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                    įsakymu Nr. ĮV-12 
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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 
 

  Rokiškio krašto muziejaus   
2017 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. 2016 m. veiklos ataskaita; 2017 m. muziejaus 
darbo planas; pasirengimas Tarptautinei knygų mugei 
ir tarptautinėms turizmo mugėms. 2017-01-18. 
 
1.2. Rokiškio krašto muziejaus tarybos darbo 
reglamentas; tarybos pirmininko pavaduotojo 
rinkimai; tarybos darbo planas  2017 m.; LRS  
„Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“; 
pasiruošimas Tarptautinei muziejų dienai, Europos 
muziejų nakties bei Muziejų kelio  renginiams 
Rokiškio krašto muziejuje. 2017-05-15.  
 
1.3.  Rokiškio krašto muziejaus renginiai, skirti 
Miesto šventei; Ruvino Būno premijos pristatymas ir 
informacija apie jos teikimą; Muziejaus darbo tarybos 
rinkimų komisijos kandidatų pristatymas; Einamieji 
klausimai. 2017-09-04. 
 
1.4. Pasiruošimas Kalėdų rezidencijos renginiui; 
muziejaus pastatų avarinės būklės pristatymas bei 
aptarimas; Einamieji klausimai. 2017-11-04. 
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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 įsakymu patvirtinti 
muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojantys 
dokumentai: 
- muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, 
įsakymas Nr. V-08, 2017-02-20; V-44, 2017-10-19; 
- muziejaus struktūra, įsakymas Nr. V-13, 2017-03-
14; 
- amatų specialisto, budėtojų, darbininkų, parko 
prižiūrėtojų, staliaus dailidės, Ūkio skyriaus vedėjo, 
vairuotojo, valytojų pareigybių aprašymai, įsakymas 
Nr. V-18, 2017-04-28; 
- muziejaus tarybos darbo reglamentas, įsakymas Nr. 
V-21, 2017-05-15; 
- tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo 
taisyklės, įsakymas Nr. V-32, 2017-07-25; 
- mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, įsakymas Nr. 
V-41, 2017-10-18; 
- informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, įsakymas 
Nr. V-43, 2017-10-18; 
- tarnybinio automobilio įsigijimo, nuomos ir 
naudojimo taisyklės,  įsakymas Nr. V-47, 2017-11-
03; 
- darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas,  
 įsakymas Nr. V-54, 2017-11-27; 
- darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka,  
 įsakymas Nr. V-56, 2017-11-27; 
- muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės, įsakymas 
Nr. V-61, 2017-12-27; 
- darbo užmokesčio ir kitų išmokų darbuotojams 
tvarka, ,įsakymas Nr. V-62, 2017-12-27; 
- Fondų apskaitos ir saugojimo skyriaus eksponatų 
saugotojo, edukatoriaus, muziejaus leidybos ir 
komunikacijos organizatoriaus pareigybių aprašymai,  
įsakymas Nr. V-66, 2017-12-29; 
- muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų 
skaitmeninimo, skaitmeninių bylų žymėjimo ir 
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naudojimo tvarkos aprašas, ,įsakymas Nr. V-70, 
2017-12-29. 
 
2.2. Sudarytos komisijos, darbo grupės: 
- darbo grupė Liongino Šepkos drožinių ekspozicijos 
papildymo ir atnaujinimo koncepcijai sukurti, 
įsakymas Nr. V-03, 2017-01-11; 
- darbo grupė muziejaus projektų vykdymui, 
įsakymas Nr. V-06, 2017-01-13;  
- darbo grupė Tarptautinės muziejų dienos renginio 
programos parengimui, įsakymas Nr. V-15, 2017-04-
03; 
- muziejaus rinkinių tikrinimo komisija,  
įsakymas Nr. V-24, 2017-06-13; 
- muziejaus rinkinių komplektavimo komisija,  
įsakymas Nr. V-25, 2017-06-13; 
- darbo grupė muziejaus ekspozicijos „Rokiškio 
krašto istorija“ teminės koncepcijos parengimui, 
įsakymas Nr. V-26, 2017-06-16; 
- komisija dėl Lietuvos eilinio kario savanorio 
Ruvino Būno premijos skyrimo, įsakymas Nr. V-34, 
2017-07-31; 
- komisija XIX respublikinės konkursinės medžio 
drožėjų parodos Liongino Šepkos (1907-1985) 
premijai laimėti darbų vertinimui ir premijos 
skyrimui, įsakymas Nr. V- 40, 2017-10-18; 
- muziejaus darbo tarybos rinkimų komisija,  
įsakymas Nr. V-58, 2017-12-01. 
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su 
Lietuvos ir užsienio organizacijomis 
rengimas (kokios, kada pasirašytos, 
trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) 

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

3.1. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartys su: 
 
- 1919-1920 metų Lietuvos savanorių karių kapų 
Rokiškio rajono bendrija, 2017-01-12; 
 
- asociacija „Rokiškio teatras“, 2017-03-03; 
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3.2. Pasirašyti muziejaus 
eksponatų kopijų naudojimo 
sutartis su muziejais, paveldo 
institucijomis, leidyklomis, 
privačiais asmenimis, muziejinių 
vertybių dovanojimo ir kitas 
sutartis. 
 
3.3. Rengti Rokiškio krašto 
muziejaus rinkiniuose saugomų 
meno kūrinių autorių teisių 
perdavimo sutartis su autoriais, 
autorių teisių paveldėtojais 
 

- Rokiškio lopšeliu-darželiu ‚Varpelis“, 2017-03-10; 
 
- Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017-03-17; 
 
- viešąja įstaiga „Kultūros inovacijos“, 2017-03-20; 
 
- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centru, Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
pažintiniams maršrutams įrengti, 2017-04-06; 
 
- Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centru, 
2017-11-03. 
 
- Savanorystės veiklos trišalė sutartis su Jaunimo 
garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“  Nr. 
07.4.1-ESFA-V-404-01-0001, 2017-02-10, 2017-11-
28. 
 
- Pasirašyta sutarčių: 4 savanoriško darbo,  2 – 
praktinio mokymo, 32 – darbų, paslaugų ir prekių 
pirkimo-pardavimo, 6 –  paramos, 2 – finansavimo, 3 
–valstybės turto panaudos, 11 – projektų,  
 
3.2. Pasirašyta: 5 – eksponatų pirkimo-pardavimo, 2 –  
muziejinių vertybių deponavimo sutartys, 1 – 
bažnytinio kilnojamojo turto panaudos sutartis. Metų 
eigoje. 
 
 
 
 
3.3. Pasirašytos 9 sutartys su autoriais dėl muziejaus 
rinkiniuose saugomų meno kūrinių autorių teisių 
perdavimo. Metų eigoje. 
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4. Projektinė veikla (projekto 
pavadinimas, kokiems fondams teiktos 
paraiškos, koks gautas finansavimas) 

4.1  Partnerio teisėmis dalyvauti 
Lietuvos dailės muziejaus (LDM) 
filialo Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir 
LIMIS centro (LM ISC LIMIS) 
projektuose: 
-  „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos 
muziejų eksponatuose“; 
 
-„Lietuvos valstybės istorija 
dailės kūriniuose“. 
 
4.2. Gavus finansavimą iš 
Lietuvos Kultūros tarybos, 
vykdyti projektus: 
4.2.1. Katalogo „Arkitektas 
Lionginas Šepka“ spausdinimas; 
 
 
 
 4.2.2. „Pats sau gidas“; 
 
 
 
 
4.2.3. „Eksponatų tyrimas ir 
restauravimas“; 
 
 
 
4.2.4. „Suskaitmenintų Liongino 
Šepkos kūrinių sklaida“ 
 
 
 
4.2.5. „Renginių ciklas, skirtas 
dievdirbio Liogino Šepkos 110-

4.1. Partnerio teisėmis dalyvauta Lietuvos dailės 
muziejaus (LDM) filialo Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM 
ISC LIMIS) projektuose: 
 
 
-  „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų 
eksponatuose“. Metų eigoje. 
 
- „Lietuvos valstybės istorija dailės kūriniuose“. Metų 
eigoje. 
 
4.2. Gavus finansavimą iš Lietuvos Kultūros tarybos, 
2017 m. vykdyti projektai: 
 
4.2.1. Projektas „Katalogo „Arkitektas“ Lionginas 
Šepka“ spausdinimas“ įgyvendintas. Gauta 3500,00 
EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir 
finansinė ataskaita.  2017-06 – 2017-11-15. 
 
4.2.2. . Projektas „Pats sau gidas“ įgyvendintas. 
Gauta 2000,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto 
veiklos ir finansinė ataskaita.  2017-03-15 – 2017-12-
-15. 
 
4.2.3. Projektas „Eksponatų tyrimas ir restauravimas“ 
įgyvendintas. Gauta 6100,00 EUR. Parengta ir 
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.2017-
04-17 – 2017-12-01. 
 
4.2.4. Projektas „Suskaitmenintų Liongino Šepkos 
kūrinių sklaida“ įgyvendintas. Gauta 8500,00 EUR. 
Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė 
ataskaita.2017-06-15 – 2017-12-29. 
 
4.2.5. Projektas „Renginių ciklas, skirtas dievdirbio 
Liogino Šepkos 110-osioms gimimo metinėms“ 
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osioms gimimo metinėms“ 
 
 
 
4.2.6. „Viduramžių turnyras 
Roko kalavijas“  
 
 
 
 
 
 4.2.7. Ekspozicijos „Lietuvos 
valstybės kūrėjai“ sukūrimas 
Rokiškio krašto muziejuje  
 
 
 
 
4.2.8.„Atstatyti bunkeriai 
jaunimui prabyla autentiška 
laisvės kovų istorija“ 
 
 
4.2.9. Katalogas „Prakartėlės 
Rokiškio krašto muziejuje“ 
 
 
 
4.2.10. „Grafų Tyzenhauzų 
kultūros kelias“. 
 
 
 
4.2.11. „Noriu būti grafaitis“ 
 
4.2.12. ‚Atgaivinkime vaikų ir 
jaunuolių meilę etnokultūrai 

įgyvendintas. Gauta 4500,00 EUR. Parengta ir 
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.2017-
06-01 – 2017-12-28. 
 
4.2.6. Projektas „Viduramžių turnyras Roko 
kalavijas“ įgyvendintas. Gauta 2600,00 EUR. 
Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė 
ataskaita.2017-05-01 – 2017-09-01. 
 
 
 
4..2.7. Projektas „Ekspozicijos „Lietuvos valstybės 
kūrėjai“ sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje“ 
įgyvendintas. Gauta 6000,00 EUR. Parengta ir 
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.2017-
05-01 – 2017-12-29. 
 
 
4.2.8.Projektas „Atstatyti bunkeriai jaunimui prabyla 
autentiška laisvės kovų istorija“ įgyvendintas. Gauta 
1500,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir 
finansinė ataskaita.2017-03-01 – 2017-08-01. 
 
4.2.9. Projektas „Katalogas „Prakartėlės Rokiškio 
krašto muziejuje“ įgyvendintas. Gauta 5000,00 EUR. 
Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė 
ataskaita.2017-04-03 – 2017-12-08. 
 
