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)

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1. Muziejaus tarybos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)
2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas

1. Rengti muziejaus tarybos posėdžius.

Metų eigoje

N. Šniokienė

2.1. Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus darbo tvarką
reglamentuojančius dokumentus.

Metų eigoje

N. Šniokienė

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

3.1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su kultūros,
švietimo, mokslo ir kitomis įvairiomis institucijomis.

Metų eigoje

N. Šniokienė

3.2. Pasirašyti muziejaus eksponatų kopijų naudojimo
sutartis su muziejais, paveldo institucijomis, leidyklomis,
privačiais asmenimis, muziejinių vertybių dovanojimo ir
kitas sutartis.

Metų eigoje

N. Šniokienė

3.3. Rengti Rokiškio krašto muziejaus rinkiniuose Metų eigoje
saugomų meno kūrinių autorių teisių perdavimo sutartis su
autoriais, autorių teisių paveldėtojais

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: 4.1. Partnerio teisėmis dalyvauti:
projekto ir fondo pavadinimas)
- Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ vykdomame Metų eigoje
projekte „Erazmus + „Children Tell The History“;
- Panevėžio teritorinės ligonių kasos organizuojamame Metų eigoje
projekte-vaikų piešinių konkurse „Mano šeimos
gydytojas“;

D. Kiukienė

N. Šniokienė

M. Mieliauskienė
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- Panevėžio kino centro „Garsas“ organizuojamame XII
tarptautiniame filmų festivalyje „Europos kinas ir dieną,
ir naktį“ vaikų ir jaunimo programos „Pažadinti
žvilgsniai“ konkurse.

Metų eigoje

4.2. Gavus finansavimą iš Lietuvos Kultūros tarybos,
vykdyti projektus:
4.2.1. Renginių ciklas „Grafų Tyzenhauzų kultūros II-III ketvirtis
kelias".

M. Mieliauskienė

N. Šniokienė

4.2.2. Edukacinis renginys „Viduramžių turnyras. Roko II-IV ketvirtis
kalavijas“.

G. Kujelis

4.2.3. „Inovatyvių paslaugų pritaikymas Rokiškio krašto II-III ketvirtis
muziejaus ekspozicijose“.

J. Jurevičienė

4.2.4. Dviračių žygis „Golgotos keliu“.

II-III ketvirtis

V. Kazlauskas

4.2.5. Kultūrinės dirbtuvėlės „Įkvėpkime kūrybos“

III-IV ketvirtis

I.Kujelė

4.2.6. Katalogas „Rokiškio dvaras ir jo savininkai II-IV ketvirtis
fotografijose XIX a. pab.-1940 m.“

M. Mieliauskienė

4.2.7. Ekspozicijos „Rokiškio kraštas nuo XIX a. pradžios II-III ketvirtis
iki 1918 m.“

G. Kujelis

4.2.8. Edukacinės programos „Tu čia visada laukiamas“

R. Mikalajūnienė

II-IV ketvirtis

4.3 Rengti projektus ir teikti paraiškas Lietuvos kultūros Metų eigoje
tarybos, Kultūros paveldo departamento ir kitų fondų 2016
m. finansuojamoms programoms; gavus finansavimą,
projektus vykdyti

Muziejininkai

4.4. Parengti paraiškas ir teikti rajono savivaldybės I ketvirtis
Strateginio planavimo ir investicijų skyriui dėl muziejaus
vykdomų projektų kofinansavimo.

N. Šniokienė
T. Daunienė
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5. Kiti darbai

5.1. Kiekvieną mėnesį rengti administracijos ir skyrių Metų eigoje
vedėjų pasitarimus muziejaus veiklos klausimams aptarti,
kiekvieną savaitę – pasitarimus muziejaus struktūrinių
padalinių ir skyrių darbuotojams.

M. Mieliauskienė
N. Šniokienė
D. Kiukienė

5.2. Parengti muziejaus 2015 m. veiklos ir statistinę Sausio-vasario mėn.
ataskaitas ir pateikti Kultūros ministerijai, rajono kultūros,
turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriui; muziejaus
direktoriaus veiklos ataskaitą pateikti rajono tarybai.

N. Šniokienė
T. Daunienė

5.3. Parengti muziejaus 2016 m. veiklos planą.

Sausio mėn.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
T. Daunienė

5.4. Parengti 2016 m. parodų eksponavimo planą.

Sausio mėn.

M. Mieliauskienė

5.5. Parengti 2016 m. muziejaus biudžeto išlaidų sąmatą, Sausio–vasario mėn.
viešųjų darbų planą ir sąmatą.

Z. Mickienė
N. Šniokienė

5.6. Parengti „Rokiškio krašto muziejuje saugomų I ketvirtis
kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninių
bylų žymėjimo ir naudojimo tvarkos aprašą“.

D. Kiukienė

5.7. Koordinuoti muziejaus reprezentacinių erdvių Metų eigoje
naudojimą įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar
reprezentacinio pobūdžio renginiams.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė

5.8. Rengti darbo
darbuotojams.

V. Skeirys

saugos

instruktažus

muziejaus Metų eigoje

5.9. Parengti projektinius aprašymus LAT-LIT I ketvirtis
bendradarbiavimo abipus sienos 2014-2020 m. programai
ir pateikti VĮ Šiaulių regiono plėtros agentūrai, rajono
savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir
investicijų skyriui.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
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II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas

5.10. Parengti 2015 m. muziejaus lankymo statistinę Metų eigoje
analizę, pastoviai vesti 2016 m. muziejaus lankymo
apskaitą; vesti muziejaus ekskursijų, edukacinių
užsiėmimų ir kitų teikiamų paslaugų lankomumo apskaitą,
tirti jų efektyvumą, analizuoti lankomumą, teikti
pasiūlymus.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė
T. Daunienė

5.11. Sudarinėti muziejaus darbuotojų darbo grafikus.

T. Daunienė

Kas mėnesį

5.12. Perklausyti muziejininkų naujai parengtas Metų eigoje
edukacinių
programų
temas,
temines-edukacines
ekskursijas, pateikti pasiūlymus, pastabas.

M. Mieliauskienė
N. Šniokienė

5.13. Dalyvauti Rokiškio rajono strateginio plėtros plano Metų eigoje
iki 2022 m. darbo grupėje.

N. Šniokienė

5.14. Dalyvauti rajono kultūros ir turizmo tarybos Metų eigoje
posėdžiuose.

N. Šniokienė

5.15. Dalyvauti Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ Metų eigoje
valdybos posėdžiuose.

N. Šniokienė

1. Numatoma įsigyti per 1000 vnt. naujų eksponatų.

Muziejininkai.

Metų eigoje

1.1.
Rinkinių
komisijos
darbas 1.1. Surengti 5 rinkinių komplektavimo komisijos Metų eigoje
(numatomas posėdžių skaičius ir posėdžius. Juose planuojama svarstyti šie klausimai:
svarstytini klausimai)
- eksponatų įsigijimas, jų priskyrimas rinkiniams,
tikrosios vertės nustatymas;
- muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų pervertinimas
tikrąja verte;
- muziejaus eksponatų apskaita, inventorinimas,
skaitmeninimas;
- muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas;
- eksponatų deponavimas;
- pagalbinio fondo eksponatų tikrinimas;

D. Kiukienė
Rinkinių
komplektavimo
komisija
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- topografinių dokumentų rengimo tvarka;
- tapybos saugyklų pertvarkymas;
- eksponatų, saugyklų patikrinimai: rezultatai ir
problemos.

