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

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai)

1. Rengti muziejaus tarybos
posėdžius.

1. Rengti 4 muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu
svarstyta:
1.1. 2015 m. muziejaus veiklos ataskaita; 2016 m. N. Šniokienė
muziejaus darbo planas; pasirengimas tarptautinei
knygų mugei ir tarptautinėms turizmo mugėms,
pasirengimas parodai „Karalienės Viktorijos laikų
mada“ (iš A. Vasiljevo fondo). 2016-01-18.
1.2. Pasirengimas tradicinei rajono verslininkų bei N. Šniokienė
rokiškėnų dvaro parko talkai; pasirengimas tarptautinei
akcijai „Muziejų naktis“. 2016-04-08.
1.3. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su N. Šniokienė
Latvijos nacionaliniu archyvu, Istorijos-kultūros įstaiga
„Polonica-Lithuanica“ (Baltarusijos r.). 2016-07-01.
1.4. Muziejaus skyrių pareiginiai nuostatai, muziejaus N. Šniokienė
darbo plano 2017 m. projektas, muziejaus darbuotojų
pareigybių
kategorijos
ir
jų
kvalifikaciniai
reikalavimai. 2016-12-16.
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2. Muziejaus vidaus darbo
tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas (kokiu
tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

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

2.1. Parengti ir direktoriaus įsakymais patvirtinti
muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojantys
dokumentai:
- kolekcijų saugotojo, budėtojo-muziejaus
prižiūrėtojo,
muziejininko,
direktoriaus
pavaduotojo muziejinei veiklai pareiginiai
nuostatai, Istorijos skyriaus nuostatai, įsakymas
Nr. V-33, 2016-10-03.

N. Šniokienė

- muziejaus darbuotojų komandiruočių ir
atostogų suteikimo tvarkos aprašas, įsakymas Nr.
V-38, 2016-11-30.

N. Šniokienė

- muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, N. Šniokienė
įsakymas Nr. V-41, 2016-11-11.
- muziejaus viešųjų pirkimų vidaus kontrolės
tvarkos aprašas, įsakymas Nr. V-42, 2016-11-14.

N. Šniokienė

- muziejaus Etnografijos skyriaus vedėjo ir vyr.
muziejininko pareiginiai nuostatai, įsakymas Nr.
V-44, 2016-11-25.

N. Šniokienė

- muziejaus darbuotojų pareigybių kategorijos ir
jų kvalifikaciniai reikalavimai, įsakymas Nr. V48, 2016-12-16.

N. Šniokienė

- muziejaus Fondų apskaitos ir saugojimo skyriaus, N. Šniokienė
Laisvės kovų istorijos skyriaus, muziejaus Etnografijos
skyriaus, Dailės ir komunikacijos, Lankytojų
aptarnavimo ir edukacijos skyriaus nuostatai, įsakymas
Nr. V-49, 2016-12-19.
- muziejaus patalpų, ekspozicijos salių, saugyklų durų
raktų išdavimo darbuotojams, jų grąžinimo ir
saugojimo tvarkos aprašas. III ketv.

D. Kiukienė
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2.2. Sudarytos komisijos, darbo grupės:
- Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose rinkinių
tikrinimo komisija, įsakymas Nr. V-01, 2016-01-06.

N. Šniokienė

- muziejaus rinkinių tikrinimo komisija,
įsakymas Nr. V-02, 2016-01-11.

N. Šniokienė

- muziejaus parodų, renginių, edukacinių programų,
ekskursinių temų rengimo komisija, įsakymas Nr. V03, 2016-01-12.

N. Šniokienė

- parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830-1900 N. Šniokienė
m.“ rengimo darbo grupė, įsakymas Nr. V-05, 201602-09.
- projekto, skirto INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos N. Šniokienė
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programos
finansavimui gauti, rengimo grupė, įsakymas Nr. V-26,
2016-07-25.
- inventorizacijos komisija, įsakymas Nr. V-43, 2016- N. Šniokienė
11-26.
2.3. Parengti muziejaus nuostatai (nauja redakcija); N. Šniokienė
patvirtinti rajono savivaldybės taryboje 2016 m.
lapkričio 25 d., sprendimas Nr. TS-190.
3. Muziejinės veiklos sutarčių su 3.1. Pasirašyti bendradarbiavimo 3.1. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartys:
Lietuvos ir užsienio
sutartis su kultūros, švietimo,
organizacijomis rengimas
mokslo ir kitomis įvairiomis - su Latvijos nacionaliniu archyvu, 2016-01-21;
N. Šniokienė
(kokios, kada pasirašytos,
institucijomis.
trumpas apibūdinimas, galiojimo
- su sambūriu „Auksinis protas“ koordinatore, 2016N. Šniokienė
laikas)
01-29;
- su Panevėžio teritorine ligonių kasa, 2016-03-15;

N. Šniokienė
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- su Panevėžio apygardos probacijos tarnyba, 2016-0418 Nr. 03/3-37;

N. Šniokienė

- su Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi,
2016-05-20

N. Šniokienė

- su Obelių globos namais, 2016-09-29;

N. Šniokienė

- su Rokiškio rajono Pandėlio pradine mokykla, 201610-01

N. Šniokienė

- su asociacija „Veiklus pilietis“, 2016-10-03;

N. Šniokienė

- su VšĮ „Sukurta LT“, 2016-10-03;

N. Šniokienė

- su Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija,
2016-10-04;

N. Šniokienė

- su Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos
ir koordinavimo centru, 2016-10-04;

N. Šniokienė

- su Rokiškio rajono Kavoliškio mokykla-darželiu,
2016-10-06;

N. Šniokienė

- su Rokiškio rajono Panemunėlio pagrindine mokykla,
2016-10-14;

N. Šniokienė

- su Utenos kolegija, 2016-11-28.

N. Šniokienė

3.2. Pasirašyti muziejaus
3.2. Pasirašytos: 6 – eksponatų pirkimo-pardavimo, 2
eksponatų kopijų naudojimo
– muziejaus eksponatų kopijų naudojimo sutartys, 3 –
sutartis su muziejais, paveldo
muziejinių vertybių deponavimo sutartys. Metų eigoje.
institucijomis, leidyklomis,
privačiais asmenimis, muziejinių
vertybių dovanojimo ir kitas
sutartis.

N. Šniokienė
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3.3. Rengti Rokiškio krašto 3.3. Pasirašytos 3 sutartys su autoriais dėl muziejaus
muziejaus rinkiniuose saugomų rinkiniuose saugomų meno kūrinių autorių teisių
meno kūrinių autorių teisių perdavimo. Metų eigoje.
perdavimo sutartis su autoriais,
autorių teisių paveldėtojais
3.4. Pasirašyta: 1 – atlikėjų sutartis, 3 savanoriško
darbo sutartys, 4 – praktinio mokymo sutartys, 11 –
darbų, paslaugų ir prekių pirkimo-pardavimo sutartys,
14 – kitos sutartys. Metų eigoje.
4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

N. Šniokienė
D. Kiukienė

N. Šniokienė

4.1. Partnerio teisėmis dalyvauti: 4.1. Partnerio teisėmis dalyvauta:
- Rokiškio mokyklos-darželio - Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“
„Ąžuoliukas“
vykdomame vykdomame projekte „Erazmus + „Children Tell The
projekte „Erazmus + „Children History“;
Tell The History“;

N. Šniokienė

- Panevėžio teritorinės ligonių
kasos
organizuojamame
projekte-vaikų piešinių konkurse
„Mano šeimos gydytojas“;

- Panevėžio teritorinės ligonių kasos organizuojamame M. Mieliauskienė
projekte-vaikų piešinių konkurse „Mano šeimos
gydytojas“; įsteigtas prizas – nemokamas apsilankymas
Rokiškio krašto muziejuje 5 asmenims, pasirenkant
edukacinę programą. II ketv.

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

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

4.2. Gavus finansavimą iš 4.2. Metų eigoje rengti ir įgyvendinti projektai,
Lietuvos
Kultūros
tarybos, kuriems dalinį finansavimą skyrė Lietuvos Kultūros
taryba:
vykdyti projektus:
4.2.1. Renginių ciklas „Grafų 4.2.1. Projektas „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias" N. Šniokienė
įgyvendintas. Gauta 7100,00 EUR. Parengta ir pateikta Z. Mickienė
Tyzenhauzų kultūros kelias".
projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2016-01-15 –
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12-30.
4.2.2.
Edukacinis
renginys 4.2.2. Projektas „Edukacinis renginys „Viduramžių G. Kujelis
„Viduramžių turnyras. Roko turnyras Roko kalavijas“ įgyvendintas. Gauta 3000,00 Z. Mickienė
EUR. Pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.
kalavijas“.
2016-04-01 – 09-01.
4.2.3. „Inovatyvių paslaugų 4.2.3. Projektas „Inovatyvių paslaugų pritaikymas J. Jurevičienė
pritaikymas Rokiškio krašto Rokiškio
krašto
muziejaus
ekspozicijose“ Z. Mickienė
muziejaus ekspozicijose“.
įgyvendintas. Gauta 9000,00 EUR. Pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2016-05-16 – 11-15.
4.2.4. Dviračių žygis „Golgotos 4.2.4. Projektas „Dviračių žygis „Golgotos keliu“
keliu“.
finansavimo negavo.
4.2.5. Kultūrinės dirbtuvėlės 4.2.5. Projektas „Kultūrinės dirbtuvėlės „Įkvėpkime
„Įkvėpkime kūrybos“
kūrybos“ finansavimo negavo.

4.2.6. Katalogas „Rokiškio 4.2.6. Projektas „Katalogas „Rokiškio dvaras ir jo M. Mieliauskienė
dvaras
ir
jo
savininkai savininkai fotografijose XIX a. pab.-1940 m.“ Z. Mickienė
fotografijose XIX a. pab.-1940 įgyvendintas. Gauta 5000,00 EUR. Pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2016-04-11 – 12-19.
m.“
4.2.7. Ekspozicijos „Rokiškio 4.2.7. Projektas „Ekspozicijos „Rokiškio kraštas nuo
kraštas nuo XIX a. pradžios iki XIX a. pradžios iki 1918 m.“ finansavimo negavo.
1918 m.“
Projektas „Tu
4.2.8. Edukacinės programos 4.2.8.
finansavimo negavo.
„Tu čia visada laukiamas“

čia

visada

laukiamas“

4.2.9. „Eksponatų tyrimas ir 4.2.9. Projektas „Eksponatų tyrimas ir restauravimas“ L. Daščiorienė
įgyvendintas. Gauta 4 600,00 EUR. Parengta ir pateikta Z. Mickienė
restauravimas“
projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-04-10 –
11-27.
4.2.10.

Leidinio

„Arkitektas 4.2.10. Projektas „Leidinio „Arkitektas Lionginas M. Mieliauskienė
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Lionginas Šepka“ parengimas

Šepka“ parengimas“ įgyvendintas. Gauta 2300,00 Z. Mickienė
EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė
ataskaita. 2016-06-01– 12-19.

4.2.11.
„Rokiškio
krašto 4.2.11. Projektas „Rokiškio krašto muziejaus
muziejaus
skaitmeninės skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos
bibliotekos
plėtimas
ir talpinimas“ finansavimo negavo.
informacijos talpinimas“
4.2.12. „Pats sau gidas“

4.2.12. Projektas „Pats sau gidas“ finansavimo negavo.

4.2.13. „Kuriu-galiu“

4.2.13. Projektas „Kuriu-galiu“ finansavimo negavo.

4.3 Rengti projektus ir teikti
paraiškas Lietuvos kultūros
tarybos,
Kultūros
paveldo
departamento ir kitų fondų 2017
m.
finansuojamoms
programoms;
gavus
finansavimą, projektus vykdyti

4.3. Rengti projektai Lietuvos kultūros tarybai 2017 m.
muziejinės veiklos finansuojamoms programoms:
4.3.1. „Juozui Tininiui – 110. „Laiškai Andromachai“. V. Sarulienė
Audioknygos leidyba;
4.3.2. Leidinio „Arkitektas“ Lionginas Šepka“ leidyba;

M. Mieliauskienė

4.3.3. Kūrybinės iniciatyvos;

I. Kujelė

4.3.4. Renginių ciklas, skirtas dievdirbio Liongino I. Kujelė
Šepkos 110-osioms gimimo metinėms;
4.3.5. Katalogas
muziejuje“;

„Prakartėlės

Rokiškio

krašto G. Spundzevičienė

4.3.6. Tęstinis projektas „Tu čia visada laukiamas“;

R. Mikalajūnienė

4.3.7. „Pats sau gidas“;

J. Jurevičienė

4.3.8. Atstatyti bunkeriai jaunimui prabyla autentiška V. Kazlauskas
laisvės kovų istorija;
4.3.9. Laisvės kovų istorija – Laisvės kovų istorijos V. Kazlauskas
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muziejaus eksponatuose;
4.3.10. Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“;

G. Kujelis

4.3.11. Ekspozicijos „Lietuvos valstybės kūrėjai“ G. Kujelis
sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje;
4.3.12. Tęstinis projektas „Grafų Tyzenhauzų kultūros N. Šniokienė
kelias“.

5. Kiti darbai

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

4.4. Parengtos paraiškos ir teiktos rajono savivaldybės N. Šniokienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriui dėl Z. Mickienė
muziejaus vykdomų projektų koofinansavimo, gautas T. Daunienė
koofinansavimas 6 muziejaus projektams – 6025,00
Eur. Parengtos ir pateiktos kofinansavimo lėšų
finansinės ataskaitos.

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

5.1. Muziejaus veiklos klausimams aptarti metų eigoje N. Šniokienė
kiekvieną savaitę rengti pasitarimai muziejaus skyrių M. Mieliauskienė
darbuotojams, kiekvieną mėn. – administracijai ir D. Kiukienė
skyrių vedėjams.

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

5.2. Parengta ir rajono savivaldybės tarybai bei rajono N. Šniokienė
savivaldybės administracijos turizmo, kultūros ir ryšių T. Daunienė
su užsienio šalimis skyriui pristatyta direktorės 2015
m. muziejaus veiklos ataskaita; ji patvirtinta Rokiškio
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. TS-33.
Parengta ir Kultūros ministerijai pristatyta muziejaus
2015 m. veiklos ir statistinės ataskaitos.

5.3. Parengti muziejaus 2016 m. 5.3. Parengtas muziejaus 2016 m. veiklos planas, N. Šniokienė
patvirtintas muziejaus taryboje. 2016-01-18.
M. Mieliauskienė
veiklos planą.
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D. Kiukienė
T. Daunienė
5.4. Parengti 2016 m. parodų 5.4. Parengtas 2016 m. muziejaus parodų eksponavimo M. Mieliauskienė
planas.
eksponavimo planą.
5.5. Parengti 2016 m. muziejaus 5.5. Parengta ir savivaldybės administracijos finansų N. Šniokienė
biudžeto išlaidų sąmatą, viešųjų skyriui pateikta muziejaus 2016 m. biudžeto išlaidų Z. Mickienė
darbų planą ir sąmatą.
sąmata, viešųjų darbų programa ir išlaidų sąmata.
5.6. Parengti „Rokiškio krašto
muziejuje saugomų kultūros
paveldo objektų skaitmeninimo,
skaitmeninių bylų žymėjimo ir
naudojimo tvarkos aprašą“.

5.6. Parengtas ir patvirtintas „Rokiškio krašto D. Kiukienė
muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų
skaitmeninimo, skaitmeninių bylų žymėjimo ir
naudojimo tvarkos aprašas“. 2016-07-27.

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

5.7. Koordinuota muziejaus reprezentacinių erdvių N. Šniokienė
naudojimas įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar V. Skeirys
reprezentacinio pobūdžio renginiams; metų eigoje L. Klasinskienė
muziejuje vyko 245 renginiai.

5.8. Rengti
instruktažus
darbuotojams.

darbo

saugos 5.8. Metų eigoje (pagal planą) muziejaus darbuotojams V. Skeirys
muziejaus rengti darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, civilinės
saugos instruktažai.

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

5.9. Parengti projektai LAT-LIT bendradarbiavimo M. Mieliauskienė
abipus sienos 2014-2020 m. programai ir pateikti rajono
savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir
investicijų skyriui.
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5.10.
Parengti
2015
m. 5.10. Parengta 2016 m. muziejaus lankymo statistinė
muziejaus lankymo statistinę analizė; metų eigoje vesta 2016 m. muziejaus lankymo
analizę, pastoviai vesti 2016 m. (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, renginių) apskaita.
muziejaus lankymo apskaitą;
vesti muziejaus ekskursijų,
edukacinių užsiėmimų ir kitų
teikiamų paslaugų lankomumo
apskaitą, tirti jų efektyvumą,
analizuoti lankomumą, teikti
pasiūlymus.
5.11.
Sudarinėti
muziejaus 5.11. Kiekvieną mėnesį sudarinėti
darbuotojų darbo grafikai. Metų eigoje.
darbuotojų darbo grafikus.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė
I. Kujelė
T. Daunienė

muziejaus T. Daunienė

5.12. Perklausyti muziejininkų 5.12. Perklausytas edukacinis užsiėmimas „Grafienės N. Šniokienė
naujai parengtas edukacinių Hermancijos duonelė“, pateikti pasiūlymai, pastabos. M. Mieliauskienė
programų
temas,
temines- III ketv.
edukacines ekskursijas, pateikti
pasiūlymus, pastabas.
5.13. Dalyvauti Rokiškio rajono 5.13. Dalyvauta Rokiškio rajono strateginio plėtros N. Šniokienė
strateginio plėtros plano iki 2022 plano iki 2022 m. darbo grupės posėdžiuose. Metų
eigoje.
m. darbo grupėje.
5.14. Dalyvauti rajono kultūros 5.14. Dalyvauta rajono kultūros ir turizmo tarybos N. Šniokienė
posėdžiuose. Metų eigoje.
ir turizmo tarybos posėdžiuose.
Dalyvauta
Vilniaus
rokiškėnų
klubo N. Šniokienė
5.15.
Dalyvauti
Vilniaus 5.15.
rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ „Pragiedruliai“ valdybos posėdžiuose. Metų eigoje.
valdybos posėdžiuose.
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)

1. Numatoma įsigyti per 1000
vnt. naujų eksponatų
1.1.
Surengti
komplektavimo
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1. Metų eigoje muziejaus rinkiniai papildyti 1484 vnt. Muziejininkai.
eksponatų.

rinkinių 1.1.Surengti 5 rinkinių komplektavimo komisijos Rinkinių
komisijos posėdžiai, kurių metu svarstyti šie klausimai:
komplektavimo
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posėdžius. Juose planuojama
svarstyti šie 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;
- topografinių dokumentų
rengimo tvarka;
- tapybos saugyklų
pertvarkymas;
- eksponatų, saugyklų
patikrinimai: rezultatai ir
problemos.

komisija
- eksponatų įsigijimas ir pirkimas, kainos nustatymas,
jų skyrimas į pagrindinį ar pagalbinį fondą, įvertinimas
tikrąja verte, eksponatų pervertinimas;
pagalbinio fondo eksponatų nurašymas (Kriaunų
istorijos muziejus);
dėl etnografijos eksponatų inventorinimo ir
inventorinės knygos IE/ K skyrimo (Kriaunų istorijos
muziejus);
eksponatų patikrinimo rezultatų aptarimas;
skaitmeninimo plano, skaitmeninimo tvarkos
aptarimas, problemos. 2016-03-10, protokolas Nr. 1.
- eksponatų įsigijimas, jų skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte;
eksponatų, esančių muziejaus fonduose, įvertinimas
tikrąja verte (pervertinimas);
skaitmeninimo veiklos aptarimas;
eksponatų patikrinimai: rezultatai ir problemos. 201606-01, protokolas Nr. 2.
- eksponatų įsigijimas,jų skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte;
eksponatų, esančių muziejaus fonduose, įvertinimas
tikrąja verte (pervertinimas);
dėl specialisto kvietimo deponuoto varpo (iš Kriaunų
bažnyčios varpinės) vertės nustatymui. 2016-09-16,
protokolas Nr. 3.
- eksponatų įsigijimas ir pirkimas, kainos nustatymas,
skyrimas į pagrindinį ar pagalbinį fondą, jų įvertinimas
tikrąja verte;
eksponatų įsigijimas (pirkimas), jų skyrimas į
pagrindinį ar pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte;
pagalbinio fondo eksponatų nurašymas. 2016-11-18,
protokolas Nr. 4.
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- buvusio Panemunėlio istorijos muziejaus, veikusio
Panemunėlio mstl. (Panemunėlio sen.) 1993 03 01 2001 11 07, eksponatų įtraukimas į GEK, jų
įvertinimas tikrąja verte;
eksponatų įsigijimas, jų skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte; 2016 m.
restauruotų eksponatų pervertinimas. 2016-12-23,
protokolas Nr. 5.
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu
būdu, kiek, į kokius rinkinius
įsigyta)

1.2. Planuojama įsigyti per 1000
eksponatų. Rinkti 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, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)
1.3. Metų eigoje organizuoti
ekspedicijas:
1.3.1. Po Rokiškio grafystės
buvusius dvarus ir palivarkus;
fiksuoti išlikusį paveldą;

1.3.2. Po rajono piliakalnius,

1.2.1. Metų eigoje muziejaus fondus papildė 1484
muziejinės vertės daiktai: iš jų – 1322 vnt. - pagrindinį
fondą ir
162 vnt. - pagalbinį fondą. Nupirktų
eksponatų skaičius – 142 vnt.; už juos sumokėta 796,00
eurai. Į muziejaus rinkinius eksponatai paskirstyti
sekančiai: IE (istorija, etnografija) – 511vnt., F
(fotografija) – 205 vnt., N (numizmatika) – 220 vnt., D
(dailė) – 29 vnt., R (raštija) – 344 vnt., G (gamta) – 13
vnt., PF – 162 vnt.