4.2.10. Projektas „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“ 
 įgyvendintas. Gauta 8800,00 EUR. Parengta ir 
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.2017-
01-15 – 2017-12-30. 
 
4.2.11. Projektas „Noriu būti grafaitis“ finansavimo 
negavo. 
4.2.12. Projektas ‚Atgaivinkime vaikų ir jaunuolių 
meilę etnokultūrai kartu‘ finansavimo negavo. 
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kartu‘ 
 
4.2.13.Tęstinis projektas „Tu čia 
visada laukiamas“ 
 
4.2.14. Tu čia visada laukiamas – 
šeimų savaitgaliai Rokiškio 
krašto muziejuje“ 
 
4.2.15. Juozui Tininiui – 110. 
„Laiškai Andromachai“. 
Audioknygos leidyba. 
 
4.2.16. „Kūrbinės iniciatyvos“ 
 
4.2.17. „Laisvės kovų istorija – 
Laisvės kovų istorijos 
eksponatuose“ 
 
4.3. Rengti projektus ir teikti 
paraiškas Lietuvos kultūros 
tarybos, Kultūros paveldo 
departamento ir kitų fondų 2018 
m. finansuojamoms programoms; 
gavus finansavimą, projektus 
vykdyti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2.13. Projektas „Tu čia visada laukiamas“ 
finansavimo negavo. 
 
4.2.14. Projektas „Tu čia visada laukiamas– šeimų 
savaitgaliai Rokiškio krašto muziejuje“ finansavimo 
negavo. 
 
4.2.15. Projektas „Juozui Tininiui – 110. „Laiškai 
Andromachai“. Audioknygos leidyba“ finansavimo 
negavo. 
 . 
4.2.16. Projektas „Kūrbinės iniciatyvos“ finansavimo 
negavo. 
4.2.17. Projektas „Laisvės kovų istorija – Laisvės 
kovų istorijos eksponatuose“ finansavimo negavo. 
 
 
4.3.Rengti ir pateikti projektai Lietuvos kultūros 
tarybai 2018 m. muziejinės veiklos finansuojamoms 
programoms: 
 
4.3.1. Kūrybinės dirbtuvės su seneliu Kalėda 
Rokiškio krašto muziejuje; 
 
4.3.2. Parodos „Dialogai“ rengimas ir katalogo 

leidyba; 

 

4.3.3. Katalogas, skirtas Lietuvos kario, tapytojo 

primityvisto A. Kliaugos kūrybai, leidyba; 

 

4.3.4. Kūrybinių užsiėmimų studija „Susitikime 

forumo teatre“; 

 

4.3.5. Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias; 
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4.4. Parengti paraiškas ir teikti 
rajono savivaldybės Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriui 
dėl muziejaus vykdomų projektų 
koofinansavimo. 
 
 

 

4.3.6. Pažinkite Rokiškio dvaro ansamblį; 

 

4.3.7. Katalogo „Lietuvos laisvės kovų istorijos 

muziejaus eksponatai“ leidyba. 

 
4.4. Parengtos paraiškos ir teiktos rajono 
savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų 
skyriui dėl muziejaus vykdomų projektų 
koofinansavimo. Gautas kofinansavimas 10 projektų 
– 12125,00 Eur. Parengtos ir pateiktos kofinansavimo 
lėšų finansinės ataskaitos. 
 
4.5. Tikslintos ES projektų: 
-  „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo 
išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų 
turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir 
Baltarusijoje“ (ENI-LLB-1-108): „Atrask savo krašto 
šaknis!" veiklos išlaidų sąmata; 
 
- 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos 2014-
2020 programos projekto „Keturi metų laikai“ veiklos 
išlaidų sąmata. 
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5. Kiti darbai 5.1. Kiekvieną mėnesį rengti 
administracijos ir skyrių vedėjų 
pasitarimus muziejaus veiklos 
klausimams aptarti, kiekvieną 
savaitę – pasitarimus muziejaus 
struktūrinių padalinių ir skyrių 
darbuotojams. 
 
5.2. Parengti muziejaus 2016 m. 
veiklos ir statistinę ataskaitas ir 
pateikti Kultūros ministerijai, 

5.1.  Muziejaus veiklos klausimams aptarti metų 
eigoje kiekvieną savaitę rengti pasitarimai muziejaus 
skyrių darbuotojams, kiekvieną mėn. – 
administracijai ir skyrių vedėjams. 
 
 
 
 
5.2.  Parengta  ir rajono savivaldybės tarybai bei 
rajono savivaldybės administracijos turizmo, kultūros 
ir ryšių su užsienio šalimis skyriui  pristatyta 

N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
D. Kiukienė 
 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
T. Daunienė 
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rajono kultūros, turizmo ir ryšių 
su užsienio šalimis skyriui; 
muziejaus direktoriaus veiklos 
ataskaitą pateikti rajono tarybai. 
 
 
 
5.3. Parengti muziejaus 2017 m. 
veiklos planą. 
 
5.4. Parengti 2017 m. parodų 
eksponavimo planą. 
 
5.5. Parengti 2017 m. muziejaus 
biudžeto išlaidų sąmatą,  viešųjų 
darbų planą ir sąmatą. 
 
5.6.  Parengti Rokiškio krašto 
muziejaus kultūros vertybių 
evakavimo darbų planą 
ekstremalių situacijų ir ginkluotų 
konfliktų atvejais. 
 
 
5.7. Koordinuoti muziejaus 
reprezentacinių erdvių naudojimą 
įvairių institucijų mokslinio, 
pažintinio ar reprezentacinio 
pobūdžio renginiams. 
 
5.8. Rengti darbo saugos 
instruktažus muziejaus 
darbuotojams. 
 
5.9. Parengti 2016 m. muziejaus 
lankymo statistinę analizę, 
pastoviai vesti 2017 m. 

direktorės 2016 m. muziejaus veiklos ataskaita; ji 
patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 
m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-49. 
Parengta ir Kultūros ministerijai, rajono savivaldybei 
pristatyta muziejaus 2016 m. veiklos ir statistinės 
ataskaitos. 
 
5.3. Parengtas muziejaus veiklos planas, patvirtintas 
muziejaus taryboje 2017-01-18. 
 
5.4. Parengtas 2017 m. parodų eksponavimo planas. 
 
 
5.5. Parengta ir rajono savivaldybės administracijos 
finansų skyriui pateikta 2017 m. muziejaus biudžeto 
išlaidų sąmata,  viešųjų darbų planas ir sąmata. 
 
5.6. Parengtas Rokiškio krašto muziejaus kultūros 
vertybių evakavimo darbų plano ekstremalių situacijų 
ir ginkluotų konfliktų atvejais priedas: „Rokiškio 
krašto muziejaus išskirtinių kultūros vertybių 
evakavimui reikalingos taros ir pakavimo medžiagų 
sąrašas, sąmata“. 2017-11-27 įsakymas Nr. V-53. 
 
5.7. Koordinuota muziejaus reprezentacinių erdvių 
naudojimas įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar 
reprezentacinio pobūdžio renginiams; per metus 
muziejuje vyko 272 renginiai. 
 
 
5.8. Per metus (pagal planą) muziejaus darbuotojams 
rengti darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, civilinės 
saugos instruktažai. 
 
5.9. Parengta 2017 m. muziejaus lankymo statistinė 
analizė; metų eigoje vesta 2017 m. muziejaus 
lankymo (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų, 

 
 
 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
N. Šniokienė 
Z. Mickienė 
 
 
D. Kiukienė 
V. Skeirys 
 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
L. Klasinskienė 
V. Skeirys 
D. Žukauskienė 
V. Kazlauskas 
 
V. Skeirys 
 
 
 
N. Šniokienė 
L. Klasinskienė 
T. Daunienė 
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muziejaus lankymo apskaitą; 
vesti muziejaus ekskursijų, 
edukacinių užsiėmimų ir kitų 
teikiamų paslaugų lankomumo 
apskaitą, tirti jų efektyvumą, 
analizuoti lankomumą, teikti 
pasiūlymus. 
 
5.10. Sudarinėti muziejaus 
darbuotojų darbo grafikus. 
 
5.11. Perklausyti muziejininkų 
naujai parengtas edukacinių 
programų temas, temines-
edukacines ekskursijas, pateikti 
pasiūlymus, pastabas. 
 
5.12. Dalyvauti rajono kultūros ir 
turizmo tarybos posėdžiuose. 
 
5.13. Dalyvauti Vilniaus 
rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ 
valdybos posėdžiuose. 
 

renginių) apskaita. 
 
 
 
 
 
 
 
5.10. Kiekvieną mėnesį sudarinėti muziejaus 
darbuotojų darbo grafikai. Metų eigoje. 
 
5.11. Perklausyta 4 muziejininkų vedamos naujai 
parengtos edukacinės programos, pateikti pasiūlymai. 
II-IV ketv. 
 
 
 
5.12. Dalyvauta rajono kultūros ir turizmo tarybos 
posėdžiuose. Metų eigoje. 
 
5.13. Dalyvauta Vilniaus rokiškėnų klubo 
„Pragiedruliai“ ataskaitiniame susirinkime. 
 
5.14. Dalyvauta darbo grupės „Rokiškis – kultūros 
sostinė 2019“ posėdžiuose, teikti pasiūlymai. 
 
5.15. Parengtas Rokiškio rajono Nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių vietinio lygmens sąvadas 
(iš viso 36 elementai), kuris pateiktas Lietuvos 
nacionaliniam kultūros centrui. Jūžintų krašto 
keptinio alaus – gamybos tradicija – įtraukta į 10 
pirmųjų Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
sąrašą; šios vertybės saugotojai bus įteiktas LNKC 
sertifikatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
T. Daunienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
N. Šniokienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas  1. Numatoma įsigyti per 1000 

vnt. naujų eksponatų 
1. Metų eigoje muziejaus rinkiniai papildyti 1407 vnt.  
eksponatų. 

Muziejininkai 
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1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių 
skaičius, svarstyti klausimai) 

1.1. Surengti 4 rinkinių 
komplektavimo komisijos 
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, skaitmeniniams; 
- muziejinių vertybių 
konservavimas ir restauravimas; 
- eksponatų, saugyklų 
patikrinimai: rezultatai ir 
problemos 
 

 1.1.Surengti 5 rinkinių komplektavimo komisijos 
posėdžiai, kurių metu svarstyti šie klausimai: 
2017-03-03, protokolas Nr.1:  
- eksponatų įsigijimas (pirkimas), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
-  eksponatų įsigijimas (nemokamai), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų, esančių muziejaus fonduose,  įvertinimas 
tikrąja verte (pervertinimas); 
- restauravimo prioritetai 2017 m. 
 
2017-05-15, protokolas Nr. 2: 
- eksponatų įsigijimas (pirkimas), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų įsigijimas (nemokamai), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų, esančių muziejaus fonduose,  įvertinimas 
tikrąja verte (pervertinimas).  
 
2017-05-15 protokolas Nr.3: 
-  eksponatų įsigijimas (pirkimas), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų įsigijimas (nemokamai), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų, esančių muziejaus fonduose,  įvertinimas 
tikrąja verte (pervertinimas); 
- Pagalbinio fondo eksponatų nurašymas.  
 
