
Forma patvirtinta Lietuvos
Respublikos kult[ros ministro 2009 m. 15 d.

[sakymuNr. [V-12

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS
2014 m. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis Planuojama Igyvendinimo terminai Atsakinei asmenys
I. ADMIMSTRACINE VEIKLA

l. Muziejaus tarybos darbas (numatomas
posedZiq skaidius ir svarstytini klausimai)

Organizuoti 2 muziejaus tarybos posedlius. Svarstomi muziejaus darbo
klausimai: muziejaus darbo planai, ataskaitos, ekspozicijos, parodos, leidiniai,
turimq l65q panaudojimas, iikiniai klausimai ir kt.

I-IV ketv. Direktor6
J.Zakaite

2. Muziejaus vidaus darbo tvarkq reguliuojandiq
dokumentq rengimas

Parengti muziejaus vie5qjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles taisykles.

Patobulinti muziejaus veiklos kontrolg ir reorganizuoti organizacinQ struktiire.
Parengti muziejaus dizainerio pareigybinius nuostatus.
Rengti kitus pagal muzieiaus poreiki reikalineus vidaus tvarkos dokumentus.

I ketv.

I -II ketv.

I-IV ketv.

Vie5qiqpirkimq
komisijos pirmininke
R. Dabulslryt6
Direklor€ J.Zakaita
Dir.pavaduotojas
Direklore J.Z*aitil

3. Sutardiqsu Lietuvos iruZsienio
organizacij omis rengimas

Sudaryti sutartis su Lietuvos ir uZsienio turizmo firmomis del muziejaus
lankymo ir paslaugrl teikimo.
Suderinti ir pasiraSyti kolektyving sutart[ su kultiiros darbuotdq profesine
sqiunga.
Pasira5yti bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto ir raiono mokvklomis

I-IV ketv. Direktor6 I.ZakaitC

4. Projektine veikla (paraiSkq rengimas: projekto
ir fondo pavadinimas)

Tgsti Europos regionines pl€tros fondo ir Lietuvos Respublikos valstyb€s
biudZeto leSomis finansuojamas projekto ,,K.auno D( forto muziejaus turizrno
paslaugq [vairov€s pletra" Nr.VP3- 1 .3-UM-02-V-02-0 l 4 ign,endinimq.

Teikti parai5kq LR kult[ros ministerijai del EEE finansinio mechanizrno
programos ,,Europos kultiiros paveldo ir menq [vairoves skatinimas" dvi5alio
fondo veikloms fi nansavimo.

Kartu su potencialiu partneriu i5 Norvegijos (Museum Vest) teikti parai5kq
Centrinei projektU valdymo afentUrai (CPVA) d€l tarptautines kiirybines
koprodukcijos projekto finansavimo pagal programos,,Europos kultiiros
paveldo ir menq [vairov6s skatinimas" I finansavimo kryptt.

Teikti parai5ka Europos Komisiios autentifikavimo tamvbos sistemoie pacal

I-IV ketv.

I-IIkew.

III-IV ketv.

I-II ketv.

Direktor6 J.Zal<afte
Vyr. buhalter6
V. GvergZdien€
Kauno tvirtoves
skpiaus veddjas
V. Orlov
Muziejininke
R. Dabuls$rt€
Kauno tvirtoves
skyriaus ved€jas
V. Orlov, Muziejininkd
R. Dabulskytd

Muzieiininkd



programos ,,Europa piliediams" I finansavimo krypt[ ,,Europos atmintis"
(prioritetin€ 100-qjq Pirmojo pasaulinio karo metiniq tema) ddl projekto
finansavimo.

Teikti parai5k4 Lietuvos kult[ros tarybai del muziejiniq ekspozicijq ir parodq
pritaikymo vaikams ir jaunimui projekto dalinio finansavimo.

I-II ketv.

I-II ketv.

II ketv.

II-III ketv

II-III ketv

II-III kew

I ketv.

R. Dabulslgrte

Muziejininke
R. Dabulskyt€

Muziejinink€
R. Dabuls$rt6

Muziejininke
R. Dabuls$rtd

Okupacijq skyriaus
veddja
V. Makarevidiend

Vyr. fondq saugotoja
A.Krilavidiend

Ry5iq su visuomene
skyriaus ved€ja
S.Savdic

Muziejinink6
R. Dabulslryt6

Teikti parai5k4Lietuvos kultiiros tarybai del muziejiniq ekspozicijq atnaujinimo
proj ekto dalinio fi nansavimo.