Muziejininkai
Rinkinių
komplektavimo
komisija

1.3.Metų eigoje organizuotos išvykos ir ekspedicijos:
1.3.1. kartu su visuomenine organizacija „Tyzenhauzų G. Kujelis
paveldas“ atstovais vykdyta buvusių Kalvarijų kelio V. Kazlauskas
koplytėlių paieška Rokiškio mieste. Remiantis 1914
m. Kalvarijų kelio planu ir gyventojų pasakojimais
nustatytos Kalvarijos stočių stovėjimo vietos ir
pažymėtos kuoliukais. Užfiksuota prisiminimai apie
buvusias Rokiškio Kalvarijas, kuriuos pateikė kraštietis
Eugenijus Majauskas. II ketv.
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fiksuoti juos, ruošiantis 2017 m.
piliakalnių metų programai.
1.3.3.Archeologinius tyrinėjimus
senojoje Rokiškio dvarvietėje,
bendradarbiaujant su asociacija
„Tyzenhauzų paveldas“.

1.3.3. Vykdyti archeologiniai tyrimai senojoje V. Kazlauskas
Rokiškio
dvarvietėje,
bendradarbiaujant
su
visuomenine organizacija „Tyzenhauzų paveldas“ ir
archeologe Roma Songailaite. II-III ketv.

1.4. Organizuoti išvykas, kurių
metu rinkti kraštotyrinę-istorinę
medžiagą, užrašyti atsiminimus:

1.4. Organizuotos išvykos, kurių metu rinkta
kraštotyrinė-istorinė medžiaga, užrašyti atsiminimai:

- pas Rokiškio krašto
tautodailininkus ir amatininkus;
kraštiečius dailininkus,
fotografus

- pas dailininką Valentą Leimontą (Vilnius),
nemokamai gauta 6 vnt. akvarelių. 2016-12-28.

- pas A. Dudonį (Vilnius),
Kraštų dvaro savininkų
palikuonį. Tikslas – gauti
medžiagos apie dvarą ir jo
savininkus Šilianskus.

- pas A. Dudonį (Vilnius), Kraštų dvaro savininkų
palikuonį. Gauta 17 skaitmeninių vaizdų kopijų,
perduota archyvui (DVD Nr. 513). 2016-04-19.

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

- į Bajorų kaimą, apžiūrėta užtvanka prie buvusio D. Žukauskienė
Pakriaunio malūno, apžiūrėta jo būklė. II ketv.
- išvyka plaustu po Sartų ežerą, rengiant turistams D. Žukauskienė
edukacinės programos maršrutą. II ketv.

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

- pas Dalią Rudokaitę (Kaunas). Gauta per 30 D. Kiukienė
eksponatų,
užrašyti atsiminimai apie Rokiškyje I.Kujelė
gyvenusią pateikėjos mamą Eleną Gečiūnaitę –
Rudokienę (g. 1916 m.). Byla Nr. 427, 2016-06-19.

M. Mieliauskienė

- pas kraštietį architektą Petrą Stankevičių (Kaunas). I.Kujelė
Gauta per 50 eksponatų (dokumentų, fotografijų).
2016-06-19.
M. Mieliauskienė
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- pas kolekcininko, pašto
tarnautojo, fotografo Jono
Masiulio (1904-1989) sūnų
Algirdą dėl fotografijų,
fotografijų skaitmeninių vaizdų
ir kitų eksponatų perdavimo
muziejui;

- pas Algirdą Masiulį (Rokiškis). Gauta 109 atvirukai,
siųsti esperantininkų 1926-1927 m., 19 vnt. knygrišio
Motiejaus Masiulio (1906-1981) dokumentų, tikslinta
muziejui dovanotų fotografijų metrika, redaguotas
straipsnis apie fotografą, pašto tarnautoją Joną Masiulį.
2016-04-04, 2016-04-16.

D. Kiukienė

- pas buvusią ilgametę centrinės bibliotekos direktorę
Zitą Jodeikienę. Gautos fotografijos ir medžiaga apie
kultūrinę-kraštotyrinę bibliotekininkų veiklą. 2016-0620-21.

G. Spundzevičienė

- pas Eleną Blažienę (Onuškis), muziejaus savanorę,
(Onuškis), kuri saugo muziejaus vertybių kolekciją.
Patikrintos saugojimo sąlygos. Surašyti 103
eksponatai. 2016-07-12.

D. Kiukienė
G. Kujelis
A. Lapinskaitė
J. Jurevičienė
R. Mikalajūnienė
I. Kujelė

- į Bobriškio kaimą pas A. Eigminą. Gauta per 40
etnografijos eksponatų. Nufotografuota Bobriškio
cerkvė. 2016-04-15.

D. Kiukienė
V. Sarulienė
G. Spundzevičienė
I. Kujelė

- pas I Janukėnienę,
kraštotyrininkę, buvusią
ilgametę Duokiškio mokyklos
pedagogę, gauti fotografijų,
užrašyti atsiminimus;
- pas Zitą Jodeikienę, buvusią
ilgametę Rokiškio bibliotekos
direktorę, gauti fotografijų,
užrašyti atsiminimus.

- į Ignalinos rajoną kartu su Lietuvos archeologų V. Kazlauskas
sąjungos pirmininku Vykintu Vaitkevičiumi, vykdyta
bunkerių paieška, rinkti prisiminimai apie pokario
rezistencinę veiklą. 2016-04-20.
- į Mykolo Riomerio gimtinę Bagdoniškio kaime kartu V. Kazlauskas
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su
laikraščio
„Voruta“
redaktoriumi
Juozu
Vercinkevičiumi. Fiksuota išlikę statiniai, bendrauta su
vietiniais gyventojais. 2016-05-05.
- į Nacionalinį Centrinį istorijos archyvą Kijeve. G. Kujelis
Vykdyta Tyzenhauzų-Pšezdzieckių giminės archyvo
tyrimai (fondas 878). Padaryta apie 1500 skaitmeninių
dokumentų kopijų. 2016-05-24-27.
- pas Ireną Aleksiejienę, buvusią ilgametę kultūros G. Spundzevičienė
namų direktorę; užrašytas pasakojimas apie kultūros
namų, įsikūrusių dvaro rūmų centriniame pastate,
veiklą. 2016-05-25.
- Kartu su Rokiškio jaunimo mokyklos moksleiviais V. Kazlauskas
sutvarkyta Holokausto aukų vieta Bajorų kaime
(Rokiškio kaim. sen.), 2016-08-10.
- Kartu su 1919-1920 metų Lietuvos karių savanorių V. Kazlauskas
bendrijos pirmininke sutvarkytas ir apjuostas nauja
betonine tvorele Lietuvos kario savanorio kapas
Degenių kaime (Kazliškio sen.), 2016-08-18
- Kartu su Probacijos tarnybos įskaitoje esančiu
jaunimu sutvarkyta Laisvės kovų istorijos muziejaus V. Kazlauskas
Obeliuose aplinka, sutvarkyta paminklinė teritorija
Vaičėnų kaime (Obelių sen.), 2016-08-27.
- pas Genovaitę Gredeckaitę (g. 1931 m.) gyvenančią D. Žukauskienė
Kriaunų k., užrašyti atsiminimai apie Pakriaunio kaimą
ir jos tėvus. 2016-09-22.
- pas Janiną Kazanavičiūtę (g. 1939 m.) gyvenančią D. Žukauskienė
Kriaunų k., užrašyti atsiminimai apie Antaną Jozėną.
2016-11-07.
- pas Virginiją Prascienienę (Rokiškis), užrašyti D. Žukauskienė
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atsiminimai apie Oną (Jasiulytę) Kazlauskienę,
dovanojusią muziejui daug eksponatų. 2016-11-21.

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų
eksponatų į pirminės apskaitos
knygas skaičius)

2.1.1. Numatoma išrašyti per 90 2.1.1. 2016 m. muziejininkai surašė 69 eksponatų Muziejininkai
eksponatų priėmimo aktų.
priėmimo aktus naujai gautoms muziejinėms
vertybėms.
2.1.2. Į muziejaus gaunamų 2.1.2. Į pirminės apskaitos knygas (GEK) įrašyti 1484
eksponatų knygą (GEK) įrašyti vnt. naujai gautų eksponatų. Knygose atžymėtos
visas
muziejines
vertybes, eksponatų nuolatinio saugojimo vietos.
kurioms 2016 m. išrašyti
priėmimo aktai.

2.2. Inventorinimas
(suinventorintų pagrindinio,
pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)

L. Daščiorienė
A. Lapinskaitė
D. Žukauskienė
L. Urbonienė

2.2.1.
Sudaryti
2016
m. 2.2.1. Sudarytas 2016 m. numatomų suinventorinti
numatomų
suinventorinti muziejinių vertybių sąrašas.
muziejinių vertybių sąrašą.
2.2.2. 2016 m. perinventorinti
700 vnt. muziejinių vertybių:
I/E (istorija-etnografija) 100 vnt.
D (dailė) 300 vnt.
F (fotografija) 150 vnt.
A (archeologija) 80 vnt.
N (numizmatika) 50 vnt.
R (raštija) 20 vnt.

2.2.2. 2016 m. suinventorinta 572 vnt. muziejinių
vertybių:
IE (istorija-etnografija) 100 vnt.
G. Spundzevičienė
IE/K (istorija-etnografija Kriaunos) 27 vnt.
D. Žukauskienė
D (dailė) 209 vnt.
G. Spundzevičienė
F (fotografija) 77 vnt.
L. Daščiorienė
L. Urbonienė
F (fotografija Obeliai) 30 vnt.
A (archeologija) 50 vnt.
G. Kujelis
N (numizmatika) 50 vnt.
G. Kujelis
R (raštija) 29 vnt.
M. Mieliauskienė

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 2.3. Metų eigoje išrašyti 2.3. Naujai gautiems eksponatams išrašytos sisteminės A. Lapinskaitė
skaičius)
sisteminės
ir
topografinės ir topografinės kartotekos kortelės – 1484 vnt.; jose L. Urbonienė
kartotekos korteles visiems atžymėtos eksponatų nuolatinio saugojimo vietos.
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naujai gautiems eksponatams.
2.4. Muziejaus struktūriniuose 2.4. Kriaunų istorijos muziejuje
padaliniuose – Obeliuose ir sisteminės kartotekos kortelės.
Kriaunose
–
saugomiems
rinkiniams ruošti sisteminę
kartoteką,
topografinius
eksponatų sąrašus.

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

2.5. Parengti topografinį aprašą
nerastiems eksponatams
2.4.1. Peržiūrėti ir patikrinti
pagalbinio fondo eksponatus;
sunykusius,
netekusius
ekspozicinės vertės, nurašyti.

išrašytos

440 D. Žukauskienė

2.5. Pradėtas rengti nerastų/ieškomų eksponatų sąrašas.

D. Kiukienė

2.4.1. Peržiūrėta ir patikrinta pagalbinio fondo Rinkinių
eksponatai
Etnografijos
skyriuje
Kriaunose. komplektavimo
(Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 2, 2016-03-09). 39 komisija
vnt. eksponatų, netekusių ekspozicinės vertės,
nurašyta. 2016-03-10 protokolas Nr.1.
2.4.2. Peržiūrėta ir patikrinta pagalbinio fondo Rinkinių
eksponatai. (Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 9, 2016- komplektavimo
10-03). 15 vnt. etnografijos eksponatų, netekusių komisija
ekspozicinės vertės, nurašyta. 2016-11-18 protokolas
Nr.4.

2.5. Kiti darbai
2.5.1.
Sudaryti
muziejinių 2.5.1. Sudarytas muziejinių vertybių įvertinimo tikrąja D. Kiukienė
vertybių įvertinimo tikrąja verte verte planas 2016 m. 2016-01-12 įsakymas Nr. V-04.
planą 2016 m.
2.5.2. Nustatyti tikrąją vertę 2.5.2. Nustatyta tikroji vertė muziejinėms vertybėms:
muziejinėms vertybėms:
- naujai gautiems (nemokamai ir - naujai gautiems (nemokamai ir pirktiems) Rinkinių
eksponatams – 1484 vnt., jų vertė – 12835,00 Eur.
komplektavimo
pirktiems) eksponatams;
komisija
- eksponatams, kurie bus keliami - eksponatams, keliamiems į LIMIS – 200 vnt.
į LIMIS;
- deponuojamiems (skolinamiems) eksponatams – 51
- deponuojamiems
vnt.
(skolinamiems) eksponatams;
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- eksponatams, planuojamiems
eksponuoti parodose;

- eksponatams, išduotiems eksponuoti parodose – 7
vnt.

- ekspozicijose esantiems
eksponatams.

- ekspozicijose esantiems eksponatams – 225 vnt.

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

2.5.3. Surašyta eksponatų tikroji vertė į apskaitos
dokumentus ir pateikta vertę užpajamuoti muziejaus
buhalterinėje apskaitoje.

L. Daščiorienė

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

2.5.4. Atrinkti iš fondų ir paruošti eksponatai
eksponavimui, moksliniam inventorinimui,
fotografavimui, skaitmeninimui, konservavimui bei
restauravimui; išduota 967 vnt. eksponatų.

L. Daščiorienė

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

D. Kiukienė
2.5.5. Suderinti deponuotų eksponatų sąrašai:
- su Kupiškio etnografijos muziejumi – 26 vnt. 201602-26 aktas Nr.2;
- su Adomo Petrausko muziejumi (Kupiškio
etnografijos muziejaus padalinys) – 21 vnt. 2016-0503, aktas Nr. 5;
- su Lietuvos dailės muziejumi – 8 vnt. 2016-06-28
aktas Nr.9, 2016-06-01 aktas Nr.7.
- Pratęstas deponavimo laikas šiems muziejams ir
įstaigoms:
Zarasų krašto muziejui – 15 vnt.
Kupiškio etnografijos muziejui – 7 vnt.
LR Prezidento kanceliarijai – 8 vnt.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijai – 1 vnt.
-

Pasiskolinta

eksponatų

arba

pratęstas

jų
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deponavimas:
iš Lietuvos dailės muziejaus – 47 vnt.
iš Trakų istorijos muziejaus – 33 vnt.
iš Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus – 2 vnt.
iš Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios – 31 vnt.
iš Mažeikių muziejaus fondų – 28 vnt.
iš Ramunės Šaltenienės 1 vnt. (2016-12-15, aktas
Nr.15);
iš Petro Kulikausko – 5 vnt. (2016-12-16, aktas Nr.16).
- Paskolinta kitiems:
Dailininkui Valentinui Leimontui 5 vnt. (2016-02-25,
aktas Nr.1)
Onuškio bendruomenei 388 vnt. (2016-04-14, aktas
Nr.4)
J. Katelės labdaros ir paramos fondo vadovui
Leonardui Šablinskui 24 vnt. (2016-06-20, aktas Nr.8)
Dailininkei Margaritai Čepukienei 1 vnt. (2016-09-22,
aktas Nr.12)
J. Tūbelio gimnazijai – 1 vnt. (2016-12-16, aktas Nr.
17).
2.5.6. Naujai gautus eksponatus
nuskenuoti arba nufotografuoti,
pagaminti
kontrolines
nuotraukas
ir
priklijuoti
sisteminės kartotekos kortelėse.

2.5.6. Naujai gauti eksponatai (1484 vnt.) nuskenuoti D. Baltakys
arba
nufotografuoti,
pagamintos
kontrolinės A. Lapinskaitė
nuotraukos ir priklijuotos sisteminės kartotekos
kortelėse.