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 1.2. Planuojama įsigyti per 1000 eksponatų. Rinkti Metų eigoje
kiek, į kokius rinkinius ketinama įsigyti) Rokiškio krašto istoriją ir kultūrą atspindinčius
eksponatus: dailės kūrinius, istorijos bei etnografijos
daiktus, fotografijas, knygas, dokumentus ir kitą įvairių
istorinių laikotarpių medžiagą. Dauguma eksponatų –
dovanos, nedidelė dalis – perkami, archeologiniai
eksponatai – perduoti iš archeologinių tyrimų.

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, 1.3. Metų eigoje organizuoti ekspedicijas:
vieta)
1.3.1. Po Rokiškio grafystės buvusius dvarus ir palivarkus; II ketvirtis
fiksuoti išlikusį paveldą;

Muziejininkai

Istorijos skyriaus darbuotojai
Dailės skyrius darbuotojai

1.3.2. Po rajono piliakalnius, fiksuoti juos, ruošiantis 2017
m. piliakalnių metų programai.

Metų eigoje

G. Kujelis
D. Baltakys

1.3.3.Archeologinius tyrinėjimus senojoje Rokiškio
dvarvietėje, bendradarbiaujant su asociacija „Tyzenhauzų
paveldas“.

II-III ketvirtis

G. Kujelis
V. Kazlauskas

Metų eigoje

G. Kujelis
D. Baltakys
G. Spundzevičienė
I.Kujelė
D. Kiukienė
V. Kazlauskas

1.4. Organizuoti išvykas, kurių metu rinkti kraštotyrinęistorinę medžiagą, užrašyti atsiminimus:
- pas Rokiškio krašto tautodailininkus ir amatininkus;
kraštiečius dailininkus, fotografus;
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- pas A. Dudonį (Vilnius), Kraštų dvaro savininkų
palikuonį. Tikslas – gauti medžiagos apie dvarą ir jo
savininkus Šilianskus.

II ketvirtis

M. Mieliauskienė

- į Bajorų ir Bradesių k. (Kriaunų sen.), papildyti
medžiagą apie lankytinus objektus, susipažinti su jų
būkle, parengti turistams maršrutą plaustu po Sartų ežerą;

II ketvirtis

D. Žukauskienė

- pas D. Rudokaitę (Kaunas); tikslas – gauti fotografijų
apie tarpukario Rokiškį;

II ketvirtis

M. Mieliauskienė

- pas kolekcininko, pašto tarnautojo, fotografo Jono
Masiulio (1904-1989) sūnų Algirdą dėl fotografijų,
fotografijų skaitmeninių vaizdų ir kitų eksponatų
perdavimo muziejui;

Metų eigoje

D. Kiukienė

- pas I Janukėnienę, kraštotyrininkę, buvusią ilgametę
Duokiškio mokyklos pedagogę, gauti fotografijų, užrašyti
atsiminimus;

III ketvirtis

D. Kiukienė

- pas Zitą Jodeikienę, buvusią ilgametę Rokiškio
bibliotekos direktorę, gauti fotografijų, užrašyti
atsiminimus.

III ketvirtis

M. Mieliauskienė

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma 2.1.1. Numatoma išrašyti per 90 eksponatų priėmimo aktų. Metų eigoje
išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų
į pirminės apskaitos knygas)
2.1.2. Į muziejaus gaunamų eksponatų knygą (GEK) Metų eigoje
įrašyti visas muziejines vertybes, kurioms 2016 m. išrašyti
priėmimo aktai.
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 2.2.1. Sudaryti 2016 m. numatomų suinventorinti Sausio mėn.
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio muziejinių vertybių sąrašą.
fondo eksponatų)
2.2.2. 2016 m. perinventorinti 700 vnt. muziejinių Metų eigoje
vertybių:
I/E (istorija-etnografija) 100 vnt.

Muziejininkai
L. Daščiorienė

D. Kiukienė

D. Žukauskienė
G. Spundzevičienė
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2.3. Kartotekos (numatomų
kortelių skaičius)

D (dailė) 300 vnt.
F (fotografija) 150 vnt.
A (archeologija) 80 vnt.
N (numizmatika) 50 vnt.
R (raštija) 20 vnt.
išrašyti 2.3. Metų eigoje išrašyti sisteminės ir topografinės Metų eigoje
kartotekos korteles visiems naujai gautiems eksponatams.
2.4. Muziejaus struktūriniuose padaliniuose – Obeliuose ir
Kriaunose – saugomiems rinkiniams ruošti sisteminę Metų eigoje
kartoteką, topografinius eksponatų sąrašus.

L. Urbonienė L. Daščiorienė
G. Kujelis
V. Kazlauskas
L. Daščiorienė
A.Lapinskaitė

L. Urbonienė
D. Žukauskienė

2.5. Parengti topografinį aprašą nerastiems eksponatams.
Metų eigoje
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 2.4.1. Peržiūrėti ir patikrinti pagalbinio fondo eksponatus; II ketvirtis
numatoma eksponatų nurašyti, perkelti sunykusius, netekusius ekspozicinės vertės, nurašyti.
ir kodėl)
2.5. Kiti darbai
2.5.1. Sudaryti muziejinių vertybių įvertinimo tikrąja verte Sausio mėn.
planą 2016 m.

D. Kiukienė
Rinkinių
komplektavimo
komisija
D. Kiukienė

2.5.2. Nustatyti tikrąją vertę muziejinėms vertybėms:
- naujai gautiems (nemokamai ir pirktiems) eksponatams;
- eksponatams, kurie bus keliami į LIMIS;
- deponuojamiems (skolinamiems) eksponatams;
- eksponatams, planuojamiems eksponuoti parodose;
- ekspozicijose esantiems eksponatams.

Metų eigoje

Rinkinių
komisija

komplektavimo

2.5.3. Surašyti eksponatų tikrąją vertę į apskaitos
dokumentus ir teikti jų vertę užpajamuoti muziejaus
buhalterinėje apskaitoje.

Metų eigoje

L. Daščiorienė

2.5.4. Atrinkti iš fondų ir paruošti eksponatus Metų eigoje
eksponavimui,
moksliniam
inventorinimui,
fotografavimui, skaitmeninimui, konservavimui bei
restauravimui.

Fondų apskaitos ir
saugojimo skyrius

2.5.5. Suderinti deponuotų eksponatų sąrašus (kitiems Metų eigoje
respublikos muziejams, įstaigoms, asmenims).

D. Kiukienė
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2.5.6. Naujai gautus eksponatus nuskenuoti arba Metų eigoje
nufotografuoti, pagaminti kontrolines nuotraukas ir
priklijuoti sisteminės kartotekos kortelėse.

D. Baltakys
Fondų apskaitos ir
saugojimo skyrius

2.5.7. Suskaitmeninti II -ą muziejaus GEK knygą (Nr. Metų eigoje
1598-5174).

D. Kiukienė

D. Kiukienė
2.5.8. Įtraukti buvusio Panemunėlio istorijos muziejaus Metų eigoje
eksponatus į GEK.
D. Kiukienė
2.5.9. Baigti tvarkyti Elenos Blažienės dovanotos Metų eigoje
muziejinių vertybių kolekcijos apskaitą.
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra

3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius 3.1. Rinkinių tikrinimas:
rinkinius numatoma tikrinti, nurodant
juose esančių eksponatų skaičių)
3.1.1. Sudaryti muziejaus rinkinių tikrinimo planą 2016 m.
3.1.2. Pagal sudarytą planą bus tikrinami rinkiniai:
- Rokiškio dvaro archyvas;
- ekspozicijos „Rokiškio dvaras. XIX a. –XX a.
vid.“ eksponatai;
- saugyklose esantys dvarininkų ir dvaro darbininkų
daiktai (istorija);
- fotonegatyvai (dvaras);
- profesionalioji dailė ir liaudies menas (tapyba);
- etnografijos rinkinys Rokiškio krašto muziejuje,
Kriaunų istorijos muziejuje;
- Eksponatai iš brangiųjų metalų ir ginklų rinkinys;
- Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
saugomas rinkinys (11 212 vnt.) ir A. Dručkaus
dovanota kolekcija.