2017-11-30, protokolas Nr.4: 
- eksponatų įsigijimas (nemokamai), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 

Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
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tikrąja verte; 
- eksponatų, esančių muziejaus fonduose,  įvertinimas 
tikrąja verte (pervertinimas).  
 
2017-12-21, protokolas Nr. 5: 
- eksponatų įsigijimas (pirkimas), skyrimas į 
pagrindinį ar pagalbinį fondą, eksponatų įvertinimas 
tikrąja verte; 
- eksponatų, esančių muziejaus fonduose,  įvertinimas 
tikrąja verte (pervertinimas); 
- eksponatų, saugyklų patikrinimai: rezultatai ir 
problemos; 
- 2017 m. skaitmeninimo veiklos aptarimas: rezultatai 
ir problemos.  

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, 
maža dalis – perkami, 
archeologiniai eksponatai 
perduoti iš archeologinių tyrimų. 

1.2.1. Metų eigoje muziejaus fondus papildė 1407 
muziejinės vertės daiktai: iš jų – 1290 vnt. - 
pagrindinį fondą ir  117 vnt. - pagalbinį fondą. 
Nupirktų eksponatų skaičius – 175 vnt.; už juos 
sumokėta 3225,00  eurai. Į muziejaus rinkinius 
eksponatai paskirstyti sekančiai: IE (istorija, 
etnografija) – 136 vnt., F (fotografija) – 270 vnt., N 
(numizmatika) – 105 vnt., D (dailė) – 31 vnt., R 
(raštija) – 633 vnt., A (archeologija) – 115 vnt., PF – 
117 vnt.  
     

Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 

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

1.3. Metų eigoje organizuoti 
ekspedicijas, išvykas: 
 
1.3.1. Sėlynėje, Pužonių kaime 
(Rokiškio r.), siekiant nustatyti 
buvusios sodybos vietą, kurioje 
1905 m. gimė 1949 m. LLKS 
deklaracijos signataras Leonardas 
Grigonis–Užpalis. 
 
1.3.2. Į Kauną pas kraštietį 

1.3. Metų eigoje organizuotos ekspedicijos, išvykos: 
 
 
1.3.1. Į Pužonių kaimą, kartu su  senbuviais 
Ališauskais, Tervydžiais, Tigrūdžiais, Paberžiais, 
Šniokais nustatant buvusios sodybos vietą, kurioje 
1905 m. gimė 1949 m. LLKS deklaracijos signataras 
Leonardas Grigonis-Užpalis, įrengiant toje vietoje 
žymenį. 2017-02-08. 
 
1.3.2. Pas fotografą Vincą Kazanavičių išvykos 

 
 
 

V. Kazlauskas 
D. Baltakys 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
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fotografą Vincą Kazanavičių. 
Tikslas – gauti skaitmeninių 
vaizdų kopijas apie tremtį, 
eksponatų.  
 
 
1.3.3  Po Pandėlio apylinkes, 
skirta kraštotyrininko, literato, 
knygų autoriaus Vlado Liolio 90-
mečiui. Tikslas: užrašyti 
kraštotyrininko Vlado Liolio 
pasakojimus apie jo gyvenamąją 
aplinką ir prisiminimus. 
 
1.3.4. Į  Bradesių k., apžiūrėti 
lankytinų objektų būklės 
(Bradesių piliakalnis, Bradesių 
ąžuolas, Velykuškių – Salos 
piliakalnis, Bradesių 
poilsiavietė). Tikslas - fiksuoti 
piliakalnius, gamtos ir turizmo 
objektus,  užrašyti  informaciją, 
papildyti muziejaus fondus 
eksponatais. 
 
1.3.5. Po Rokiškio grafystės 
buvusius dvarus ir palivarkus. 
Tikslas - išlikusio paveldo 
fiksavimas. Užfiksuota medžiaga 
bus naudojama publikacijose ir 
leidyboje; 
 
1.3.6. Renkant rajono istorinę 
medžiagą, fiksuoti įvairių 
istorinių laikotarpių pastatus, 
kultūros, istorijos objektus.   
 

atsisakyta. 
Surengta išvyka į Kriaunų k. ir užrašyta Janinos 
Kazanavičiūtės pasakojimas apie Kriaunų mokyklą 
tarpukariu. Medžiaga patalpinta archyvinėje byloje 
„Kraštotyrinė medžiaga“. 2017-03-14. 
 
1.3.3. Lankytasi pas kraštotyrininką, literatą, knygų 
autorių Vladą Liolį, minint jo 90-metį. Užrašyti jo 
prisiminimai ir pasakojimai. 2017-05-06. 
 
 
 
 
 
1.3.4. Surengta išvyka į Bradesių k., prie Bradesių 
ąžuolo, Velykuškių salos piliakalnio, Bradesių 
poilsiavietės ir patikrinta, ar lankytini objektai 
paruošti turizmo sezonui. 2017- 06-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
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1.3.7. Lankant amžininkus, rinkti 
medžiagą apie holokaustą 
Rokiškio rajone. 
 
 
 
 
 
1.3.8. Pas Rokiškio krašto 
tautodailininkus ir amatininkus, 
kraštiečius dailininkus, 
fotografus. Tikslas - rinkti 
kraštotyrinę-istorinę medžiagą, 
užrašyti atsiminimus, atrasti 
naujus kūrėjus, paskatinti 
dalyvauti tautodailininkų 
parodose; 
 
 
 
 
1.3.9. Išvyka su Obelių 
gimnazijos moksleiviais į Įlukstę. 
Tikslas – sudominti mokinius 
istorija, užmegzti ryšius su 
Ilukstės mokykla ir moksleiviais, 
susipažinti su Ilukstės miestelio ir 
muziejaus istorija. 
 
1.3.10. Išvyka su Obelių 
gimnazijos moksleiviais „Per 
Obelius į Lietuvą“. Tikslas: 
sudominti mokinius krašto 
istorija, suteikti išsamios 
informacijos, formuoti 
pilietiškumo, meilės gimtinei 
jausmą. 

1.3.7. Pas Joną ir Aldoną Rudokus (Skrebiškio 
kaimas) dėl holokausto aukų sušaudymo ir užkasimo 
vietos nustatymo Trako-Pempiškio miške. Parengtas 
žudynių vietos nustatymo protokolas. Atlikta 
fotofiksacija. Medžiaga patalpinta muziejaus archyve. 
Byla Nr. 186. Informacija perduota Vilniaus Gaono 
žydų muziejui. 
 
1.3.8. Lankytasi pas Rokiškio krašto tautodailininkus, 
amatininkus, kraštiečius dailininkus ir kt: 
- pas tautodailininkės Aldonos Varnienės (1932-
2011)  sūnų Titą Varną. Gauta eksponatų ir 
archyvinės medžiagos, kuri perduota archyvui. 2017-
07-31. 
- pas Skirmantę Krasauskaitę, buvusio Rokiškio 
krašto muziejaus direktoriaus (1947-1953) Alfonso 
Krasausko, dukrą dėl archyvo, eksponatų perdavimo 
Rokiškio krašto muziejui. Gauta 97 vnt. eksponatų, 
fotografijų, negatyvų, dokumentų, rankraščių. 2017-
07-25. 
 
1.3.9. Į Įlukstę, užmegzti ryšiai su Ilukstės mokykla ir 
moksleiviais, susipažinta su Ilukstės miestelio ir 
muziejaus istorija. 2017-05-10. 
 
 
 
 
 
1.3.10. Kraštotyrinė veikla su Obelių gimnazijos 
moksleiviais „Per Obelius į Lietuvą“. Dvi 
akademinės pamokos per savaitę. II ketv. 
 
 
1.3.11. Kraštiečio architekto Jono Zibolio atminimo 
įamžinimo iniciatyvinės grupės išvykos: 
- į Vilniaus universiteto pagrindinius rūmus, kuriuose 

G.Kujelis 
M.Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
 
D. Kiukienė 
G. Spundzevičienė 
 
 
 
 
D. Kiukienė 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
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 buvo aptikti architekto J. Zibolio šviestuvai ir bra; 
fiksuota garsinė ir vaizdinė medžiaga, darbuotojų 
pasakojimai apie Joną Zibolį. 2017-06-18. 
 

- išvyka į Kretingos muziejų ieškant archyvinės 
medžiagos, susijusios su Kretingos dvaro ansamblio 
restauravimu,  kuriam vadovavo architektas Jonas 
Zibolis.     2017-09-06.  
 
1.3.12.. Išvyka į Bagdoniškio kapines: sutvarkyti 
žuvusių 1919- 1920 m. savanorių kapai, atlikta 
fotofiksacija. 2017-10-17. 

1.3.13. Organizuotas buvusių partizanų Andriaus 
Dručkaus ir Kosto Siniausko susitikimas po 70-ies 
metų. Užrašyti partizano Kosto Siniausko 
prisiminimai. 

1.3.14. išvyka pas Genovaitę Gredeckaitę, gim. 
1931m., (Kriaunos), užrašytas jos pasakojimas apie 
Kriaunų bažnyčios varpą. Medžiaga patalpinta 
archyvinėje byloje „Kraštotyrinė medžiaga“.  2017-
09-22. 

1.3.16. išvyka pas Janiną Jočienę, gim. 1940 m., 
(Kriaunos), užrašytas jos  pasakojimas apie savo tėvą 
Boleslovą Marcinkevičių, žuvusį nuo stribų Baršėnų 
k. 1945m. Medžiaga patalpinta archyvinėje byloje 
„Kraštotyrinė medžiaga“.  2017-10-22. 

 

G. Kujelis 
D. Baltakys 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 

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 70 
eksponatų priėmimo aktų. 
 
2.1.2. Į muziejaus gaunamų 

2.1.1. Surašyta 62 eksponatų priėmimo aktai naujai 
gautoms muziejinėms vertybėms. 
 
2.1.2. Į pirminės apskaitos knygas (GEK) įrašyta 

Muziejininkai 
 
 
L. Daščiorienė 
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eksponatų knygą (GEK) įrašyti 
visas muziejines vertybes, 
kurioms 2017 m. išrašyti 
priėmimo aktai.  
 

1407 vnt. naujai gautų eksponatų. Knygose atžymėtos 
eksponatų nuolatinio saugojimo vietos.  

D. Žukauskienė 
L. Urbonienė 
R. Narkevičienė 
 

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

2.2.1. Sudaryti 2017 m. 
numatomų suinventorinti 
muziejinių vertybių sąrašą. 
 
2.2.2. 2017 m. perinventorinti 
800 vnt. muziejinių vertybių: 
IE (istorija-etnografija) 70 vnt. 
D (dailė) 200 vnt. 
F (fotografija, fotonegatyvai) 70 
vnt. 
N (numizmatika) 15 vnt. 
S (sidabras) 15 vnt. 
R (raštija) 110 vnt. 
KF (knygų fondas) 70 vnt. 
IE/K (Istorija-
etnografija/Kriaunos) 100 vnt. 
F/O (Fotografija, 
fotonegatyvai/Obeliai ) 150 vnt. 
 

2.2.1. Sudarytas 2017 m. numatomų suinventorinti 
muziejinių vertybių sąrašas. 
 
 
2.2.2. 2017 m. suinventorinta 434 vnt. muziejinių 
vertybių: 
IE (istorija-etnografija) 16 vnt. 
IE/K (istorija-etnografija Kriaunos) 57 vnt. 
D (dailė) 148 vnt. 
F (fotografija) 17 vnt. 
 