2.5.7. Suskaitmeninti II -ą 2.5.7. Suskaitmeninta II-a GEK knyga (Nr. 1598- J. Jurevičienė
muziejaus GEK knygą (Nr. 5174).
1598-5174).
2.5.8.
Įtraukti
buvusio
Panemunėlio istorijos muziejaus 2.5.8. Įtraukti buvusio Panemunėlio istorijos muziejaus L. Daščiorienė
eksponatai į GEK (59 vnt.).
eksponatus į GEK.
2.5.9. Baigti tvarkyti Elenos
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Blažienės dovanotos muziejinių 2.5.9. Baigta tvarkyti Elenos Blažienės dovanotos Rinkinių
muziejinių vertybių kolekcijos apskaita. Į aktus komplektavimo
vertybių kolekcijos apskaitą.
surašyta, įvertinta 103 eksponatai. III ketv.
komisija

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

3.1. Rinkinių tikrinimas:

3.1. Vykdytas rinkinių tikrinimas:

3.1.1.
Sudaryti
muziejaus 3.1.1. Sudarytas 2016 m. muziejaus rinkinių tikrinimo D. Kiukienė
rinkinių tikrinimo planą 2016 m. planas ir patvirtinta Rinkinių tikrinimo komisija. N. Šniokienė
Muziejaus direktorės 2016-01-11 įsakymas Nr. V-02.
3.1.2. Pagal sudarytą planą bus 3.1.2. Metų eigoje buvo patikrinta:
tikrinami rinkiniai:
- Rokiškio dvaro archyvas - 409 vnt., kitų dvarų Rinkinių tikrinimo
- Rokiškio dvaro archyvas;
archyvas – 62 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 3, komisija
2016-03-14;
- ekspozicijos „Rokiškio dvaras.
XIX a. –XX a. vid.“ eksponatai;
saugyklose esantys dvarininkų ir
dvaro
darbininkų
daiktai
(istorija);

- ekspozicijos „Rokiškio dvaras. XIX a. –XX a. vid.“ Rinkinių tikrinimo
eksponatai ir saugyklose esantys dvarininkų ir dvaro komisija
darbininkų daiktai (istorija). Patikrinta 297 vnt.
eksponatų. Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 1, 201602-17;

- fotonegatyvai (dvaras);

-fotonegatyvai – Rokiškio dvaras – 288
Eksponatų patikrinimo aktas Nr.5, 2016-04-22;

vnt. Rinkinių tikrinimo
komisija

- profesionalioji dailė ir liaudies - tapybos darbai (profesionalų ir liaudies meistrų) – Rinkinių tikrinimo
621 vnt. eksponatų. Eksponatų patikrinimo aktai Nr. komisija
menas (tapyba);
6, 2016-06-22; Nr. 8, 2016-09-22;
- etnografijos rinkinys Rokiškio - etnografijos rinkinio eksponatai Etnografijos skyriuje Rinkinių tikrinimo
krašto
muziejuje,
Kriaunų Kriaunose – 39 vnt. pagalbinio fondo eksponatų. komisija
Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 2, 2016-03-09;
istorijos muziejuje;
- etnografijos-istorijos rinkinys, saugomas Onuškyje. Rinkinių tikrinimo
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Patikrinta 388 vnt eksponatų. Eksponatų patikrinimo komisija
aktas Nr. 7, 2016-06-30;
- etnografijos rinkinio eksponatai. Patikrinta 1302 vnt. Rinkinių tikrinimo
Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 9, 2016-10-03;
komisija
-eksponatai Etnografijos skyriuje Kriaunose. Patikrinta Rinkinių tikrinimo
1202 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 11, 2016- komisija
12-27.
- Eksponatai iš brangiųjų metalų - brangiųjų metalų ir ginklų eksponatai. Patikrinta 771 Rinkinių tikrinimo
vnt. eksponatų. Eksponatų patikrinimo aktas Nr.10, komisija
ir ginklų rinkinys;
2016-12-22;

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

Laisvės
kovų
istorijos
muziejuje Obeliuose saugomas
rinkinys (11 212 vnt.) ir A.
Dručkaus dovanota kolekcija.

- Laisvės kovų istorijos skyriaus Obeliuose saugomas Rinkinių tikrinimo
rinkinys ir A. Dručkaus dovanota kolekcija. Patikrinta komisija
11212 vnt. eksponatų. Eksponatų patikrinimo aktas
Nr.4, 2016-03-30.

3.2.1. Restauruoti Prano Gudyno
restauravimo centre 20 vnt.
archeologijos
eksponatų
iš
Rokiškio senosios dvarvietės
archeologinių tyrinėjimų (gavus
projektinį finansavimą iš LKT).

3.2.1. Restauruota Prano Gudyno restauravimo centre L. Daščiorienė
46 vnt. archeologijos radinių iš Rokiškio senosios
dvarvietės ir 6 istorijos eksponatai (gavus projektinį
finansavimą iš LKT).

3.2.2. Prevenciškai konservuoti 3.2.2. Metų eigoje konservuota 130 vnt eksponatų.
150 etnografijos eksponatų.

3.3. Restauravimo tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir

A. Lapinskaitė

3.3. Muziejuje nėra
restauravimo tarybos.

3.3. Muziejuje nėra restauravimo tarybos.

3.4.1.
Pastoviai
tikrinti
eksponatų saugojimo sąlygas:
stebėti
eksponatų
būklę,
temperatūros ir drėgmės režimą;

3.4.1. Pastoviai tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos: A. Lapinskaitė
stebėta eksponatų būklė, temperatūros ir drėgmės
režimas; ekspozicijose atviri eksponatai pritvirtinti,
atitverti juostelėmis; saugyklos vėdinamos, pagal
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tvarkymo darbus)

ekspozicijose atvirus eksponatus poreikį dezinfekuotos. Rinkinių komplektavimo
pritvirtinti, atitverti juostelėmis; komisijai teiktos išvados apie eksponatų būklę ir
saugyklas vėdinti, pagal poreikį saugojimo sąlygas.
dezinfekuoti. Muziejuje yra 12
saugyklų, 45 ekspozicijų salės;
apie eksponatų būklę ir jų
saugojimo sąlygas teikti išvadas
ir pasiūlymus.
3.4.2. Organizuoti kas mėnesį 3.4.2. Kiekvieną mėnesį organizuotos sanitarinės D. Kiukienė
A. Lapinskaitė
sanitarines dienas ekspozicijose, dienos ekspozicijose ir eksponatų saugyklose.
saugyklose (pagal parengtą
tvarką).
3.4.3. Naujai gauti eksponatai nuvalyti, įvokuoti,
aplenkti, patalpinti į nuolatines saugojimo vietas –
saugyklas; pastoviai buvo atliekama profilaktika visose
muziejaus saugyklose (valyti ir dezinfekuoti
eksponatai, spintos, lentynos, patalpos; valyti ir vėdinti
etnografijos eksponatai.

A. Lapinskaitė

3.4.4. Ruošti tapybos saugykloje 3.4.4. Naujai įrengtoje tapybos saugykloje parengtas
topografinis eksponatų sąrašas ir kartoteka.
topografinius dokumentus

A. Lapinskaitė

3.4.3. Naujai gautus eksponatus
nuvalyti, įvokuoti, 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.

3.5. Kiti darbai

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

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

D. Kiukienė
D. Žukauskienė
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3.5.2. Konsultuotasi su P. Gudyno restauracijos centru
dėl klimato parametrų eksponatams. Ekspozicijose
matuotas šviesos srautas, UV kiekis. 5 salėse
nustatytas per didelis UV kiekis, nupirkti langų roletai
su UV apsauga. Birželio mėn.
III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)

D. Kiukienė

1.1. Siekti, kad 2016 m. muziejų 1.1. Muziejuje (kartu su padaliniais) 2016 m. pabuvojo Muziejininkai
(kartu su filialais) aplankytų 55 62046 lankytojai. Iš jų: Rokiškio krašto muziejaus
000 lankytojų.
ekspozicijose – 23069, edukacinėse programose –
14021, muziejaus renginiuose – 11078 lankytojai,
kituose renginiuose, vykusiuose muziejaus erdvėse –
9221 lankytojas. Etnografijos skyriaus ekspozicijas ir
parodas (Kriaunose) aplankė 527 lankytojai, muziejaus
edukacinėse programose dalyvavo 200 lankytojų,
muziejaus renginiuose – 434 lankytojai. Laisvės kovų
istorijos skyriaus ekspozicijas ir parodas aplankė 925
lankytojai, muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavo 804 lankytojai, kituose renginiuose,
vykusiuose muziejuje – 165 lankytojai.
1.2.
Aptarnauti ekskursijas
muziejuje, vesti apžvalgines,
temines ekskursijas po Rokiškio
miestą, Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčią, L. Šepkos parką,
po Obelius ir Kriaunas bei jų
apylinkes.

1.2. Muziejuje 2016 m. (kartu su padaliniais) Muziejininkai
aptarnautos 684 lankytojų grupės (ekskursijos). Iš jų:
600 – suaugusiųjų grupės, 84 – moksleivių grupės.
Muziejininkai gido paslaugas suteikė 526 lankytojų
grupėms Rokiškio krašto muziejuje, 121 – Rokiškio
mieste ir Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, 2 –
L. Šepkos parke, 21 – Laisvės kovų istorijos skyriuje,
14 – Etnografijos skyriuje. 55 lankytojų grupėms
suteiktos audiogido paslaugos.
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2. Edukacinės programos
(nurodyti tęsiamų ir naujų
programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos,
kur ir kada vyko)

2. Koordinuoti muziejaus
edukacinius užsiėmimus;
lankytojams pristatyti 5
edukacines programas. Pravesti
500 edukacinių užsiėmimų pagal
parengtas 46 edukacinių
programų temas:
2.1. Vesti edukacinės
programos „Rokiškio praeitis“
užsiėmimus:

2. Metų eigoje muziejuje lankytojams pasiūlytos 5
edukacinės programos; pagal parengtas 46 temas
pravesti 567 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose
pabuvojo 15025 lankytojai:

2.1.1. „Medžiotojo Roko
pasakojimai apie Rokiškio
senovę“, 1-6 kl. mokiniams,
ekspozicijoje ir buities skyriuje;

2.1.1. 28 užsiėmimų 1-6 kl. mokiniams, ekspozicijoje V. Kazlauskas
ir buities skyriuje, Laisvės kovų istorijos skyriuje, II- I. Kujelė
G. Kujelis
IV ketv.

2.1. Pravesti edukacinės programos „Rokiškio
praeitis“ užsiėmimai:

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,

2.1.4. 1 užsiėmimas moksleiviams ir suaugusiems, G. Kujelis,
V. Sarulienė
mokyklose, bibliotekoje, bendruomenėje, I ketv.

2.1.6. 3 užsiėmimai, mokniams, Plunksnočių miške, II V. Kazlauskas
V. Sarulienė
ketv.
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Rokiškio r.;
2.1.7. „Slaptoji lietuviška
mokykla“, 3-9 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje;

2.1.7. 6 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, dūminėje G. Spundzevičienė
pirkioje, II-IV ketv.

2.2. Vesti edukacinės
programos „Senieji amatai“
užsiėmimus:

2.2. Pravesti edukacinės
amatai“ užsiėmimai:

2.2.1. „Sūrio kelias”, vaikams ir
suaugusiems, edukacinėje
klasėje;

2.2.1. 252 užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, L. Klasinskienė
V. Sarulienė
edukacinėje klasėje, I-IV ketv
R. Mikalajūnienė

programos

„Senieji

2.2.2. „Senovė žalvariu prabyla” 2.2.2. 20 užsiėmimų, mokiniams ir suaugusiems, G. Kujelis
R. Kaminskas
- 5-11 kl. mokiniams, muziejaus, muziejaus edukacinėje klasėje, parke, I-IV ketv
edukacinėje klasėje;
2.2.3. „Medžio paslaptys”, 3-9
kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje;

2.2.3. 7 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje R. Kaminskas
klasėje, ekspozicijoje, I-IV ketv.

2.2.4. „Rankų darbo muilo
paslaptys”, mokiniams ir
suaugusiems, edukacinėje
klasėje;

2.2.4. 27 užsiėmimai mokiniams ir suaugusiems, R. Mikalajūnienė
edukacinėje klasėje, I-IV ketv

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” - 511 kl. mokiniams, edukacinėje

2.2.7. 1 užsiėmimas, 5-11 kl. mokiniams, edukacinėje R. Kaminskas
klasėje, muziejaus parke;
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klasėje, muziejaus parke;
2.2.8. „Žvakių liejimas” – 3-9
kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje.

2.2.8. 22 užsiėmimai, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje J. Jurevičienė
klasėje.
I. Kujelė

2.2.9. „Sisiūta, bet ne drabužis”
– 5-8 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje.

2.2.9. 3 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje I.Kujelė
klasėje, II-IV ketv.

2.2.10. „Šilta kaip avelė” – 3-9
kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje,

2.2.10. 3 užsiėmimai, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje L. Klasinskienė
I. Kujelė
klasėje, IV ketv.

2.3. Vesti edukacinės
programos „Pažinkime
Rokiškio dvarų praeitį”
užsiėmimus:

2.3. Pravesti edukacinės programos „Pažinkime
Rokiškio dvarų praeitį” užsiėmimai:

2.3.1. „Grafai Tyzenhauzai –
mokslininkai, rašytojai,
mecenatai”, 9-12 kl.
mokiniams, muziejaus
ekspozicijose, parke, Rokiškio
mieste ir šv. Mato bažnyčioje;

2.3.1. 13 užsiėmimų 9-12 kl. mokiniams, muziejaus D. Kiukienė
ekspozicijose, parke, Rokiškio mieste ir šv. Mato G. Spundzevičienė
L. Klasinskienė
bažnyčioje, Obelių ir Pandėlio gimnazijose, I-IV ketv.
V. Sarulienė
G. Kujelis
V. Kazlauskas

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

2.3.2. 1 užsiėmimas vyresniųjų kl. mokiniams, M. Mieliauskienė
edukacinėje klasėje, išvyka po dvarus ir palivarkus, I- D. Kiukienė
R. Mikalajūnienė
IIketv.
G. Spundzevičienė

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

2.3.3. 10 užsiėmimų, 7 – 12 kl. mokiniams ir R. Mikalajūnienė
suaugusiems, muziejaus edukacinėje klasėje, I-IV ketv G. Spundzevičienė

2.3.4. „Sugrįžusios gyventi…”

2.3.4. 5 užsiėmimai, vyresnių klasių mokiniams ir N. Šniokienė
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(apie garsiąsias Tyzenhauzų
moteris), vyresnių klasių
mokiniams ir suaugusiems,
muziejaus dvarų kultūros
istorijos ekspozicijoje.

2.4. Vesti etnokultūrinės
programos užsiėmimus:

istorijos M. Mieliauskienė
G. Spundzevičienė
D. Kiukienė
J. Jurevičienė
I. Kujelė
G. Džiaugytė
I. Černiauskaitė
V. Sarulienė
2.4. Pravesti etnokultūrinės programos užsiėmimai:
suaugusiems, muziejaus
ekspozicijoje, IV ketv

dvarų

kultūros

2.4.1. „Lino kelias“, 1-7 kl.
mokiniams, dūminėje pirkioje;

2.4.1. 1 užsiėmimas, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje G. Spundzevičienė
pirkioje, II ketv.

2.4.2. „Mano prosenelių
vaikystė“, 1-7 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje;

2.4.2. 6 užsiėmimai, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje G. Spundzevičienė
pirkioje, I-III ketv.

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;

2.4.4. 6 užsiėmimai 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje L. Klasinskienė
klasėje, I-III ketv.

2.4.5. „Mergvakario godos” - 912 kl. mokiniams, suaugusiems,
muziejaus buities skyriaus
etnografiniuose pastatuose.

2.4.5. 3 užsiėmimai - suaugusiems, muziejaus buities V. Sarulienė
skyriaus etnografiniuose pastatuose, III ketv.

2.4.6. „Auksinia abalia
jieškajimas” 1-6 kl. mokiniams,
dūminėje pirkioje ir mokyklose;
2.4.7. „Oi, jūs žolynai, žali
žaliuonėliai” mokiniams ir

2.4.7. 3 užsiėmimai mokiniams ir suaugusiems, V. Sarulienė
dūminėje pirkioje, edukacinėje klasėje, II-III ketv.
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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.

2.4.8. 9 užsiėmimai darželinukams, 1-6 kl. mokiniams, V. Sarulienė
klėtyje, edukacinėje klasėje, darželiuose ir mokyklose,
II-IV ketv.

2.5. Vesti edukacinės
programos „Kalendorinės
šventės” užsiėmimus:

2.5. Pravesti edukacinės programos „Kalendorinės
šventės” užsiėmimai:

2.5.1. „Kiaušinių dažymas
vašku“, vaikams ir suaugusiems,
edukacinėje klasėje;

2.5.1. 3 užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, L. Klasinskienė
edukacinėje klasėje, mokyklose, II ketv.

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;

2.5.3. 8 užsiėmimai 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje L. Klasinskienė
klasėje, I-IV ketv.

2.5.4. „Aukštaitiški kūčių valgiai 2.5.4. 7 užsiėmimai vaikams
edukacinėje klasėje, III ketv.
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.

ir

suaugusiems, L. Klasinskienė
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mokiniams;
2.5.8. „Belaukiant sugrįžtančios
saulės“,suaugusiems.

2.5.8. 4 užsiėmimai, 1-4 kl. mokiniams, dvaro parke, V. Sarulienė
IV ketv.
L. Klasinskienė

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. Pravesti edukaciniai užsiėmimai Etnografijos ir
Laisvės kovų istorijos skyriuose:

2.6.3. „Rankinės istorija”,
vaikams ir suaugusiems,
Kriaunų istorijos muziejujuje

2.6.3. 1 užsiėmimas, Kriaunų seniūnijos gyventojams, D. Žukauskienė
IV ketv.

2.7. Parengti ir vesti naujus
edukacinius užsiėmimus:

2.7. Parengti ir vesti nauji edukaciniai užsiėmimai:

2.7.1. "Tapyba ant stiklo"

2.7.1. 2 užsiėmimai, vaikams
edukacinėje klasėje, III ketv

2.7.2. „Bitutė pilkoji“

2.7.2. 8 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems, II, IV D. Žukauskienė
ketv. (Etnografijos skyrius)

2.6.1. 4 užsiėmimai, 5-12 kl. mokiniams, Obelių šile. V. Kazlauskas
II-III ketv
A. Dručkus
2.6.2. 4 užsiėmimai, moksleiviams mokyklose, I-IV V. Kazlauskas
A. Dručkus
ketv.

ir

suaugusiems, M. Mieliauskienė

2.7.3. Pažintinė-edukacinė programa „Su plaustu po D. Žukauskienė
Sartų ežerą”, 5 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems,
II-III ketv. (Etnografijos skyrius)
2.7.4. „Šventinių meduoliukų dekoravimas”, 47
užsiėmimai, 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje,
IV ketv.

R. Mikalajūnienė
L. Klasinskienė
I. Kujelė

2.7.5. „Hermancijos duonelė”, 3 užsiėmimai, 1-7 kl.

R. Mikalajūnienė
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mokiniams, edukacinėje klasėje, IV ketv.
2.7.6. „Tu čia visada laukiamas” 1 užsiėmimas,
vaikams žaidimų kambaryje, IV ketv.

V. Sarulienė
R. Mikalajūnienė

2.7.7. „Sukurk Kalėdų pasaką”, 9 užsiėmimai, 1-6 kl. L. Urbonienė
mokiniams, IV ketv. (Laisvės kovų istorijos skyrius).
IV ketv.
2.7.8. „Kalėdų belaukiant”, 18 užsiėmimų, vaikams ir
suaugusiems, edukacinėje klasėje. IV ketv.

2.8. Vesti parengtas
edukacines ekskursijas:

V. Kazlauskas
A. Dručkus,
V. Sarulienė
R. Mikalajūnienė
R. Kaminskas
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

2.8. Vestos parengtos edukacinės ekskursijos:

2.8.1. „Senosios Rokiškio
kapinės“;
2.8.2. „Žydų paveldas
Rokiškyje“

2.8.2. 1 pažintinė edukacinė ekskursija po Rokiškio G. Kujelis
senamiestį „Užmirštasis štetlas“, skirtą litvakų
bendruomenės palikimui mieste.2016.