Sausio mėn.

D. Kiukienė

I ketvirtis
I ketvirtis

Rinkinių tikrinimo komisija
Rinkinių tikrinimo komisija

I ketvirtis

Rinkinių tikrinimo komisija

I ketvirtis
I-II ketvirtis
II-III ketvirtis

Rinkinių tikrinimo komisija
Rinkinių tikrinimo komisija
Rinkinių tikrinimo komisija

IV ketvirtis
IV ketvirtis

Rinkinių tikrinimo komisija
Rinkinių tikrinimo komisija
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3.2. Konservavimas, restauravimas 3.2.1. Restauruoti P. Gudyno restauravimo centre 20 vnt. Metų eigoje
(nurodyti eksponatų grupes ir kiekį)
archeologijos eksponatų iš Rokiškio senosios dvarvietės
archeologinių tyrinėjimų (gavus projektinį finansavimą iš
LKT).
3.2.2. Prevenciškai
eksponatų.
3.3. Restauravimo tarybos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių
kiekį,
pagrindinius priežiūros
ir
tvarkymo darbus)

konservuoti

150

etnografijos Metų eigoje

D. Kiukienė

R. Mikalajūnienė

3.3. Muziejuje nėra restauravimo tarybos.

3.4.1. Pastoviai tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas: Metų eigoje
stebėti eksponatų būklę, temperatūros ir drėgmės režimą;
ekspozicijose atvirus eksponatus pritvirtinti, atitverti
juostelėmis; saugyklas vėdinti, pagal poreikį dezinfekuoti.
Muziejuje yra 12 saugyklų, 45 ekspozicijų salės; apie
eksponatų būklę ir jų saugojimo sąlygas teikti išvadas ir
pasiūlymus.

L. Daščiorienė
R. Mikalajūnienė
Fondų
apskaitos
saugojimo skyrius

3.4.2. Organizuoti kas mėnesį sanitarines dienas Metų eigoje
ekspozicijose, saugyklose (pagal parengtą tvarką).

R. Mikalajūnienė
A. Lapinskaitė

3.4.3. 3. Naujai gautus eksponatus nuvalyti, įvokuoti, Metų eigoje
aplenkti, patalpinti į nuolatines saugojimo vietas –
saugyklas; atlikti profilaktiką visose muziejaus saugyklose
(valyti eksponatus, spintas, profilaktiškai dezinfekuoti
eksponatus); išskirstyti juos po saugyklas pagal muziejuje
nustatytą eksponatų saugojimo sistemą; įrengti naują
paveikslų saugyklą.

R. Mikalajūnienė
A. Lapinskaitė

3.4.5. Ruošti
dokumentus

Fondų
apskaitos
ir
saugojimo
skyriaus
darbuotojai

tapybos

saugykloje

topografinius Metų eigoje

ir
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3.5. Kiti darbai

3.5. Konsultuotis su Bažnytinio paveldo muziejaus Vasario mėn.
darbuotojomis dėl bažnytinės tekstilės rinkinio saugojimo
ir priežiūros.

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, 1.1. Siekti, kad 2016 m. muziejų (kartu su filialais) Metų eigoje
tikslines grupes)
aplankytų 55 000 lankytojų.
1.2. Aptarnauti ekskursijas muziejuje, vesti apžvalgines, Metų eigoje
temines ekskursijas po Rokiškio miestą, Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčią, L. Šepkos parką, po Obelius ir
Kriaunas bei jų apylinkes.
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir 2. Koordinuoti muziejaus edukacinius užsiėmimus;
naujų programų temos, kokioms lankytojams pristatyti 5 edukacines programas. Pravesti
lankytojų grupėms jos skirtos, kur vyks) 500 edukacinių užsiėmimų pagal parengtas 46 edukacinių
programų temas:
2.1. Vesti edukacinės programos „Rokiškio praeitis“
užsiėmimus:
2.1.1. „Medžiotojo Roko pasakojimai apie Rokiškio
senovę“, 1-6 kl. mokiniams, ekspozicijoje ir buities
skyriuje;
2.1.2. „1863 m. sukilėlių stovykla”- 6-10 kl. mokiniams,
muziejaus parke;
2.1.3. „Ką mena Nepriklausomybės aikštė – Rokiškio
miesto širdis?”, 1-9 kl. mokiniams, senamiestyje;
2.1.4. „Vasario 16-oji. Kas ji mums?”, 1-4 kl. mokiniams,
ekspozicijoje;
2.1.5. „Pasisvečiuokime rokiškėnų tarpukario Lietuvos
ministrų pirmininkų tėviškėse”, vyresnių kl. mokiniams,
Rokiškio r.;
2.1.6. „Keliaukime pokario partizanų kovų ir žūties
vietomis”, 4-12 kl. mokiniams, Rokiškio r.;
2.1.7. „Slaptoji lietuviška mokykla“, 3-9 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje;

Metų eigoje.

D. Kiukienė

Muziejininkai

Muziejininkai

Muziejininkai

V. Kazlauskas
I. Kujelė
G. Kujelis
V. Kazlauskas
G. Kujelis
V. Kazlauskas
Istorijos skyriaus
muziejininkai
V. Sarulienė
V. Kazlauskas
G. Spundevičienė
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2.2. Vesti edukacinės programos „Senieji amatai“
užsiėmimus:
2.2.1. „Sūrio kelias”, vaikams ir suaugusiems, edukacinėje
klasėje;
2.2.2. „Senovė žalvariu prabyla” - 5-11 kl. mokiniams,
muziejaus, edukacinėje klasėje;
2.2.3. „Medžio paslaptys”, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje;
2.2.4. „Rankų darbo muilo paslaptys”, mokiniams ir
suaugusiems, edukacinėje klasėje;
2.2.5. „Mano tėvelis buvo kalvelis“, 2-10 kl. mokiniams,
kalvėje;
2.2.6. „Gobeleno audimas“, 4-7 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje.
2.2.7. „Inkilėlių gaminimas” - 5-11 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje, muziejaus parke;
2.2.8. „Žvakių liejimas”, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje.
2.2.9. „Sisiūta, bet ne drabužis” - 5-8 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje.

Metų eigoje

2.3. Vesti edukacinės programos „Pažinkime Rokiškio
dvarų praeitį” užsiėmimus:
2.3.1. „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, rašytojai,
mecenatai”, 9-12 kl. mokiniams, muziejaus ekspozicijose,
parke, Rokiškio mieste ir šv. Mato bažnyčioje;

Metų eigoje

Muziejininkai
L. Klasinskienė
V. Sarulienė
G. Kujelis
R. Kaminskas
R. Mikalajūnienė
J. Jurevičienė
V. Kazlauskas
R. Kaminskas
L. Klasinskienė
R. Kaminskas
I. Kujelė
I. Kujelė

Muziejininkai
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė

2.3.2. „Rokiškio grafystė - kas tai?”- vyresniųjų kl.
mokiniams, edukacinėje klasėje, išvyka po buvusius
dvarus ir palivarkus;

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė

2.3.3. „Arbatos valandėlė Rokiškio dvare” – 7 – 12 kl.
mokiniams ir suaugusiems, muziejaus edukacinėje klasėje;

R. Mikalajūnienė

2.3.4. „Sugrįžusios gyventi…” (apie garsiąsias
Tyzenhauzų moteris), vyresnių klasių mokiniams ir
suaugusiems, muziejaus ekspozicijoje.