Teikti parai5k1Lietuvos kultiiros tarybai ddl muziejines veiklos projekto dalinio
finansavimo.

Gavus finansavimq ig5rvendinti projekt4,,Muziejiniq vertybiq - V. Ka5insko 1l
paveikslq i5 ciklo ,,Raudos" [sigijimas". Projekto vertd - 273 000 Lt. Parai3ka
vis dar vertinama.

Gavus finansavimq igyvendinti projektq,,Muziejiniq vertybiq restauravimas ir
prevencinis konservavimas". Projekto tikslas - kaliniq laiSfu ir dokumentq
restauravimas ir jq panaudojimas edukacinems programoms, ekspozicijose bei
virtualiose parodose. Projekto verte - 10 180 Lt. Parai5ka vis dar vertinama.

Gavus finansavimq igyvendinti edukacines programos parengimo projekta
,,Legendinis pabgimas: pabandyk pabegti ir tu" sukorimo. Projekto verte - 4l
495 Lt. Parai5ka vis dar vertinama.

Teikti parai5kqKulttiros paveldo departameto programai nekilnojamojo kultiiros
paveldo paZinimo skaidos projektui

5. Kiti darbai [rengti bilietq pardavimo kasose atsikaitymo banko kortelimis terminalq. I ketv. Muziejininkas
A.Petauslos

II. MUZIEJAUS RINKINIAI
l. Eksponaq [sigijimas
l. l. Rinkiniq komisijos darbas (numatomas
posedZiq skaidius ir svarstytini klausimai)

Organizuoti 12 posedZiq ddl eksponatq paskirstymo i pagrindinl ir pagalbin[
fondus, d€l eksponatq nura5ymo ar perkdlimo i5 pagalbinio fondo I pagrindin[
fond6 ddl eksponatq [vertinimo pinigine reiklme, d6l eksponatq inventorinimo
terminq vykdymo, del eksponatq konservavimo ir restauravimo, d€l eksponatq
saugojimo selygU, ddl eksponatq [sigijimo perkant i5 privadiq asmenq d€l
eksponatu skaitmeninimo ir LIMIS K vieSosios prieigos tvarkymo.

I-IV ketv.
RinkiniU
komplektavimo
komisijos pirmininkd
A. Krilavidiene

1.2. Eksponatrl [sigijimas (kokiu biidu, kiek, I
kokius rinkinius ketinama lsirytD

Surinkti 935 vnt. eksponaq i5 asmenq neatlygintinai,
apie 600 vnt. pagrindiniam fondui ir apie 335 vnt. pagalbiniam fondui:

o 200 vnt. Pirmoio pasaulinio karo tematika.
I-IV kew.

Vyr. fondq saugotoja

Kauno tvirtov6s



o 150 vnt. Lietuvos Nepriklausomybes tematika.
o 450 vnt. eksponatq Lietuvos okupaciiqtema.
o 135 vnt. eksponatq muziejaus veiklos istorijai.
Pirkimo budu isieWi 5-7 vnt. eksponafu.

skyriaus muziej ininkai

Okupacijq skyriaus
muziejininkai

1.3. Ekspedicijos ir i5vykos (tikslas, vieta) Vykti I Lietuvos ir uZsienio archyvus rinkti informacijos naujoms
ekspozicijoms. Vykti pas buvusius tremtinius, politinius kalinius d€l eksponatq
prisiminimq fiksavimo, ikonoglrafines medZiagos rinkimo.

I-IV ketv. Muziejininkai

1.4. Kiti darbai Atrinkti i5 fondq ir paruo5ti i5davimui ir eksponavimui eksponatus ar jq kopijas. I-IV ketv. Rinkiniq apsk. ir
aDsaus. slcwius

2. Eksponatu apskaita
2.1. Pirmine apskaita (kiek numatoma i5ra5yti
pri€mimo aktq, ira5yti eksponatq Ipirmin6s
apskaitos knygas)

Suregistruoti I pirmines apskaitos knygas naujai gautus eksponatus (935 vnt.),
i5ra5yti 85 vnt. eksponatq priemimo aktq. I-IV ketv.

Vyr. fondq saugotoja

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatu)

Suinventorinti 1000 vnt. pagrindinio fondo fotografijos ir spaudos skyriaus
eksponatq. I-IV ketv.

