
                    

PATVIRTINTA  

Jonavos rajono savivaldyb s tarybos  
2017 m. birželio 29 d. 
sprendimu Nr.1TS-  

 
                           Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kult ros ministro  

                                2009 m. sausio 15 d. sakymu Nr. V-12  (Lietuvos Respublikos   

                                                        kult ros ministro2010 m. sausio 12 d. sakymo Nr. V- 17 redakcija)

                       

 

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS 2017  METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 
terminai 

Atsakingi asmenys 

I. ADMINISTRACIN  VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas 

pos dži  skaičius ir svarstytini klausimai) 

Numatoma perži r ti muziejaus tarybos sud t  ir nusimatyti 
strategines kryptis. Numatoma pos džiauti 1-2 kartus per 

ketvirt . 

2017 m. Ž. Plečkaityt  

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 
reguliuojanči  dokument  rengimas 

Jonavos krašto muziejaus kult ros vertybi  evakavimo darb  
plano ginkluot  konflikt  ir kit  ekstremali  situacij  atvejais 
tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus kasos operacij  atlikimo taisykli  
tvirtinimas 

 

Jonavos r. savialdyb s tarybai pateiksime tvirtinti Jonavos krašto 
muziejaus teikiam  mokam  paslaug  kain  ir j  teikimo tvarką  
 

 

Jonavos krašto muziejaus darbuotoj  veiklos vertinimo aprašo 
tvirtinimas.  

 

Jonavos krašto muziejaus darbuotoj  veiklos  vertinimo išvad  

tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus darbuotoj  darbo apmok jimas 2017 
metais 

2017 m. sausis 

 

 

 

2017 m. sausis  

 

 

2017 m. vasaris 

 

 

 

2017 m. vasaris 

 

 

2017 m. vasaris 

 

 

2017 m. vasaris 

 

Ž.Plečkaityt  

 

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  
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Jonavos r. savivaldyb s tarybai pateiksime tvirtinti Jonavos 
krašto muziejaus nuostatus  

 

Jonavos krašto muziejaus filialo Tautodail s ir amat  centro 
nuostat  tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus filialo Samulevičiaus memorialin s 
sodybos nuostat  tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus filialo Turizmo informacijos centro  
nuostat  tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus korupcijos prevencijos programos 

gyvendinimo 2016 m. priemoni  plano eigos vykdymo, j  
veiksmingumo ir pasiekt  rezultat  2016 m. metais tvirtinimas  

 

Jonavos krašto muziejaus darbuotoj  civilin s saugos mokymo 
tvarkos aprašo tvirtinimas 

 

Jonavos krašto muziejaus ekstremali  situacij  prevencijos 
priemoni  plano tvirtinimas  
 

Jonavos krašto muziejaus ekstremali  situacij  valdymo plano 
tvirtinimas  

 

Jonavos krašto muziejaus 2018 met  dokumentacijos plano 
tvirtinimas  

2017 m. kovas  

 

 

2017 m. kovas  

 

 

2017 m. kovas  

 

 

2017 m. kovas  

 

 

2017 m. balandis  

 

 

 

2017 m. geguž  

 

 

2017 m. geguž  

 

 

2017 m. geguž  

 

 

2017 m. lapkritis 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

D. Petrik nien  

3. Sutarči  su Lietuvos ir užsienio 
organizacijomis rengimas 

Pasirašysime bendradarbiavimo sutart  su UAB ,,ETKC“ 2017 m. vasaris  Ž. Plečkaityt  

4. Projektin  veikla (paraišk  rengimas: 

projekto ir fondo pavadinimas) 

Projektas „Nuo tradicijos link interpretacijos“ Lietuvos kult ros 
taryba 

Projektas „Tarpe nyči  nytuž li “ Lietuvos kult ros taryba 

Projektas ,,Atverk istorijai duris“ Lietuvos kult ros taryba 

Projektas ,,Rašytojo G. Kanovičiaus romano p dsakais“ 

Lietuvos kult ros taryba 

2017 m. I-II. ketv. 

 

2017 m. I-IV ketv. 

2017 m. III-IV ketv. 

2017 m. III-IV ketv. 

R. Kulyt  -Libien   
 

R. Kulyt  -Libien   
R. Rugien   
R. Rugien  

5. Kiti darbai    

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    

1. Eksponat  sigijimas    



 3 

1.1. Rinkini  komisijos darbas 

(numatomas pos dži  skaičius ir 
svarstytini klausimai) 

Numatoma pravesti 8 rinkini  komplektavimo komisijos 
pos džius, kuri  metu bus svarstomi eksponat  sigijimo, j  
skyrimo pagalbiniam ar pagrindiniam fondui klausimai. 

