai Lietuvai. (2)
7. Pavilonienė D. Jonas Smilgevičius – Nepriklausomybės akto signataras. (1)
8. Poviliūnas V. Rotary veiklai 110 metų. (2)
9. Tenešis V. Kazys Škirpa – pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris. (1)
10. Narvidas V. Kovo 11-osios aktui – 25 metai. (2)
11. Varankevičius D. Profesorius Korado Džini ir karaimai. (1)
12. Poviliūnas V. Gabrielius Narutavičius – pirmasis Lenkijos prezidentas. (2)
13. Petrauskas T. Reformatorius Antanas Tyzenhauzas. (2)
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I.Senulienė

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Petrauskė E. Velykiniai Vilniaus krašto atvirukai. (2)
Budvydas U. Senieji svorio matai – svarstyklės ir svareliai. (20)
Jonikaitė A. Kultūros paminklų apsaugos diena. (2)
Petrauskas T. Vladislovo IV Vazos ir jo sutuoktinių portretai. (3)
Alvikas V. Fotografas Stanislovas Filibertas Fleris. (2)
Zalys S. Augusto II karūnacinis žetonas. (1)
Senulienė I. Šventasis Jonas Nepomukas – Trakų miesto globėjas. (3)
Tininis M. V-asis Trakų monetų lobis. (8)
Zalys S. Monetos, skirtos Mikalojui Radvilai Juodajam. (2)
Tenešis V. Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius. (1)
Narvidaitė V. Šv. Kazimieras Medininkuose: mitas ar tikrovė? (4)
Poviliūnas V. Jono Rustemo satyrinės kortos. (1)
Zmejevskienė A. Visuomenininkui Enziui Jagomastui - 145. (3)
Zmejevskienė A. „Birutės“ draugijos 130-osios įkurimo metinės. (2)
Petrauskas T. Žalgirio mūšio pergalei 605-eri metai. (4)
Zalys S. Napoleono III 1852 m. Garbės Legiono ordinas. (2)
Alvikas V. Tapytojas Leonardas Kazokas (Kazakevičius). (1)
Poviliūnas V. Vilniaus Žaliasis tiltas. (1)
Petrauskas T. 1655 m. Rusijos kariuomenės įsiveržimas į Vilnių. (2)
Petrauskas T. Krėvos sutarčiai 630 metų. (2)
Zalys S. Istorizmo stiliaus taurė su dangčiu. (1)
Tenešis V. Lietuva I Pasaulinio karo mūšiuose. (4)
Tenešis V. Dominikonų ordinui 800 metų. (1)
Narvidas V. A. Stulginskis – įaugęs į savo tėvynę ir tautą. (1)
Pavilonienė D. Matui Šalčiui – 125-eri. (2)
Senulienė I. Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijai 25 metai. (6)
Pavilonienė D. M. Daukšos katekizmui 420 metų. (1)
Zmejevskienė A. Žemės reformatoriui M. J. Krupavičiui – 130 metų. (2)
Narvidaitė V. Plytų įvairovė viduramžiais. (1)
Poviliūnas V. Šventasis Jackus. (2)
Petrauskas T. 575 Žygimanto Kęstutaičio mirties metinės. (1)
Varankevičius D. Josifas Grigulevičius. (2)
Tenešis V. Publicistas, leidėjas, redaktorius Martynas Yčas. (2)
Zmejevskienė A. Lietuvos Valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilingas.
(1)
48. Alvikas V. Tabako fabrikas „Broliai Šapšalai“. (2)
49. Zalys S. Didžiajam Vilniaus seimui – 110 metų. (4)
50. Petrauskas T. Juzefo Pilsudskio 80-osios mirties metinės. (2)
51. Petrauskė E. Kalėdos – angelų metas. (2)
52. Senulienė I. Kalėdinė Trakų pilies pasaka. (3)
Kiti straipsniai:
1. Tininis M. Kasmetinė istorinė rekonstrukcija Medininkų pilyje: [Trakų
istorijos muziejaus muziejininko – edukatoriaus straipsnis apie
renginius
Medininkų
pilyje]//(http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-ltrekomenduoja/kasmetine-istorine-rekonstrukcija-medininku21

2.