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė, I. Kujelė
G. Spundzevičienė
V. Sarulienė, G. Kujelis
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L. Klasinskienė
J. Jurevičienė
V. Kazlauskas
2.4. Vesti etnokultūrinės programos užsiėmimus:
2.4.1. „Lino kelias“, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje;
2.4.2. „Mano prosenelių vaikystė“, 1-7 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje;
2.4.3. „Aukštaitiški kryžiai ir jų kūrėjai“,5-8 kl.
mokiniams, muziejaus parodų salėje;
2.4.4. „Aukštaitiškų juostų pynimas“, 1-7 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje;
2.4.5. „Mergvakario godos” - 9-12 kl. mokiniams,
suaugusiems, muziejaus buities skyriaus etnografiniuose
pastatuose.
2.4.6. „Auksinia abalia jieškajimas” 1-6 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje ir mokyklose;
2.4.7. „Oi, jūs žolynai, žali žaliuonėliai” mokiniams ir
suaugusiems, dūminėje pirkioje, edukacinėje klasėje;
2.4.8. Pasaka-edukacija „Vilkas, ožka ir ožiukai”
darželinukams, 1-6 kl. mokiniams, klėtyje, edukacinėje
klasėje, darželiuose ir mokyklose.

Metų eigoje

2.5. Vesti edukacinės programos „Kalendorinės
šventės” užsiėmimus:
2.5.1. „Kiaušinių dažymas vašku“, vaikams ir
suaugusiems, edukacinėje klasėje;
2.5.2. „Kalėdų rytą prakartėlėj kūdikėlis gimė“, 1-5 kl.
mokiniams, edukacinėje klasėje;
2.5.3. „Puoškime Kalėdų eglutę šiaudiniais žaislais“, 1-7
kl. mokiniams, edukacinėje klasėje;
2.5.4. „Aukštaitiški kūčių valgiai ir papročiai”, vaikams ir
suaugusiems, edukacinėje klasėje;
2.5.5. „Ed', ralio”, 1-5 kl. mokiniams, parke;
2.5.6. „Sekminės – piemenėlių šventė“, 1-8 kl.
moksleiviams, muziejaus kieme;
2.5.7. „Baltas oželis sniegelį šaukia, šv. Martynas tvartus
uždaro“, pradinių kl. mokiniams;
2.5.8. „Belaukiant sugrįžtančios saulės“, pradinių kl.

Metų eigoje

Muziejininkai
D. Kiukienė
M. Mieliauskienė
M. Mieliauskienė
L. Klasinskienė
V. Sarulienė

M. Mieliauskienė
G. Spundzevičienė
V. Sarulienė
V. Sarulienė

Muziejininkai
L. Klasinskienė
D. Kiukienė
L. Klasinskienė
L. Klasinskienė
V. Sarulienė
V. Sarulienė
V. Sarulienė
V. Sarulienė

Sausio-vasario mėn.

V. Sarulienė
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mokiniams.
2.6. Vesti edukacinius užsiėmimus muziejaus
padaliniuose (Obeliuose ir Kriaunose);
2.6.1. „Žeminių paslaptis atskleidus“, 5-12 kl. mokiniams,
Obelių šile.
2.6.2. „Išsaugota tiesa“, moksleiviams ir suaugusiems,
muziejaus ekspozicijoje.
2.6.3. „Rankinės istorija”, vaikams ir suaugusiems,
Kriaunų istorijos muziejuje.

Gegužės-rugsėjo
mėn.
Metų eigoje
Metų eigoje

V. Kazlauskas
A.Dručkus
V. Kazlauskas
D. Žukauskienė

2.7. Parengti ir vesti naujus edukacinius užsiėmimus:
2.7.1. "Tapyba ant stiklo"

I ketvirtis

2.7.2. „Bitutė pilkoji“

II ketvirtis

I.Kujelė
M. Mieliauskienė
D. Žukauskienė

2.8.1. „Senosios Rokiškio kapinės“;

Metų eigoje

G. Kujelis

2.8.2. „Žydų paveldas Rokiškyje“.

Metų eigoje

G. Kujelis
V. Kazlauskas

2.9. Suorganizuoti edukacines akcijas:
- „Šeimos savaitgaliai muziejuje“;

Gegužės-rugsėjo
mėn.

Skyrių vedėjai
Muziejininkai

- Mokslo dienos;

Rugsėjo mėn.

Skyrių vedėjai
Muziejininkai
V. Kazlauskas

2.8. Vesti parengtas edukacines ekskursijas:

- Dviračių žygį „Golgotos keliu 2015“ (gavus projektinį Gegužės-rugpjūčio
finansavimą);
mėn.
- Kalėdinių renginių ciklą.

Gruodžio mėn.

L. Klasinskienė
M. Mieliauskienė
Muziejininkai

14

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir
vieta)
3.1. 2016 m. numatoma surengti:
- Respublikinės mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų
parodos-konkurso "Lietuviškas žaisliukas kalėdinei
eglutei" uždarymą.

Sausio 8 d.

I.Kujelė

- Pilietiškumo pamoką „Mes vykome ginti laisvės“ (J.
Tumo-Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje,
Jaunimo ir suaugusių mokymo centre).

Sausio 13 d.

V. Kazlauskas

- Pasvalio muziejaus projekto „Žiemgala XIII a.
dokumentuose“ leidinio „Sėlos aktai“ pristatymą.

Sausio 29 d.

G. Kujelis

- Prakartėlių parodos uždarymą.

Sausio 30 d.

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

- Vilijos Leišienės (Kaunas) tapybos darbų parodos
„Sekmadienio peizažai“ atidarymą.

Vasario 6 d.

G. Spundzevičienė

- Žuvusiųjų Lietuvos karių-savanorių
Červonkos kapinėse (Latvijoje).

pagerbimą Vasario 16 d.

V. Kazlauskas

- Paminklo 1949-ųjų metų Vasario 16-osios deklaracijos Vasario 16 d.
signatarui, Prisikėlimo apygardos vadui Leonui GrigoniuiUžpaliui atidengimo ceremoniją (Sėlynės k. Rokiškio r.).

V. Kazlauskas

- Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų
ataskaitinės kūrybos parodos atidarymą.

Vasario 25 d.

G. Spundzevičienė

- Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900
m.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos) pristatymą,
susitikimą su A. Vasiljevu, A. Vasiljevo fondo atstovais.

Vasario 29 d.

M. Mieliauskienė
N. Šniokienė

- V. Deksnio poezijos knygos „Neskubančio laiko namai“
pristatymą.

Kovo 4 d.

V. Kazlauskas

- Kraštietės, tekstilininkės Jolantos GegelevičiūtėsŽuklienės (Vilnius) jubiliejinės kūrybos parodos

Kovo 5 d.

M. Mieliauskienė
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„Persipynimai“ pristatymą.
- Renginį, skirtą Žemės dienai.
Ornitologo fotografo Mariaus Čepulio (Vilnius)
fotografijų parodos pristatymą.

Kovo 18 d.

I.Kujelė

-Kultūros edukacijos savaitėje "Menų dūzgės 2016"
parodos "Viktorijos laikų mada" (iš A. Vasiljevo
kolekcijos) aptarimą bei naujo edukacinio užsiėmimo
"Tapyba ant stiklo" pristatymą.

Kovo 22 – 23 d.

M. Mieliauskienė
L. Klasinskienė

- Viktorijos Bitinaitės-Stankevičienės verbų ir figūrų iš
žolynų parodos pristatymą.

Kovo 25 d.

G. Spunzdevičienė

- Dviračių žygį „Golgotos keliu 2016“.

Gegužės 15 d.

V. Kazlauskas

- VDU profesoriaus Jono Vaičenonio (Kaunas) ir Rokiškio Gegužės 17-18 d.
krašto muziejaus paskaitą „Lietuvos karyba“ rajono
mokyklose.

G. Kujelis

- Akciją „Muziejų naktis 2016“.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
Muziejininkai

Gegužės 21 d.

- Archeologinių radinių iš senosios Rokiškio dvarvietės Gegužės 21 d.
tyrinėjimų parodos pristatymą muziejaus erdvėse.