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

2.9. Suorganizuotos edukacinės akcijos:

- Mokslo dienos;

- Minint Mokslo ir žinių dieną, šeimos dalyvavo I.Kujelė
muziejaus parengtose atrakcijose, žiūrėjo Bajorų lėlių G. Spundzevičienė
teatro „ČIZ” spektaklį „Gilė ir Ąžuolas”, vyko G. Kujelis
edukaciniai užsiėmimai: šaudymas iš lanko, kroketas,
ir kt. 2016-09-01;

- Kartu su VšĮ „Veiklių mamų klubu“ suorganizuotas I.Kujelė
tradicinis „Mamyčių turgelis“ muziejaus kieme, vyko
edukaciniai užsiėmimai, įvairūs žaidimai.
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- Dviračių žygį „Golgotos keliu
2015“ (gavus projektinį
finansavimą);

- Kalėdinių renginių ciklą.

- 1 dviračių žygis „Golgotos keliu“ maršrutu Rokiškis–
Žiobiškis-Kazliškis-Panemunis–Rokiškis, aplankytos
laisvės kovų įamžinimo vietos. 2016-05-15.

V. Kazlauskas

- Pažintinę-edukacinę ekskursiją po Rokiškio
senamiestį „Užmirštasis štetlas“, skirtą litvakų
bendruomenės palikimui mieste.2016.

G. Kujelis

Vyko Kalėdinių renginių ciklas „Kalėdų senelio
rezidencija”:
- Kalėdinių savaitgalių- prekymečių – „Šeškaturgis“,
„Skaistaturgis“, „Saldaturgis“ – organizavimas:
Rokiškio ir kaimyninių rajonų tautodailininkų ir
amatininkų kūrybos mugės, muziejininkai vedė
edukacinius užsiėmimus: „Belaukiant sugrįžtančios
saulės”, „Išsidrožk medinę laimės pasagą”, „Šilta kaip
avelė”, „Nusiliek žvakę šv. Liucijos garbei”, „Senovė
žalvariu prabyla”, „Pasidaryk eglutei žaisliuką iš
šieno”, „Grafienės Hermancijos duonelė”, „Po Angelo
sparnu”, „Pušis metus pradeda, o baigia … kas?”,
„Šventinių meduoliukų dekoravimas”, tautodailininkė
G. Kolosovienė vedė edukaciją „Kalėdiniai karpiniai”,
2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17;

N. Šniokienė

- „Kalėdinis paštas 2016“: priimta 382 laiškai, paruošta
ir išsiuntinėta 294 Kalėdų senelio atsakymai. Rokiškio
darželių ir mokyklų grupėms atsakymus pristatė
„nykštukai“;

I. Kujelė
R. Mikalajūnienė
G. Spundzevičienė
G. Džiaugytė
I. Černiauskaitė
A. Lapinskaitė
J. Jurevičienė
L. Daščiorienė
G. Kujelis

- senovinių žibintų paroda, 2016-11-26– 2016-12-18.

L. Klasinskienė
I. Kujelė

V. Sarulienė
R. Kaminskas
I. Kujelė
J. Jurevičienė
G. Džiaugytė
R. Kaminskas
R. Mikalajūnienė
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir
vietą)

3.1.
2016 m.
numatoma surengti:

muziejuje 3. 1. Muziejus 2016 m. surengė:

- Respublikinės mokinių ir
mokytojų kūrybinių darbų
parodos-konkurso "Lietuviškas
žaisliukas kalėdinei eglutei"
uždarymą.

- Respublikinės mokytojų ir mokinių kalėdinės kūrybos G. Spundzevičienė
parodos-konkurso „Lietuviškas žaisliukas kalėdinei
eglutei“ parodos uždarymą ir dalyvių apdovanojimo
šventę. Renginio partneriai – Rokiškio Švietimo
centras, Rokiškio r. pradinių klasių mokytojų metodinė
taryba. 2016-01-08.

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

- Pilietiškumo pamoką-teatralizuotą akciją, „Mes V. Kazlauskas
vykome ginti laisvės“, skirtą Sausio 13- ajai – Laisvės
gynėjų dienai paminėti J. Tumo-Vaižganto gimnazijos
Romuvos padalinyje, Jaunimo ir suaugusių mokymo
centre; Renginyje pristatyta fotomenininko N.
Slesariūno foto paroda „Daina laisvei“, rodomos
muziejaus sukurto video filmo „Rokiškėnai Sausio 13osios įvykiuose“ ištraukos; minėjime prisiminimais
dalinosi buvę parlamento gynėjai, Sausio 13-osios
įvykių liudininkai. 2016-01-13.

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

- Pasvalio muziejaus projekto „Žiemgala XIII a. G. Kujelis
dokumentuose“ leidinio „Sėlos aktai“ pristatymą.
Leidinį pristatė ir paskaitą skaitė T. Baranauskas.
2016-01-29.

- Prakartėlių parodos uždarymą.

- Prakartėlių parodos uždarymą.. I premija (350 eurų) M. Mieliauskienė
skirta Sauliui Lampickui (Alytus), premijos steigėja – I. Kujelė
Monika Sabalis (JAV); II premija (230 eurų) skirta
Vytautui Jackūnui (Pasvalys), premiją įsteigė Lietuvos
kultūros taryba; III premija (140 Eurų) skirta Gintautui
Akstinui (Druskininkai), premiją įsteigė Lietuvos
kultūros taryba. Žiūrovų prizininku tapo Valentas
Butkus (Ukmergė). Dalyvavo prakartėlių autoriai ir
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svečiai. 2016-01-30.
- Vilijos Leišienės (Kaunas)
tapybos darbų parodos
„Sekmadienio peizažai“
atidarymą.

- Vilijos Leišienės (Kaunas) tapybos darbų parodos G. Spundzevičienė
„Sekmadienio peizažai“ atidarymą. Eksponuota 26
paveikslai. Parodos kuratorius dailininkas Arūnas
Augutis. 2016-02-06.

- Žuvusiųjų Lietuvos karių- - Žuvusiųjų Lietuvos karių-savanorių pagerbimą V. Kazlauskas
savanorių pagerbimą Červonkos Červonkos kapinėse (Latvijoje). 2016-02-15
kapinėse (Latvijoje).
- Paminklo 1949-ųjų metų
Vasario 16-osios deklaracijos
signatarui,
Prisikėlimo
apygardos
vadui
Leonui
Grigoniui-Užpaliui atidengimo
ceremoniją (Sėlynės k. Rokiškio
r.).
- Rokiškio rajono
tautodailininkų ir amatininkų
ataskaitinės kūrybos parodos
atidarymą.

- Paminklo 1949-ųjų metų Vasario 16-osios
deklaracijos signatarui, Prisikėlimo apygardos vadui
Leonui Grigoniui-Užpaliui atidengimo ceremoniją
(Sėlynės k. Rokiškio r.), 2016-02-16.

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

- Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–
1900 m.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)
pristatymą. Parodos atidaryme dalyvavo mados
istorikas ir dizaineris Aleksandras Vasiljevas, VšĮ „A.
Vasiljevo fondo“ atstovė Alma Puodžiukaitienė,
svečiai iš Talino, Rygos ir Sankt-Peterburgo.
Eksponuota 70 suknelių, 300 aksesuarų, 21 paveikslas.
2016-03-01.

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

- Rokiškėno V. Deksnio poezijos knygos V. Kazlauskas
„Neskubančio laiko namai“ pristatymą. Eiles skaitė
autorius. 2016-03-04.

V. Kazlauskas
N. Šniokienė
M. Mieliauskienė

G. Spundzevičienė
- Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų
kūrybos ataskaitinės parodos uždarymą. Eksponuota 33
Rokiškio r. tautodailininkų 147 darbai. Renginyje
dalyvavo Lietuvos TS Panevėžio bendrijos pirmininkas
Saulius Kronis ir tautodailininkų bendrijos pirmininkė
Renata Sarajevienė. 2016-02-26.
N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
I.Kujelė
G. Kujelis
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- Kraštietės, tekstilininkės
Jolantos GegelevičiūtėsŽuklienės (Vilnius) jubiliejinės
kūrybos parodos „Persipynimai“
pristatymą.

- Kraštietės, tekstilininkės Jolantos Gegelevičiūtės- I. Kujelė
Žuklienės (Vilnius) jubiliejinės kūrybos parodos
„PERsiPYNIMAI“ pristatymą. Dalyvavo parodos
autorė J. Gegelevičiūtė. 2016-03-05.

- Renginį, skirtą Žemės dienai.
Ornitologo fotografo Mariaus
Čepulio (Vilnius) fotografijų
parodos pristatymą.

- Renginį, skirtą Žemės dienai: vyko inkilėlių I.Kujelė
dekoravimas, paukščių iš šieno gaminimas.
L. Klasinskienė
Ornitologo fotografo Mariaus Čepulio (Vilnius)
fotografijų parodos „Paukščiai kitaip“ pristatymas.
2016-03-18.

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

- Viktorijos Bitinaitės-Stankevičienės verbų ir figūrų iš I.Kujelė
žolynų parodos „Šventukai“ pristatymą. Eksponuota 12
darbų. Parodą pristatė autorė. 2016-03-19.
- Hektor Palacio (tenoras, Meksika) ir Andriaus
Vasiliausko (fortepijonas, Lietuva) koncertą dvaro
menėje. 2016-04-16.

N. Šniokienė

V. Kazlauskas
- Kraštiečio architekto Petro Stankevičiaus tapybos
I. Kujelė
parodos, skirtos jo mokytojo J. Zibolio atminimui,
atidarymą. Parodą pristatė autorius Petras Stankevičius.
2016-04-16.
- Tradicinę rokiškėnų talką dvaro parkui tvarkyti N. Šniokiėnė
„Dvaro parkui – žalią veidą“, dalyvao rajono
verslininkai, rokiškėnai, muziejaus darbuotojai. 201604-25.
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- Rokiškėno Rimo Zibolio knygos "O kodėl gi ne?" N. Šniokienė
pristatymą. Muziejaus erdvėse vyko naminių paukščių
paroda. 2016-05-07.
- VDU profesoriaus Jono
Vaičenonio (Kaunas) ir
Rokiškio krašto muziejaus
paskaitą „Lietuvos karyba“
rajono mokyklose.

- Paskaitą „(Ne)žinomi karybos istorijos puslapiai“ G. Kujelis
Pandėlio gimnazijoje.“ 2016-05-13.

- Akciją „Muziejų naktis 2016“.

- Renginį „Nakties spalvos Rokiškio dvare": vyko
Cėsio (Latvijos Respublika) A. Kalninio muzikos
mokyklos
pučiamųjų
instrumentų
orkestro
pasirodymas,
Rokiškio
mokyklos-darželio
„Ąžuoliukas“ pasirodymas "Didingos praeities
pažadinti",
Rokiškio
choreografijos
mokyklos
moksleivių koncertas; diskusija "Gurmaniški grafų
skoniai". Dalyvavo prof. dr. Rimvydas Laužikas
(Vilniaus universitetas); Rokiškio stalo žaidimų klubo
žaidimų vakaras; Šventupės bendruomenės (Ukmergės
r.) „Šventerečiaus“ kolektyvo teatralizuota programa;
Koncertas "Laukiu iš žvaigždės stebuklo" (vokalas Indrė Anankaitė, klavišiniai - Nijolė Baranauskaitė,
smuikas - Irma Belickaitė); Rokiškio krašto muziejaus
teatralizuota edukacinė programa „Sugrįžę gyventi“;
įvairios edukacijos ir žaidimai, Akcija "Rožės
pražydėjimas tamsoj".
016-05-21

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
Muziejininkai

- Archeologinių radinių iš - Restauruotų archeologinių radinių pristatymą LRT G. Kujelis
I. Černiauskaitė
senosios Rokiškio dvarvietės kultūros laidai „Atspindžiai“ filmavimui. 2016-11-03.
tyrinėjimų parodos pristatymą
muziejaus erdvėse.
- Akordeno muzikos koncertą - Kamilės Čekauskaitės N. Šniokienė
rečitalį. 2016-05-24.
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- Rokiškio krašto muziejaus
atnaujintų istorinių ekspozicijų
pristatymą.
- Tautodailininkės primityvistės - Tautodailininkės primityvistės Elenos Kniūkštaitės G. Spundzevičienė
Elenos Kniūkštaitės (Rumšiškės) (Rumšiškės) darbų parodos atidarymą. Parodą pristatė
darbų parodos atidarymą.
autorė tautodailininkė Elena Kniūkštaitė, „Eglės
galerijos“ vadovė Eglė Mickutė ir menotyrininkė
Raminta Antanaitienė. Dalyvavo folkloro ansamblis
„Gastauta“. Eksponuota 50 darbų. 2016-06-11.

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

- Astos Keraitienės (Rokiškis) mandalų parodą "Gėlės I.Kujelė
pabudimas". Parodą pristatė autorė. Gongais grojo VšĮ
„Saviugdos centras“ direktorius Ligitas Keraitis.
Eksponuota 29 darbai. 2016-06-17.
N. Šniokienė
- Fortepijono muzikos ir dailės popietę dvaro menėje:
Dalyvavo Amelija Būrytė, tarptautinių konkursų
laureatė, Elvyra Knižnikovaitė-Būrė, Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos pianistė koncertmeisterė, Vitalija
Kazakaitė-Knižnikovienė, operos ir operetės solistė,
Arvydas Kazimieras Karaška, renginio vedėjas.
Pristatyta Zenono Knižnikovo (1925–2015) tapybos
paroda "Lietuvos peizažai". 2016-06-19.
- VšĮ „Rokiškio aktyvių mamų klubas“ organizuotą I.Kujelė
„Mamyčių turgelį“. 2016-06-19.
N. Šniokienė
- Koncertinę-pažintinę-edukacinę programą,
D. Kiukienė
pristatančią istorinio šokio kultūrą bei tradicijas
I. Kujelė
Europos ir Lietuvos valdovų ir diduomenės dvaruose:
doc. dr. Helmuto Šabasevičiaus paskaitą „Šokis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų teatruose”;
„Cie Fantaisies Baroques“ (Prancūzija) šokių edukaciją
ir programą „Didžioji prancūziška puota“. 2016-06-30.
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- Renginį „Viduramžių turnyras
Roko kalavijas“, skirtą karaliaus
Mindaugo karūnavimo 763 –
tosioms metinėms (Valstybės
dienai) paminėti.

- Renginį „Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“.
Jame
dalyvavo
viduramžių
istorijos
klubai
„Viduramžių
pasiuntiniai“,
„Antikos
karys“,
amatininkų draugija iš Latvijos „Ludzas amatnieks“,
istorijos klubas iš Baltarusijos „Lituanica-Polonica“,
Rokiškio ir Vilniaus amatininkai, žirgininkai.
Renginio metu vyko riterių turnyras, buvo vedami
edukaciniai užsiėmimai (duonos kepimas, lipdymas,
puodynių žiedimas, kalvystė, juostų pynimas, vilnos
verpimas, audimas, viduramžių žaidimai, viduramžių
šokiai). Renginį vainikavo koncertas, kuriame
koncertavo Virginija Skeirienė (Rokiškis), Grupė ‚Lity
taler“ (Baltarusija, Minskas), Donatas Bielkauskas –
Donis (Klaipėda). 2016-07-02.
Renginį finansavo Lietuvos Kultūros taryba.

G. Kujelis
I. Kujelė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė
J. Jurevičienė

- Klubo „Polonika-Lituanika“ (Baltarusijos r.) N. Šniokienė
inscenizuotą pasirodymą-šokių istorinę puotą. 201607-16.
- Fortepijono muzikos koncertą. Skambino Simona N. Šniokienė
Zajančiauskaitė. 2016-07-17.
- Tautodailininkės Genovaitės
Adiklienės (Utena) tapybos
parodos pristatymą.

- Tautodailininkų Genovaitės ir Kazimiero (1939– G. Spundzevičienė
2015) Adiklių (Utena) tapybos ir švilpynių parodą.
Eksponuota 147 keraminės švilpynės, 28 tapybos
darbai. 2016-07-22.
- Klasikinės muzikos vakarą. Dalyvavo Miles N. Šniokienė
Massicotte (fortepijonas, JAV), Barbora Valiukevičiūtė
(smuikas, Lietuva - JAV). 2016-08-06.

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

- Tradicinę Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos I.Kujelė
parodą. Eksponuota 15 darbų. Parodą pristatė klubo G. Spundzevičienė
„Roda“ vadovas Arūnas Augutis. 2016-09-23.
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- Rumunijos ambasados vakarą iš ciklo "Livija N. Šniokienė
Maiorescu-Dimšienė". Koncertavo Anda Louise-Bogza
(sopranas) ir pianistė Ladislava Vondračkova.
2016-09-23.
- Kraštiečių fotografų kūrybos
parodos, skirtos Rokiškio
miesto 517 gimtadienio šventei,
pristatymą.

- Kraštiečių fotografų kūrybos parodą „Perspektyvos“, I.Kujelė
skirtą Rokiškio miesto 517 gimtadienio šventei.
Dalyvavo parodos autoriai: V. Naujikas, V.
Jasinevičius, A. Stakėnas, K. Driskius, J.
Gegelevičiūtė, L. Masys, D. Baltakys, E. Šeršniovas, S.
Daščioras, V. Stumbrys, B. Sakalauskas. Eksponuota
104 darbai. Parodos globėjas – Vilniaus rokiškėnų
klubo "Pragiedruliai" pirmininkas Algis Narutis. 201609-24.

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

- Parodą „Iš fotografijos praeities“ (iš Mažeikių I.Kujelė
muziejaus ir Rokiškio krašto muziejaus fondų). D. Kiukienė
Eksponuota 28 eksponatai iš Mažeikių ir 14 eksponatų G. Spundzevičienė
iš Rokiškio krašto muziejaus fondų. 2016-09-24.

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

- Edukacinės programos „Sūrio kelias“ 10-mečio N. Šniokienė
šventę – Angelo Frosio knygos "Karvė išgelbės M. MIeliauskienė
pasaulį" pristatymą. Dalyvavo Italijos ambasadorius D. Kiukienė
Lietuvoje Stefano Taliani De Marchio, knygos autorius
A. Frosio, 2016-09-29.
- Renginį, skirtą Pasaulinei gyvūnijos ir Šv. R. Mikalajūnienė
Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, dienai.
Dalyvavo rokiškėnai su savo augintiniais, klebonas
dekanas kun. Eimantas Novikas palaimino gyvūnėlius.
2016-10-04.

- Renginį, skirtą 2016 m.
Europos
paveldo
dienoms
„Kultūros
paveldas
ir
bendruomenės“
(organizuoti
protų kovas bendruomenių
komandoms).
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Vakarą-portretą
„Širdies
kalbos“ (M. Olkinaitei atminti),
skirtą Europos žydų kultūros
dienai „Kalbos“. Partneriai:
Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo
Keliuočio
viešoji
biblioteka.

-Atminties valandą, skirtą Lietuvos žydų holokausto G. Kujelis
dienai, „Vardai“. Dalyvavo: Pandėlio gimnazijos, V. Kazlauskas
Kamajų A. Strazdo gimnazijos, Rokiškio J. Tumo
Vaižganto gimnazijos moksleiviai ir mokytojai. 201609-23

- IX-ąjį tradicinį Rokiškio
klasikinės muzikos festivalį.