3.

pilyje/208681)
Tininis M. Medininkų pilis kviečia į šeimos dieną: [Trakų istorijos
muziejaus muziejininko – edukatoriaus straipsnis apie renginį
šeimoms
Medininkų
pilyje]// (http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-ltrekomenduoja/medininkai-kviecia-seimas/209805),
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-28-medininku-piliskviecia-i-seimos-diena/135562), http://alkas.lt/2015/09/28/medininkupilis-kviecia-i-seimos-diena ;
Tininis M. Gruodis Medininkų pilyje: [Trakų istorijos muziejaus
muziejininko – edukatoriaus straipsnis apie Medininkų pilį ir renginius
tarpušvenčiu]//http://lzinios.lt/lzinios/lzinios-lt-rekomenduoja/gruodismedininku-pilyje/215057

4. Moksliniai tyrimai (temos)
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)

Dalyvauti Rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos konferencijoje
„Etniškumas ir regioniškumas
XXI a. muziejuose“.

Balandžio 23 d. vyr. fondų saugotojas O.Ševeliov, karaimikos skyriaus vedėjas
V.Alvikas ir muziejininkas D.Abramenko ŠAM Fotografijos muziejuje
dalyvavo konferencijoje „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida:
inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir
galimybės“.

I.Senulienė

Parengti paskaitą „Šv. Jono
Nepomuko kelias nuo Čekijos
iki Lietuvos“

Parengta paskaita „Šv. Jono Nepomuko kelias nuo Čekijos iki Lietuvos“.
Balandžio 29 d. muziejininkas T.Petrauskas skaitė paskaitą „Lietuvos istorija:
nuo seniausių laikų iki 1269 m.“ Vievio kultūros centro Trečiojo amžiaus
universiteto klausytojams.
Rugsėjo 1 d. muziejininkas T.Petrauskas skaitė paskaitą „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės teritorinių sienų raida XIII – XVIII a.“ Pasieniečių mokyklos
kursantams.
Viešai pristatytos 52 temos iš projekto „Muziejus laikraštyje“.

V.Poviliūnas

Į kompiuterinę apskaitą įvesti
2950 įrašų apie eksponatus ir
2950 skaitmeninių vaizdų.

Į kompiuterinę apskaitą įrašyta 4016 eksponatų.

O.Ševeliov

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
(autorius, pavadinimas, vieta)

9. Kiti darbai

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų
į muziejaus duomenų bazę įrašų apie
eksponatus bei skaitmeninių vaizdų
skaičių)
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2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius

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

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

Į LIMIS sistemą suvesti 4016 archeologijos (šifras A), karaimikos (šifras K) ir
istoriniai (šifras I) rinkinių eksponatų.

O.Ševeliov

Atrinkti unikalius, istorinę,
etninę vertę turinčius
Karaimikos rinkinio
eksponatus.
Atrinkti unikalius, istorinę
vertę turinčius Archeologijos
rinkinio eksponatus.
Atrinkti Istorijos rinkinio
spaudų grupės eksponatus
pagal temas: herbinius,
rašmeninius.
Medininkų pilies skyriaus
eksponatus, esančius
ekspozicijoje
Suskaitmeninti 2950
eksponatų.

Atrinkti unikalūs, istorinę, etninę vertę turintys Karaimikos rinkinio eksponatai.
Atrinkti unikalūs, istorinę vertę turintys Archeologijos rinkinio eksponatai.
Atrinkti Istorijos rinkinio spaudų grupės eksponatai pagal temas: herbinius,
rašmeninius.
Atrinkti Medininkų pilies skyriaus eksponatai, esantys ekspozicijoje.

V.Alvikas
U.Budvydas
T.Petrauskas
M.Tininis,
V.Narvidaitė

Suskaitmeninta 4016 vnt. eksponatų.

O.Ševeliov

Dalyvauti projekte „Lietuvos
integralios muziejų
informacinės sistemos
(LIMIS) diegimas Lietuvos
muziejuose“, partneris LDM.
Skaitmeninti eksponatus,
informaciją apie juos talpinti
LIMIS sistemoje.
Dalyvauti LIMIS centro
organizuojamuose
mokymuose.

Dalyvauta projekte „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos
(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“: tvirtinti LIMIS posistemio
eksponatai.

O.Ševeliov

Balandžio 23 d. 3 muziejaus darbuotojai ŠAM Fotografijos muziejuje dalyvavo
konferencijoje „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida:
inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir
galimybės“.
Archeologijos eksponatų foto archyvas papildytas 1852 eksponatais.
Archeologijos skyriaus vedėjas U.Budvydas nufotografavo ir į archyvą
patalpino 770 eksponatų nuotraukas.
Muziejininkas D.Abramenko nufotografavo ir į archyvą patalpino 1082
eksponatų nuotraukas.