G. Kujelis, V. Kazlauskas

- Rokiškio krašto muziejaus
ekspozicijų pristatymą.

G. Kujelis

atnaujintų

istorinių Gegužės 21 d.

- Tautodailininkės primityvistės Elenos Kniūkštaitės
(Rumšiškės) darbų parodos atidarymą.

Birželio 3 d.

I. Kujelė

- Astos Keraitienės (Rokiškis) tapytų mandalų parodos
„Kelionė į save“ pristatymą.

Birželio 10 d.

I. Kujelė
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- Renginį „Viduramžių turnyras Roko kalavijas“, skirtą Liepos 2 d.
karaliaus Mindaugo karūnavimo 763 – tosioms metinėms
(Valstybės dienai) paminėti.

G. Kujelis

G. Spundzevičienė
- Tautodailininkės Genovaitės Adiklienės (Utena) tapybos
parodos pristatymą.

Liepos 15 d.

- Tradicinės Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos
parodos pristatymą.

Rugsėjo 21 d.

I. Kujelė

- Kraštiečių fotografų kūrybos parodos, skirtos Rokiškio
miesto 517 gimtadienio šventei, pristatymą.

Rugsėjo 21 d.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė

- Parodos „Iš fotografijos praeities“ (iš Mažeikių
muziejaus fondų) pristatymą.

Rugsėjo 21 d.

D. Kiukienė

- Edukacinės programos „Sūrio kelias“ 10-mečio šventę.

Rugsėjo mėn.

L. Klasinskienė

- Renginį, skirtą 2016 m. Europos paveldo dienoms Rugsėjo mėn.
„Kultūros paveldas ir bendruomenės“ (organizuoti protų
kovas bendruomenių komandoms).

G. Kujelis

- Vakarą-portretą „Širdies kalbos“ (M. Olkinaitei atminti), Rugsėjo mėn.
skirtą Europos žydų kultūros dienai „Kalbos“. Partneriai:
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji
biblioteka.

V. Sarulienė
V. Kazlauskas
G. Kujelis

- IX-ąjį tradicinį Rokiškio klasikinės muzikos festivalį.

IV ketvirtis

N. Šniokienė

-Kraštiečio tautodailininko Jono Bugailiškio (Vilnius)
drožinių parodos atidarymą.

Lapkričio 4 d.

I. Kujelė

- Rajono tautodailininkų jubiliatų kūrybos darbų parodos Gruodžio 9 d.
atidarymą, „Metų tautodailininko“ rinkimus,
apdovanojimą.

G. Spundzevičienė

- Tradicinį padėkos vakarą – koncertą muziejaus

N. Šniokienė

Gruodžio mėn.
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bičiuliams, rėmėjams.
- Tradicinį vakarą – koncertą „Naujųjų belaukiant“.

Gruodžio 31 d.

N. Šniokienė

- Minėjimą, skirtą Sausio 13-osios – Laisvės gynimo
dienai paminėti (kartu su Obelių bendruomene).

Sausio 13 d.

A. Dručkus
L. Urbonienė

- Parodą „LLKS deklaracijos signataras Leonardas
Grigonis-Užpalis“

Vasario 16 d.

A.Dručkus
L. Urbonienė

- Laimos Bieliūnienės ir fotografo D. Baltakio filmo
„Virsmas“ pristatymą visuomenei.

Kovo 10 d.

A.Dručkus
L. Urbonienė

- Renginį, skirtą Birželio sukilimo 75-mečiui paminėti.
Partneris – Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“.

Birželio 18 d.

V. Kazlauskas
A. Dručkus

Vasario 16 d.

D. Žukauskienė

Balandžio 15 d.

D. Žukauskienė

Liepos 7 d.

D. Žukauskienė

Lapkričio 6 d.

D. Žukauskienė

Gruodžio 2 d.

D. Žukauskienė

3.2. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose surengti:

3.3. Kriaunų istorijos muziejuje surengti:
- Renginį, skirtą Vasario 16-ajai.
- Edukacinės programos „Bitutė pilkoji“ pristatymą.
- Kraštiečio Artūro Balčiūno (Mažeikiai) tapybos ir
fotokoliažų parodos pristatymą .
- Labdaros renginį „Pyragų diena“
- Adventinę popietę.
4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 4.1. Administruoti muziejaus
(kas ir kaip numatoma atnaujinti)
www.muziejusrokiskyje.lt
bei
socialiniame tinkle Facebook.

internetinę
muziejaus

svetainę Metų eigoje
paskyrą

G. Kujelis
J. Jurevičienė
I. Kujelė

4.2. Nuolat atnaujinti muziejaus internetinės svetainės Metų eigoje
turinio medžiagą.

J. Jurevičienė
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4.3. Pildyti svetainę istorine medžiaga, straipsniais, Metų eigoje
nepublikuotais istoriniais šaltiniais.

Skyrių vedėjai

4.4. Muziejaus el. svetainėje pastoviai talpinti informaciją Metų eigoje
apie muziejaus parodas, renginius, kitą veiklą, naujienas.

I. Kujelė
J. Jurevičienė

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 5.1. Aptarnauti per 60 muziejaus fondų lankytojų: Metų eigoje
(kokius ir kiek lankytojų planuojama studentų, mokslo darbuotojų, kolegų iš kitų muziejų, kitus
aptarnauti)
interesantus, teikti jiems informaciją, atsakyti į jų
užklausas.

Fondų
apskaitos
saugojimo skyrius

6. Kita veikla

N. Šniokienė
A. Dručkus
D. Žukauskienė

6.1. Sudaryti sąlygas įmonėms, įstaigoms, organizacijoms
muziejaus bei muziejaus struktūrinių padalinių erdvėse
rengti pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio renginius.

Metų eigoje

6.2. Dalyvauti LMA organizuoto projekto Lietuvos Metų eigoje
muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ renginiuose,
edukacinių programų, senųjų amatų šventėse, parodosemugėse, visuomeninėse akcijose; pristatyti muziejaus
veiklą, edukacijas, leidinius.

M. Mieliauskienė
Skyrių vedėjai
Muziejininkai

6.3. Organizuoti muziejaus lankymą per valstybines Metų eigoje
šventes; Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją.

M. Mieliauskienė
L. Klasinskienė
Skyrių vedėjai

6.4. Rengti ir skaityti paskaitas.

Skyrių vedėjai

Metų eigoje

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų 1.1.Pristatyti muziejaus tarybai parengtą ekspozicijos I ketvirtis
bei koncepcijų rengimas
„Rokiškio kraštas nuo XIX a. pradžios iki 1918 m.“
koncepciją.
2.
Ekspozicijų
atnaujinimas 2.1. Papildyti ekspoziciją „Rokiškio dvaras XIX a.–XX a. III-IV ketvirtis
(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)
vid.“ grafų drabužiais ir aksesuarais, atnaujinti etiketažą,
paaiškinamuosius tekstus, aprašus.

G. Kujelis,

G. Kujelis
D. Kiukienė

ir
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3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 3.1. 2016 m. muziejuje surengti:
vieta)
- Projekto „Kūrybinės dirbtuvės „Pažinimo džiaugsmas“
dalyvių tapybos darbų parodą.

Sausio 21 d. – kovo
6 d.

G. Spundzevičienė

- Parodą „Lietuviško žodžio šviesoj“ (iš muziejaus
rinkinių), skirtą Lietuvių kalbos dienoms.

Vasario 2 d.- kovo
611 d.

D. Kiukienė

- Vilijos Leišienės (Kaunas) tapybos darbų parodą
„Sekmadienio peizažas“.

Vasario 6 d. –
vasario 28 d.

G. Spundzevičienė

- Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų ataskaitinę
kūrybos parodą.

Vasario 25 d. – kovo G. Spundzevičienė
15 d.