- IX-ąjį tradicinį Rokiškio klsikinės muzikos festivalį:
Festivalio atidarymo koncertą. Dalyvavo: J. Daunytė
(arfa), I. Kiritchenko (violončelė), R. Jacob (smuikas),
V. M. Daunytė (fleita), J. Juozapaitis (altas), V.
Giedraitis (klarnetas), J. Zajančauskaitė (smuikas), S.
Zajančauskaitė (fortepijonas). Koncertą vedė J.
Jankauskaitė. 2016-0-12-01.
Vokalinės muzikos vakarą. Dalyvavo: J. Šležaitė
(sopranas), J. Jankauskaitė (sopranas), I. Kiritchenko
(violončelė), J. Zajančauskaitė (smuikas), S.
Zajančauskaitė (fortepijonas). Koncertą vedė J.
Jankauskaitė.2016-12-02.
Fortepijoninis trio „Fortvio“. Dalyvavo: I. Baikštytė
(fortepijonas), I. Rupaitė-Petrikienė (smuikas), P.
Jacunskas (violončelė).2016-12-03.
Koncertą visai šeimai. Dalyvavo: M. Rostropovičiaus
labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“
remiami jaunieji talentai: J. Vozbutas (akordeonas), E.
Dvarionaitė (fortepijonas), P. Jankovskytė (smuikas),
P. Paškevičius (obojus), R. Bartulis (klarnetas), A.
Gečaitė (smuikas). 2016-12-04.

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

- Kraštiečio tautodailininko Jono Bugailiškio (Vilnius) G. Spundzevičienė
drožinių parodos pristatymą. Eksponuota 151 darbas.
2016-11-11.

- Rajono tautodailininkų
jubiliatų kūrybos darbų parodos
atidarymą, „Metų

- Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų parodos G. Spundzevičienė
pristatymą. Dalyvavo 8 autoriai. Eksponuota 88
kūrybos darbai. 2016-12-16.

N. Šniokienė
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tautodailininko“ rinkimus,
apdovanojimą.
- Vakarą „Gyvenimas kaip tekantis vanduo“. 2016-12- V. Sarulienė
16.
- Tradicinį padėkos vakarą –
koncertą muziejaus bičiuliams,
rėmėjams.
- Tradicinį vakarą – koncertą
„Naujųjų belaukiant“.

- Tradicinį vakarą-koncertą "Naujųjų metų belaukiant". N. Šniokienė
Koncertavo Laima Česlauskaitė (Panevėžio muzikinio
teatro solistė) ir Vilija Mikštaitė (Lietuvos operos ir
baleto teatro solistė).2016-12-31.

3.2. Laisvės kovų istorijos
muziejuje Obeliuose surengti:

3.2. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
surengta:

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

- Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Obeliečių, Sausio V. Kazlauskas
13-osios dalyvių pagerbimas, padėkų įteikimas. 2016- A. Dručkus
01-13.

- Parodą „LLKS deklaracijos
signataras Leonardas GrigonisUžpalis“

- Parodos „LLKS deklaracijos signataras Leonardas V. Kazlauskas
A. Dručkus
Grigonis-Užpalis“ pristatymas. 2016-02-16.

- Laimos Bieliūnienės ir
fotografo D. Baltakio filmo
„Virsmas“ pristatymą
visuomenei.
- Renginį, skirtą Birželio
sukilimo 75-mečiui paminėti.
Partneris – Vilniaus rokiškėnų
klubas „Pragiedruliai“.

- 1941 metų birželio sukilimo 75-ųjų metinių V. Kazlauskas
A. Dručkus
minėjimas Obeliuose:
- organizuota konferencija „Žmonės ir likimai“;
pranešimus skaitė: Gintaras Dručkus, Kauno apskrities
archyvo direktorius, Aldona Mieliūnaitė, Juodupės
kankinio Jono Mieliūno dukra, Algis Kazulėnas,
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istorikas, Donatas Smalinskas, Obelių garbės pilietis;
- žuvusiųjų pagerbimo ceremonija prie atstatyto
monumento sukilėliams Obelių kapinėse. 2016-06-18.
- Karaliaus Mindaugo dienos paminėjimas su Obelių V. Kazlauskas
bendruomene. Tautinės giesmės giedojimas prie A. Dručkus
muziejaus. 2016-07-06.
- „Baltijos kelio“ 27-ųjų metinių paminėjimas. 2016- V. Kazlauskas
08-23.
A. Dručkus
- Fotografijų parodos „Šimtmečio akcentai“, skirtos V. Kazlauskas
Obelių miesto 507-osioms metinėms paminėti, A. Dručkus
pristatymas muziejuje. 2016-09-09.
- Atminimo renginys, skirtas kraštiečio, ilgamečio V. Kazlauskas
Lietuvos Sambo federacijos prezidento ir Europos L. Urbonienė
Sambo federacijos generalinio sekretoriaus Dr. A. Dručkus
Pranciškaus Eigmino (1936–2006) 80-mečiui. 201609-10.
Obelių
krašto
garbės
pilietės
Aldonos V. Kazlauskas
Skvarnavičienės
kūrybos
parodos
„Išsaugotos A. Dručkus
relikvijos“ pristatymas 2016-09-11.
- Prie paminklo genocido aukoms (Antanašės k.) Žydų V. Kazlauskas
A. Dručkus
genocido atminimo dienos paminėjimas. 2016-09-23.
- Žygis „Vytauto apygardos partizanų takais“ (Obelių, V. Kazlauskas
Zarasų ir Ignalinos rajonai). Dalyvavo istorijos A. Dručkus
mylėtojai iš visos Lietuvos. 2016-09-24.
- „Baltijos kelio“ kryžiaus šventinimas Laisvės kovų V. Kazlauskas
istorijos muziejuje, susitikimas su Rokiškio krašto A. Dručkus
kaimo rašytojais-sąjūdiečiais. 2016-09-29.
- Renginys „Gėlių žiedai Laisvės kovotojų atminimui“, V. Kazlauskas
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Červonkoje (Latvija). Renginio partneriai: 1919-1920 A. Dručkus
m. Lietuvos karių savanorių Rokiškio rajono bendrija,
kariai savanoriai, Rokiškio rajono šauliai. 2016-10-28.
- Edukacinė pamoka, skirta Kariuomenės dienai V. Kazlauskas
A. Dručkus
paminėti, Obelių gimnazijoje. 2016-11-22.
- Paminklo, skirto 1949 m. vasario 16 d. LLKS
deklaracijos signatarui Vytautui Gužui-Kardui atminti
(Kazliškyje), atidengimo iškilmės. 2016-11-23.
3.3. Kriaunų istorijos muziejuje
surengti:

V. Kazlauskas
A. Dručkus

3.3. Kriaunų istorijos muziejuje surengta:

- Renginį, skirtą Vasario 16-ajai.
- Edukacinės programos „Bitutė - Edukacinės programos „Bitutė pilkoji“ pristatymas.
pilkoji“ pristatymą.
Dalyvavo Kriaunų bendruomenės nariai, moksleiviai.
2016-04-23.
- Tradicinis Kriaunų krašto „auksarankių“ kūrybos
darbų parodos pristatymas. 2016-04-23.

D. Žukauskienė

D. Žukauskienė

- Kraštiečio Artūro Balčiūno - Menininko Artūro Balčiūno (Mažeikiai)
(Mažeikiai)
tapybos
ir fotoiliuminacijų parodos "Savi atvaizdai" atidarymas;
fotokoliažų parodos pristatymą . Irenos Felomenos Juškienės (Vilnius) knygos "Nuo
pintinės iki rankinės" pristatymas. 2016-07-09.

D. Žukauskienė

- Labdaros
diena“

„Pyragų Labdaros renginys „Pyragų diena“ (paaukotos lėšos už
parduotus mugėje sausainius ir vaškines žvakes). 201612-06

D. Žukauskienė

- Adventinė popietė „Įžiebkime gerumo šviesą
širdyse“:
- pristatyta tapybos darbų paroda „Tėviškės spalvos“ –
įvairių plenerų metu tapyti darbai (2008-2015 m.);
vyko adventinių ir kalėdinių puokščių parodos

D. Žukauskienė

renginį

- Adventinę popietę.
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pristatymas. 2016-12-16

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

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

4.1. Administruoti muziejaus
internetinę
svetainę
www.muziejusrokiskyje.lt bei
muziejaus paskyrą socialiniame
tinkle Facebook.

4.1. Administruota muziejaus internetinė svetainė J. Jurevičienė
www.muziejusrokiskyje.lt ir Facebook profilis. I. Kujelė
Talpinta nauja informacija apie įdomiausius
eksponatus, krašto istorijos įvykius, muziejaus
renginius, parodas, skelbta nepublikuota istorinė
medžiaga:

4.2. Nuolat atnaujinti muziejaus
internetinės svetainės turinio
medžiagą.
4.3. Pildyti svetainę istorine
medžiaga,
straipsniais,
nepublikuotais
istoriniais
šaltiniais.

- papildyta II pasaulinio karo metu Luftwaffes
J. Jurevičienė
darytomis Rokiškio aero fotografijomis, gautomis iš
I. Kujelė
Mariaus Skverniškio;
G. Kujelis
- apie Salaspilio mūšį, vykusį 1605 m. rugsėjo 27d.;
- apie husarų šarvuotę, saugomą Rokiškio krašto
muziejuje;
- apie heraldinį Kunigaikščių Krošinskių herbą ir herbo
legendos iššifravimą.

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

4.4. Į muziejaus internetinę svetainę įkelta informacija J. Jurevičienė
(tekstas ir afiša) apie 18 renginių, 14 naujienų, 12 I. Kujelė
nuorodų į viešojo informavimo priemones, kuriose G. Kujelis
publikuota informacija apie Rokiškio krašto muziejuje
vykstančius renginius ir kt. Rokiškio krašto muziejaus
socialinio tinklo Facebook paskyroje paskelbti 124
įrašai, kurie sulaukė 142275 peržiūrų.

5.1. Aptarnauti per 60 muziejaus
fondų
lankytojų:
studentų,
mokslo darbuotojų, kolegų iš
kitų muziejų, kitus interesantus,
teikti jiems informaciją, atsakyti
į jų užklausas.

5.1. Aptarnauti 67 muziejaus fondų lankytojai: 4
mokslo darbuotojai, 15 studentų, 9 kitų muziejų
darbuotojų, 14 asmenų iš kitų institucijų, 12 žurnalistų,
13 privačių asmenų. Muziejaus darbuotojams ir kitiems
asmenims išduota 1016 vnt. eksponatų, suteikta
informacija interesantams:
- Bendrauta su VU prof. Rimvydu Laužiku. Teikta
informacija apie Kavoliškio dvaro konditerijos fabriką,
2016-01-14.
- Linai Meilutei-Datkūnienei fotografijos su Jaunųjų

Fondų apskaitos ir
saugojimo skyriaus
darbuotojai
Skyrių vedėjai

M. Mieliauskienė

D. Kiukienė
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ūkininkų ratelio nariais, nusiųsta nuoroda į LIMIS (16
vnt.). 2016-01-28.
- Kristijonui Jakevičiui apie dvaro dokumentus, išduota
1 skaitmeninių eksponatų vaizdų kopija.Vasario mėn.
- VU doktorantei Indrei Šurkutei apie Nukryžiuotojo
siužetą tapyboje. Kovo mėn.
- Lijan Birškytei, Kultūros paveldo centro duomenų sk.
vyr. paminklosaugininkei, apie medžio skulptūras iš
Kriaunų bažnyčios, 2016-03-16.
- Išduota eksponatų skaitmeninių vaizdų kopijų:
Juozui Kaupui (10 vnt.), 2016-01-29.
LSMU gimnazijos direktoriui Arūnui Bučniui (9 vnt.),
2016-02-01.
- Litvakų palikuonei Amandai Sayers iš JAV
informacija apie Greissų šeimą iš Rokiškio. II ketv.
- Bibliotekininkei Vilmai Laukštaraupytei informacija,
fotografijų ir dokumentų kopijos apie grafus
Komorovskius rengiamai stendinei parodai. II ketv.
- Rimai Bareikienei, Asvejos regioninio parko
kultūrologei, informacija apie rajono tautodailininkų
tapybą. 2016-04-01.
- Irmai Šemetaiei, Kupiškio etnografijos muziejaus
Adomo Petrausko padalinio darbuotojai, informacija
apie tarpukario laikotarpio drabužius ir aksesuarus,
saugomus muziejaus fonduose. 2016-05-03.
- LNM numizmatikos skyriaus muziejininkams
(Vytautui Aleksiejūnui ir kt.) informacija apie RKM
numizmatikos ir heraldikos/sfragistikos fondą,
peržiūrėta 350 eksponatų. 2016-06-08.
- LDM fotografui Antanui Lukšėnui informacija apie
L. Šepkos drožinius, 2016-06-13-15 d.

D. Kiukienė
D. Kiukienė
D. Kiukienė

D. Kiukienė

G. Kujelis
G. Kujelis

D. Kiukienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
M. Mieliauskienė
A. Lapinskaitė
D. Kiukienė
M. Mieliauskienė
A. Lapinskaitė
D. Kiukienė
M. Mieliauskienė
A. Lapinskaitė

Redai
Milaknienei,
„Gimtojo
Rokiškio“ D. Kiukienė
korespondentei, apie knygų fondą, 2016-06-06.
- Kristupui Šidlauskui (Klaipėda) apie kilnojamąją V. Kazlauskas
parodą „Išsaugota tiesa“ ir galimybes ją pristatyti A. Dručkus
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Klaipėdoje. 2016-07-07.
- Etnologui prof. Libertui Klimkai apie Laisvės kovų
istorijos muziejų Obeliuose. 2016-07-16.
- Alytaus Švietimo skyriaus vedėjui Vytuoliui Valūnui,
padovanojusiam 2 vėliavas (tautinę ir istorinę), stiebą
vėliavai, apie Laisvės kovų istorijos muziejų
Obeliuose. 2016-07-29.
- Lietuvos radijo „Klasikos“ programos vedėjai,
parengusiai muzikinio pastišo laidą „Lietuvos
partizanų dainos“. 2016-08-03.
- Amerikos lietuviui Jonui Variakojui apie Laisvės
kovų istorijos muziejuje saugomą A. Dručkaus
kolekciją. 2016-08-12.
- LR Kultūros viceministrui Romui Jarockiui su
delegacija apie Laisvės kovų istorijos muziejaus
eksponatus. 2016-08-29.
- Virginijui Kašinskui, Lietuvių etninės kultūros garso
įrašų ir video dokumentikos kūrimo ir viešinimo
internete „Tautosakos vartai“ vadovui, įrašant ir
paskelbiant šioje svetainėje Andriaus Dručkaus
pateiktą medžiagą. 2016-09-09.
- Felomenai Juškienei apie audinius su monogramomis.
2016-07-09.
- Lankytojų grupei iš Kauno apie Kriaunų bažnyčios
liturginiuss drabužius. 2016-08-20.
- Rokiškio raj. istorijos, geografijos mokytojams apie
edukacijas Kriaunose. 2016-09-23.
- Kultūros paveldo tyrimų centro darbuotojai Indrei
Kačinskaitei
informacija
(fotografijos,
planai,
inventoriaus vertimas) apie XIX a. pirmos pusės
Rokiškio dvaro situaciją, grafų Tyzenhauzų palaikų
perkėlimą iš Pastovių į Rokiškį. III ketv.
- Režisierei Neringai Danienei konsultacijos dėl
statomo spektaklio „Nutildytos mūzos“ apie Matildą
Olkinaitę, nusiųsti istorinio Rokiškio fotografijų
skaitmeniniai vaizdai, video iškarpa iš filmo „1938 trip
to Lithuania“, Rokiškio sinagogų 3D rekonstrukcijos

V. Kazlauskas
A. Dručkus
V. Kazlauskas
A. Dručkus

V. Kazlauskas
A. Dručkus
A. Dručkus

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

D. Žukauskienė
D. Žukauskienė
D. Žukauskienė
G. Kujelis

G. Kujelis
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vaizdai. III-IV ketv.
- Rait Persidski (Estija) nusiųsta grafų Pšezdzieckių
genealogija. Iš Rait Persidski gautos 4 skaitmeninės
fotografijos. III ketv.
- Informacija apie Rokiškio dvaro grafų sąskaitas
(1910 m.) interesantei Rasai Staskonytei.
- Prekybos centro „Nordika“ vadybininkui Mindaugui
Bagdonavičiui apie prakartėles, siųstos jų nuotraukos,
skaitmeniniai vaizdai. 2016-10-20;
- Ramunei Bieliauskaitei apie Sofiją Tyzenhauzaitę.
2016-10-21.
- Ievai Adomavičiūtei, UAB „Šviesa“, apie kryžius,
saugomus muziejuje. 2016-11-08.
- V. Laurinavičiui, Pinigų muziejaus vedėjui, apie
Petro Henriko Garškos dovanotus eksponatus
muziejuje. 2016-11-08.
- Alicijai Matiukienei, Rokiškio J. Keliuočio viešosios
bibliotekos
direktorei,
siųstos
fotografijos,
skaitmeniniai vaizdai iš RKM fondų. 2016-11-10.

6. Kita veikla

G. Kujelis

G. Kujelis
D. Kiukienė
J. Jurevičienė
D. Kiukienė
D. Kiukienė
D. Kiukienė

D. Kiukienė
J. Jurevičienė

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

6.1. Įvairios įmonės, įstaigos, organizacijos muziejaus
bei muziejaus struktūrinių padalinių erdvėse rengė
pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio renginius.
Pravesta 151 renginys, juose pabuvojo 9386 dalyviai.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė
V. Kazlauskas
D. Žukauskienė

6.2. Dalyvauti LMA organizuoto
projekto Lietuvos muziejų kelio
„Dvarų kultūros atspindžiai“
renginiuose,
edukacinių
programų,
senųjų
amatų
šventėse,
parodose-mugėse,
visuomeninėse
akcijose;
pristatyti muziejaus veiklą,

6.2. Dalyvauta LMA organizuotame projekte Lietuvos N. Šniokienė
muziejų kelias 2016 „Dvarų kultūros atspindžiai“:
- paruošta fotoparoda "Grafų Tyzenhauzų ir
Pšezdzieckių gyvenimo atspindžiai" (lauke, ant dvaro
ansamblio pastato). 2016-07-16.
- tarptautinėje turizmo mugėje “Adventur 2016” L. Klasinskienė
(Vilnius): turizmo agentūroms, gidams, kitiems mugės J. Jurevičienė
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edukacijas, leidinius.

lankytojams reklamuotas Rokiškio krašto muziejus,
edukacinės programos, pristatyti muziejaus leidiniai ir
kita su turizmu Rokiškio rajone susijusi veikla. 201601-23-24.

G. Spundzevičienė
D. Kiukienė
G. Kujelis
D. Žukauskienė

-tarptautinėje turizmo mugėje
“Balttour 2016”
(Ryga): turizmo agentūroms, gidams, kitiems mugės
lankytojams reklamuotas Rokiškio krašto muziejus,
edukacinės programos. 2016-02-07.