Rinkiniq apskaitos ir
apsaugos skyrius

2.3. Kartotekos (numatomq iSra5yti korteliq
skaidius)

I5ra5yti kartotekai 935 vnt. kortelirl pagrindinio ir pagalbinio fondo
eksponatams. I-IV kew. Muziejininkai

2.4. NuaSymas, perk6limas (kiek numatoma
eksponatq nura5yti, perkelti ir kodel)

D6l blogos biikles nura5yti 15 vnt. pagalbinio fondo eksponatq. I5 pagalbinio
fondo perkelti apie 80 vnt. negatyvrl apie politinius kalinius I pagrindin[ fond4. I-IV ketv.

Rinkiniu
komplektavimo
komisija

2.5. Kiti darbai Vesti fondq dokumentacijos apskaitq.

Sudaryti topografinius sqra5us naujai gautiems eksponatams ir naujai
perduotiems eksponavimui eksponatams.

Nuskenuoti arba nufotografuoti naujai gautus eksponatus (935 vnt.), pagaminti
kontrolines nuotraukas ir prikliiuoti informacin6se kortel€se.

I-IV ketv

I-IV keW

I-W ketv

Vyr. fondq saugotoja
A.Krilavidiend
Rinkiniq
komplektavimo
komisija
Muziejinink6
O. Adomaitiend

3. Eksponatq apsauga ir priefiiira
3. l. Rinkiniq tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esandiq
eksponatq skaidiq)

Patikrinti 250 vnt. pagrindinio fondo numizrnatikos ir bonistikos eksponatr5
sutikrinti su topografiniais sqra5ais ir iSdavimu ekspozicijai. III ketv.

Rinkiniq
komplektavimo
komisijq
Rinkiniq apskaitos ir
aDsaugos skyrius

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatrl grupes ir kieki)

Konservuoti 20 vnt. pagalbinio fondo metalo eksponatq.
Restauruoti 30 vnt. elsponatq. I-IV ketv.

Vyr. fondq saugotoja
A.Krilavidiene
Muziejininkas
V.Petikdnas



3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posddZiq skaidius ir svarstytini klausimai)

Neplanuojama. Muziejuje ndra restauravimo tarybos.

3.4. Eksponatrl saugojimo s4lygrl tikrinimas
(nurodyti saugrklq saliq kieki)

Perkelti 64 vnt. pagrindinio fondo eksponatus (aprang4) i5 laikinq forto patalpq I
pagrinding saugyklq.
Sumontuoti papildomas lenfynas pagalbinio fondo saugykloje ir didelio formato
spaudos eksponatus i5d6styti sudarant jiems topografinius sqraius.
Patikrinti ekspozicijq salese eksponuojamq eksponatq biiklE bei jq atitikt[
topografiniuose slraluose (Kauno wirtoves l3-os kameros 78 vnt. eksponatq ir
poZemiq gabliuot€se esandius 72 vnt. eksponatq).
Patikrinti okupacijq muziejaus ekspozicijos gabliuotese esandiq 146 vnt.
eksponatq biiklq ir jq atitikt[ topografiniuose sqpa5uose.
I5 viso patikrinti 296vnt. eksponatu 3 sal€se.

I ketv.

I ketv.

Vyr. fondq saugotoja
A.Krilavidiene,
Rinkiniq
komplektavimo
komisija

3.5. Kiti darbai Atlikti tekstiles rankdarbiq vddinim4 (100 vnt.). III ketv. Rinkiniq apskaitos ir
aDsausos skvrius

III. LANKYTOru APTARNAVIMAS
I .Muziejq lankytoj ai (pagal fi lialus, tikslines
grupes)

Pritraukti ne maZiau kaip 52 000 lankytojq. IS jq 28 000 pavieniq lanlrytojU
14000 organizuotq lanlgrtojg 2000 renginiq dalyviq ir 8000 edukaciniq
Drosramu dalwiu.

I-IV ketv. Ry5iq su visuomene
skyrius

2. Edukacines programos (tpsiamq ir naujq
programqtemos, kokioms lankytojq grup€ms jos
skirtos, kur vyks)

Tgsti edukacines programas:
o ,,Ke Zinau apie Kauno tvirtovg?" (5-12 kl. mok.) (Kauno wirtov€s D( forto

muziejus).
o ,,Holokaustas Kauno D( forte II pasaulinio karo metais" (7-12 kl. mok.)