-Kraštietės tekstilininkės Jolantos GegelevičiūtėsŽuklienės (Vilnius) kūrybos parodą „Persipynimai“.
- Parodą „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900
m.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos).

- Ornitologo fotografo Mariaus Čepulio (Vilnius)
fotografijų parodą „Paukščiai kitaip“
-Viktorijos Bitinaitės-Stankevičienės verbų ir figūrų iš
žolynų parodą.

Kovo 1 d. –
balandžio 10 d.

I. Kujelė

Kovo 1 d. – birželio
10 d.

M. Mieliauskienė

Kovo 14 d. –
balandžio 17 d.

I. Kujelė

Kovo 22 d. –
balandžio 24 d.

G. Spundzevičienė

Balandžio-gegužės
- Archeologijos radinių iš senosios Rokiškio dvarvietės
mėn.
tyrinėjimų parodą muziejaus erdvėse.
- Astos Keraitienės (Rokiškis) tapytų mandalų parodą
„Kelionė į save“.
- Tautodailininkės primityvistės Elenos Kniūkštaitės
(Rumšiškės) darbų parodą.
- Tautodailininkės Genovaitės Adiklienės (Utena) tapybos
parodą.

V. Kazlauskas

Birželio 7 d. – liepos I.Kujelė
3 d.
Birželio 3 d. –
rugsėjo 4 d.

I. Kujelė

Liepos 12 d. –
rugpjūčio 28 d.

G. Spundzevičienė
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- Tradicinę Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos
parodą.

Rugsėjo 6 d. – spalio I. Kujelė
30 d.

- Kraštiečių fotografų kūrybos parodą, skirtą Rokiškio
Rugsėjo 12 d. –
miesto 517 gimtadienio šventei (V. Naujikas, L. Masys, A. gruodžio 31 d.
Stakėnas, V. Jasinevičius, K. Driskius, G. MasiulytėBurbienė).

I. Kujelė
D. Kiukienė

-Kraštiečio tautodailininko Jono Bugailiškio (Vilnius)
drožinių parodą.

Lapkričio 4 d. –
gruodžio 31 d.

I. Kujelė

- Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų parodą.

Gruodžio 6 d. –
gruodžio 31 d.

G. Spundzevičienė

3.2. Kriaunų istorijos muziejuje surengti:
- Kriaunų krašto menininkų darbų parodą.

Balandžio
liepos 1 d.

11

d.- D. Žukauskienė

- Kraštiečio dailininko Artūro Balčiūno (Mažeikiai) darbų Liepos
9
parodą.
lapkričio 25 d.

d.– D. Žukauskienė

- Jaunojo tapytojo Gedimino Kostik (Rokiškio r.) darbų Lapkričio 28
parodą.
gruodžio 31 d.

d.– D. Žukauskienė

3.3. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose surengti
parodas:
- „1991 m. sausio 13-oji“;
Sausio 13 d.-vasario A. Dručkus
10 d.
- “Laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. deklaracijos signatarai“

Vasario 12 d.-kovo A. Dručkus
10 d.

- „Juodupės kankinių tragedijai – 75 m.“

Birželio 18 d. –
liepos 18 d.

4. Parodos kituose muziejuose ir 4. Metų eigoje kituose muziejuose ir institucijose
institucijose Lietuvoje ir užsienyje numatoma surengti:

A. Dručkus
V. Kazlauskas

21

(pavadinimas, vieta)
4.1. Rokiškio r. tautodailininkių L. Jegorovos, I.
Stasikėlienės ir R. Stainienės darbų parodą Asvejos
regioninio parko lankytojų centre (Ignalinos raj.)

Vasario-kovo mėn.

4.2. Stendinę parodą „Išsaugota tiesa“ (apie Vytauto Metų eigoje
apygardos Vyties kuopos laisvės kovotojus) rajono
švietimo įstaigose;

M. Mieliauskienė

A. Dručkus
V. Kazlauskas

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 5.1. 2016 m. parengti virtualias parodas ir patalpinti
tinklalapio adresas)
muziejaus el. svetainėse:
5.1.1. www.muziejusrokiskyje.lt:
Metų eigoje
- „Jonas Masiulis (1904-1989) – fotografas, kolekcininkas, II ketv.
pašto tarnautojas”.

D. Kiukienė
G. Kujelis

- „I-asis pasaulinis karas (Oberostas)“.

II ketv.

-„Ką mena senoji Rokiškio dvarvietė?“

III ketv.

G. Kujelis

5.1.2. http://rkm.limis.lt/:
- „Rokiškio dvaras. Tai verta pamatyti!“

III ketv.

D. Kiukienė
I. Kujelė

IV ketv.

G. Kujelis

- „Senieji velykiniai atvirukai“.

I ketv.

J. Jurevičienė

- „Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a.
pab.-1940 m.“.

III ketv.

L. Daščiorienė

„Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje“

IV ketv.

D. Kiukienė

- „Nuo akmens iki geležies. Archeologijos rinkinys
Rokiškio krašto muziejuje“.
5.1.3. www.parodos.emuziejai.lt:
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6.
Bendradarbiavimas
su
kitais 6.1. Bendradarbiauti su kitais muziejais, pagal poreikį Metų eigoje
muziejais (kokioms parodoms, kokių ir eksponavimui skolinti bei skolintis eksponatus:
kiek eksponatų planuojama skolinti)
- Kupiškio etnografijos muziejui – 25 vnt. parodai
„Tarpukario Lietuvos velykiniai atvirukai“;
- Dailininko Valentino Leimonto personalinei parodai – 5
paveikslus;
- iš Mažeikių muziejaus parodai „Iš fotografijos praeities“
20 vnt. fotografijų;

D. Kiukienė
L. Daščiorienė

7. Kiti darbai

N. Šniokienė
D. Kiukienė

7.1. Bendradarbiauti su Rokiškio dekanato bažnyčiomis, Metų eigoje
kitomis institucijomis, pagal poreikį eksponavimui skolinti
eksponatus, kitą istorinę medžiagą.

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 1.1. Parengti ir išleisti katalogą „Rokiškio dvaras ir jo Vasario-balandžio
įskaitant elektroninius, rengimas ir savininkai fotografijose XIX a. pab.-1940 m.“
mėn.
leidyba
2. Informacinių leidinių (bukletų, 2.1. Parengti ir išleisti informacinį leidinį apie muziejų.
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba
2.2. Parengti ir leisti parodų ir kitų muziejaus renginių
plakatus, afišas, kvietimus, lankstinukus, skrajutes.

Metų eigoje

2.3. Spausdinti atvirukus su muziejaus rinkinių
eksponatais.
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 3.1. Rengti straipsnius rajono ir respublikinėje spaudoje
spaudoje rengimas
(kartu su žurnalistais) apie krašto istoriją, kultūrinį
gyvenimą, įžymius krašto žmones, kultūros veikėjus.

II ketv.

Metų eigoje

Metų eigoje

3.2. Bendradarbiauti rengiant ir leidžiant Rokiškio krašto Metų eigoje
kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“; metų eigoje žurnalui
parengti istorinės tematikos, muziejaus aktualijų
straipsnius:
- „Rokiškio dvarų meno vertybių nacionalizacija 1940 m.:
praradimai ir netektys“;
- „Iš Rokiškio fotografijos istorijos“;

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
Skyrių vedėjai
Muziejininkai
D. Kiukienė
I. Kujelė
Skyrių vedėjai
Muziejininkai

M. Mieliauskienė

D. Kiukienė
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4. Moksliniai tyrimai (temos)

- „Archeologiniai tyrinėjimai ir radiniai senojoje Rokiškio
dvarvietėje“;

G. Kujelis

-„Paroda „Viktorijos laikų mada“ iš Aleksandro Vasiljevo
kolekcijos Rokiškio krašto muziejuje“

M. Mieliauskienė

4.1. Dalyvauti žvalgomuosiuose archeologiniuose II-III ketvirtis
tyrimuose Rokiškio senojo dvaro vietoje. Tyrinėjimų
medžiagą panaudoti rengiant straipsnį kultūros žurnalui
„Prie Nemunėlio“.