Visus metus V. Vaškevičien  

1.2. Eksponat  sigijimas (kokiu b du, 
kiek,  kokius rinkinius ketinama sigyti) 

Planuojama sigyti ~ 600 eksponat  (fotografij , daiktini  
muziejini  vertybi , dail s k rini ) 

Visus metus V. Vaškevičien  

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Etnografin  ekspedicija „Lin  ir vilnos apdirbimas Jonavos 

rajone. Tradicin  tekstil  šeimos ir bendruomen s papročiuose.“ 

Etnografin  ekspedicija „Gyvenimo ciklo papročiai: vestuvi  
apeigos Jonavos rajone.“ 

2017 m. birželis 

 

2017 m. rugpj tis 

 

R. Kulyt -Libien  

 

R. Kulyt  – Libien   

2. Eksponat  apskaita    

2.1. Pirmin  apskaita (kiek numatoma 
išrašyti pri mimo akt , rašyti eksponat   
pirmin s apskaitos knygas) 

Numatoma išrašyti apie 20 eksponat  pri mimo akt ,  pirmin s 
apskaitos knygas surašyti 500 eksponat . 

Iki 2017 m. pabaigos V. Vaškevičien  

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 

suinventorinti pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponat ) 

Numatoma suinventorinti virš 3000 eksponat . Apie 2000 
pagrindinio ir 1000 pagalbinio fondo. 

Iki 2017 m. pabaigos V. Vaškevičien  

V. Rimkevičien  

2.3. Kartotekos (numatom  išrašyti 
korteli  skaičius) 

Istorini  eksponat  kartotekos apie 200 korteli , fototekos apie 
50. 

 V. Rimkevičien  

2.4. Nurašymas, perk limas (kiek 
numatoma eksponat  nurašyti, perkelti ir 
kod l) 

Numatoma perži r ti ir nurašyti pagalbinio fondo 30-40 

fotografij  d l nusid v jimo 

 V. Rimkevičien  

2.5. Kiti darbai    

3. Eksponat  apsauga ir prieži ra Eksponat  valymas, v dinimas,  V. Vaškevičien  

V. Rimkevičien  

3.1. Rinkini  tikrinimas (kokius rinkinius 
numatoma tikrinti, nurodant juose esanči  
eksponat  skaiči ) 

2017 m. planuojama tikrinti Samuleviči  sodybos rinkin  (j  
sudaro 7198 eksponatai) 

2017 m. IV ketvirtis V. Vaškevičien  

V. Rimkevičien  

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti eksponat  grupes ir kiek ) 
   

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(numatomas pos dži  skaičius ir 
svarstytini klausimai) 

   

3.4. Eksponat  saugojimo sąlyg  
tikrinimas (nurodyti saugykl , sali  kiek , 

pagrindinius prieži ros ir tvarkymo 
darbus) 

Šiuo metu yra trys saugyklos muziejuje ir keturios – Tautodail s 
ir amat  centre. Švaros palaikymas saugyklose. 

2017 m. V. Rimkevičienę 

V. Vaškevičien  

3.5. Kiti darbai    
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III. LANKYTOJ  APTARNAVIMAS    

1. Muziej  lankytojai (pagal filialus, 
tikslines grupes) 

Iš viso – 10 000, iš j  suaugusi j ~ 6000, moksleivi  ~ 4000. 
Tautodail s ir amat  centre ~ 400, Samuleviči  memorialin je 
sodyboje ~400 lankytoj . 

2017 m.  E. Sotnikova 

2. Edukacin s programos (tęsiam  ir nauj  
program  temos, kokioms lankytoj  
grup ms jos skirtos, kur vyks) 

Tęsiamos programos: 

,,Gyv n  namai gamtoje“ 

,,Kal d  stebuklo belaukiant“ 

,,Pačiupin k muziej “ 

„Nuo Velyk  iki Atvelykio“ 

„Paukšči  sugr žtuv s“ 

„Kaip vaikelis rašto mok s“ 

,,Kraičio skrynią atv rus“ 

„Atverta istorija“ 

„Žyd  gyvenimo ženklai Jonavoje“ 

„Senasis pašto kelias“ 

„Didik  Kosakovski  keliais“ 

,,Dega V lini  žvakel “ 

„Ką mums kalba senieji daiktai“ 

,,Susipažinkite-etnografiniai Lietuvos regionai“ 

,,Senieji matavimo vienetai“ 

,,Pasigamink S. Samulevičien s žaisliuką“ 

„Šeimos vert ”, skirta 7 – 12 kl. moksleiviams 

„Šiaudini  sod  rišimas“ 

„Tarpe nyči  nytuž li : vytini , rinktini  ir pintini  juost  

audimas“ 

„Gyvenimo ciklo papročiai: laidojimo apeigos Jonavos rajone“ 

„Vilniaus krašto verbos“ 

 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

 

2017 m. 