F (fotografija Obeliai) 28 vnt. 
R (raštija) 31 vnt. 
 
KF (knygų fondas) 137 vnt. 

D. Kiukienė 
 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
D. Žukauskienė 
G. Spundzevičienė 
I. Černiauskaitė 
L. Urbonienė 
R. Narkevičienė 
I. Kujelė 
G. Džiaugytė 
G. Džiaugytė 
 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 
skaičius) 

2.3. Metų eigoje išrašyti 
sisteminės ir topografinės 
kartotekos korteles visiems 
naujai gautiems eksponatams. 
 

2.3. Naujai gautiems eksponatams (401 vnt.) išrašytos 
sisteminės ir topografinės kartotekų kortelės; jose 
pažymėtos eksponatų saugojimo vietos. Metų eigoje. 

A. Lapinskaitė 
V. Apuokienė 
R. Narkevičienė 
 

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

2.4.1. Peržiūrėti ir patikrinti 
pagalbinio fondo eksponatus; 
sunykusius,  netekusius 
ekspozicinės vertės, nurašyti.  
 

2.4. Peržiūrėti ir patikrinti Etnografijos skyriaus 
(Kriaunos)  pagalbinio fondo eksponatai (2017-06-28 
Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 2). 50 vnt. 
sunykusių,  netekusių ekspozicinės vertės eksponatų, 
nurašyti (Rinkinių komplektavimo komisijos 2017-
09-05 protokolas Nr.3.) 
 

Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
 

2.5. Kiti darbai 2.5.1. Sudaryti muziejinių 2.5.1. Sudarytas muziejinių vertybių įvertinimo D. Kiukienė 
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vertybių įvertinimo tikrąja verte 
planą 2017 m. 
 
2.5.2. Nustatyti tikrąją vertę 
muziejinėms vertybėms: 
- naujai gautiems (nemokamai ir 
pirktiems) eksponatams; 
- eksponatams, kurie bus keliami 
į LIMIS; 
-  deponuotiems (skolinamiems) 
eksponatams; 
- eksponatams, planuojamiems 
eksponuoti parodose; 
-  ekspozicijoje esantiems 
eksponatams; 
- saugyklose esantiems 
eksponatams. 
 
2.5.3. Surašyti įvertintų tikrąja 
verte eksponatų kainas į 
apskaitos dokumentus ir teikti jų 
vertę užpajamuoti muziejaus 
buhalterinėje apskaitoje. 
 
2.5.4. Padaryti įrašus kartotekoje 
apie eksponato judėjimą 
(publikavimą, viešinimą 
parodose, leidiniuose ir pan.). 
 
2.5.5. Atrinkti iš fondų ir paruošti 
eksponavimui, moksliniam 
inventorinimui, fotografavimui, 
skaitmeninimui, konservavimui ir 
restauravimui eksponatus.  
 
2.5.6. Suderinti deponuotų 
eksponatų sąrašus (kitiems 

tikrąja verte planas 2017 m. 
 2017-01-12 įsakymas Nr. V-04. 
 
2.5.2.  Nustatyta tikroji vertė muziejinėms vertybėms: 
 
- naujai gautiems (nemokamai ir pirktiems) 
eksponatams – 1407 vnt.,  jų vertė – 34 819,00 Eur. 
- saugyklose, ekspozicijose esantiems, deponuotiems, 
keliamiems į LIMIS eksponatams – 2145 vnt., 
12674,85  Eur (sena kaina)  - 595,413,00 Eur 
(pervertintų tikrąja verte kaina).  
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3. Surašyta eksponatų tikroji  vertė į apskaitos 
dokumentus. Vertė užpajamuota  muziejaus 
buhalterinėje apskaitoje. Bendra muziejinių vertybių 
vertė 2017 m. – 1510290,58 Eur. 

 
 
2.5.4. Padaryta 354 įrašai kartotekoje apie eksponato 
judėjimą (publikavimą, viešinimą parodose, 
leidiniuose ir pan.). 
 
 
2.5.5. Atrinkti iš fondų ir paruošti eksponatai 
eksponavimui, moksliniam inventorinimui, 
fotografavimui, skaitmeninimui, konservavimui bei 
restauravimui; išduota 1701 vnt. eksponatų. 
 
 
2.5.6. Suderinti deponuotų eksponatų sąrašai su: 
- Kauno karo muziejumi (2 vnt.); 

 
 
 
 
 
Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
G. Džiaugytė 
I. Kujelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai, 
Z. Mickienė 
 
 
Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai 
 
 
Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai 
 
 
 
D. Kiukienė 
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respublikos muziejams, 
įstaigoms, asmenims). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kupiškio etnografijos muziejumi (7 vnt.); 
- Trakų istorijos muziejumi (33 vnt.); 
- Lietuvos dailės muziejumi (47 vnt.); 
- Zarasų krašto muziejumi (15 vnt.); 
- Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (8 
vnt.).  
 - Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčia (31 vnt.) 
- Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos 
fondu (24 vnt.) 
- Petru Kulikausku (5 vnt.) 
- Ramune Šalteniene (1 vnt.) 
- Rokiškio r. savivaldybės administracija (1 vnt.) 
 
Deponuoti eksponatai kitiems muziejams: 
- Marijos ir Jurgio Šlapelių namui-muziejui (25 vnt.); 
- Mažosios Lietuvos istorijos muziejui (125 vnt); 
- Molėtų krašto muziejui (107 vnt.).    
 
Deponuoti eksponatai įstaigoms: 
- Rokiškio kultūros centrui  (14 vnt).; 
- Lietuvos muziejų asociacijai (5 vnt). 
- Panemunio bibliotekai (16 vnt.); 
- Rokiškio kultūros centrui (9 vnt.); 
- Kamajų bažnyčiai (1 vnt.); 
- Policijos departamentui prie LR VRM (17 vnt.);  
- Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčiai (1 vnt.). 
- Klaipėdos universitetui (19 vnt.). 
 
Deponuoti eksponatai asmenims: 
 - Archeologei Romai Songailaitei (11 vnt.); 
 
Pasiskolinta eksponatų iš: 
- Egidijaus ir Birutės Jakubauskų (25 vnt.); 
- Kupiškio etnografijos muziejaus (18 vnt.); 
- Dailininkės Danguolės Raudonikienės (65 vnt.); 
- Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios (1 vnt.). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 L. Daščiorienė 
 
 
 
 
  L. Daščiorienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  L. Daščiorienė 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
D. Žukauskienė 
M. Mieliauskienė 
D. Žukauskienė 
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2.5.7. Naujai gautus eksponatus 
nuskenuoti arba nufotografuoti, 
pagaminti kontrolines nuotraukas 
ir priklijuoti sisteminės 
kartotekos kortelėse. 
 
2.5.8. Suskaitmeninti III  GEK 
(gaunamų eksponatų knyga) 
knygą. Inventoriniai Nr.5175-
6463.  
 
2.5.9. Įtraukti buvusio 
Panemunėlio istorijos muziejaus 
eksponatus į GEK. 
 
2.5.10. Ruošti saugyklose 
topografinius dokumentus.  
 
 
 
 
 
2.5.11. Užvesti bylą „Eksponatų 
įvertinimas“; sudaryti įvertintų 
eksponatų sąrašą; 
 
2.5.12. Padaryti įrašus 
kartotekoje apie eksponato 
pervertinimą tikrąja verte.  
 

2.5.7. Naujai gauti eksponatai nuskenuoti arba 
nufotografuoti, pagamintos kontrolinės nuotraukos ir 
priklijuotos sisteminės kartotekos kortelėse. Metų 
eigoje. 
 
 
2.5.8. Atsisakyta dėl atsiradusio papildomo darbo 
krūvio – įvairių straipsnių redagavimo. 
 
 
 
2.5.9. Atidėta 2018 m., atliekant Etnografijos 
(medinių eksponatų)  patikrinimą. 

 
 
2.5.10. Paruošti topografiniai sąrašai:  
- Liongino Šepkos drožinių; 
- Ekspozicinės salės ,,Obelių kraštas ir jo žmonės“;  
- Numizmatikos eksponatų; 
- Bažnytinių metrikų knygų. 
 
 
2.5.11. Užvesta byla „Eksponatų įvertinimas“;  
 
 
 
2.5.12. Padaryti įrašai kartotekoje apie eksponato 
pervertinimą tikrąja verte.  
 

A.Lapinskaitė 
D. Baltakys 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
 
 
 
 
Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
 
L. Daščiorienė 
A. Lapinskaitė 
R. Narkevičienė 
 
 
 
 
L. Daščiorienė 
 
 
 
A. Lapinskaitė 

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

3.1. Sudaryti muziejaus rinkinių 
tikrinimo planą 2017 m.  
 
3.2. Pagal sudarytą planą  
patikrinti rinkinius: 
- Liongino Šepkos drožiniai. 480 

3.1. Sudarytas muziejaus rinkinių tikrinimo planas 
2017 m.  
 
3.2. Pagal sudarytą planą patikrinti rinkiniai: 
 
- Liongino Šepkos drožiniai. 1892 vnt. Eksponatų 

D. Kiukienė 
 
 
Rinkinių tikrinimo 
komisija 
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vnt.  
 
-Etnografijos rinkinys Kriaunose. 
100 vnt.  
 
 
 
- Laisvės kovų istorijos skyriaus 
Obeliuose 1,2,3 ekspozicinės 
salės.  
 
- Archeologija. 2362 vnt.  
 
 
- Gamta. 73 vnt.  
 
 
- Fotografijų rinkinys Kriaunose. 
200 vnt.  
 
- Etnografijos rinkinys 
Obeliuose. 200 vnt.  
 
 
 
- Numizmatika. 9015 vnt.  
Atvirukų rinkinys Kriaunose. 400 
vnt.  
 
- Pranciškaus Eigmino archyvas 
Obeliuose. 200 vnt.  
 
- Brangiųjų metalų ir ginklų 
rinkinys. 770 vnt.  

patikrinimo aktas Nr. 1, 2017-03-22; 
 
- Etnografijos rinkinys Kriaunose: 
461 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas  2, 2017-06-28; 
946 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas  3, 2017-09-20; 
239 vnt.  Eksponatų patikrinimo aktas  4, 2017-12-28; 
 
- Laisvės kovų istorijos skyriaus Obeliuose 
ekspozicinė salė ,,Obelių kraštas ir jo žmonės“. 106 
vnt. Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 1, 2017-03-22; 
 
- Archeologija. 2245 vnt. Eksponatų patikrinimo 
aktas Nr. 2, 2017-06-28; 
  
- Gamtos eksponatai. 76 vnt. Eksponatų patikrinimo 
aktas  Nr. 2, 2017-06-28; 
 
- Fotografijų rinkinys (Kriaunose) 314 vnt.  
Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 1, 2017-03-22; 
 
- Etnografijos rinkinys (Obeliuose) 100 vnt. 
Eksponatų patikrinimo aktas  Nr. 3, 2017-09-20; 
60 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 4, 2017-12-
28; 
 
- Numizmatika. 8666 vnt. Eksponatų patikrinimo 
aktas Nr.3, 2017-09-20; 
 
 
- Dėl darbuotojos mirties atidėta 2018 m. 
 