O.Ševeliov

Nufotografuoti 1000 vnt.
vertingiausių archeologijos
eksponatų ir papildyti foto
archyvą (500 – U.Budvydas,
500 – D.Abramenko)

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
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U.Budvydas

1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų,
jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų
informacinių pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)

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

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Parengti 13 spaudos
pranešimų apie muziejaus
parodas ir renginius. Apie 8
parodas:
1. Sidabriniai monetomis ir
medaliais puošti daiktai.
2. Virginijaus Bizausko
fotoparoda.
3. „XIX a. graviūros“.
4. „Šv. Jonas Nepomukas –
Trakų miesto globėjas“.
5. Klaipėdos dailininkų
sąjungos darbų paroda.
6. Miestų merų ir universitetų
rektorių regalijų paroda.
Autoriniai V.Bizausko darbai.
7. Mariaus Liugailos
atminimui.
8. Sidabriniai stiklinių dėklai.
Iš St. Žukausko kolekcijos.
Apie 5 renginius:
1. „Muziejaus naktis“.
2. „Viduramžių šventę Trakų
pusiasalio pilyje“.
3. „Senųjų amatų dienos
Trakų salos pilyje“.
4. Viduramžių kultūros šventę
Medininkų pilyje.
5. Vytauto Didžiojo mirties
metinių minėjimas.
Parengti reklamos kampaniją
parodai „Šv. Jonas
Nepomukas – Trakų miesto
globėjas“ projektui „2015 m.
Lietuvos muziejų kelio
renginiai „Liaudies meno
grožis“.

Parengta 16 spaudos pranešimų. Informacija apie muziejų žiniasklaidos
priemonėse skelbta 123 kartus. Iš jų:
- 98 kartus spaudos pranešimai paskelbti internetiniuose tinklapiuose;
- 16 kartus spaudos pranešimų pateikta spaudos agentūroms (ELTA, BNS ir
kt.);
- 5 kartų pranešimai ir straipsneliai skelbti laikraščiuose;
- 3 kartų informacija apie muziejų skambėjo radijo laidose;
- 1 kartus informacija apie muziejų rodyta televizijoje.

B.Balčytienė

Parengta reklamos kampanija parodai „Šv. Jonas Nepomukas – Trakų miesto
globėjas“ projektui „2015 m. Lietuvos muziejų kelio renginiai „Liaudies meno
grožis.

I. Senulienė.
B.Balčytienė

Organizuoti ir vesti teorinius praktinius seminarus „Trakų
miesto ir pilių istorija bei
Medininkų pilies istorija“.
TIM ekspozicijos. Gidų kursų

Balandžio 26 d. vesti teoriniai - praktiniai seminarai gidams „Trakų istorijos
muziejaus objektai ir jų ekspozicijos“.

B.Balčytienė

24

klausytojams.
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

Pagal poreikį dirbti su
praktikantais

Muziejuje praktiką atliko Alytaus kolegijos studentė D.Stefanovičienė.

A.Zmejevskienė
I.Senulienė

Priimti 30 sezoninių
darbuotojų. Atleisti 29
sezoninius darbuotojus.
Pagal poreikį dalyvauti
Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto
rengiamuose seminaruose ir
konferencijose eksponatų
skaitmeninimo tema.

Priimti 34 sezoniniai darbuotojai. Atleisti 29 darbuotojai.

V.Poviliūnienė

Vasario 5 d. Archeologijos skyriaus vedėjas U.Budvydas dalyvavo seminare
„Naujausiųjų informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje“.
Balandžio 21 d. vyr. muziejininkas V.Tenešis dalyvavo prof. R.Petrausko
paskaitoje „Aleksandras, kitaip Vytautas arba monarcho valdžia vėlyvųjų
viduramžių Europoje“.
Kovo 27 d. muziejininkas – edukatorius M.Tininis ir muziejininkė – edukatorė
V.Narvidaitė dalyvavo Kauno miesto muziejuje vykusiame seminare „Muziejų
edukacija: problemos ir sprendimai“.
Gegužės 06 d. vyr. muziejininkas V.Tenešis dalyvavo VU TSPMI paskaitoje
„Prievarta ir karas krikščioniškoje etikoje“.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas balandžio 21 d. dalyvavo prof.
R.Petrausko paskaitoje „Aleksandras, kitaip Vytautas arba monarcho valdžia
vėlyvųjų viduramžių Europoje“.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas dalyvavo konferencijos leidinio
„Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“ pristatyme Vilniaus universitete.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas dalyvavo archeologo Egidijaus Ožalo
viešoje paskaitoje „XIV–XV a. Vilniaus Žemutinė pilis ir jos pastatai“ Valdovų
rūmuose.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas dalyvavo konferencijoje „Lietuvos
totorių rankraščiai – nacionalinis turtas“ Vrublevskių bibliotekoje.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas dalyvavo paskaitoje apie viduramžių
rankraščių konservavimo problemas Vilniaus universiteto rankraščių
restauravimo centre.
Karaimikos skyriaus vedėjas V.Alvikas dalyvavo archeologės Rasos
Valatkevičienės viešoje paskaitoje „XIV–XV a. papuošalai Vilniaus Žemutinės
pilies archeologijos duomenimis“ ir istorikės dr. Rūtos Čapaitės viešoje
paskaitoje „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kasdienio gyvenimo detalės
to laiko aukščiausio politinio elito kasdienybės kontekstuose“ Valdovų
rūmuose.