2017 m. 

 

R. Rugien  

R. Rugien   

R. Rugien   

R. Rugien   

R. Rugien   

R. Rugien   

R. Rugien   

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R. Rugien  

R.Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

 

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien  
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„Žvaki  liejimas pylimo b du“ 

„Dekoratyviniai dirbiniai iš šiaudo“ 

„Marguči  raštai: tradicinis marginimas vašku“ 

„Šiaudiniai žaislai eglute“ 

,,Švento Jono vakar l “ 

,,Surink lietuviškas spalvas” 

Naujos programos: 

,,Esu patriotas ir elgiuosi pilietiškai“ 

,,Holokaustas“ 

,,Vieno paveikslo istorija” 

„Veltinio fenomenas: tradicija ir inovacija“ 

„Tradicija ir inovacija: tradicinio ir vaizduojamojo meno 

karpiniai“ 

„Tradicin  tekstil  šeimos ir bendruomen s papročiuose 
moksleiviams“ 

„Gyvenimo ciklo papročiai: vestuvi  apeigos Jonavos rajone“ 

„Tautinis lietuvi  kostiumas“ 

„Etninio tapatumo ženklai kasdienyb je: lininio maišelio 
dekoravimas“ 

„Audini  raštai šiandien“ 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m.  

 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

 

2017 m. 

2017 m. 

 

2017 m. 

 

2017 m. 

2017 m. 

2017 m. 

 

2017 m. 

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien  

R. Kulyt  – Libien  

 

R.Rugien   

R.Rugien   

R.Rugien  

 

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien  

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien   

 

R. Kulyt  – Libien   

R. Kulyt  – Libien  

R. Kulyt  – Libien  

 

R. Kulyt  – Libien  

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir 

vieta) 

Laisv s gyn j  dienos min jimas ,,Aukščiausios Tarybos gy-

nimas 1991 m.“ Atsargos majoro Alberto Daugirdo prisiminimai 

Dokumentinio filmo ,,Eigiris“, skirto žuvusiam alpinistui 
Art rui Baziui atminti pristatymas   

2017-01-13 

 

 

2017-01-20 

 

 

 

D. Snitkien   
 

 

R.Rugien   
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Paskaita ,,Jeronimas Ralys gydytojas ir valstyb s k r jas“. 

Lektorius V.Venck nas 

VDU prof. dr. Jono Vaičenonio paskaita, skirta Valstyb s 
atk rimo šimtmečiui pamin ti ,,Lietuvos kari  kovos ginant 
valstybingumą“ 

G. Steik nait s pirmos Lietuvoje knygos apie Palestiną 
pristatymas „Laisv  yra labai graži“ 

Sigut s Trimakait s solinis koncertas, skirtas Kovo 11 d. 
pamin ti 

,,Tautinio kostiumo regioniškumas - bendrieji bruožai ir lokalus 

savitumas“. Lektor : dr. Teres  Jurkuvien , LNKC Tautodail s 
poskyrio vadov , vyriausioji specialist  

,,Tautinis lietuvi  kostiumas: liaudies drabuži  interpretacijos“. 

Lektor : dr. Teres  Jurkuvien , LNKC Tautodail s poskyrio 
vadov , vyriausioji specialist  

,,Linas ir vilna šiuolaikin je madoje“. Lektor : Jolanta Rimkut , 
kostiumo dizainer , VDU ,,Mados dizaino“ studij  programos 
lektor  

,,Sen j  audimo technik  atgaivinimas Lietuvoje. Vytinis 
audimas, n rimas dvirage šakute“. Lektor : Lilija Kudirkien , 
tautodailinink , vadov lio ,,Vytin s juostos V - X kl.“ autor  

,,Mokini  k rybini  gali  pl tojimas mokant pynimo ir audimo 

pradmen “. Lektor : Lilija Kudirkien , tautodailinink , 
vadov lio „Vytin s juostos V - X kl.“ autor  

„Gyvenimo ciklo papročiai: vestuvi  apeigos Jonavos rajone“. 