 
- Brangiųjų metalų ir ginklų rinkinys. 450 vnt. 
Eksponatų patikrinimo aktas  Nr. 4, 2017-12-28; 
 
- J. Atkočiūno archyvas 167 vnt. ; 
A. Jozėno archyvas 101vnt. (Kriaunos). Eksponatų 
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patikrinimo aktas Nr. 3, 2017-09-20; 
 
- Atvirukų rinkinys (Kriaunose)1367 vnt.  Eksponatų 
patikrinimo aktas Nr. 1, 2017-03-22;  
100 vnt. Eksponatų patikrinimo aktas  Nr.2, 2017-06-
28; 
 
- Knygos (Kriaunose) 111 vnt. Eksponatų patikrinimo 
aktas  Nr. 4, 2017-12-28; 
 
 
 

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

3.2.1. Prevenciškai konservuoti 
250 vnt. etnografinių  eksponatų 
 
 
 
3.2.2. Restauruoti P. Gudyno 
restauravimo centre 8 vnt. 
eksponatų (baldų XIX a. pab. – 
XX a. I pusė) (gavus projektinį 
finansavimą iš LKT). 
 
 
 
 

3.2.1. Prevenciškai konservuota 250 vnt. etnografijos  
eksponatų. 
 
 
 
3.2.2. Restauruoti eksponatai P. Gudyno restauravimo 
centre: 
- Kėdė (RKM-58469) ir kėdė (RKM-58470); 
 
 
3.2.3. Restauruoti eksponatai pirmos kvalifikacinės 
kategorijos dokumentų restauratorės G. Gužaitės: 
Žemėlapiai: (RKM-56421), (RKM-56422), (RKM-
7615), (RKM-46436),   (RKM-6981), (RKM-2758), 
(RKM-3099), (RKM-54121), planai: (RKM-48123), 
(RKM-48128), atlasas (RKM-2767). 

A. Lapinskaitė 
V. Apuokienė 
R. Narkevičienė 
L. Daščiorienė 
 
L. Daščiorienė 
 
 
 
 
L. Daščiorienė 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) 

Muziejuje nėra restauravimo 
tarybos. 

  

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

3.4.1. Pastoviai tikrinti eksponatų 
saugojimo sąlygas: stebėti 
eksponatų būklę, temperatūros ir 
drėgmės režimą, ekspozicijoje 
atvirus eksponatus pritvirtinti, 
atitverti juostelėmis; saugyklas 
vėdinti, dezinfekuoti; apie 

3.4.1. Tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos: stebėta 
eksponatų būklė, temperatūros ir drėgmės režimas; 
vėdintos, dezinfekuotos saugyklos; atlikta 
profilaktika visose muziejaus saugyklose (valyti 
eksponatai, spintos, profilaktiškai dezinfekuoti 
eksponatai); išskirstyti po saugyklas pagal muziejuje 
nustatytą eksponatų saugojimo sistemą. 

Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai 
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eksponatų būklę ir jų saugojimo 
sąlygas teikti išvadas ir 
pasiūlymus. Muziejuje yra 12 
saugyklų, 45 ekspozicijų salės, 
Obeliuose  -  4 saugyklos, 7 
ekspozicinės salės. Kriaunose – 1 
saugykla ir 3 ekspozicinės salės. 
 
3.4.2. Organizuoti kas mėnesį 
sanitarines dienas ekspozicijose 
ir saugyklose (pagal parengtą 
tvarką).  
 
3.4.3.  Naujai gautus eksponatus 
nuvalyti, įvokuoti, aplenkti, 
išskirstyti po saugyklas pagal 
muziejuje nustatytą eksponatų 
saugojimo sistemą.  
 

Muziejuje yra 12 saugyklų, 45 ekspozicijų salės.  
Apie eksponatų būklę ir jų saugojimo sąlygas teiktos 
išvados ir pasiūlymai. Metų eigoje. 
 
 
 
 
 
3.4.2. Organizuotos (kas mėnesį) sanitarinės dienos 
ekspozicijose, saugyklose. 
 
 
 
3.4.3. Naujai gauti eksponatai nuvalyti, įvokuoti, 
aplenkti, patalpinti į nuolatines saugojimo vietas – 
saugyklas. Metų eigoje.  
 
 
3.4.4. Parengtas sąrašas „Rokiškio krašto muziejuje 
saugomų bažnytinių metrikų knygos“, paskelbta 
www.epaveldas.lt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai 
 
 
Fondų apskaitos ir 
saugojimo skyriaus 
darbuotojai 
 
 

A. Lapinskaitė 

3.5. Kiti darbai 3.5. Konsultuotis su P. Gudyno 
restauravimo centro darbuotojais 
dėl eksponatų priežiūros ir 
saugojimo. 

3.5. Bendrauta su: 
-  Lietuvos centrinio valstybės archyvo Kino 
dokumentų skyriaus vedėju Nikolajumi Gubanovu 
dėl filmų skaitmeninimo, saugojimo, skolinimo. 
 
- Bendradarbiauta su LIMIS centru (skaitmeninimo 
vedėja Skirmante Kvietkauskiene)  dėl 2018 m. 
skaitmeninimo darbo organizavimo, paslaugų teikimo 
LIMIS centre, mokymų.  
 
- Konsultuotasi  su P. Gudyno restauravimo centro 
darbuotojais dėl medžio eksponatų priežiūros ir 
saugojimo, įsigyta kinivarpų naikinimo priemonė 
Altax Hytolox Q. 

D. Kiukienė  

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

1.1. Siekti, kad 2017 m. muziejų 
(kartu su filialais) aplankytų  60 
tūkst. lankytojų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Aptarnauti ekskursijas 
muziejuje, vesti apžvalgines, 
temines ekskursijas po Rokiškio 
miestą, Šv. apaštalo Mato 
bažnyčią, L. Šepkos parką, po 
Obelius ir Kriaunas bei jų 
apylinkes. 
 

1.1. Muziejuje (kartu su padaliniais) 2017 m. 
pabuvojo 72211 lankytojų. Iš jų: Rokiškio krašto 
muziejaus ekspozicijose – 18079, edukacinėse 
programose –12003, muziejaus renginiuose – 14944 
lankytojai, kituose renginiuose, vykusiuose muziejaus 
erdvėse – 9077 lankytojai. Etnografijos skyriaus 
ekspozicijas ir parodas (Kriaunose) aplankė 735 
lankytojai, edukacinėse programose dalyvavo 202 
lankytojai, renginiuose – 670 lankytojų. Laisvės kovų  
istorijos skyriaus (Obeliuose) ekspozicijas ir parodas 
aplankė 797 lankytojai, edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavo 1450 lankytojų, kituose renginiuose – 326 
lankytojai. 
Surengtos 4 išvažiuojamosios parodos ir 10 
kilnojamųjų parodų. Jose apsilankė 11529 lankytojai. 
1.2. Muziejuje 2017 m. (kartu su padaliniais) 
aptarnautos 501 lankytojų grupė (ekskursijos). Iš jų: 
411 – suaugusiųjų grupės, 90 – moksleivių grupės. 
Muziejininkai gido paslaugas suteikė 338 lankytojų 
grupėms Rokiškio krašto muziejuje, 95 – Rokiškio 
mieste ir Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, 2 
– L. Šepkos parke, 25 – Laisvės kovų istorijos 
skyriuje (Obeliuose), 22 – Etnografijos skyriuje 
(Kriaunose). 49 lankytojų grupėms suteiktos 
audiogido paslaugos.  
 

 

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 (kartu su padaliniais)  
lankytojams pasiūlytos 5   edukacinės programos; 
pagal parengtas 49 temas pravesti 565 edukaciniai 
užsiėmimai, kuriuose pabuvojo 13655 lankytojai: 
 
 
 
 
2.1. Pravesti edukacinės programos „Rokiškio 
praeitis“ užsiėmimai:  
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2.1.1. „Medžiotojo Roko 
pasakojimai apie Rokiškio 
senovę“, 1-6 kl. mokiniams, 
ekspozicijoje ir buities skyriuje; 
 
 2.1.2. „1863 m. sukilėlių 
stovykla”- 6-10 kl. mokiniams, 
muziejaus parke; 
 
2.1.3.  „Ką mena 
Nepriklausomybės aikštė?”, 1-9 
kl. mokiniams, senamiestyje; 
 
2.1.4. „Susipažinkime: rokiškėnai 
– Lietuvos valstybės kūrėjai”, 
vyresnių kl. mokiniams, Rokiškio 
r.; 
2.1.5.  „Keliaukime pokario 
partizanų kovų ir žūties 
vietomis”, 4-12 kl. mokiniams, 
Rokiškio r.; 
 
2.1.6. „Slaptoji lietuviška 
mokykla“, 3-9 kl. mokiniams, 
dūminėje pirkioje; 
 
2.1.7. „Vasario 16-oji. Kas ji 
mums?“, 1-4 kl. mokiniams, 
ekspozicijose; 
  
2.2. Vesti edukacinės 
programos „Senieji amatai“ 
užsiėmimus: 
 
2.2.1. „Sūrio kelias”, vaikams ir 
suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 

2.1.1. 9 užsiėmimai 1-6 kl. mokiniams, ekspozicijoje 
ir buities skyriuje, II-IV ketv. 
 
 
 
2.1.2. 1 užsiėmimas 6-10 kl. mokiniams, muziejaus 
parke, II ketv. 
 
 
2.1.3. 1 užsiėmimas 1-9 kl. mokiniams, senamiestyje, 
II ketv. 
 
 
2.1.4. 1 užsiėmimas 1-4 kl. mokiniams, ekspozicijoje, 
I ketv. 
 
 
2.1.5. 1 užsiėmimas,  4 12 kl. mokiniams, 
Plunksnočių miške, II ketv. 
 
 
 
2.1.6. 19 užsiėmimų, 3-9 kl. mokiniams, dūminėje 
pirkioje, II-IV ketv. 
 
 
2.1.7. 1 užsiėmimas, 1-4 kl. mokiniams, 
ekspozicijose, I ketv. 
 
 
2.2. Pravesti edukacinės programos „Senieji 
amatai“ užsiėmimai: 

 
 
2.2.1. 207 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, I-IV ketv. 
 

V. Kazlauskas 
I. Kujelė 
G. Džiaugytė 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
I.Černiauskaitė 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
V. Sarulienė 
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2.2.2. „Senovė žalvariu prabyla” 
- 5-11 kl. mokiniams, muziejaus, 
edukacinėje klasėje; 
 
2.2.3. „Medžio paslaptys”, 3-9 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje; 
 
2.2.4. „Rankų darbo muilo 
paslaptys”, mokiniams ir 
suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 
 
2.2.5. „Mano tėvelis buvo 
kalvelis“, 2-10 kl. mokiniams, 
kalvėje; 
 
2.2.6. „Gobeleno audimas“, 4-7 
kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje. 
 
2.2.7. „Inkilėlių gaminimas” - 5-
11 kl. mokiniams,  edukacinėje 
klasėje, muziejaus parke; 
 
2.2.8. „Žvakių liejimas” – 3-9 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje. 
 
 
2.2.9. „Sisiūta, bet ne drabužis” – 
5-8 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje. 
 