G. Kujelis
V. Sarulienė
T. Daunienė
J. Jurevičienė

- XVI-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: V. Sarulienė
reklamuotas muziejus, mugės lankytojams pristatyti J. Jurevičienė
muziejaus leidiniai. 2016-02-25.
6.3.
Organizuoti muziejaus 6.3. Organizuotas muziejaus lankymas per valstybines L. Klasinskienė
lankymą per valstybines šventes; šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją.
Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Metų eigoje.
Liepos 6-ąją.
6.4. Rengti ir skaityti paskaitas.

6.4. Organizuota Rokiškio krašto muziejaus paskaita G. Kujelis
„(Ne)žinomi karybos istorijos puslapiai“ Pandėlio
gimnazijoje.“ 2016-05-13.
6.5. Dalyvauta Pandėlio gimnazijos organizuotoje V. Kazlauskas
konferencijoje „Notigalės partizanų žūtis“. 2016-12-15 A. Dručkus

IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)
2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

1.1.Pristatyti muziejaus tarybai
parengtą ekspozicijos „Rokiškio
kraštas nuo XIX a. pradžios iki
1918 m.“ koncepciją.
2.1.
Papildyti
ekspoziciją 2.1. Ekspozicija „Rokiškio dvaras XIX a.–XX a. vid.“ D. Kiukienė
„Rokiškio dvaras XIX a.–XX a. papildyta 16 vnt. eksponatų (aksesuarai, papuošalai,
vid.“ grafų drabužiais ir tekstilė), paruoštas etiketažas.
aksesuarais, atnaujinti etiketažą,
paaiškinamuosius
tekstus,
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aprašus.

2.2. Naujai ekspozicijai „Renesansas ir apšvietos
epocha Rokiškyje“ parengtos informacinės stendų
sienelės.

G. Kujelis

2.3. Kriaunų istorijos muziejujaus ekspozicija
D. Žukauskienė
papildyta naujais eksponatais: Kriaunų krašto drožėjo
Ričardo-Antano Palivono medžio drožiniais. 2016-1201
2.4. Laisvės kovų istorijos skyriaus ekspozicijos
teminis stendas „Algimanto apygardos partizanai“
papildytas autentiškomis nuotraukomis. 2016-11-23.

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

3.1. 2016 m. muziejuje surengti:

A. Dručkus
L. Urbonienė

- Projekto „Kūrybinės dirbtuvės
„Pažinimo džiaugsmas“ dalyvių
tapybos darbų parodą.

3.1. Metų eigoje muziejaus parodų salėse buvo
surengta:
- projekto „Kūrybinės dirbtuvės „Pažinimo
M. Mieliauskienė
džiaugsmas“ dalyvių tapybos darbų paroda, eksponuota G. Spundzevičienė
41 darbas. 2016-01-21 – 2016-03-06.

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

- paroda „Lietuviško žodžio šviesoj“ (iš muziejaus
rinkinių), skirta Lietuvių kalbos dienoms. 2016-02-02
– 2016-03-11.

D. Kiukienė

- Vilijos Leišienės (Kaunas) tapybos darbų paroda
„Sekmadienio peizažas“. Eksponuota 26 paveikslai.
2016-02-06 – 2016-02-25.

G. Spundzevičienė

- Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų
ataskaitinė kūrybos paroda. Eksponuota 147 darbai.
2016-02-25 – 2016-03-15.

G. Spundzevičienė

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

- Rokiškio rajono
tautodailininkų ir amatininkų
ataskaitinę kūrybos parodą.
-Kraštietės tekstilininkės
Jolantos GegelevičiūtėsŽuklienės (Vilnius) kūrybos
parodą „Persipynimai“.

- kraštietės, tekstilininkės Jolantos GegelevičiūtėsŽuklienės (Vilnius) jubiliejinė kūrybos paroda
„PERsiPYNIMAI“. Eksponuota 75 darbai. 2016-03-05
– 2016-04-10.

I. Kujelė
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- Parodą „Karalienės Viktorijos
laikų mada 1830–1900 m.“ (iš
Aleksandro Vasiljevo
kolekcijos).

- paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900
m.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos).
Eksponuojama 70 suknelių, 300 aksesuarų, 21
paveikslas. 2016-03-01 – 2016-06-10.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- Ornitologo fotografo Mariaus
Čepulio (Vilnius) fotografijų
parodą „Paukščiai kitaip“

- ornitologo fotografo Mariaus Čepulio (Vilnius)
fotografijų paroda „Paukščiai kitaip“. Eksponuota 15
darbų. 2016-03-18 – 2016-04-30.

I. Kujelė

-Viktorijos BitinaitėsStankevičienės verbų ir figūrų iš
žolynų parodą.

- Viktorijos Bitinaitės-Stankevičienės verbų ir figūrų iš
žolynų paroda „Šventukai“. Eksponuota 12 darbų.
2016-03-19 – 2016-04-23.

I. Kujelė

- Archeologijos radinių iš - Restauruotų archeologinių radinių pristatymas LRT
senosios Rokiškio dvarvietės kultūros laidai „Atspindžiai“ filmavimui. 2016-11-03.
tyrinėjimų parodą
muziejaus
erdvėse.
- Petro Stankevičiaus (Kaunas) tapybos paroda ir
paroda, skirta architektui Jonui Ziboliui (1929–2015)
atminti. Eksponuota 54 darbai. 2016-04-16 – 2016-0522.

- Astos Keraitienės (Rokiškis)
tapytų mandalų parodą „Kelionė

G. Kujelis
I Černiauskaitė

I. Kujelė
V. Kazlauskas

- VšĮ Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklos 4 kl.
mokinių baigiamųjų darbų paroda. Eksponuota 9
darbai. 2016-06-01 – 2016-06-30.

G. Spundzevičienė

- VšĮ Jaunimo centro Neformaliojo švietimo skyriaus
Meninės saviraiškos ugdymo suaugusiems dailės
būrelio dalyvių (vad. A. Augutis) kūrybos paroda
„Laisvalaikio potėpiai“. Eksponuota 37 darbai.. 201606-03 – 2016-07-10.

G. Spundzevičienė

- Astos Keraitienės (Rokiškis) mandalų paroda "Gėlės
pabudimas". Eksponuota 29 darbai. 2016-06-15 –

I. Kujelė
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į save“.

2016-07-17.
- paroda, skirta Pasaulinei mezgimo viešumoje dienai.
Eksponuota 63 darbai. 2016-06-18 – 2016-07-10.

I. Kujelė

- Tautodailininkės primityvistės - tautodailininkės primityvistės Elenos Kniūkštaitės
Elenos Kniūkštaitės (Rumšiškės) (Rumšiškės) darbų paroda. Eksponuota 50 darbų.
darbų parodą.
2016-06-11 – 2016-09-04.

G. Spundzevičienė

- Tautodailininkės Genovaitės
Adiklienės (Utena) tapybos
parodą.

- tautodailininkų Genovaitės ir Kazimiero (1939–2015)
Adiklių (Utena) tapybos ir švilpynių paroda.
Eksponuota 175 darbai. 2016-07-22 – 2016-09-16.

G. Spundzevičienė

- Tradicinę Rokiškio dailininkų
klubo „Roda“ kūrybos parodą.

- tradicinė Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos
darbų paroda. Eksponuota 15 darbų. 2016-09-23 –
2016-10-30.

G. Spundzevičienė

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

I. Kujelė
- kraštiečių fotografų kūrybos paroda „Perspektyvos“,
skirta Rokiškio miesto 517 gimtadienio šventei.
Dalyvavo V. Naujikas, V. Jasinevičius, A. Stakėnas, K.
Driskius, J. Gegelevičiūtė, L. Masys, D. Baltakys, E.
Šeršniovas, S. Daščioras, V. Stumbrys, B. Sakalauskas.
Eksponuota 104 darbai. 2016-09-19 – 2016-12-31.

-Kraštiečio tautodailininko Jono
Bugailiškio (Vilnius) drožinių
parodą.

- kraštiečio tautodailininko Jono Bugailiškio (Vilnius)
drožinių paroda. Eksponuota 151 darbas. 2016-11-11 –
2016-12-31.

G. Spundzevičienė

- paroda „Iš fotografijos praeities“ (iš Mažeikių ir
Rokiškio krašto muziejaus rinkinių). Eksponuota 28
eksponatai iš Mažeikių muziejaus ir 14 eksponatų iš
Rokiškio krašto muziejaus fondų. 2016-09-19 – 201612-31.

I. Kujelė

I.Kujelė
- fotografo Eimio Šeršniovo fotografijų paroda
„Tryliktas kadras“. Eksponuota 13 darbų. 2016-10-08 –
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2016-10-29.
- Rokiškio rajono
tautodailininkų jubiliatų parodą.

- Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų paroda.
Dalyvavo 8 autoriai. Eksponuota 88 kūrybos darbai.
2016-12-16 – 2016-12-31.

3.2. Kriaunų istorijos muziejuje 3.2. Kriaunų istorijos muziejuje surengta:
surengti:
- Kriaunų krašto menininkų - tradicinė Kriaunų krašto kūrėjų – liaudies meistrų
darbų parodą.
kūrybos darbų paroda. 2016-04-23 – 2016-07-01.
- Kraštiečio dailininko Artūro - menininko Artūro Balčiūno (Mažeikiai)
Balčiūno (Mažeikiai) darbų fotoiliuminacijų darbų paroda "Savi atvaizdai". 2016parodą.
07-09 – 2016-11-11.
- Jaunojo tapytojo Gedimino
Kostik (Rokiškio r.) darbų
parodą.
- tapybos darbų paroda „Tėviškės spalvos“ (įvairių
plenerų metu tapyti darbai 2008-2015 m.). 2016-12-16
– 31.
- adventinių ir kalėdinių puokščių paroda. 2016-12-16
– 31
istorijos 3.3. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
surengti surengta:

3.3. Laisvės kovų
muziejuje Obeliuose
parodas:
- „1991 m. sausio 13-oji“;

- paroda „Obeliečiai – laisvės gynėjai“, 2016-01-13 –
2016-02-15.

I. Kujelė

D. Žukauskienė

D. Žukauskienė

D. Žukauskienė

D. Žukauskienė

A. Dručkus
L. Urbonienė
V. Kazlauskas

- “Laisvės kovos sąjūdžio 1949 - fotografijų paroda „1949 m. vasario 16-osios Laisvės
m. deklaracijos signatarai“
kovos sąjūdžio deklaracijos signatarai ir jų atminimo
įamžinimas“, 2016-02-16 – 2016-06-14.

A. Dručkus
L. Urbonienė
V. Kazlauskas

- „Juodupės kankinių tragedijai - fotografijų paroda „Žmonės ir likimai“. 2016-06-18 –
– 75 m.“
2016-07-18.

A. Dručkus
L. Urbonienė
V. Kazlauskas
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- paroda „Šimtmečio akcentai“ muziejuje. 2016-09-09
– 2016-10-10.
-paroda, skirta kraštiečio, ilgamečio Lietuvos Sambo
federacijos prezidento ir Europos Sambo federacijos
generalinio sekretoriaus Dr. Pranciškaus Eigmino
(1936–2006) 80-mečiui. 2016-09-10 – 2016-11-10.
- Obelių krašto garbės pilietės Aldonos
Skvarnavičienės kūrybos paroda „Išsaugotos
relikvijos“, 2016-09-11– 2016-11-10.
4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas, vieta,
laikas)

4.
Metų
eigoje
kituose
muziejuose
ir
institucijose
numatoma surengti:
4.1. Rokiškio r. tautodailininkių
L. Jegorovos, I. Stasikėlienės ir
R. Stainienės darbų parodą
Asvejos regioninio parko
lankytojų centre (Ignalinos raj.)

A. Dručkus
L. Urbonienė
V. Kazlauskas
A. Dručkus
L. Urbonienė
V. Kazlauskas

A. Dručkus
V. Kazlauskas
V. Kazlauskas

4. Surengtos parodos kituose Lietuvos muziejuose bei
institucijose:
4.1. Rokiškio r. tautodailininkių L. Jegorovos, I. M. Mieliauskienė
Stasikėlienės ir R. Stainienės darbų parodą Asvejos
regioninio parko lankytojų centre (Molėtų r.). 2016-0211 – 2016-03-31.

4.2. Stendinę parodą „Išsaugota 4.2. Stendinę parodą „Išsaugota tiesa“ (apie Vytauto A.Dručkus
tiesa“ (apie Vytauto apygardos apygardos Vyties kuopos laisvės kovotojus)
Vyties
kuopos
laisvės respublikos švietimo įstaigose: Jonavos Neries
kovotojus) rajono švietimo pagrindinėje mokykloje (2016-02-11); Švenčionių
gimnazijoje
(2016-03-10);
Obelių
gimnazijoje
įstaigose;
(Rokiškio r.) - 2016-11-21; Kazliškio pagrindinėje
mokykloje (Rokiškio r.) – 2016-11-23.
5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

5.1. 2016 m. parengti virtualias
parodas ir patalpinti muziejaus
el. svetainėse:
5.1.1.
www.muziejusrokiskyje.lt:
- „Jonas Masiulis (1904-1989) –
fotografas, kolekcininkas, pašto

5.1. Parengtos ir patalpintos virtualios parodos:

5.1.1. svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt
- „Jonas Masiulis – Rokiškio pašto tarnautojas,
fotografas, kolekcionierius“.

J. Jurevičienė
D. Kiukienė
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tarnautojas”.
- „I-asis pasaulinis karas
(Oberostas)“.
-„Ką mena senoji Rokiškio
dvarvietė?“
5.1.2. http://rkm.limis.lt/:
- „Rokiškio dvaras. Tai verta
pamatyti!“
- „Nuo akmens iki geležies.
Archeologijos rinkinys Rokiškio
krašto muziejuje“.
5.1.3.www.parodos.emuziejai.lt:

5.1.3. www.parodos.emuziejai.lt:

- „Senieji velykiniai atvirukai“.

- „Senieji velykiniai atvirukai“.

J. Jurevičienė

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

- „Prakartėlių parodos Rokiškio krašto muziejuje 1998- J. Jurevičienė
2015 m.“
D. Kiukienė
- Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose 2016 m.– V. Kazlauskas
nuveiktų
darbų
atspindžiai
virtualioje A. Dručkus
sklaidoje“,www.muziejai.lt; www.obeliai.eu. 2016-1223.

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

6.1. Bendradarbiauti su kitais 6.1. Bendradarbiauta su kitais muziejais, kitomis
muziejais,
pagal
poreikį institucijomis, pagal poreikį eksponavimui deponuoti
eksponavimui
skolinti
bei eksponatai:
skolintis eksponatus:
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- Kupiškio etnografijos muziejui - Kupiškio etnografijos muziejui parodai „Tarpukario D. Kiukienė
– 25 vnt. parodai „Tarpukario Lietuvos velykiniai atvirukai“ 25 vnt. atvirukų, 201602-26 – 04-20.
Lietuvos velykiniai atvirukai“;
- Kupiškio etnografijos muziejaus Adomo Petrausko
padaliniui parodai „Senovines gegužines prisiminus“
21 vnt. tarpukario laikotarpio drabužių ir aksesuarų.
2016-05-20 – 06-16.

7. Kiti darbai

D. Kiukienė

- Parodai „Portretai dvarų kolekcijose“ Vilniaus
paveikslų galerijoje (Lietuvos dailės muziejus) 8 vnt.
eksponatų, 2016 07 14 – 2017 01 12.

D. Kiukienė

- Dailininko Valentino Leimonto - Dailininko Valentino Leimonto personalinei parodai
personalinei parodai – 5 „Palydėtos vasaros“ 5 paveikslai. Jie eksponuoti
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 2016-08-26paveikslus;
09-24.

D. Kiukienė

- iš Mažeikių muziejaus parodai - Iš Mažeikių muziejaus parodai „Iš fotografijos
„Iš fotografijos praeities“ 20 vnt. praeities“ pasiskolinta 28 vnt. fotoaparatų, 2016-09-1912-31.
fotografijų;

D. Kiukienė

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

7.1. Su Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato N. Šniokienė
parapijos klebonu Eimantu Noviku pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis. 2016-10-04.
7.2. Su Obelių Šv. Onos bažnyčios klebonu Laimonu D. Kiukienė
Nedvecku pasirašyta sutartis dėl Kriaunų Dievo V. Kazlauskas
Apvaizdos
bažnyčios varpo laikinojo saugojimo
Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose.
7.3. Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčiai (klebonas D. Kiukienė
Andrius Šukys) paskolinta prakartėlė. 2016-12-05.
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V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis)

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

1.1. Parengti ir išleisti katalogą 1.1. Parengtas ir išleistas katalogas „Rokiškio dvaras ir
„Rokiškio dvaras ir jo savininkai jo savininkai fotografijose XIX a. pab.-1940 m.“.
fotografijose XIX a. pab.-1940 Tiražas – 400 vnt.
m.“

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

2.1. Parengti ir išleisti
informacinį leidinį apie muziejų.

2.1. Parengtas ir išleistas 2017 m. kalendorius. Tiražas
250 vnt., IV ketv.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė

2.2. Parengti ir leisti parodų ir
kitų muziejaus renginių
plakatus, afišas, kvietimus,
lankstinukus, skrajutes.

2.2. Parengti ir išleisti muziejaus renginių plakatai,
afišos, kvietimai, lankstinukai, skrajutės. Metų eigoje.

G. Kujelis
I.Kujelė

2.3. Spausdinti atvirukus su 2.3. Parengti ir išleisti:
- Atvirukų komplektas „Rokiškio rajono dvarai“. M. Mieliauskienė
muziejaus rinkinių eksponatais.
Tiražas – 300 vnt. IV ketv.
I. Kujelė

2.4. Pagaminta 300 vnt. magnetukų, skirtų rugsėjo 1- D. Kiukienė
osios šventei.
3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

3.1. Rengti straipsnius rajono ir
respublikinėje spaudoje (kartu
su žurnalistais) apie krašto
istoriją, kultūrinį gyvenimą,
įžymius krašto žmones, kultūros
veikėjus.