(Kauno tvirtov6s D( forto muziejus).
o ,,D( fortas - Kauno sunkiqiq darbq kaldjimo slg/rius" (5-12 kl. mok.)

(Kauno tvirtoves IX forto muziejus).
r ,,Kas greidiau suras i5ejimq i5 IX forto poZemiq?" (5-12 kl. mok.) (Kauno

wirtov€s IX forto muziejus).
r ,,Lobio paie5ka Kauno D( forto poZemiq labirintuose" (l-5 kl. mok.) (Kauno

tvirtovds IX forto muziejus).
o ,,Lietuvos gyventojq tremtys* (5-6 kl. mok.) (Okupacijq muziejus)

Parengti naujq edukacing program4 Kauno tvirtoves IX forte, skirtq Seimoms.
Organizuoti sezonines edukacijas,,Seimos savaitgalis muziejuje".
Parensti nauia edukacine orosrama suauzusiems Kauno tvirtovds IX forte.

I-IV ketv.

II ketv.

II ketv.

Ry5iq su visuomene
skyrius

Ry3iq su visuomene
skyrius

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) 2014 m. sausio 13 d. renginys, skirtas Laisves gyndjU dienai pamineti.
(okupaciiq muziejus) 

r.,

2014 m. geguZes 16 d. tarptautine akcija ,,Muziejq diena 2014", konferencija I
pasaulinio karo tema lO0-osioms karo metin€ms pamin6ti. (Kauno tvirtoves IX
forto muziejus)

I ketv.

II ketv.

RySiq su visuomene
skyrius
Skyriaus veddja
S. Savdic
Kauno tvirtov€s
skyrius



2014 m. geguZes 22 d. Renginys ,,Sielq takai",
vaikams atminti (Okupacijq muziejus)
2014 m. birZelio 14 d. renginys, skirtas Gedulo

skirtas Igarkoje mirusiems

ir vilties dienai paminai.
(Okupacijq muziejus)

2014 m, rugsejo m€n. renginys ,,Kauno IX forto muziejui - 55 metai". (Kauno
wirtoves IX forto muziejus)

2014 m. rugsejo 23 d. renginys, skirtas Lietuvos Zydq genocido dienai pamineti.
(Kauno tvirtoves D( forto muziejus, buvusi masiniq Zudyniq vieta)

2014 m. spalio 29 d. renginys, skirtas ,,DidZiajai akcijai" pamin€ti. (Kauno
tvirtoves IX forto muziejus, buvusi masiniq Zudynirl vieta)

I5 viso muzieiuie planuoiama suorganizuoti 7 renginius.

II ketv.

II ketv.

III ketv

III ketv

IV ketv

Ry5iq su visuomene
skyrius
Skyriaus vedeja
S. Savdic

4. Muziejaus intemeto svetaines pldtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)

Tgsti edukacines, muziejines veiklos vieSinimq pateikiant informacijq apie
vyksiandius ir [vykusius renginius, parodas, vykdomus projektus bei skelbiant
finansines ataskaitas, vielqiq pirkimq skelbimus. Vielinti informacijqinterneto
svetain€ie ne tik lietuviu, bet ir anglu kalba.

I-IV ketv. Ry5iq su visuomene
skyrius, muziej ininkas
V. PetrikCnas

5. Fondq lankytojq aptamavimas (kokius ir kiek
lankvtoiu olanuoi ama aptamauti)

tagal poreikl teikti metoding medZiag4 muziejaus ry5iq su visuomene skyriaus
darbuotoiams ir asmenims del artimuiu likimo iSsiai5kinimo. I-IV kew.

Rinkiniq apskaitos ir
aDsaugos skwius

6. Kita veikla

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
l. Ekspozicijq ir parodq teminiq planq bei
koncepcijq rengimas

Parengti naujos ekspozicijos,,Lietuvos nepriklausomyb6s atkiirimas 1989-1991
m." temin[planq

IV ketv. Okupacijq skyrius
V. Gutauskait6

2. Ekspozicijq atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filiala)

Tgsti ekspozicijos, skirtos Romui Kalantai, papildyta naujais eksponatais ir
dokumentais atnaujinimq (Okupacijq muziejus).