Lektor : Jonavos krašto muziejaus etnin s kult ros specialist  
Rasa Kulyt -Libien  

2017-01-19 

 

 

2017-02-15 

 

 

 

2017-02-28 

 

 

2017-03-10 

 

 

2017-03-21 

 

 

 
2017-03-21 

 

 

 

 

 2017-05-15 

 

 

 

2017 m. rugs jis 

 

 

 

2017 m. rugs jis 

 

 

 

2017 m. rugs jis  
 

 

 

D.Snitkien   
 

 

R.Rugien   
 

 

 

Ž. Plečkaityt  

 

 

Ž. Plečkaityt   
 

 

R. Kulyt -Libien  

 

 

 

R. Kulyt -Libien  

 

 

 

 

R. Kulyt -Libien  

 

 

 

R. Kulyt -Libien  

 

 

 

R. Kulyt -Libien  

 

 

 

R. Kulyt -Libien  
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,,Šiuolaikin s tekstil s instaliacijos“. Lektor : prof. Egl  Ganda 

Bogdanien ,  VDA prorektor  

,,Veltinio fenomenas: tradicija ir dabartis“. Lektor : prof. Egl  
Ganda Bogdanien , VDA prorektor  

,,Nat ralus dažymas augalais: nuo eksperimento iki dizaino“. 

Lektor : doc. Laura Pavilonyt  – Ežerskien , VDA Tekstil s 
katedros ved ja 

,,Lin  ir kit  alternatyvi  pluoštini  augal  Lietuvoje 

panaudojimo galimyb s“. Lektor : Zofija Jankauskien , 
Lietuvos agrarini  ir mišk  moksl  centro filialo Upyt s 
bandym  stoties vyresnioji mokslo darbuotoja 

,,Lino ir vilnos apdirbimo rankiai: lietuvi  etnografijos 

enciklopedinis žodynas“. Lektor : dr. Elvyda Lazauskait , 
Lietuvos nacionalinio muziejaus Etnin s kult ros skyriaus 
ved ja 

,,Laim  kaip kepur : galvos danga iš mitologin s perspektyvos“. 

Lektor :  dr. Daiva Vaitkevičien , LLTI Sakytin s tautosakos 

skyriaus vyresnioji darbuotoja 

,,Lino kančia: mitas ir apeiga“. Lektor : dr. Daiva Vaitkevičien , 
LLTI Sakytin s tautosakos skyriaus vyresnioji darbuotoja 

 

2017 m. spalis 

 

 

2017 m. spalis 

 

 

2017 m. spalis  

 

 

 

2017 m. lapkritis 

 

 

 

 

 

2017 m. lapkritis 

 

 

 

 

2017 m. gruodis 

 

 

 

2017 m. gruodis 

 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

 

 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

 

 

R.Kulyt - Libien   
 

 

 

R.Kulyt - Libien  

 

 

 

 

4. Muziejaus interneto svetain s pl tra 
(kas ir kaip numatoma atnaujinti) 

Planuojami muziejaus interneto svetain s atitikimo bendriesiems 
reikalavimas koregavimo ir tobulinimo darbai. 

   

2017- vasario – kovo 

m n. 
R. Rugien   
I. Zhukova 

5. Fond  lankytoj  aptarnavimas (kokius 
ir kiek lankytoj  planuojama aptarnauti)  

Pagal poreik  Visus metus V. Vaškevičien  

6. Kita veikla    

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
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1. Ekspozicij  ir parod  temini  plan  bei 
koncepcij  rengimas 

Naujos, nuolatin s istorin s ekspozicijos koncepcijos k rimas  2017 m. Ž. Plečkaityt   
R. Rugien   
R. Kilinskait   

2. Ekspozicij  atnaujinimas (pavadinimas 
ir vieta, nurodant filialą) 

   

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) Dailinink s Migl s Eleonoros Černikovait s tapybos darb  
paroda ,,Gamtos spalvos“  

 

Paroda iš Istorin s Lietuvos Respublikos  Prezident ros  ,,Gimęs 
tai vietai ir toms pareigoms: Prezidentas Aleksandras Stulginskis 

(1922- 1926 m.)“ 

 