2.2.10. „Šilta kaip avelė” – 3-9 
kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, 
 

 
2.2.2. 24 užsiėmimai, 5-11 kl. mokiniams, muziejaus 
edukacinėje klasėje, I-IV ketv. 
 
 
2.2.3. 29 užsiėmimai, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, I-IV ketv. 
 
2.2.4. 49 užsiėmimai, mokiniams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, I-IV ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.8. 21 užsiėmimas, 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, I-IV ketv. 
 
 
2.2.9. 4 užsiėmimai, 5-8 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, II-IV ketv. 
 
 
2.2.10. 12 užsiėmimų, 3-9 kl. mokiniams, 
edukacinėje klasėje, IV ketv. 
 
 

 
G. Kujelis 
R. Kaminskas 
 
 
R. Kaminskas 
 
 
R. Mikalajūnienė 
I. Kujelė 
J. Jurevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Kujelė 
J. Jurevičienė 
I. Černiauskaitė 

 
I. Kujelė 

 
 

L. Klasinskienė 
I. Kujelė 
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2.3. Vesti edukacinės 
programos „Pažinkime 
Rokiškio dvarų praeitį” 
užsiėmimus: 
 
2.3.1. „Grafai Tyzenhauzai – 
mokslininkai, rašytojai, 
mecenatai”,  9-12 kl. mokiniams, 
muziejaus ekspozicijose, parke,  
Rokiškio mieste ir šv. Mato 
bažnyčioje; 
 
2.3.2. „Rokiškio grafystė - kas 
tai?”- vyresniųjų kl. mokiniams, 
edukacinėje klasėje, išvyka po 
dvarus ir palivarkus; 
 
2.3.3. „Arbatos valandėlė 
Rokiškio dvare” – 7 – 12 kl. 
mokiniams ir suaugusiems, 
muziejaus edukacinėje klasėje; 
 
2.3.4. „Sugrįžusios gyventi…” 
(apie garsiąsias Tyzenhauzų 
moteris), vyresnių klasių 
mokiniams ir suaugusiems, 
muziejaus dvarų kultūros 
istorijos ekspozicijoje. 
 
2.3.5. „Kroketas”, mokiniams, ir 
suaugusiems, muziejaus parke; 
 
2.4. Vesti etnokultūrinės 
programos užsiėmimus: 
 
2.4.1. „Lino kelias“, 1-7 kl. 
mokiniams, dūminėje pirkioje; 

2.3. Pravesti edukacinės programos „Pažinkime 
Rokiškio dvarų praeitį” užsiėmimai: 
 
 
 
2.3.1. 6 užsiėmimai,  9-12 kl. mokiniams, muziejaus 
ekspozicijose, IV ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3. 9 užsiėmimai, 7 – 12 kl. mokiniams ir 
suaugusiems, muziejaus edukacinėje klasėje,  I-IV 
ketv 
 
 
2.3.4. 1 užsiėmimas, suaugusiems, muziejaus dvarų 
kultūros istorijos ekspozicijoje, II ketv. 
 
 
 
 
 
2.3.5. 4 užsiėmimai, mokiniams, ir suaugusiems, 
muziejaus parke,  II-III ketv. 
 
2.4. Pravesti etnokultūrinės programos 
užsiėmimai: 
 
2.4.1. 1 užsiėmimas, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje 
pirkioje, II ketv. 

 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
R. Mikalajūnienė 
L. Klasinskienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
R. Mikalajūnienė 
 
 
 
L. Klasinskienė 
 
 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
 



 27

 
2.4.2. „Mano prosenelių 
vaikystė“, 1-7 kl. mokiniams, 
dūminėje pirkioje; 
 
2.4.3. „Aukštaitiški kryžiai ir jų 
kūrėjai“,5-8 kl. mokiniams, 
muziejaus parodų salėje; 
 
2.4.4. „Aukštaitiškų juostų 
pynimas“, 1-7 kl. mokiniams, 
edukacinėje klasėje; 
 
2.4.5. „Mergvakario godos” - 9-
12 kl. mokiniams, suaugusiems, 
muziejaus buities skyriaus 
etnografiniuose pastatuose. 
 
2.4.6. „Auksinia abalia 
jieškajimas” 1-6 kl. mokiniams, 
dūminėje pirkioje ir mokyklose; 
 
2.4.7. „Oi, jūs žolynai, žali 
žaliuonėliai” mokiniams ir 
suaugusiems, dūminėje pirkioje, 
edukacinėje klasėje; 
 
2.4.8. Pasaka-edukacija „Vilkas, 
ožka ir ožiukai” darželinukams, 
1-6 kl. mokiniams, klėtyje, 
edukacinėje klasėje, darželiuose 
ir mokyklose. 
 
2.4.9. „Senieji tūrio ir kiti mato 
vienetai”, 1-6 kl. mokiniams, 
dūminėje pirkioje ir mokyklose 
 

 
2.4.2. 6 užsiėmimai, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje 
pirkioje, I-III ketv. 
 
 
 
 
 
 
2.4.4. 13 užsiėmimų, 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, I-III ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.8. 1 užsiėmimas, 1-6 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, II ketv. 
 
 
 
2.4.8. 22 užsiėmimai, darželinukams, 1-6 kl. 
mokiniams, klėtyje, edukacinėje klasėje, darželiuose 
ir mokyklose. 
 
 
 
2.4.9. 13 užsiėmimų, 1-6 kl. mokiniams, dūminėje 
pirkioje ir mokyklose, I, II, IV ketv. 
 
 

 
G. Spundzevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
J. Jurevičienė 
I. Černiauskaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
G. Spundzevičienė 
 
 
R. Mikalajūnienė 
L. Daščiorienė 
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2.5. Vesti edukacinės 
programos „Kalendorinės 
šventės” užsiėmimus: 
 
2.5.1. „Kiaušinių dažymas 
vašku“, vaikams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje; 
 
2.5.2. „Kalėdų rytą prakartėlėj 
kūdikėlis gimė“, 1-5 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje; 
 
2.5.3. „Puoškime Kalėdų eglutę 
šiaudiniais žaislais“, 1-7 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje; 
 
2.5.4. „Aukštaitiški kūčių valgiai 
ir papročiai”, vaikams ir 
suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 
 
2.5.5. „Ed', ralio”, 1-5 kl. 
mokiniams, parke. 
 
2.5.6. „Sekminės – piemenėlių 
šventė“, 1-8 kl. moksleiviams, 
muziejaus kieme; 
 
2.5.7. „Baltas oželis sniegelį 
šaukia, šv. Martynas tvartus 
uždaro“, pradinių kl. mokiniams; 
 
2.5.8. „Belaukiant sugrįžtančios 
saulės“, suaugusiems. 
 
2.5.9. „Kai tavo rankose šienas 
atgyja“ mokiniams ir 

2.5. Pravesti edukacinės programos „Kalendorinės 
šventės” užsiėmimai: 
 
 
2.5.1. 17 užsiėmimų, vaikams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, mokyklose, II ketv. 
 
 
 
 
 
 
2.5.3. 12 užsiėmimų, 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje 
klasėje, I-IV ketv. 
 
 
2.5.4. 6 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, III ketv. 
 
 
 
2.5.5. 10 užsiėmimų, 1-5 kl. mokiniams, parke, II 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.9. 1 užsiėmimas, mokiniams, edukacinėje klasėje, 
IV ketv. 

L. Klasinskienė 
I. Kujelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
 
 
 
L. Klasinskienė 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
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suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 
 
2.5.10. „Tapyba ant stiklo“, 
mokiniams ir suaugusiems; 
 
 
2.5.11. „Puošiu Kalėdas“, 
mokiniams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje; 
 
2.5.12. „Šventinių meduoliukų 
dekoravimas“, mokiniams ir 
suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 
 
 
 
2.5.13. „Grafienės Hermancijos 
duonelė“, mokiniams ir 
suaugusiems, edukacinėje 
klasėje; 
 
2.6. Vesti edukacinius 
užsiėmimus muziejaus 
skyriuose Obeliuose ir 
Kriaunose: 
 2.6.1. „Išsaugota tiesa“,  5-12 
klasių moksleiviams ir 
suaugusiems, muziejaus 
ekspozicijose, Obeliuose; 
 
2.6.2. „Žeminių paslaptis 
atskleidus“, 5 -12 klasių 
moksleiviams, Obelių šilo mūšio 
vietoje; 
 

 
 
 
2.5.10. 6 užsiėmimai, mokiniams ir suaugusiems, IV 
ketv. 
 
 
2.5.11. 12 užsiėmimų, mokiniams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, IV ketv. 
 
 
2.5.12. 24 užsiėmimai, mokiniams ir suaugusiems, 
edukacinėje klasėje, IV ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Vesti edukaciniai užsiėmimai Laisvės kovų 
istorijos skyriuje (Obeliuose) ir Etnografijos 
skyriuje (Kriaunose): 
 
2.6.1. 1 užsiėmimas, 5-12 klasių moksleiviams, 
muziejaus ekspozicijose, Obeliuose. II ketv. 
 
 
 

2.6.2. 1 užsiėmimas, 5-12 klasių moksleiviams, 
Obelių šilo mūšio vietoje, edukacinėje klasėje, ? 
 
 
 
 

 
 
 
M. Mieliauskienė 
E. Kurlavičienė 
 
 
L. Klasinskienė 
G. Džiaugytė 
E. Kurlavičienė 
 
R. Mikalajūnienė 
G. Spundzevičienė 
E. Kurlavičienė 
N. Šniokienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
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 2.6.3. „Partizano gyvenimas“, 5 
-12 klasių moksleiviams, 
Vaičėnų kaime; 
 
 2.6.4. „Velykų džiaugsmas“,  1 - 
12 klasių mokiniams ir 
ikimokyklinukams (skirta 
Velykoms), edukacinėje klasėje, 
Obeliuose; 
 
2.6.5.  „Nupiešk Kalėdų pasaką“, 
ikimokyklinukams ir 1-5 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje, 
Obeliuose; 
 
 2.6.6. „Rankinės istorija“, 
vaikams ir suaugusiems, 
parodinėje salėje, Kriaunose; 
 
 2.6.7. „Bitutė pilkoji“, vaikams 
ir suaugusiems, ekspozicijoje, 
Kriaunose; 
 
2.6.8. „Su plaustu po Sartų 
ežerą“, moksleiviams ir 
suaugusiems, Kriaunos; 
 
 
 
 
2.7. Parengti ir vesti naujus 
edukacinius užsiėmimus: 
2.7.1. „Kiškučio pyragėliai“, 
mokiniams ir suaugusiems (skirta 
Velykoms), edukacinėje klasėje; 
 
 

2.6.3. 2 užsiėmimai, „Bunkerių paslaptys prabyla“, 
moksleiviams ir suaugusiems naujai įrengtame 
bunkeryje, III ketv. 
 

2.6.4. 1 užsiėmimas,  „Velykų džiaugsmas“,  pradinių 
klasių mokiniams, edukacinėje klasėje, Obeliuose.  
 
 
 
 
2.6.5. 1 užsiėmimas, kartu su menininke Urte 
Baranauskaite pravestas edukacinis užsiėmimas 
„Interakcija ir ieškojimai“ moksleiviams, parodinėje 
salėje Obeliuose, 2017-09-08.   
 

2.6.6. 3 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems, 
parodinėje salėje, Kriaunose, I-II ketv. 
 