3.1. Rengti straipsniai rajono ir respublikinėje spaudoje Muziejininkai
(kartu su žurnalistais) apie krašto istoriją, kultūrinį
gyvenimą, įžymius krašto žmones, kultūros veikėjus:
- Laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ paskelbta per 70
straipsnių ir per 50 žinučių, metų eigoje,
- „Rokiškyje – įspūdingų suknelių paroda“(apie I.Kujelė
parodą „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900
m.“ iš A. Vasiljevo kolekcijos), publikuota naujienų
portale www.delfi.lt . 2016-03-15.
- „Primityviosios tapybos ir keraminių švilpynių G. Spundzevičienė
paroda“
laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ apie
Genovaitės ir Kazimiero (1939–2015) Adiklių tapybos
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ir švilpynių parodą. 2016-07-30, Nr. 86 (11024) p.8.
– „Obelių muziejui ypatinga dovana“, Gimtasis
Rokiškis, 2016 m. liepos 5 d., Nr. 76 (11014) p. 2
– „Obeliuose tereikėjo praverti namų duris ir langus...“,
Gimtasis Rokiškis, 2016 m. liepos 12 d., Nr. 78
(11016) p. 2
– „Pažadas buvo ištesėtas“, Rokiškio sirena, 2016 m.
rugpjūčio 5 d., Nr. 61 (337), p. 3
– „1919-1920 m. žuvusių Lietuvos karių savanorių
kapų tvarkymo darbai“, Rokiškio sirena, 2016 m.
rugpjūčio 5 d., Nr. 61 (337), p. 5
– „Laisvės kovų istorijos muziejui – kraštiečio
dovana“, Gimtasis Rokiškis, 2016 m. rugpjūčio 9 d.,
Nr. 90 (11028) p. 2
– „Baltijos keliui atminti – kūrybinis performansas“,
Gimtasis Rokiškis, 2016 m. rugpjūčio11 d., Nr. 91
(11029) p. 3
– „Kūrybinis performansas pateisino organizatorių
lūkesčius“, Gimtasis Rokiškis, 2016 m. rugpjūčio 18
d., Nr. 93 (11031), p. 2
– „Kazliškyje – paminklas signatarui atminti“,
Gimtasis Rokiškis, 2016 m. rugpjūčio 20 d., Nr. 94
(11032), p. 2
– „Istorinės atminties kelias“, Gimtasis Rokiškis, 2016
m. rugpjūčio 27 d., Nr. 97 (11035), p. 8
– „Kultūros darbuotojų pažintis su mūsų regiono
laisvės kovų istorija“, Rokiškio sirena, 2016 m. rugsėjo
9 d., Nr. 70 (346), p. 3
– „Renginys Laisvės kovų istorijos muziejuje
Obeliuose Sambo pradininkui Lietuvoje Pranciškui
Eigminui (1936-2006) atminti“, Rokiškio sirena, 2016
m. rugsėjo 9 d., Nr. 70 (346), p. 3.
– „Obeliuose – renginys sambo pradininkui Pranciškui
Eigminui atminti“, Rokiškio sirena, 2016 m. rugsėjo 16
d., Nr. (348), p. 4.
- „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“, „Gimtasis
Rokiškis“ (apie Rokiškio krašto muziejaus darbuotojų

V. Kazlauskas
V. Kazlauskas

V. Kazlauskas
V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas
V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

V. Kazlauskas

M. Mieliauskienė
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ekspediciją Lenkijos respublikoje vykdant projektą
„Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“). (2016-12-19).
- „Kvapą gniaužiančio dvaro istorija: manoma, kad ?
dvarininkė sugundė net patį Napoleoną“www.delfi.lt,
(2016-05-11).
- „Tautodailininkų parodos Rokiškio krašto muziejuje M. Mieliauskienė
XX a. vid. –XXI a. pr.“, žurnale „Tautodailės
metraštis“, Nr. 30 2016 m.
3.2. Bendradarbiauti rengiant ir
leidžiant
Rokiškio
krašto
kultūros
žurnalą
„Prie
Nemunėlio“;
metų
eigoje
žurnalui
parengti
istorinės
tematikos, muziejaus aktualijų
straipsnius:
- „Rokiškio dvarų meno vertybių
nacionalizacija 1940 m.:
praradimai ir netektys“;

3.2. Bendradarbiauta rengiant ir leidžiant Rokiškio
krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“, dalyvauta
žurnalo pristatymuose visuomenei. Metų eigoje
žurnalui parengti straipsniai:

- „Iš Rokiškio fotografijos
istorijos“;

„Jonas Masiulis - Rokiškio pašto tarnautojas, D. Kiukienė
fotografas, kolekcionierius”, Nr. 1(36) 2016 m.

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

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada iš I.Kujelė
Aleksandro Vasiljevo kolekcijos Rokiškio krašto
muziejuje“ Nr. 1(36) 2016 m.

- „Archeologiniai tyrinėjimai ir
radiniai senojoje Rokiškio
dvarvietėje“;

„Senoji Rokiškio dvarvietė“, Nr. 2(37) 2016 m.

G. Kujelis

„Rokiškio rajono tautodailininkų parodos Rokiškio M. Mieliauskienė
krašto muziejuje XX a. vid. –XXI a. pr.“, Nr. 2(37)
2016 m.
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4. Moksliniai tyrimai (temos)

4.1. Dalyvauti žvalgomuosiuose 4.1. Dalyvauta žvalgomuosiuose archeologiniuose V. Kazlauskas
G, Kujelis
archeologiniuose
tyrimuose tyrimuose senojo Rokiškio dvaro vietoje; pravestos 4
Rokiškio senojo dvaro vietoje. „Gyvosios archeologijos pamokos” vyresnių klasių
Tyrinėjimų medžiagą panaudoti mokiniams ir suaugusiems, III ketv.
rengiant
straipsnį
kultūros
žurnalui „Prie Nemunėlio“.
4.2. Vykdyti paieškas Rokiškio
krašto
istorijos,
kultūros
dokumentų ir ikonografijos
šaltinių Lietuvos archyvuose,
VU bibliotekos retų spaudinių
skyriuje.

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

7. Dalyvavimas mokslinėse ir
kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta, dalyviai)

7.1. Dalyvauti konferencijoje
„Muzikinio
paveldo
išsaugojimas ir sklaida Lietuvos
muziejuose“.

7.1. Dalyvauta konferencijoje „Muzikinio paveldo M. Mieliauskienė
išsaugojimas ir sklaida Lietuvos muziejuose“. Kauno
miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos
istorijos skyriuje. 2016-04-14.

7.2. Dalyvauti Lietuvos muziejų 7.2 Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių
asociacijos Rinkinių mokslinio mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje „Dvarų
tyrimo
sekcijos
XIX kultūra Lietuvos muziejuose“ Plungėje. 2016 -04 -21
konferencijoje „Dvarų kultūra
Lietuvos muziejuose“, paruošti
pranešimą
apie
grafų
Tyzenhauzų veiklą LDK.

G. Kujelis
J. Jurevičienė
I.Kujelė
G. Spundzevičienė

7.3. Dalyvauta mokslinėje konferencijoje LR Seime V. Kazlauskas
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„Demokratijos keliu Kaziui Griniui 150.“ 2016-04-21.
7.4. Dalyvauta konferencijoje „Rankšluoščiai: tarp G. Spundzevičienė
tradicijų ir inovacijos“, Vilnius, A ir A. Tamošaičių
galerija „Židinys“. 2016-11-17.
7.5. Dalyvauta konferencijoje „Tautinis paveldas: G. Spundzevičienė
iššūkiai ir perspektyvos“, Raudondvaris. 2016-12-08.
8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

8.1. Paruošti ir pristatyti
panešimą „Rokiškio grafystės
muzikinio gyvenimo atspindžiai
dvaro archyvo dokumentuose
1875-1877 m.“

8.1. Paruoštas
panešimas „Rokiškio grafystės M. Mieliauskienė
muzikinio gyvenimo atspindžiai dvaro archyvo
dokumentuose
1875-1877
m.“
konferencijai
„Muzikinio paveldo išsaugojimas ir sklaida Lietuvos
muziejuose“. 2016-04-14

8.2. Paruošti ir pristatyti
panešimą „Rokiškio dvaro įtaka
Lietuvos kultūrinei, politinei ir
ekonominei raidai“

8.2. Parengtas ir skaitytas pranešimas „Rokiškio dvaro G. Kujelis
įtaka Lietuvos politinei, kultūrinei, ekonominei raidai
XVIII a. pab. XIX a.“ Lietuvos muziejų asociacijos
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje
„Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“.
Parengta
pranešimo santrauka ir pateikta konferencijos
organizatoriams.

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

9.1. Bendradarbiauta su VU prof. Rimvydu Laužiku,
jam pateikta Rokiškio krašto muziejaus fonduose ir
archyve esanti medžiaga. Naudodamasis ta medžiaga,
el. svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt R. Laužikas
paskelbė straipsnį “Ponios Elizos Komarovskos
saldumynai”.

9. Kiti darbai
J. Jurevičienė

9.2. Parengta ir skaityta paskaita „Nuo genties iki G. Kujelis
moderniosios tautos“ Rokiškio kaim. seniūnijos Bajorų
kaimo bendruomenės renginyje „Lietuva – tai mes“,
skirtame Lietuvos valstybės dienai.
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9.3. Sudarytas holokausto aukų Rokiškio apskrityje G. Kujelis
sąrašas, remiantis duomenimis iš Pasaulinio holokausto
atminimo
centro
internetinės
svetainės
http://yvng.yadvashem.org/

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita
(nurodyti įvestų į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie
eksponatus bei skaitmeninių
vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)

2.1.
Parengti
skaitmeninimo ir
LIMIS planą.

eksponatų 2.1. Parengtas eksponatų skaitmeninimo ir viešinimo D. Kiukienė
viešinimo LIMIS planas. I ketv.

2.2.
Eksponatus
atrinkti,
fotografuoti, skenuoti, surinkti
metaduomenis,
sudaryti
skaitmeninių vaizdų sąrašą,
sukelti skaitmeninius vaizdus į
muziejaus serverį.

2.2. Eksponatai atrinkti, nufotografuoti, nuskenuoti, L.Daščiorienė
surinkti metaduomenys, sudarytas skaitmeninių vaizdų J. Jurevičienė
sąrašas, sukelti skaitmeniniai vaizdai į muziejaus
serverį.

3.1. Skaitmeninamų eksponatų
atrankos kriterijai:
- unikaliausi, vertingiausi
rinkinių eksponatai;
- planuojami
publikuoti
eksponatai;

3.1. Skaitmeninimui atrinkti 854 eksponatai (pagal Fondų apskaitos ir
eksponatų atrankos kriterijus):
saugojimo skyrius

3. Eksponatų skaitmeninimas

3.1. Numatomų skaitmeninti
eksponatų atranka (nurodyti
prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė,
fizinė būklė, amžius, rūšis, tema,
kt.)

- unikaliausi, vertingiausi rinkinių eksponatai;
- planuojami publikuoti eksponatai;
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-

3.2. Numatomų skaitmeninti
eksponatų skaičius

Rokiškio rajono dvarų
vaizdai;
Liongino
Šepkos
drožiniai;
I
pasaulinis
karas
(spaudiniai, fotografijos);
Rokiškėnai,
kūrę
nepriklausomą Lietuvą
(dokumentai,
fotografijos).

3.2. Metų eigoje numatoma
suskaitmeninti 800 eksponatų.

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

- Rokiškio rajono dvarų vaizdai;
- Liongino Šepkos drožiniai;

Rokiškėnai,
kūrę
nepriklausomą
(dokumentai, fotografijos).

Lietuvą

3.2. Metų eigoje suskaitmeninta 854 eksponatai.

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

3.3.1. Dalyvauta projekte ,,Lietuvos integralios
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose"; į LIMIS įkelta 190 vnt.
eksponatų ir archyvo vaizdų.

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

3.3.2.
Partnerio
teisėmis
dalyvauti projekte „Skaitmeninis
turinys apie Lietuvos valstybės
kūrimosi laikotarpį liudijantį
dokumentinį
paveldą
–
nacionaliniuose
ir
tarptautiniuose portaluose“ (LM
ISC LIMIS).

3.3.2. Partnerio teisėmis dalyvauta projekte D. Kiukienė
„Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi J. Jurevičienė
laikotarpį
liudijantį
dokumentinį
paveldą
– V. Kazlauskas
nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ (LM ISC
LIMIS); į LIMIS įkelta 104 eksponatai ir archyvo
vaizdai. Atrinktos fotografijos stendinei parodai
„Lietuvos Nepriklausomybės keliai: asmenybės,
įvykiai“; parengtas tekstas stendui „Lietuvos pašto
istorijos fragmentai“.

3.3.4. Prisijungti prie Europos
Komisijos iniciatyva sukurto
Europos bibliotekų, archyvų ir
muziejų skaitmeninių
dokumentų portalo „Europeana
Space“: muziejuje įdiegti

3.3.4. Negautas finansavimas.

J. Jurevičienė
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mobiliesiems įrenginiams skirtą
programėlę BLINKSTER.
Partneris – Lietuvos muziejų
informacijos, skaitmeninimo ir
LIMIS centras.

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

4.1. Dalyvauti LDM LIMIS
centro rengiamuose seminaruose
bei mokymuose.

4.1. Dalyvauta LIMIS mokymuose:
- „Skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei parengimo J. Jurevičienė
archyvavimui mokymai“, Vilniuje, Lietuvos dailės
muziejuje, 2016-04-28,29.

4.2. Dalyvauti LIMIS centro
mobilios skaitmeninimo grupės
organizuotuose mokymuose
Rokiškio krašto muziejuje

4.2. Dalyvauta LIMIS centro mobilios skaitmeninimo D. Kiukienė
grupės organizuotuose mokymuose Rokiškio krašto I. Kujelė
muziejuje. 2016-02-02,03.
J. Jurevičienė
L. Daščiorienė
D. Baltakys
4.3. Dalyvauta nuotolinio mokymo seminaruose:
D. Kiukienė
- „Skaitmenininis turinys apie Lietuvos valstybės L. Daščiorienė
kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – J. Jurevičienė
nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“, 201601-21

5. Kiti darbai

5.1. Vesti muziejuje saugomų
kultūros paveldo objektų
skaitmeninių vaizdų apskaitą
(pagal parengtą tvarką).

- „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“, 2016- D. Kiukienė
11-29.
L. Daščiorienė
J. Jurevičienė
5.1. Vesta muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų J. Jurevičienė
skaitmeninių vaizdų apskaita (pagal parengtą tvarką).
Įrašyta 606 vnt. eksponatų. Metų eigoje.

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

5.2. Vesta eksponatų kopijų (skaitmeninių) išdavimo J. Jurevičienė
apskaita (pagal parengtą tvarką). Išrašyta 17 aktų. Metų
eigoje.

5.3. Vesti muziejaus archyve

5.3. Apskaita vykdoma.

D. Kiukienė
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saugomos fototekos/videotekos
apskaitą (pagal parengtą tvarką).

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.

5.4. Suskaitmeninta 1 muziejaus archyvo byla: Nr. 3A V. Sarulienė
„Muziejaus veiklos dokumentai 1930-1940 m.“. Viso 196 vnt. skaitmeninių vaizdų. Metų eigoje

5.5. Susisteminti ir į muziejaus 5.5. Susisteminti ir į muziejaus duomenų saugyklą V. Sarulienė
duomenų saugyklą perkelti perkelti du 2004–2010 m. vykusių renginių foto ir
2004–2010 m. vykusių renginių video vaizdai: CD Nr. 43; CD Nr. 45.
foto ir video vaizdus.
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose
dalyvauta, skaičių)

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

1.1. Kiekvieną savaitę rajono laikraščiams „Gimtasis
Rokiškis“ ir „Rokiškio sirena“ ruošiami pranešimai
apie renginius, įvykius, parodas Rokiškio krašto
muziejuje;

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

1.2. Duota interviu radijui, televizijai:

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
I. Kujelė
Muziejininkai

- LRT laidai „Labas rytas, Lietuva“ apie Rokiškio
krašto muziejuje saugomą grafų drabužių kolekciją ir
A. Vasiljevo drabužių kolekcijos parodą (interviu
vasario 29 d., transliuota kovo 4 d.).

M. Mieliauskienė

- „Gerų naujienų TV“ apie A. Vasiljevo drabužių
kolekcijos parodą Rokiškio krašto muziejuje, 2016-0229.

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

- LRT laidai „Ryto garsai“ apie prakartėlių kolekciją
Rokiškio krašto muziejuje, 2016-11-29.

M. Mieliauskienė

- LRT informacinei laidai „Panorama“ apie Kalėdų
senelio rezidenciją Rokiškio krašto muziejuje, 201612-19.

M. Mieliauskienė

- TV3 informacinei žinių laidai apie prakartėlių
kolekciją Rokiškio krašto muziejuje, 2016-12-21.

M. Mieliauskienė

1.3. Įvairiose televizijos laidose parodyti 7 reportažai iš N. Šniokienė
muziejuje vykusių renginių.
M. Mieliauskienė
2.1. Rengti specialias reklamines 2.1. Rengtos specialios reklaminės akcijos:
akcijas muziejaus vykdomiems
projektams, renginiams:
- parodai „Viktorijos laikų mada - parodai „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830-1900 I.Kujelė
1830-1900 m.“;
m.“ vykdyta reklamos el. laiškais akcija: kvietimai
apsilankyti parodoje išsiųsti 1176 el. adresatams,
informacija apie parodą skelbta Rokiškio r., Utenos r.,
Kupiškio r. laikraščiuose, Rokiškio kabelinės
televizijos „Zirzilė“ transliuojamame kanale „Kaimelio
žinios“. Nuolat buvo atnaujinama informacija apie
parodą muziejaus internetinėje svetainėje ir Facebook
paskyroje bei siunčiama el. paštu turimiems Rokiškio,
Anykščių, Biržų, Pasvalio, Utenos r. adresatams.
- renginiui „Viduramžių turnyras - renginiui „Viduramžių turnyras Roko kalavijas“ I.Kujelė
išsiųsti kvietimai į aplinkinių rajonų įvairių įstaigų,
Roko kalavijas“;
įmonių ir žiniasklaidos elektroninius paštus, viso – 251
vnt. el. laiškų.
- renginiui „Muziejų naktis“;

- renginiui „Muziejų naktis“ sukurtas kvietimas I.Kujelė
Facebook profilyje muziejaus draugams. Renginys
paskelbtas kabelinės televizijos „Zirzilė“ kanalu,
informacinės žinutės išspausdintos laikraščiuose
„Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio sirena“. Pateikta
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informacija portalui www.muziejunaktis.lt.
- miesto šventės renginiams;

- išsiųstos miesto šventės metu vykusių parodų I.Kujelė
„Perspektyvos“ ir „Iš fotografijos praeities“ afišos
demonstravimui ekrane prie Rokiškio r. savivaldybės.
Išsiųsti 1264 el. laiškai su kvietimu dalyvauti Rokiškio
miesto šventės renginiuose Kupiškio, Anykščių ir
Biržų kontaktiniais adresais.

- renginių ciklui „Rokiškis – - parengtos nuotraukos kalėdinių edukacijų, Kalėdų I.Kujelė
senelio rezidencijos ir Kalėdinio pašto atidarymo
Kalėdų senelio sostinė“.
vizualizavimui, afišos ir kvietimai į improvizuotus
teminius turgus. Apie renginius, akcijas ir kt. įvykius
senelio Kalėdos rezidencijoje skelbta muziejaus
internetinėje svetainėje, socialinio tinklo Facebook
muziejaus paskyroje, Lietuvos muziejų internetinėje
svetainėje muziejai.lt, siųsta informacija rajono
laikraščiams „Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio sirena“,
turizmo agentūroms, įmonėms.
2.2. Aktyvinti muziejaus
marketingo priemones B2B
(verslas verslui) ir B2C (verslas
klientui).