G. Kujelis
V. Kazlauskas

4.2. Vykdyti paieškas Rokiškio krašto istorijos, kultūros Metų eigoje
dokumentų ir ikonografijos šaltinių Lietuvos archyvuose,
VU bibliotekos retų spaudinių skyriuje.

G. Kujelis
V. Kazlauskas

5. Mokslinių straipsnių rengimas

6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 7.1. Dalyvauti konferencijoje „Muzikinio paveldo
konferencijose ne muziejuje (tema, išsaugojimas ir sklaida Lietuvos muziejuose“.
vieta, dalyviai)
7.2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje „Dvarų
kultūra Lietuvos muziejuose“, paruošti pranešimą apie
grafų Tyzenhauzų veiklą LDK.

Kovo-balandžio
mėn.

M. Mieliauskienė

Gegužės-birželio
mėn.

G. Kujelis

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose 8.1. Paruošti ir pristatyti panešimą „Rokiškio grafystės Balandžio mėn.
muzikinio gyvenimo atspindžiai dvaro archyvo
dokumentuose 1875-1877 m.“
8.2. Paruošti ir pristatyti panešimą „Rokiškio dvaro įtaka Gegužės-birželio
Lietuvos kultūrinei, politinei ir ekonominei raidai“
mėn

M. Mieliauskienė

G. Kujelis
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9. Kiti darbai

9.1. Bendradarbiauti su VU prof. Rimvydu Laužiku: II ketvirtis
pasinaudojus muziejaus fonduose ir dvaro archyve
sukaupta ikonografine medžiaga, paruošti informaciją apie
Rokiškio krašto kulinarinį paveldą; informaciją paviešinti
muziejaus
internetinėse svetainėse, renginiuose,
mokslinėse konferencijose.

VI.
RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS
IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma,
nurodyti numatomų įvesti į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji 2.1. Parengti eksponatų skaitmeninimo ir viešinimo I ketvirtis
darbai)
LIMIS planą.
2.2. Eksponatus atrinkti, fotografuoti, skenuoti, surinkti I-IV ketvirtis
metaduomenis, sudaryti skaitmeninių vaizdų sąrašą,
sukelti skaitmeninius vaizdus į muziejaus serverį.
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų 3.1. Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai:
I-IV ketvirtis
atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/- unikaliausi, vertingiausi rinkinių eksponatai;
us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė
- planuojami publikuoti eksponatai;
būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)
- Rokiškio rajono dvarų vaizdai;
- Liongino Šepkos drožiniai;
- I pasaulinis karas (spaudiniai, fotografijos);
- Rokiškėnai,
kūrę
nepriklausomą
Lietuvą
(dokumentai, fotografijos).
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų 3.2.
Metų eigoje
skaičius
eksponatų.

D. Kiukienė

D. Kiukienė

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

Rinkinių
komplektavimo
komisija
Skyrių vedėjai

numatoma suskaitmeninti 800 Metų eigoje

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

3.3.
Dalyvavimas
skaitmeninimo 3.3.1. Tęsti dalyvavimą projekte ,,Lietuvos integralios Metų eigoje
projektuose (pavadinimas, partneriai, muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
kt.)
Lietuvos muziejuose"; 300 vnt. eksponatų įvesti į LIMIS.

J. Jurevičienė
L. Daščiorienė

3.3.2. Partnerio teisėmis dalyvauti projekte „Skaitmeninis I-III ketv.

J. Jurevičienė
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turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį
liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir
tarptautiniuose portaluose“ (LM ISC LIMIS).
3.3.4. Prisijungti prie Europos Komisijos iniciatyva
sukurto Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų
skaitmeninių dokumentų portalo „Europeana Space“:
muziejuje įdiegti mobiliesiems įrenginiams skirtą
programėlę BLINKSTER. Partneris – Lietuvos muziejų
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.

D. Kiukienė

Metų eigoje

J. Jurevičienė

Metų eigoje

Muziejininkai

Vasario 2-3 d.

Skyrių vedėjai
Muziejininkai

I-IV ketvirtis

J. Jurevičienė

5.2. Vesti eksponatų kopijų (skaitmeninių) išdavimo
apskaitą (pagal parengtą tvarką).

I-IV ketvirtis

J. Jurevičienė

5.3. Vesti muziejaus archyve saugomos
fototekos/videotekos apskaitą (pagal parengtą tvarką).

I-IV ketvirtis

V. Sarulienė

5.4. Suskaitmeninti 2 muziejaus archyvo bylas: Nr. 3A
„Muziejaus veiklos dokumentai 1930-1940 m.“ ir Nr. 72
„Dvaruose sukauptų meno vertybių nacionalizavimo
aktai“. Perkelti suskaitmenintus duomenis į muziejaus
duomenų saugyklą.

I-II ketvirtis

V. Sarulienė

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 4.1. Dalyvauti LDM LIMIS centro rengiamuose
bazėmis
gebėjimų
ugdymas seminaruose bei mokymuose.
(dalyvavimas
darbo
grupėse,
mokymuose)
4.2. Dalyvauti LIMIS centro mobilios skaitmeninimo
grupės organizuotuose mokymuose Rokiškio krašto
muziejuje
5. Kiti darbai
5.1. Vesti muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų
skaitmeninių vaizdų apskaitą (pagal parengtą tvarką).

5.5. Susisteminti ir į muziejaus duomenų saugyklą perkelti I-II, IV ketvirtis
2004–2010 m. vykusių renginių foto ir video vaizdus.
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

V. Sarulienė
Muziejininkai
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1. Informacijos žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
rengimas (nurodyti numatomų parengti
informacinių pranešimų spaudai, radijo
ir televizijos laidų kiekį)

1.1. Rengti informacinius pranešimus spaudai ir radijui
apie rengiamas parodas, renginius, projektus (rajono
laikraščiams – kiekvieną savaitę).

Metų eigoje

M. Mieliauskienė

1.2. Duoti interviu Lietuvos radijui, televizijos laidoms
apie parodas bei kitus muziejuje organizuojamus
renginius.

Metų eigoje

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 2.1. Rengti specialias reklamines akcijas muziejaus Metų eigoje
planuojamos
specialios
reklamos vykdomiems projektams, renginiams:
kampanijos)
- parodai „Viktorijos laikų mada 1830-1900 m.“;
- renginiui „Viduramžių turnyras Roko kalavijas“;
- renginiui „Muziejų naktis“;
- miesto šventės renginiams;
- renginių ciklui „Rokiškis – Kalėdų senelio sostinė“.

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
I. Kujelė

2.2. Aktyvinti muziejaus marketingo priemones B2B
(verslas verslui) ir B2C (verslas klientui).
3. Kita veikla

Metų eigoje

I.Kujelė

3.1. Rengti muziejaus pasiūlymus rajono švietimo Metų eigoje
įstaigoms, turizmo agentūroms, kitoms institucijoms:
sukurti bei platinti naujienlaiškius, organizuoti
susitikimus.

M. Mieliauskienė
Skyrių vedėjai

3.2. Užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Metų eigoje
įvairiomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis; į
muziejaus veiklą įtraukti savanorius; ieškoti projektų
partnerių, renginių rėmėjų.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
Skyrių vedėjai

3.3. Teikti muziejaus paramą (prizus: nemokamas Metų eigoje
edukacines programas, nemokamą ekspozicijų lankymą)
įvairių renginių organizatoriams – muziejaus partneriams.