 

2.6.7. 3 užsiėmimai, vaikams ir suaugusiems, 
ekspozicijoje, Kriaunose, IIIketv.  
 
 
2.6.8. 2 užsiėmimai, moksleiviams ir suaugusiems, 
Kriaunose, III ketv. 
 
2.6.9. 1 užsiėmimas, „Vasario 16-oji Lietuvos 
Nepriklausomybės diena“ (proginė edukacinė 
programa moksleiviams, Kriaunose, I ketv.  
 
2.7. Parengti ir vesti nauji edukaciniai užsiėmimai: 
 
2.7.1. 2 užsiėmimai, moksleiviams ir suaugusiems 
edukacinėje klasėje, II ketv. 
 
 
2.7.2. 1 užsiėmimas, „Mezgimas adata“, 4-7 kl. 
mokiniams, edukacinėje klasėje, IV ketv. 

V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
 
 
 
D. Žukauskienė 
 
 
 
D. Žukauskienė 
 
 
D. Žukauskienė 
 
 
 
 
 
R. Mikalajūnienė 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
G. Džiaugytė 
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2.8. Suorganizuoti edukacines 
akcijas: 
- „Šeimos savaitgaliai 
muziejuje“; 
 
 
- Mokslo žinių diena; 
 
 
-Gyvūnų diena;  
 
 
 
- Kalėdinių renginių ciklas 
(Kalėdų paštas ir edukaciniai 
užsiėmimai). 
 
 
2.9. Pravesti užsiėmimus 
edukaciniame vaikų žaidimų 
kambaryje. 
 
2.10. Plėsti ir atnaujinti 
edukacinių užsiėmimų turinį bei 
priemones.  
 

 
2.7.3. 1 užsiėmimas, „Piliakalnių paslaptys“, 
moksleiviams ir suaugusiems, prie Moškėnų 
piliakalnio, III ketv. 
 
2.8. Suorganizuota edukacinės akcijos: 
 
- „Mamyčių turgelis“. Jų metu vesta edukaciniai 
užsiėmimai, žaidimai. Organizatorius – VšĮ 
„Rokiškio mamų klubas“. 2017-06-11. 
 
- „Mokslo žinių diena“. Vesta edukacinė programa 
„Slaptoji mokykla“. 2017-09-01. 
 
- Edukacinė popietė, skirta Šv. Pranciškaus dienai 
paminėti. Dalyvavo Rokiškio parapijos dekanas 
Eimantas Novikas. 2017-10-04. 
 
- Kalėdinių renginių ciklas: Kalėdinės eglutės 
įžiebimo šventė, Kalėdinio pašto ir Kalėdų senelio 
rezidencijos atidarymas, prakartėlių ekspozicijos 
pristatymas, koncertas, fejerverkai. 2017-11-25. 
 
2.9. Vaikų žaidimų kambaryje vyko 15 edukacinių 
popiečių. 
 
 
2.10. Papildytos naujomis veiklomis ir priemonėmis 
šios edukacinės programos: 
„Puošiu Kalėdas‘ 
„Žvakių liejimas“ 
 
„Medžio paslaptys“ 
„Slaptoji lietuviška mokykla“ 
 

 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
 
R. Mikalajūnienė 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
G. Spundzevičienė 
 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
G. Spundzevičienė 
 
Muziejaus darbuotojai 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
R. Kaminskas 
G. Spundzevičienė 
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių 
pavadinimus, laiką ir vietą) 

3.1. 2017 m. numatoma surengti: 
 

- Asociacijos „Veiklus pilietis“ 
vykdytos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos Rokiškyje 
dalyvių sukurtų darbų parodos 
"Kuriantis žmogus - visada 
jaunas" pristatymą. 

 
- Tautodailininkės Eugenijos 
Martinaitytės tapybos darbų ir 
piešinių parodos "Senasis 
medinis Žvėrynas" pristatymą. 
 
- Sigitos Klemkaitės darbų 
parodos "Aš, akimirka ir spalva" 
pristatymą. 
 
 
 
 
 
 
- Tautodailininkų Vytauto 
Jackūno drožinių ir Joanos 
Jackūnienės verbų parodos 
pristatymą. 
 
- Parodos „Kraštietis 
Konstantinas Stašys (1880-
1941?) pirmasis Vilniaus 
burmistras“ atidarymą. 
 
 
 
- Vilniaus knygų mugėje 

3.1. Muziejuje 2017 m. surengta: 
 
- Asociacijos „Veiklus pilietis“ vykdytos 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos Rokiškyje dalyvių sukurtų 
darbų parodos "Kuriantis žmogus - visada jaunas" 
pristatymas. 2017-01-06. 
 
 
 
- Tautodailininkės Eugenijos Martinaitytės tapybos 
darbų ir piešinių parodos "Senasis medinis Žvėrynas" 
pristatymas. 2017-01-06 
 
 

 - Dailininkės Sigitos Klemkaitės darbų parodos "Aš, 
akimirka ir spalva" pristatymas. 2017-01-06. 
 
- Folkloro ansamblio „Gastauta“ jubiliejinė šventė. 
2017-01-06. 
 
- Krikščioniškų giesmių popietė „Kartu su Karaliais 
pasveikinkim Jį“. 2017-01-08. 
 

 - Tautodailininkų Vytauto Jackūno drožinių ir Joanos 
Jackūnienės verbų parodos pristatymas. 2017-01-19. 
 
 
 

 - Parodos „Kraštietis Konstantinas Stašys (1880–
1941?) – pirmasis Vilniaus burmistras“ pristatymas. 
2017-02-15. 
 
- Lietuvos Respublikos Ūkio ministro susitikimas su 
rajono verslininkais. 2017-02-23. 

 
 - Vilniaus knygų mugėje pristatytas katalogas 

 
 
M. Mieliauskienė 
I. Kujelė 
G. Spundzevičienė 
 
 
 
 
 
I. Kujelė 
G. Spundzevičienė 
M. Mieliauskienė 
 
 
I. Kujelė 
G. Spundzevičienė 
 
N. Šniokienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
 
 
 
I. Černiauskaitė 
G. Kujelis 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
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pristatyti katalogą „Rokiškio 
dvaras ir jo savininkai 
fotografijose XIX a. pab. – 1940 
m.“. 
 
- Užgavėnių šventę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rokiškio r. tautodailininkų 
ataskaitinės parodos atidarymą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Renginį, skirtą Žemės dienai.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Odetos Tumėnaitės-
Bražėnienės, Adelės Bražėnaitės 
ir Antaninos Tumėnienės 

„Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a. 
pab. – 1940 m.“ 2017-02-24. 
 
 
 

 - Užgavėnių šventė. Dalyvavo 350 žmonių. 2017-02-
28. 
 
 
 
 
 
 
 

 - Rokiškio r. tautodailininkų ataskaitinės parodos 
atidarymas. 2017-02-16. 

  
 - Labdaros vakaras-koncertas, skirtas paremti Aivarą 

Vaičiūną. 2017-03-13. 
  

- Susitikimas su istoriku Vytautu Gasiūnu ir jo 
sukauptos fotografijų, ir fotonegatyvų perdavimas 
muziejui. 2017-03-14. 

  
  - Renginys, skirtas Žemės dienai. Vyko meduolinių 

paukščių spalvinimas, paukščių iš popieriaus gamyba, 
šokiai ir vaidinimas. 2017-03-20. 
 
 
 
 
- Rokiškio r. tautodailininkų ataskaitinės parodos 
aptarimas ir uždarymas. 2017-03-22. 
 

 - Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės, Adelės 
Bražėnaitės ir Antaninos Tumėnienės margučių ir 
karpinių parodos „Ai lalu lalu“ pristatymas. 2017-03-

D. Kiukienė 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
R. Mikalajūnienė 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
J. Jurevičienė 
G. Kujelis 
G. Spundzevičienė 
R. Kaminskas 
 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
 
N. Šniokienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
L. Klasinskienė 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
G. Spundzevičienė 
R. Kaminskas 
 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
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margučių ir karpinių parodos 
pristatymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Panevėžio galerijos ARS rengtų 
tarptautinių keramikos 
simpoziumų darbų parodos 
pristatymą. 
 
- Jurginių-Atvelykio šventę. 
 
 
 
 
- Augustino Savicko tapybos 
parodos iš Egidijaus ir Birutės 
Jokūbauskų kolekcijos 
pristatymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 
 
- Susitikimas su Lietuvos kariuomenės  Krašto 
apsaugos  savanorių pajėgų 506 pėstininkų kuopos 
kariais. 2017-03-25. 
 
- Grupės „Bella Fa“ koncertas. 2017-04-11. 
 
- Talka „Dvaro parkui – žalią veidą“. 2017-04-29. 
 
 

 - Parodos iš Panevėžio tarptautinių keramikos 
simpoziumų kūrinių kolekcijos „Skambanti 
keramika“ pristatymas. 2017-04-26. 
 
 
- Jurginių šventė. Žaidimų popietė. 2017-04-25. 
 
- Susitikimas su diplomatu Arnoldu Pranckevičium. 
Diskusija apie Europos sąjungą. 2017-05-03. 
 

 - Augustino Savicko parodos „Nerami kelionė“ (iš 
Egidijaus ir Birutės Jakubauskų kolekcijos) 
pristatymas. 2017-05-06 
 
- Panevėžio, Rokiškio ir Utenos apskričių seniūnijų 
seniūnų konferencija. 2017-05-11. 
 
- Tarptautinė konferencija „Istorijos mokymo 
inovacijos ir integracijos taškai šiuolaikinėje klasėje“. 
2017-05-12. 
 
- Konferencija „Tarptautinė Erasmus +  projektų 
patirtis, nauda, pritaikymas“. 2017-05-16. 
 
- Koncertas „Aukštaitijos talentai 2017“. 2017-05-17. 
 

 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
N. Šniokienė 
 
N. Šniokienė 
V. Skeirys 
 
I. Kujelė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
N. Šniokienė 
 
 
I. Kujelė 
G. Spundzevičienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
 
N. Šniokienė 
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- Renginį, skirtą tarptautinei 
Muziejų dienai paminėti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Konkurso „Dainų dainelės“zoninės atrankos 
koncertas. 2017-05-18. 

 
- Renginių ciklas, skirtas tarptautinei Muziejų dienai 
paminėti „Muziejų naktis“: 
- Rokiškio kultūros centro M  festivalis;  
- Albumo „Rokiškio tapytos langinės 2005–2014“  ir 
vaizdo plokštelės „Gastauta  Gastautėla“ sutiktuvės;  
- LTS nario Antano Bernatonio (Kaunas) kūrybos 
paroda „Ką pasakoja senosios langinės“; 
- Edukacinė programa „Medžio paslaptys“  (Dusetų 
amatų centro amatininkai Daiva ir Erikas Čypai); 
- Orientacinis žaidimas „Surink metus“; 
- Protmūšis; 
- Žaidimai su Rokiškio stalo žaidimų klubu; 
- Parodos „Atrastas nežinomas Rokiškis“ pristatymas 
ir kt. 2017-05-19. 
 
- Klasikinės muzikos koncertas „Praeities uždangą 
atskleidus“. Atlikėjas Andrius Vasiliauskas. 
(fortepijonas). 2017-05-19. 
 