Paroda, skirta Lietuvos valstybingumo 100- mečio min jimui 
,,Esu patriotas ir elgiuosi pilietiškai“ (1-5 kl. moksleiviams) 

 

Raimondo Savicko tapybos darb  paroda  
 

Romo Oranto grafikos darb  paroda ,,Sugr žimas“  

 

Jono Butkevičiaus tapybos darb  paroda ,,Skambantys 
kontrastai“  

 

Paroda iš Istorin s Lietuvos Respublikos Prezident ros 
„Antanas Smetona“ 

 

Inez Baturo fotografij  paroda „Lenkijos kalnai kviečia“ 

 

 

Tarptautinio A. Samuoliui skirto tapybos plenero darb  paroda  
 

Jonavos rajono tautodailinink  paroda, skirta konkurso „Aukso 

vainikas“ darb  atrankai 
 

Tautodailinink s Egl s Peči rien s riešini  paroda 

 

Paroda „Neminto lino skulpt ros“ iš Ukmerg s kraštotyros   
muziejaus fond . 

2017 m. sausis – 

vasaris 

 

2017 m. vasaris – 

kovas 

 

 

2017 m. vasaris– 

kovas 

 

2017 m. kovas 

 

2017 m. balandis 

 

2017 m.geguž  

 

 

2017 m. birželis 

 

 

2017 m. liepa 

 

 

2017 m. rugpj tis  
 

2017 m. rugs jis 

 

 

2017 m. lapkritis 

 

2017 m. gruodis 

Ž. Plečkaityt   
 

 

Ž. Plečkaityt   
 

 

 

R. Rugien  

 

 

Ž.Plečkaityt   
 

R.Rugien  

 

Ž.Plečakaityt  

 

 

R. Rugien  

 

 

R. Rugien  

 

 

R. Rugien  

 

D. Snitkien  

 

 

D. Snitkien  

 

R.Kulyt - Libien    
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4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 
(pavadinimas, vieta)  

Planuojame savo parodas eksponuoti Jonavos rajono 

savivaldyb je, taip pat Ruklos poligone. 
2017 m.  Ž. Plečkaityt  

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

Planuojama parengti vieną virtualią parodą 
http://jonavosmuziejus.lt/virtualios-parodos/ 

2017 m. R. Kilinskait  

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, koki  ir kiek 
eksponat  planuojama skolinti)  

Planuojama bendradarbiauti su kitais Lietuvos muziejais, pagal 

poreik  skolinti parodas ir eksponatus. 
Visus metus R. Rugien  

7. Kiti darbai    

V. LEIDYBIN  IR MOKSLIN  
VEIKLA 

   

1. Katalog , mokslini  ir kit  leidini , 
skaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 

   

2. Informacini  leidini  (buklet , 
kvietim , plakat  ir kt.) rengimas ir 
leidyba 

Planuojama parengti ir išleisti 2-3 informacinio pob džio 

leidinius bei ~15-20 plakat  rengiamoms parodoms reklamuoti 
2017 m. R. Kilinskait   

R. Rugien   

3. Publikacij  kult ros ir periodin je 
spaudoje rengimas 

Planuojama parengti ~ 15 publikacij  kult ros ir periodin je 
spaudoje 

2017 m. R. Kilinskait   
R. Rugien   
 

4. Moksliniai tyrimai (temos)    

5. Mokslini  straipsni  rengimas Planuojama parengti bent vieną mokslin  straipsn  2017 m. R. Kilinskait   

6. Mokslini  ir kit  konferencij  rengimas 
muziejuje (tema, vieta) 

   

7. Dalyvavimas mokslin se ir kitose 
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Planuojama dalyvauti 4-5  mokslin se konferencijose 2017 m. D. Petrik nien  

R. Rugien   

8. Pranešimai mokslin se konferencijose Planuojama parengti 1  mokslin  pranešimą 2017 m. R. Kilinskait   

9. Kiti darbai    

VI. RINKINI  APSKAITOS 
KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONAT  SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterin  apskaita (jei vykdoma, 
nurodyti numatom  vesti  muziejaus 
duomen  bazę raš  apie eksponatus bei 
skaitmenini  vaizd  skaiči ) 

Planuojama  muziejaus duomen  bazę vesti 450 eksponat    I. Andrejeva 
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2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji 

darbai) 

   

3. Eksponat  skaitmeninimas    

3. 1.Numatom  skaitmeninti eksponat  
atranka (nurodyti prioritetin  kriterij /-us: 

unikalumas, turinys ir vert , fizin  b kl , 
amžius, r šis, tema, kt.) 