Tgsti ekspozicijos apie Nepriklausomos Lietuvos karininku kalinim4 ir Ziiti
Norilsko ir kituose sovietq lageriuose atnaujinim4 (Okupacijq muziejus).

Atnaujinti ekspozicijQ apie Kauno tvirtovg l2-oje kameroje (Kauno tvirtov6s D(
fortas).

I ketv.

II kew.

II-IV kew.

Muziej ininkd S.Jusaite,
muziejaus dizaineris

Skyriaus vedeja
V.Makarevidieni,
muziejaus dizainer6
Kauno tvirtovds
skyriaus vedejas
V. Orlov, muziejaus
dizainerd

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) Paroda Kauno IX forto okupacijrl muziejuje, skirta Sausio l3-osios [vykiams
pamindti. /',

A.KaraliUtCs pieSiniq paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomyb€s dienai pamindti
Kauno IX forto okupacijq muziejuje.

I ketv.

I ketv.

Muziejininkds
V.Gutauskaite,
V. Gedminiene

Dir. pavaduotoja
J. Menciiiniene



Paroda, skirta Igarkoje Zuvusiems vaikams atrninti Kauno D( forto okupacijq
muziejuje

Paroda ,,Vydio ir Tauro partizanq apygardq veikla", skirta Lietuvos apygardq
partizanq vadq istorinio suvaZiavimo 65-mediui pamineti Kauno IX forto
okupacijq muziejuje (kartu su Tremties ir rezistencijos muziejumi).

Fotografijrl paroda ,,Kauno D( forto muziejui - 55 metai", skirta muziejaus
atidarymo jubiliejui pamineti Kauno wirtov6s D( forto muziejuje.

II ketv.

II keW.

III ketv

II ketv.

III ketv

IV ketv

Muziejininkes
J.Stasytiene, S.Jusaite

Dir. pavaduotoja
J. Menciiiniene

Muziejaus dizainere

Muziejininkas
V.Petik€nas

Dir. pavaduotoja
J. Menciiinien€,
muziejininke S. Jusaite

Kauno tvirtoves
skyriaus ved6jas
V.Orlov, muziejininke
RDabulslMe

Paroda apie Kauno tvirtoves objeKus ,,Spalvotas karas", skirta I pasaulinio karo
Simtnediui pamin€ti Kauno tvirtoves D( forto muziejuje.

Paroda Kauno IX forto okupacijq muziejuje ,,Baltijos keliui - 25", skirta
prisiminti Baltijos Saliq siek[ taikiai atkurti valstybiq nepriklausomybg.

Kilnojama paroda ,,Baltic fort route" apie Europos Saliq tvirtoves ir jq
pritaikymq visuomenes poreikiams.

I5 viso muziejuje planuojama eksponuoti 8 parodas.

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

Pagal poreik[ planuojama eksponuoti kilnojamqi4 parod4,,I pasaulinis karas ir
Lietuva" keliuose Lietuvos miestq kraito muziejuose.

II-III ketv. Okupacijq skyrius
V. Makarevidiene

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)

Virtuali paroda,,Igarkos tremtiniai" www.9fortomuziejus.lt

Virtuali paroda,Kauno D( forto muziejui 55 metai" www.limis.lt

Virtuali paroda,,Tremtiniq tapybos darbai" www.limis.lt

R. Dichavidiaus meno darbu virtuali paroda www.limis.lt

II ketv.

II ketv.

IV ketv.

IV ketv.

Muziejininkas
V. PetrikCnas
Rinkiniq apskaitos
skyriaus muziejinink6
O.Adomaitien6
Ekskursijrl vadove
G.Kadauskait€

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(eksponatq skolinimas, kokioms parodoms, kokiq
ir kiek eksponatq planuojama skolinti)

Bendradarbiauti su Tremties ir Rezistencijos muziejumi d€l parodos ,,Vydio ir
Tauro partizanq apygardq veikla", skirtos Lietuvos apygardq partizanq vadq
istorinio suvaZiavimo 65-mediui pamineti, eksponavimo.

Bendradarbiauti su V5[,,Ikro paveldo centras" d€l kilnojamos parodos,,Baltic
fort route" eksponavimo Kauno IX forto muziejuje.

Bendradarbiauti su potencialiu partneriu i5 Norvegijos - Museum Vest d6l
tarptautines kiirybinds koprodukcijos projekto rengimo ir [grvendinimo.

kew

II-III ketv.

I-IV kew.