Skyrių vedėjai
Muziejininkai

3.4. Bendradarbiauti su Kriaunų bei Obelių seniūnijomis, Metų eigoje
bendruomenėmis, rengiant įvairius muziejaus struktūrinių
padalinių renginius.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Žukauskienė
A. Dručkus
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3.5. Sukurti videoklipus, reklaminius skydelius muziejaus Metų eigoje
veiklai viešinti.

G. Kujelis

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 1.1.Teikti metodines konsultacijas muziejinio darbo
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
klausimais rajono visuomeninių muziejų atstovams.

Metų eigoje

Muziejininkai

1.2. Konsultuoti interesantus ir teikti jiems metodinę
pagalbą su muziejaus veikla susijusiais klausimais.

Metų eigoje

Muziejininkai

1.3. Dalyvauti Rokiškio krašto etninės kultūros plėtros Metų eigoje
komisijos darbe.

G. Spundzevičienė

3.1. Sudaryti sąlygas ir pagal galimybes priimti studentus Metų eigoje
atlikti praktiką muziejuje, skirti jiems praktinio mokymo
vadovus.

N. Šniokienė
Skyriaus vedėjai

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdai)
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ 1.1. Metų eigoje numatoma priimti 15 darbuotojų Metų eigoje
atleisti darbuotojų skaičius)
viešiesiems darbams iš Panevėžio darbo biržos Rokiškio
skyriaus, įforminti darbo sutartis, atleisti pasibaigus
terminuotai darbo sutarčiai.

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų
studijos
aukštosiose
mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(temos, vieta, numatomi dalyviai)

X.
MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA

N. Šniokienė
T. Daunienė

2.1 Pagal poreikį ir galimybes siųsti darbuotojus kelti Metų eigoje
kvalifikaciją
rengiamuose seminaruose,
dalyvauti
konferencijose ir kituose mokymuose, susijusiuose su
muziejine veikla.

N. Šniokienė

2.2. Sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams tęsti studijas Metų eigoje
aukštosiose mokyklose.

N. Šniokienė

2.3. Organizuoti pažintines keliones: aplankyti Telšių Metų eigoje
„Alkos“ muziejų, Pakruojo dvarą, Plungės muziejų.

N. Šniokienė
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1. Archyvo ir bibliotekos darbas

1.1. Tvarkyti darbuotojų asmens bylas; padaryti 2015 m. Sausio mėn.
asmens bylų sąrašus ir patalpinti archyve ilgam
saugojimui.

T. Daunienė

1.2. Sutvarkyti muziejaus skyrių, kanceliarijos, Sausio mėn.
buhalterijos ir kitų dokumentų 2015 m. bylas (užrašyti
bylų pavadinimus, indeksus, antraštinius ir baigiamuosius
bylų lapus, juos sunumeruoti), surašyti aktus ir patalpinti
archyve; atrinkti trumpo saugojimo bylas naikinimui.

T. Daunienė

1.3. Sudaryti Rokiškio krašto muziejaus dokumentų Sausio mėn.
registrų sąrašą 2015 m.

T. Daunienė

1.4. Fiksuoti (filmuoti, fotografuoti) įvairius Rokiškio
krašto įvykius, renginius, jų skaitmeninius vaizdus
aprašyti ir perduoti muziejaus archyvui.

Metų eigoje

Muziejininkai
V. Sarulienė

1.5. Pagal poreikį išduoti muziejininkams, lankytojams
laikinam naudojimui reikalingas bylas, atsakyti į jų
užklausas; pildyti naudojamos archyvinės medžiagos
žurnalą.

Metų eigoje

V. Sarulienė

1.6. Atnaujinti teminį bylų sąvadą bei chronologinį sąrašą

Metų eigoje

V. Sarulienė

1.7. Užbaigti sisteminti kraštiečio Pr. Eigmino archyvą.

Kovo-balandžio
mėn.

V. Sarulienė

1.8. Tęsti pradėtą archyvo bylų kartotekavimą nuo bylos
Nr. 88 iki Nr. 92; vesti archyvo (tekstinių dokumentų,
įvykių, asmenų, garso/vaizdo fondo) kartoteką, registruoti
skaitmeninamas video juostas.

Metų eigoje

V. Sarulienė

1.9. Paruošti bibliotekoje esančių laikraščių apyrašą

Metų eigoje

V. Sarulienė

1.10. Pildyti archyvo bylas gaunama medžiaga, kopijomis
ir kt.; kaupti ir sisteminti straipsnius apie muziejų,
muziejininkystę ir pan.

Metų eigoje

V. Sarulienė
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2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 2.1. Atlikti einamojo remonto darbus muziejaus Metų eigoje
darbai, kiti ūkiniai darbai)
pastatuose, stebėti pastatų būklę, prižiūrėti pastatų
priešgaisrinę būklę, atlikti priešgaisrinio inventoriaus
patikrą.

V. Skeirys

2.2. Vykdyti muziejaus veiklai būtinų prekių ir paslaugų Metų eigoje
pirkimus, atnaujinti ūkinį inventorių ir specialias
priemones muziejaus parko priežiūrai.

V. Skeirys

2.3. Prižiūrėti juodąsias gulbes.

V. Skeirys

Metų eigoje

2.4. Atlikti metinę muziejaus trumpalaikio ir ilgalaikio Metų eigoje
materialiojo turto inventorizaciją.

V. Skeirys
Inventorizacijos komisija

2.5. Prižiūrėti muziejaus kompiuterinę techniką.

Metų eigoje

V. Skeirys

2.6. Sistemingai vykdyti muziejaus vandentiekio, nuotekų, Metų eigoje
elektros, šilumos tinklų priežiūrą, apskaitos įrenginių
patikrą, kas mėnesį rodmenų davinius perduoti
kuruojančioms įmonėms.

V. Skeirys

2.7. Vykdyti muziejaus teritorijos (20 ha) priežiūros ir Metų eigoje
tvarkymo darbus: šalinti savaiminius parko krūmus, jų
atžalas, šalinti nudžiūvusius, nuvirtusius, avarinius
medžius ir krūmus, šienauti pievas, pjauti, tręšti parko
veją, grėbti ir šalinti lapus, šiukšles, pasodinti ir prižiūrėti
vienmečių gėlių klombas, rožyną, prižiūrėti takus, valyti
sniegą.

V. Skeirys

2.8. Organizuoti talkas dvaro parko tvarkymui.

N. Šniokienė

Metų eigoje

2.9. Organizuoti suvenyrų gaminimą, jų įsigijimą bei Metų eigoje
platinimą.
2.10. Užprenumeruoti periodinę spaudą, ją komplektuoti ir Metų eigoje
paruošti saugojimui.
2.11. Vykdyti pasiruošimo darbus šildymo sezonui.

Rugsėjo mėn.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
Skyrių vedėjai
V. Sarulienė

V. Skeirys
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3. Kitų padalinių darbas

Muziejaus direktorė
____________________________
(Vadovo pareigos)
__2016-03-04_______________
(Užpildymo data)

2.12. Tvarkyti muziejaus skyriaus –valstiečio sodybos – I-II ketvirtis
aplinką ir pastatus: atnaujinti laikinas (vasaros sezono
metu) liaudies buities ekspozicijas.

V. Skeirys

3.1. Baigti surašyti Laisvės kovų istorijos muziejuje Metų eigoje
Obeliuose esančius leidinius į inventorinę bibliotekos
knygą.

A. Dručkus

3.2. Į VSAKIS pateikti muziejaus finansinės veiklos Metų eigoje
metinės ataskaitos duomenis.

Z. Mickienė

3.3. Rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui Metų eigoje
teikti ketvirtines ir metinę muziejaus finansinės veiklos
ataskaitas.

Z. Mickienė

_________________
(parašas)

Nijolė Šniokienė
__________________
(vardas, pavardė