3. Kita veikla
3.1.
Rengti
muziejaus 3.1. Pastoviai rengta ir siųsta informacija rajono bei I.Kujelė
pasiūlymus rajono švietimo regiono švietimo įstaigoms.
įstaigoms, turizmo agentūroms,
kitoms institucijoms: sukurti bei
platinti
naujienlaiškius,
organizuoti susitikimus.
3.2.
Užmegzti
bendradarbiavimo
įvairiomis
visuomeninėmis

ir
plėtoti 3.2. Užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšiai:
M. Mieliauskienė
ryšius su - su Panevėžio teritorine ligonių kasa pasirašyta
įstaigomis, Partnerystės sutartis. Vaikų piešinių konkursui „Mano
šeimos gydytojas“ įsteigtas prizas – nemokamas
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organizacijomis; į muziejaus apsilankymas Rokiškio krašto muziejuje 5 asmenims,
veiklą
įtraukti
savanorius; pasirenkant edukacinę programą. II ketv.
ieškoti
projektų
partnerių,
- Panevėžio kino centro „Garsas“ organizuojamame M. Mieliauskienė
renginių rėmėjų.
XII tarptautiniame filmų festivalyje „Europos kinas ir
3.3. Teikti muziejaus paramą dieną, ir naktį“ vaikų ir jaunimo programos „Pažadinti
(prizus: nemokamas edukacines žvilgsniai“ konkursui įsteigtas prizas – galimybė 10
nemokamai
sudalyvauti
edukacinėje
programas,
nemokamą asmenų
ekspozicijų lankymą) įvairių programoje „Sūrio kelias“. II ketv.
renginių organizatoriams
–
- priimta delegacija iš Jelgavos muziejaus; pristatyta G. Kujelis
muziejaus partneriams.
muziejaus projektinė veikla, aptartos bendradarbiavimo
galimybės. III ketv.
- susisiekta su Lietuvos centriniu valstybiniu archyvu G. Kujelis
dėl dokumento, susijusio su Rokiškio geto veikla,
kopijos gavimo. Dokumentas gautas. IIIketv.
- dalyvauta susitikime su Rokiškio ugdymo įstaigų
moksleivių atstovais dėl Rokiškio Nepriklausomybės
paminklo 85 metų jubiliejaus šventės „Apkabinkime
laisvę“ organizavimo.

G. Kujelis

- tęsiami bendradarbiavimo ryšiai su Rokiškio verslo N. Šniokienė
klubu: vykdytos akcijos „Kalėdų rezidencija“,
rokiškėnų talka „Dvaro parkui – žalią veidą“,
atnaujinta edukacinė programa „Sūrio kelias“.
- Iš Rokiškio savivaldybės archyvo gautas bylų teminis G. Kujelis
sąvadas.
- Gyvūnų globėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną
vykusio renginio metu įteikti konkurso laimėtojams,
nugalėtojams prizai.

N. Šniokienė
V. Kazlauskas
D. Žukauskienė

- Bendradarbiauta su Rokiškio rajono savivaldybės N. Šniokienė
švietimo skyriumi, švietimo centru, pradinių klasių, L. Klasinskienė
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dailės, technologijos mokytojų metodinėmis tarybomis
dėl muziejaus edukacinių programų, amatų dienos,
tradicinių švenčių, parodų-konkursų organizavimo,
bendrų edukacinių leidinių rengimo. Teikta muziejaus
parama (įsteigti įvairūs prizai, vedamos nemokamos
edukacijos) organizuojamų konkursų dalyviams
apdovanoti.
- Bendradarbiauta su Krašto apsaugos savanorių pajėgų N. Šniokienė
Vyčio apygardos 5-ąja rinktine, Rokiškio šauliais, M. Mieliauskienė
visuomenine organizacija „Tyzenhauzų paveldas“, V. Kazlauskas
Rokiškio verslo klubu, rokiškėnų iniciatyvine grupe
„Istorinė atmintis“, Vilniaus rokiškėnų klubu
„Pragiedruliai“, Lietuvos Dailininkų ir Tautodailės
sąjungomis, LTS Rokiškio skyriumi. Į muziejaus
veiklą įtraukti savanoriai. Iš įvairių rėmėjų gauta
parama muziejaus organizuojamų konkursų dalyviams
ir nugalėtojams apdovanoti.
3.4. Bendradarbiauti su Kriaunų 3.4. Bendradarbiauta su Kriaunų bei Obelių V. Kazlauskas
bendruomenėmis,
mokyklomis, D. Žukauskienė
bei
Obelių
seniūnijomis, seniūnijomis,
bendruomenėmis,
rengiant bibliotekomis, rengiant įvairius muziejaus renginius.
įvairius muziejaus struktūrinių
padalinių renginius.
3.5.
Sukurti
videoklipus,
reklaminius skydelius muziejaus
veiklai viešinti.
3.6. Metų eigoje fotografuoti, filmuoti muziejaus G. Kujelis
renginiai; skaitmeniniai vaizdai perduoti muziejaus I. Kujelė
archyvui.
J. Jurevičienė

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais muziejaus
veiklos kausimais (kam, kokiais

1.1.Teikti metodines
konsultacijas muziejinio darbo

1.1. Teiktos metodinės konsultacijos:
- Elenai Blažienei muziejinio darbo klausimais,

D. Kiukienė
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klausimais buvo teikta)

klausimais rajono visuomeninių
muziejų atstovams.

pasirašyta savanoriško darbo sutartis dėl muziejinių
vertybių saugojimo, prieinamumo visuomenei.
- Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros
D. Kiukienė
fondo vadovui Leonardui Šablinskui, Panemunėlio
bendruomenės atstovei Onai Baliukevičienei dėl
visuomeninio muziejaus kūrimo, ekspozicijos įrengimo,
eksponatų skolinimo.

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

1.2. Konsultuoti interesantai ir teikta jiems metodinė
pagalba su muziejaus veikla susijusiais klausimais:
- Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių
industrijų IV kurso studentei Linai Dabašinskaitei.
atsakant į anketos klausimus prie baigiamojo darbo
„Komunikacijos svarba vystant kultūrinio paveldo
objektų veiklą“.

D. Kiukienė

- Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų
fakulteto Komunikacijos katedros studentui Simonui
Vaikučiui, atliekančiam praktiką muziejuje, rašančiam
baigiamąjį darbą.

I.Kujelė

1.3. Dalyvauti Rokiškio krašto
etninės
kultūros
plėtros
komisijos darbe.
2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė grupė,
sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų
/ atleistų darbuotojų skaičių)

3.1. Sudaryti sąlygas ir pagal 3.1. Buvo sudarytos sąlygos atlikti praktiką muziejuje N. Šniokienė
galimybes priimti studentus 3 respublikos aukštųjų mokyklų studentams. Metų I. Kujelė
atlikti praktiką muziejuje, skirti eigoje.
D. Kiukienė
jiems
praktinio
mokymo
vadovus.

1.1. Metų eigoje numatoma 1.1. Metų eigoje priimta 17 darbuotojų viešiesiems
priimti
15
darbuotojų darbams iš Panevėžio darbo biržos Rokiškio skyriaus,

N. Šniokienė
T. Daunienė
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2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

viešiesiems
darbams
iš
Panevėžio darbo biržos Rokiškio
skyriaus,
įforminti
darbo
sutartis, atleisti
pasibaigus
terminuotai darbo sutarčiai.

įformintos darbo sutartys, atleisti pasibaigus
terminuotai darbo sutarčiai. Metų eigoje.

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

2.1. Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
konferencijose ir kituose mokymuose:

1.2. Į darbą Rokiškio krašto muziejuje priimti du N. Šniokienė
muziejininkai. III ketv.

- Seminare „Metinės finansinės atskaitomybės
parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas į VSAKIS ir
analizė 2016 m.“, 2016-01-26

Z. Mickienė

- LMA rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX
mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Dvarų kultūra
Lietuvos muziejuose“, Plungėje, Žemaičių dailės
muziejuje, 2016-04-20-21.

N. Šniokienė
G. Kujelis
I. Kujelė
J. Jurevičienė
G. Spundzevičienė
L. Klasinskienė

- Seminare „Įstaigos dokumentų valdymas 2016 m.: D. Kiukienė
aktualūs reikalavimai ir jų praktinis taikymas“,
Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centre, 201604-26.
- Mokymuose „Skaitmeninių vaizdų tvarkymo bei J. Jurevičienė
parengimo archyvavimui mokymai“, Vilniuje, Lietuvos
dailės muziejuje, 2016-04-28, 29.
- Mokymuose „Inovacijos ir strategijos šiuolaikinio G. Kujelis
muziejaus veikloje“, Cesyje (Latvija), Baltijos
muzeologijos mokykloje, 2016-06-5-11.
- Mokymų cikle „Inovacijos kultūros įstaigose“, J. Jurevičienė
Anykščių menų centre, 2016-06-06-08.
I. Kujelė
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- Seminare „Muziejų politikos ir valdymo pokyčiai N. Šniokienė
Lietuvoje“, Palangoje, 2016-10-12-14.
- Buhalterių mokymuose „Viešojo sektoriaus subjektų Z. Mickienė
pasiruošimo darbai užbaigti 2016 metus ir pasirengti
2017 metams“, Utenoje, 2016-10-14.
- Mokymų sesijoje „Kaip dirbti sus vaikais su negalia R. Mikalajūnienė
kultūros srityje“, Panevėžyje, 2016-10-25.
- Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lokalinė G. Kujelis
holokausto raidos analizė nacių okupuotose Rytų ir I. Černiauskaitė
Vakarų Europos valstybėse“, Kauno IX forto
muziejuje, 2016-10-27-28.
- Seminare „Naujasis darbo kodeksas: darbo santykių Z. Mickienė
reguliavimo esminiai pokyčiai“, Rokiškio rajono
savivaldybės Švietimo centre, 2016-11-08.
- Seminare „Naujas Lietuvos turizmo vizualinis I.Černiauskaitė
identitetas“, Panevėžyje, 2016-11-17.
2.2. Sudaryti sąlygas muziejaus 2.2. 2016 m. aukštosiose mokyklose muziejaus
darbuotojams
tęsti
studijas darbuotojai nestudijavo.
aukštosiose mokyklose.
2.3. Organizuoti pažintines
keliones: aplankyti Telšių
„Alkos“ muziejų, Pakruojo
dvarą, Plungės muziejų.

3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir
kt.)

2.3. Organizuotos pažintinės kelionės ir išvykos: į N. Šniokienė
Žemaičių dailės muziejų Plungėje, į Pakruojo dvarą, į
Kupiškio etnografijos muziejų.

3.1. Muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė apdovanota:
- Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos aukso
žvaigžde „Nešk savo šviesą ir tikėk“;
- Rajono mero sidabro ženklu „Už nuopelnus Rokiškio
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krašto kultūrai“;
- Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Algirdo
Butkevičiaus Padėka.

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas
1.1. Tvarkyti darbuotojų asmens
bylas; padaryti 2015 m. asmens
bylų sąrašus ir patalpinti archyve
ilgam saugojimui.

1.1. Sutvarkytos muziejuje nebedirbančių darbuotojų T. Daunienė
asmens bylos (lapai sunumeruoti, padaryti bylos vidaus
aprašai, įdėti antraštiniai lapai ir bylos baigiamieji
įrašai) ir patalpintos į muziejaus archyvą ilgam
saugojimui; padarytas 2015 m. asmens bylų sąrašas ir
patalpintas archyve ilgam saugojimui.

1.2. Sutvarkyti muziejaus skyrių,
kanceliarijos, 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.

1.2. Sutvarkytos 2015 m. muziejaus kanceliarijos bylos T. Daunienė
ir patalpintos muziejaus archyve. Jų skaičius įrašytas į
2015 m. dokumentacijos planą (8 skiltį). Atrinktos
trumpo saugojimo bylos naikinimui.

1.3. Sudaryti Rokiškio krašto 1.3. Sudarytas Rokiškio krašto muziejaus dokumentų T. Daunienė
muziejaus dokumentų registrų registrų sąrašas 2016 m., dokumentacijos planas 2016
m., patvirtinti direktoriaus 2016-02-09 įsakymu Nr. Vsąrašą 2016 m.
06.
1.4. Fiksuoti (filmuoti,
fotografuoti) įvairius Rokiškio
krašto įvykius, renginius, jų
skaitmeninius vaizdus aprašyti ir
perduoti muziejaus archyvui.

1.4. Skaitmeninės laikmenos su fiksuotais Rokiškio
krašto įvykiais, muziejaus renginiais patalpintos
muziejaus archyve: garso-vaizdo fondą papildė 14
skaitmeninių laikmenų (CD nuo Nr. 496 iki Nr. 509).

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

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

1.5. Pateikta įvairaus pobūdžio informacija 14 asmenų.
Archyvinės medžiagos žurnale užregistruota 92
archyvinę informaciją gavę interesantai. Metų eigoje.

V. Sarulienė

1.6. Atnaujinti teminį bylų
sąvadą bei chronologinį sąrašą

1.6. Atnaujintas teminis archyvinių bylų sąvadas.
Metų eigoje.

V. Sarulienė

1.7. Užbaigti sisteminti
kraštiečio P. Eigmino archyvą.

1.7. P. Eigmino memorialinis archyvas išduotas
Laisvės kovų istorijos skyriui Obeliuose (viso 2362
lapai).

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.

1.8. Parengta kartoteka archyvo bylų nuo Nr. 88 iki Nr.
92. Tekstinių dokumentų fondas pasipildė 248
spausdintais lapais, 15 rašytiniais, 10 brėžinių (J.
Zibolio fondas). Metų eigoje.

V. Sarulienė

1.9. Paruošti bibliotekoje
esančių laikraščių apyrašą

1.9. Parengtas bibliotekoje saugomų laikraščių ir
žurnalų apyrašas. III ketv.

V. Sarulienė

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

1.10. Pildytos archyvo bylos gaunama medžiaga.
V. Sarulienė
Susegta 2014 ir 2015 m. teminiai straipsniai iš spaudos.
Metų eigoje.

2.1. Atlikti einamojo remonto
darbus muziejaus pastatuose,
stebėti pastatų būklę, prižiūrėti
pastatų priešgaisrinę būklę,
atlikti priešgaisrinio inventoriaus

2.1. Buvo atlikti einamojo remonto darbai muziejaus V. Skeirys
pastatuose, įrengta tapybos saugykla, II ketv. stebėta
pastatų būklė, prižiūrėta pastatų priešgaisrinė būklė,
atlikta priešgaisrinio inventoriaus patikra, II ketv.
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patikrą.
2.2. Vykdyti muziejaus veiklai
būtinų prekių ir paslaugų
pirkimus,
atnaujinti
ūkinį
inventorių
ir
specialias
priemones muziejaus parko
priežiūrai.

2.2. Vykdyti muziejaus veiklai būtinų prekių ir V. Skeirys
paslaugų pirkimai: įsigytos specialiosios priemones
muziejaus parko priežiūrai, valymo ir kitos priemonės
eksponatų priežiūrai, patalpų valymui; atnaujintas
ūkinis inventorius. Metų eigoje.

2.3. Prižiūrėti juodąsias gulbes.

2.3. Pastoviai prižiūrimos juodosios gulbės (dovanotos V. Skeirys
Rokiškiui Cesio miesto (Latvijos r.), danieliai,
dovanoti rokiškėno A. Stainio. Metų eigoje.

2.4. Atlikti metinę muziejaus 2.4. Atlikta metinė muziejaus trumpalaikio ir ilgalaikio
trumpalaikio
ir
ilgalaikio materialinio turto inventorizacija. IV ketv.
materialiojo
turto
inventorizaciją.

V. Skeirys
Muziejaus
inventorizacijos
komisija

2.5.
Prižiūrėti
muziejaus 2.5. Prižiūrėta turima kompiuterinė technika; įsigyta 3 Muziejininkai
kompiuteriai, kopijavimo aparatas. Metų eigoje.
V. Skeirys
kompiuterinę techniką.
2.6.
Sistemingai
vykdyti
muziejaus
vandentiekio,
nuotekų, elektros, šilumos tinklų
priežiūrą, apskaitos įrenginių
patikrą, kas mėnesį rodmenų
davinius perduoti kuruojančioms
įmonėms.

2.6. Sistemingai vykdyta muziejaus vandentiekio, V. Skeirys
nuotekų, šilumos tinklų priežiūra, apskaitos įrenginių
patikra, kas mėnesį rodmenų daviniai perduoti
kuruojančioms įmonėms.

2.7.
Vykdyti
muziejaus
teritorijos (20 ha) priežiūros ir
tvarkymo
darbus:
šalinti
savaiminius parko krūmus, jų
atžalas, šalinti nudžiūvusius,
nuvirtusius, avarinius medžius ir
krūmus, šienauti pievas, pjauti,
tręšti parko veją, grėbti ir šalinti

2.7. Pastoviai vykdyta muziejaus teritorijos (20 ha) N. Šniokienė
priežiūros ir tvarkymo darbai: šalinti savaiminiai parko V. Skeirys
krūmai, jų atžalos, šalinti nuvirtę, avariniai medžiai,
šienautos pievos, pjauta ir tręšta parko veja, grėbti ir
šalinti lapai, šiukšlės, pasodintos ir prižiūrėtos
vienmečių gėlių klombos, rožynas, prižiūrėti takai,
valytas sniegas.
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lapus, šiukšles, pasodinti ir
prižiūrėti
vienmečių
gėlių
klombas, rožyną, prižiūrėti
takus, valyti sniegą.
2.8. Organizuoti talkas dvaro 2.8. Suorganizuota verslininkų ir rokiškėnų talka N. Šniokienė
„Dvaro parkui – žalią veidą“ dvaro parkui tvarkyti:
parko tvarkymui.
rajono verslininkai, įmonės ir organizacijos nemokamai
skyrė techniką avarinių ir netinkamų parko medžių, jų
kelmų šalinimui, šakų tvarkymui ir smulkinimui,
šiukšlių išvežimui, pievų šienavimui. Įrengtas atitvaras
danieliams. Per 200 žmonių dirbo parko tvarkymo
darbus. 2016-04-16.
2.9.
Organizuoti
suvenyrų 2.9. Organizuota suvenyrų įsigijimas ir jų platinimas.
gaminimą, jų įsigijimą bei
platinimą.
Užprenumeruota
periodinė
2.10. Užprenumeruoti periodinę 2.10.
spaudą, ją komplektuoti ir komplektuota ir paruošta saugojimui.
paruošti saugojimui.

spauda,

V. Sarulienė
L. Klasinskienė

ji T. Daunienė
V. Sarulienė

2.11.
Vykdyti
pasiruošimo 2.11. Vykdyti pasiruošimo darbai šildymo sezonui, III V. Skeirys
ketv.
darbus šildymo sezonui.
2.12.
Tvarkyti
muziejaus 2.12. Tvarkyta muziejaus skyriaus – valstiečio sodybos D. Kiukienė
skyriaus – valstiečio sodybos – – aplinka ir pastatai: atnaujintos laikinos (vasaros V. Skeirys
aplinką ir pastatus: atnaujinti sezono metu) liaudies buities ekspozicijos, II-III ketv.
laikinas (vasaros sezono metu)
liaudies buities ekspozicijas.
3. Kitų padalinių darbas

3.1. Baigti surašyti Laisvės kovų
istorijos muziejuje Obeliuose
esančius leidinius į inventorinę
bibliotekos knygą.
3.2.

Į

VSAKIS
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muziejaus finansinės veiklos metinės ataskaitos duomenys.
metinės ataskaitos duomenis.
3.3. Rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriui
teikti ketvirtines ir metinę
muziejaus finansinės veiklos
ataskaitas.

Muziejaus direktorė
______________________________
(Vadovo pareigos)
2017-03-15
__________________________
(Užpildymo data)

3.3. Rajono savivaldybės administracijos Finansų ir Z. Mickienė
Buhalterinės apskaitos skyriams teiktos ketvirtinės ir
metinės muziejaus finansinės veiklos ataskaitos.

___________________________
(parašas)

Nijolė Šniokienė
_________________
(vardas, pavardė)