Dir. pavaduotoja
J. Menciiiniene

Muziejininke
R Dabulskyt6

Kauno wirtov6s
skyriaus ved6jas
V. Orlov

7. Kiti darbai

V. LEIDYBINE IRMOKSLINE VEIKLA



l. KaralogrS moksliniq ir kitq leidiniq [skaitant
elektroninius, rengimas ir leidyba

Parengti ir i5leisti atvirlaiSkiq katalog4 ,,Kauno IX forto muziejaus 55 meq
istorija".

Parengti ir i5leisti paZintin[ informacin[ leidin[ ,,Kauno tvirtoves IX fortas
(1902-1985 m.)"

III-IV ketv.

II-IV ketv.

Direktor6 J.7-akaitC,
muziejaus dizainere

Kauno tvirtoves
skyriaus vedejas
V. Orlov, muziejaus
dizainere

2. Informaciniq leidiniq (buklet6 kvietimq
plakatq ir kt.) rengimas ir leidyba

Parengti kvietimus, plakatus I muziejuje vyksiandius renginius ir parodq
pristatymus. I-IV ketv.

Ry5iq su visuomene
skyrius
Muziejininkai
Muzieiaus dizainere

3. Publikacijq kultiiros ir periodineje spaudoje
rengimas

Pagal poreikl ra5yti straipsnius apie muziejg jo veiklq parodas, ekspozicijas,
edukacing veiklq regionineje spaudoje, muziejaus internetin€je svetaindje. Teikti
informaciia soaudos atstovams aoie muzieiaus veikla.

I-IV ketv. Ry5iq su visuomene
skyrius
Muzieiininkai

4. Moksliniai tyrimai (temos) Atlikti mokslinius tyrimus apie Kauno tvirtovds dalyvavimq I pasauliniame kare
(1914-1915 m.)

I-IV ketv. Kauno Wirtov6s
skyriaus vedejas
V.Orlov
Muziejininkas
V.Petikenas

5. Moksliniq straipsniq rengimas Parengti 2 mokslinius straipsnius darbiniais pavadinimais:
o ,,Kauno tvirtoves vaidmuo I pasauliniame kare"
o ..Kauno tvirtoves gvnvba l9l5 m."

I-IV ketv. Kauno tvirtoves
skyriaus veddjas
V.Orlov

6. Moksliniq ir kitrl konferencijq rengimas
muziejuj e (tema" vieta)

Konferencija I pasaulinio karo tema, skirta l0O-osioms karo metinems pamineti
(1914-2014). Organizuojama Kauno IX forto muziejuje geguZes menesi, kartu
su renginiu,,Muziejq diena 201 4".

II ketv. Kauno tvirtoves
skyriaus vedejas
V. Orlov
Direkior6 L Zaka;iG
Muziejinink6
R. Dabulskvt€

7. Dalyvavimas mokslinese ir kitose
konferencijose ne muziejuje (temq vietq
dalwiai)

Dalyvauti konferencijose pagal gautus informacinius kvietimus. I-tV ketv. Muziejininkai

S.Prane5imai mokslinese konferencijose Pristatyti 2 mokslinius praneiimus Kauno IX forto muziejaus organizuojamoje
konferencijoje I pasaulinio karo tema.

Dalyvauti visose organizuojamose konferencijose (pagal kvietimus) I pasaulinio
karo tema ir pristabrti mokslinius prane5imus.

II ketv.

I-IV ketv.

Kauno tvirtov€s
skyriaus vedejas
V.Orlov
Muziejininkas
V.Petikenas

9. Kiti darbai Konsultuoti universiteq ir kolegijrl praktikantus, suteikti galimybes atlikti
praktikq muziejuje, teikti kitq.reikaling4 metoding ir moksling pagalbq
oraktikantams

I-IV ketv. Direktord J.Zakaitil
Muziejininkai

VI. RINKINry APSKAITOS
KOMPruTERZAVIMAS IR EKSPONATU
SKAITMENINIMAS



l. Kompiuterine apskaita (ei vykdoma, nurodyti
numatomq [vesti I muziejaus duomenq bazg [ra3q
aoie eksponatus bei skaifrneniniu vaizdu skaidiu)

[vesti I duomenq baze 935 vnt. eksponatg metaduomenis bei 935 vnt.
skaitmeninius vaizdus i5 85 eksponatrl priemimo aktq.