Toliau tęsti fotografij  skaitmeninimą, atrenkant pagal 
unikalumą, istorinę vertę, amži . 

Iki 2017 m. pabaigos V. Vaškevičien  

I. Andrejeva 

3.2. Numatom  skaitmeninti eksponat  
skaičius  

Per 2017 – uosius metus planuojama suskaitmeninti 1300 – 1500 

eksponat . 
Iki 2017 m. pabaigos I. Andrejeva 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomen  
baz mis geb jim  ugdymas (dalyvavimas 

darbo grup se, mokymuose) 

Planuojama dalyvauti 2-3 skaitmeninimo mokymuose   I.Andrejeva  

R. Kilinskait  

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziej , 
jo rinkinius ir renginius rengimas 

(nurodyti numatom  parengti 
informacini  pranešim  spaudai, radijo ir 
televizijos laid  kiek ) 

Planuojama periodiškai rengti pranešimus spaudai apie 
muziejaus einamuosius renginius vietin je periodin je spaudoje, 
muziejaus internetin je svetain je bei socialinio tinklo Facbook 

paskyroje. 

2017 m. R. Rugien   
I. Zhukova  

R. Kilinskait   

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos 

kampanijos)  

Projekto „Nuo tradicijos link interpretacijos“ reklama  

Projekto „Tarpe nyči  nytuž li “ reklama 

Projekto ,,Atverk istorijai duris“ reklama  

Projekto ,,Rašytojo G. Kanovičiaus romano p dsakais“ reklama 

 R. Kulyt -Libien  

I.  Zhukova  

R. Kilinskait  

R. Rugien  

3. Kita veikla    

VIII. METODIN  VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodin  pagalba 
vairiais muziejaus veiklos kausimais 

Pagal poreik  2017 m.  

2. Metodin s medžiagos rengimas (tema, 
tikslin  grup , sklaidos b dai) 

Pagal poreik  2017 m.  

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Numatoma priimti 2 praktikantus 2017 m. D. Petrik nien  

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    

1. Kadr  kaita (numatom  priimti/ atleisti 
darbuotoj  skaičius) 

Planuojamas kadr  mažinimas (1-2 etatai) 2017 m. D. Petrik nien   
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2. Kvalifikacijos k limas (darbuotoj  
studijos aukštosiose mokyklose, 
dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 
(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

Planuojama kelti kvalifikaciją vieš j  pirkim , dokument  
tvarkymo, su naujuoju darbo kodeksu susijusiais klausimais. 

Planuojama dalyvauti LIMIS organizuojamuose kursuose, taip 

pat periodiškai dalyvauti muziejininkyst s tema susijusiose 
konferencijose, seminaruose. 

2017 m. D. Petrik nien  

X. MUZIEJAUS PAGALBINI  
PADALINI  VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Suarchyvuoti 2016 m. dokument  bylas. Parengti byl  aprašus. 
Atrinkti bylas naikinimui. Organizuoti Dokument  ekspert  
komisijos pos d . 
Parengti 2018 met  dokumentacijos planą.  
Organizuoti  Dokument  ekspert  komisijos pos d . 

2017 m.  

 

 

 

2017 m.  

E. Liktaravičien  

 

 

 

E. Liktaravičien  

2. kin  veikla (statybos ir remonto 
darbai, kiti kiniai darbai) 

Atlikti dail s skyriaus vidaus patalp  sien  dažymo darbus 

 

Atlikti dail s skyriaus kiemo laipt  remonto darbus 

 

Tautodail s amat  centro sien  remontas (gruntavimas, 
dažymas) 
 

Muziejaus filialo - Samuleviči  memorialin s sodybos kl tel s 
išor s remonto darbai (sen  daž  nu mimas, gruntavimas, 
dažymas) 
 

Lietvamzdži  rengimo darbai Samuleviči  memorialin je 
sodyboje. 

2017 m. 

 

2017  m. 

 

2017  m. 

     

      

2017  m. 

 

 

 

   2017  m.        

G. Bujokas 

 

G. Bujokas   

 

G. Bujokas   

 

 

G. Bujokas   

 

 

 

G. Bujokas   

 

 

 Direktor                                        ______________________________                             Žygint  Plečkaityt   

 (Vadovo pareigos)      (parašas)      (vardas, pavard ) 
 

             

  2017-02-14  

           (Užpildymo data) 

___________________________________________ 
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