V.Alvikas

Stažuotis LDM P.Gudyno
restauravimo centre.
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R.Mečkovskienė

3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės išlaidos)

Suinventorinti
2015
m.
muziejaus įsigytas knygas.
Sutvarkyti ir patvirtinti LR
Kultūros ministerijos archyve
ilgo ir nuolatinio saugojimo
2013 m. bylų aprašu.
Į
LIMIS
sistemą
suvesti
informaciją apie 500 knygų ir
leidinių.
Atlikti kapitalinį tiltų į Trakų
salos pilį remontą.
Atlikti Trakų salos pilies
gynybinės sienos, vartų ir
bokštų
neatidėliotinus
tvarkymo bei remonto darbus.
Atlikti remonto darbus Trakų
salos pilyje: pakeisti laiptus ir
galerijas
vakariniuose
kazematuose,
pakeisti
perėjimo per fosą turėklus.
Atlikti
medinių
namelių,
naudojamų
muziejaus
šventėse remontą;
pagaminti naujus namelius
Atlikti S.Šapšalo karaimų
tautos muziejaus skyriaus
kabineto remontą.
Atlikti
archyvo
patalpų
remontą.
Archyvo
patalpose, prie
garažo
įrengti
staliaus
dirbtuvę.
Atlikti edukacinės klasės
pastogės apšiltinimo darbus.

Suinventorinta 350 knygų, į LIMIS sistemą suvesta informacija apie 346
leidinių. Sutvarkyti ir suderinti su LR Kultūros ministerija muziejaus 2013 m.
ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai ir 2016 m. bylų aktai.

A.Grigonytė

Atliktas kapitalinis tilto į Karvinės ir Pilies salas Galvės ežere (unikalus
numeris 7998-2037-7010) remontas.

G.Jonikienė

Inventorinti
ilgalaikį
ir
trumpalaikį turtą, nurašyti
susidėvėjusį turtą.

Nurašytas susidėvėjęs turtas. Per 2015 m. ilgalaikio turto nurašyta už 2030,23
Eu, o trumpalaikio nurašyta už 5832,57 Eu.

Darbai neatlikti, nes neskirtas finansavimas.

Atlikti remonto darbai Trakų salos pilyje: pakeisti laiptai ir galerijos
vakariniuose kazematuose, pakeisti perėjimo per fosą turėklai.

Atliktas medinių namelių, naudojamų muziejaus šventėse, remontas, pagaminti
nauji nameliai.
Remonto darbai S.Šapšalo karaimų tautos muziejaus pastate neatliekami, nes
vyksta teismo procesas dėl pastato nuosavybės.
Atliktas archyvo patalpų remontas.
Archyvo patalpose, prie garažo įrengta staliaus dirbtuvė.
Darbai nukelti 2016 m. apjungiant juos kartu su edukacinės klasės langų ir durų
keitimu.
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V.Narvidas

3. Kitų padalinių darbas

Fotografuoti eksponatus
eksponatų pasams;
archyvuoti nuotraukas
kompiuterinėse laikmenose;
fotografuoti eksponatus prieš
restauravimą ir po
restauravimo;
fotografuoti muziejaus
renginius, parodas ir oficialių
delegacijų svečius.

Direktorius
______________________________
(Vadovo pareigos)

Fotografuoti muziejaus renginiai ir oficialių delegacijų svečiai.
Nufotografuota 5198 vaizdai, jie sutvarkyti, retušuoti. Iš jų nufotografuota:
eksponatų pasams - 3234 vnt.;
LIMIS sistemai - 879 vnt.;
muziejaus renginių - 840 vnt.;
Katalogams - 140 vnt.;
fotofiskacija ūkio reikalams – 105 vnt.

___________________________
(parašas)

2016-02-15
______________________________
(Užpildymo data)
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K.Barišauskas,
A.Valužis

Virgilijus Poviliūnas
_____________________________________
(vardas, pavardė)