I-IV ketv. Rinkiniq apsaugos ir
apskaitos skyrius

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai) Ruo5ti duomenis perk6limui iLIMIS sistem4:
. Atrinhi reikalingus, geriausius pagal pasirinkt4 temq fotografinius

vaizdus
o Suvesti metaduomenis
o Sudarineti skaitrneniniqvaizdqs4raSus
r Sukelti skaitmeninius vaizdus I i5orinius diskus
o Sutikrinti duomenis prie5 patvirtinima bei ik€lima i LIMIS sistem4.

I-IV keW.
Vyr. fondq saugotoja
A.Krilavidiene

3. Eksponaq skaitmeninimas

3. l.Numatomq skaitmeninti eksponatq atranka
(nurodyti prioritetin[ kriterijry'-us: unikalumas,
turinys ir vert€, fizine biikle, amZius, r[iSis, tema,
kt.)

AtsiZvelgiant i unikalumA istoring vertg bei temas atrinkti eksponatus,
reikalingus muziejaus parodines, leidybines, edukacines, mokslines-tiriamosios
veiklos vykdymui bei pateikti kitas vertybes, kuriomis daZniausiai domisi ir
naudoi asi interesantai.

I-IV ketv. A.Krilavidiene
Vyr. fondq saugotda

3.2. Numatomq skaitmeninti eksponatq skaidius Suskaitmeninti 1500 vnt. eksponatg Siomis temomis:
o Pranci5kaus Porudio, Juozo Kvietinsko ir Edmundo Sirvinsko tapybos

darbai" - 40 vnt.
c 1949 m. iStremti i5 Lietuvos gyventojai (tremties jubiliejiniai metai -

65 m.) - 230 vnt.
. Paminklai ir obeliskai Lietuvoje )O( a. - 130 vnt.
o Nepriklausomos Lietuvos kariuomenes karininkai kalinti Norilske -

170 vnt.
o Lietuvos gyventojai-tremtiniai Intoje - 350 vnt.
o Lietuvos gyventojai- tremtiniai Vorkutoje - 250 vnt.
r Magadano lageriq kaliniai - 150 vnt.
o Tai5eto laseriukaliniai- l80vnt.

I-IV ketv. Rinkiniq apskaitos
skyriaus muziejininke
O.Adomaitien€
Ekskursijq vadove
G.Kadauskait€

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

Tgsti dalyvavimq projekte ,,Lietuvos integralios muziejq informacines sistemos
(LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose". AtsiZvelgiant I LIMIS paskelbtas
aktualijas skaitmeninimo ir vie5inimo srityje, i5 muziejaus fondq atrinkti
eksponatus Siomis temomis:

o Art€jantis Lietuvosnepriklausomyb6s 100-metis
o Pirmasis pasaulinis karas
o Lietuvos muziejq lobiai
o Lietuviu liaudies menas

Dalyvauti igyvendinant tarptaut#i projekt4,,Europeana Photographl'.
Planuoiama suskaitmeninti ir pateikti 480 vnt. eksponatu.

I-IV ketv. Rinkiniq apskaitos ir
apsaugos skyriaus
muziejininkai

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenq baz€mis
geb€jimq ugdymas (dalyvavimas darbo grupese,

Dalyvauti mokymuose del darbo su duomenq bazemis, skaitmeninimo gebejimq
ugdymo bei LIMIS K muziejaus vieSosios prieigos tvarkymo.

III-IV ketv. Rinkiniq apskaitos ir
apsaugos skyriaus
muzieiininkaimokvmuose)



5. Kiti darbai Skelbti naujienas apie rinkinius LIMIS K vie5ojoje prieigoje. I-IV ketv. Rinkiniq apskaitos
skyriaus muziejininke
O.Adomaitiene
Ekskursijq vadove
G.Kazlauskaitd

VII. RYSIAI SU VISUOMENE

l. Informacijos Ziniasklaidai apie muziejq jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomq parengti informaciniq praneSimq
spaudai, radijo ir televizijos laidq kieki)

Parengti ir pavieSinti ne maZiau kaip l5 informaciniq prane5imq spaudai. II-IV kew. RySiq su visuomene
skyrius
S. SavEic

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)

Para5yti ir paskelbti straipsn[ viename i5 Lietuvos dienra5diU apie [gyvendinamq
projekt4,,Kauno IX forto muziejaus turizrno paslaugq [vairoves pletra" Nr.VP3-
1.3-frM-02-v-02-014

I-tV ketv.
Kauno tvirtoves
skyriaus ved6jas
V.Orlov

3. Kita veikla Rengti ir pristatyti informacinius praneSimus apie muziejaus veiklqmokyklose.
Atstovauti muziejui [vairiuose kultiiros renginiuose.

I-IV ketv. RySiq su visuomene
skyrius
S. Savdic

VIII. METODINE VEIKLA

l. Konsultacijos, metodind pagalba [vairiais
muziej aus veiklos klausimais

Konsultuoti piliedius d€l artimqjq likimo, teikti informacij4 apie edukacines
programas, darbo laik6 ekskursinius marSrutus.
Konsultuoti studentus del jU raSomq diplominiq ir kursiniq darbq Kauno
tvirtoves bei genocido temomis.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Ry5iq su visuomene
skyrius
Rinkiniq apskaitos ir
apsaugos skyrius
Muzieiininkai

2. Metodines medZiagos rengimas (tema, tiksline
grup€, sklaidos biidai)

RySiq su visuomene skyriaus darbuotojams teikti metoding medZiagq reikaling4
edukaciniq programq rengimui.

I-IV ketv. Rinkiniq apskaitos ir
apsaugos skyrius
Muzieiininkai

3. Darbas su stazuotojais ir praktikantais Esant galimybei bei pageidavimams priimti asmenis norindius atlikti praktikq
muziejuje, praktikantai supaZindinami su muziejaus veikl4 jiems pateikiamos
uZduotvs- susiiusios su oraktikos/staiuot6s tikslu bei muzieiaus veikla.

I-IV ketv. Skyriq vedejai

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
l. Kadrq kaita (numatomg priimti/ atleisti
darbuotojq skaidius)

Priimti - 7 darbuotojus
Atleisti - l5 darbuotojq
I5 viso muzieiuie yra 7l darbuotoias

I-IV ketv. Direktor€ J.Zakait€

2. Kvalifikacijos kdlimas (darbuotojq studijos
aukitosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje
ir uZsienyje (temos, vieta" numatomi dalyviai)

Dalyvauti kvalifikacijos kelimo kursuosdseminaruose vie5qiq pirkimq
vykdymo tema.

I-IV ketv

I-IV kew

I-IV ketv

Vie5qjq pirkimq
komisijos nariai

Muziejinink€
R. Dabulskytd

Skyriq ved€jai,
muzieiininkai

Magistantiiros studijos Mykolo,.Romerio universitete. Programq ir proJeldq
vadybos studijq programa.

Pagal galimybes dalyvauti kvalifikacijos kelimo seminaruose [vairiose
instituciiose.



X. MUZIEJAUS PAGALBINIU PADALINIU
VEIKLA

l. Archyvo ir bibliotekos darbas Sutvarkyti 2013 metqbylas, sudaryti apra5us, sunaikinti dokumentus, kuriq
saugoj imo terminai pasibaigg.
Parengti 2015 m. muziejaus dokumentac[ios planq.
Esant poreikiui iSduoti i5 muziejaus archyvo bylas ir nuolat pildyti archyviniq
bylq i5davimo registracijos Zurnalq.

I-IV ketv. Okupacijq skyriaus
veddja
V.Makarevidien6

2. Ukind veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
iikiniai darbai)

PriZiiireti ir warkyti 34 ha muziejaus teritorijq pagal sezoni5kumq(sniego
valymas, gdliq sodinimas, Zoles Sienavimas, medZiq g5rvatvoriq karpymas,
gendjimas ir kt.)
Atlikti einamqi[ muziejaus eksponatq saugyklos remonte.

Periodi5kai priZiiireti ir tikrinti muziejaus elektros iikio techning biiklg ir el.
Sildyme vykdyti elektros [rankiq ir prietaisq prieZiiir4 ir remontq

Atlikti baigiamuosius statybos-remonto darbus pagal vykdomq ES finansuojamq
projekta.

I-IV kew.

I ketv.

I-IV ketv.

I ketv.

Ukio skyrius
Dir.pavaduotoj as iikio
reikalams
L.Kvietinskas

Vyr.elektros technikas
V.Grigonis

Kauno tvirtov6s
skyriaus ved6jas
V.Orlov

3. Kitq padaliniq darbas

Muziejaus direktore
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