- R. Lymano muzikos mokyklos mokinių koncertas. 
2017-05-25. 
 
- Automobilių klubo „Tojota“ renginys. 2017-06-03. 
 
- Literatūrinės premijos konkursas. Šventėje dalyvavo 
Jūratė Kazickaitė, Aleksandros Kalvėnaitės-
Kazickienės dukra, ir Vijolė Arbas, Alės Rūtos dukra. 
2017-06-07. 
 
- Susitikimas su režisieriumi Turgay Velizade 
(Gruzija). 2017-06-08. 
 

 - Tautodailininkų Linos Kabelkaitės, Dianos 
Lukošiūnaitės ir Nataljos Bulotienės parodos „Pro 
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- Irenos Stasikelienės tapybos 
darbų parodos pristatymą. 

 
 
 
 
 
 

- Renginį „Viduramžių turnyras 
Rokiškyje“, skirtą karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 
(Valstybės dienai) paminėti. 

 
 
 
 

Dzūkijos langą“ uždarymas. Dalyvavo parodos 
autorės. 2017-06-09. 

  
- Renginys „Mamyčių turgelis“. 2017-06-11. 
 
- Dalyvauta Obelių spirito varyklos 110-metų 
jubiliejiniame renginyje, pristatyta teatralizuota 
Obelių spirito varyklos istorija. 2017-06-15. 
 
 
 
 
 
 
 
- Renginys – diplomų teikimo ceremonija Sporto 
mokyklos mokiniams. 2017-06-15. 
 
- Vytauto Narbuto knygos „Tarp gyvenimo ir devono 
atodangų“ pristatymas. 2017-06-15. 

 
 - Irenos Stasikėlienės tapybos darbų parodos „Gamtos 

ir žmogaus harmonija“ atidarymas. 2017-06-16 
 
 
- Monikos Bičiūnienės tapybos parodos Marijos ir 
Jurgio Šlapelių name-muziejuje atidarymas (Vilnius, 
Pilies g. 40). 2017-06-30. 
 
- Renginys „Viduramžių turnyras Rokiškyje“, skirtas 
karaliaus Mindaugo karūnavimo (Valstybės dienai) 
paminėti. Dalyvavo: Rokiškio kultūros centras, 
darželis-mokykla „Ąžuoliukas“, Rokiškio baikerių 
klubas „By force“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos 
kariai,   ugnies žonglieriai „Fire angels“, riteriai iš 
brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“, Lietuvos 
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- Tautodailininkės Danguolės 
Raudonikienės personalinės 
retrospektyvinės kūrybos parodos 
pristatymą 

 
- Kraštiečių menininkų jubiliatų: 
Renės Kristinos Klemkaitės-
Gabdankienės, Aldonos 
Varnienės, Alviros Eigminaitės-
Širkienės, Juzefos Čeičytės, 
Irenos Bajorūnaitės ir Vlado 
Žuklio kūrybos darbų parodos 
"Dovanos Rokiškiui" (iš 
muziejaus rinkinių)  atidarymą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai 
(pirmininkė Birutė Dapkienė). Koncertavo folk 
metalo grupė „Ūkanose“, viduramžių muzikos grupė 
„HardWood“. 2017-07-06. 
 

 - Danguolės Raudonikienės tapybos darbų parodos 
„Po mėlynu dangum“ atidarymas. 2017-07-07 
 
 
 

 - Parodos atidarymo atsisakyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Liongino Šepkos darbų parodos (iš Rokiškio krašto 
muziejaus fondų) „Pasirašau – arkitektas“ atidarymas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje. 
Eksponuota 182 darbai, 15 fotografijų ir 
demonstruotas Lietuvos kino studijos filmas 
„Pasirašau – Arkitektas“. 2017-07-13 

  
- Šiuolaikinio meno festivalis „Startas“: tapybos 
darbų paroda ir judesio spektaklis „Metamorfozė“. 
2017-07-08. 
 
- Prancūziškos muzikos koncertas „Linkėjimai iš 
Monmartro“. Atlikėjas Šarūnas Meškys. 2017-07-09. 
 
- Atestatų teikimo abiturientams šventė. 2017-07-14. 
 
- Stalo žaidimų naktis. 2017-07-21. 
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- Stendinės parodos apie žydus iš 
Izraelio ambasados atidarymą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Renginį, skirtą Europos paveldo 
dienoms, tema „Kultūrinis 
kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki 
miesto bokštų“.   

 
 
 
 
 
 

 
 - Paroda neįvyko. 

 
 

 - Eugenijaus Konstantino Šatūno vitražų parodos 
atidarymas. Eksponuota 38 darbai. 2017-08-01. 
 
- Susitikimas su Tyzenhauzų giminės atstovais. 2017-
08-03. 
 
- Renginys „Samsonas Rally Rokiškis“: 
apdovanojimų ceremonija ir koncertas. 2017-08-05. 
 
 
 
- Koncertas. Atlikėjos Golda Tatz (JAV) ir Judita 

Leitaitė. 2017-08-13.  
 

- Kino pavasario renginys. Kino „Raudonasis 
vėžlys“ seansas lauke. 2017-08-16. 
 

- Konferencija „Versli Lietuva“. 2017-08-24. 
 

- Rajono švietimo įstaigų vadovų konferencija 
„Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas“. 2017-08-
28. 

 
 - Renginys, skirtas Europos paveldo dienoms, tema 

„Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto 
bokštų“:  organizuota nemokama pažintinė ekskursija 
„Ką mena Nepriklausomybės aikštė?“. 2017-09-15 
 
- Rokiškio kultūros centro teatro spektaklis 
„Nutildytos mūzos“. Ruvino Būno premijos teikimas. 
2017-09-08. 
 
- Leidinio „Arkitektas“ Lionginas Šepka“ 
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- Tautodailininkės Rūtos 
Fabijonavičienės (Vilnius) 
tapybos darbų parodos atidarymą 

 
 
 

- Jolantos Gegelevičiūtės 
(Vilnius) tapybos darbų parodos 
pristatymą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- XIX respublikinės medžio 
drožėjų darbų konkursinės 
parodos Liongino Šepkos (1907–
1985) premijai laimėti uždarymą 
 
- Rokiškio dailininkų klubo 
„Roda“ kūrybos darbų parodos, 

pristatymas. 2017-09-22. 
 
 
- „Rokiškis – kultūros sostinė 2019“ ambasadorių 
inauguracija. 2017-09-23..  
 
- Renginys, skirtas Šv. Pranciškaus dienai paminėti. 
2017-10-04. 
 
 
- Koncertas. Poezijos ir džiazo improvizacijos. 2017-
10-05. 
 

 - Tautodailininkės Rūtos Fabijonavičienės (Vilnius) 
tapybos darbų parodos „Mano pasaulis” pristatymas. 
2017-10-11 
 
- Koncertas „Ispanijos spalvos“. 2017-10-14. 
 

 - Jolantos Gegelevičiūtės (Vilnius) tapybos darbų 
parodos ir knygos „Geometrija“ pristatymas. 
Dalyvavo autorė. 2017-10-15. 
 
- Viktorina „Aš labai myliu Lietuvą“. Dalyvavo 
Rokiškio rajono mokyklų pradinių klasių moksleiviai. 
2017-10-25. 
 
- Klasikinės muzikos koncertas. Atlikėja Simona 
Zajančiauskaitė. 2017-10-27. 
 

 - XIX respublikinės medžio drožėjų darbų parodos 
Liongino Šepkos (1907–1985) premijai laimėti 
uždarymas ir laureatų apdovanojimai. 2017-10-28. 
 
 

 - Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos darbų 
parodos „XX“, skirtos klubo gyvavimo 20-čiui, 
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skirtos klubo gyvavimo 20-ui, 
pristatymą. 

 
. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pristatymas.  2017-11-03. 
 
- Alės Rūtos ir Aleksandros Kazickienės vardų esė 
konkurso rezultatų paskelbimo ir premijos įteikimo 
iškilmės. 2017-11-03. 
 
- Rokiškio verslininkų susitikimas su Ministru 
Pirmininku Sauliumi Skverneliu. 2017-11-10. 
 
- Respublikinė technologijos mokytojų ir mokinių 
metodinė diena „Amatų sodas“. 2017-11-15. 
 
- Vokalinės grupės „Bella fa“ koncertas „Balta 
muzika“. 2017-11-19.  
 
- Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė: Kalėdinio pašto, 
Kalėdinės senelio rezidencijos atidarymas, prakartėlių 
ekspozicijos pristatymas, koncertas, fejerverkai, 
prekybinė mugė. 2017-11-25. 
 
 
 

 - Klasikinės muzikos festivalis: 
 - Koncertas „Metų laikai“. Atlikėjos: Simona 

Zajančiauskaitė (fortepijonas), Justina 
Zajančiauskaitė (smuikas). 2017-11-29 

  - Koncertas „Muzika aštuoniems“. Dalyvavo: 
styginių kvartetai „Mettis“ ir „Pâris“: Kostas Tumosa 
(smuikas), Bernardas Petrauskas (smuikas), Karolis 
Rudokas (altas), Rokas Vaitkevičius (violončelė), 
Raphaël Jacob (smuikas), Jeremy Pasquier (altas), 
Sarah Jacob (violončelė). Koncerta vedė Justė 
Jankauskaitė. 2017-12-02. 

 - Koncertas visai šeimai „Post Scriptum“. 
 Dalyvavo Trio „Claviola“: 
 Vytautas Giedraitis (klarnetas), 
 Jurgis Juozapaitis (altas), 
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- Muziejininkės Marijonos 
Mieliauskienės tapybos darbų 
parodos atidarymą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas). 2017-12-03. 
  
  - Marie-Noëlle Rohozinska (Prancūzija, Paryžius) 

grafikos darbų parodos pristatymas. 2017-11-29 
 
- Susitikimas su rašytoju, Nacionalinės premijos 
laureatu Valdu Papieviu (Paryžius). 2017-12-02. 
 
 
- Muziejininkės Marijonos Mieliauskienės (Rokiškis) 
tapybos darbų parodos atidarymas. 2017-12-08. 
 

 - Dailininko Arūno Augučio (Rokiškis) keramikos 
darbų parodos „Mažas formatas“ atidarymas. 2017-
12-08. 
 
- projekto „Noriu byloti“ pristatymas. 2017-12-08. 
 
- Koncertas „Desertui ... Mozart ar Salieri“. Atlikėjai: 
R. Janutėnaitė (mecosopranas), V. Zabrodaitė (fleita), 
N. Baranauskaitė (fortepijonas). 2017-12-16. 
 
- Prekybinė mugė „Skaistaturgis“. 2017-12-16. 
 
 
 
 
- Visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ 
organizuotas Padėkos koncertas. Atlikėja Indrė 
Anankaitė.   
 
- Kalėdų šventė-kalėdinių edukacijų popietė rajono 
verslininkų vaikams. 2017-12-27. 
 
- Rokiškio r. savivaldybės šventinė vakaronė. 2017-
12-29. 
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3.2. Laisvės kovų istorijos 
skyriuje Obeliuose surengti: 
 
- Sausio 13-osios minėjimą kartu 
su Obelių jaunaisiais šauliais ir 
Obelių Savarankiško gyvenimo 
namų gyventojais. 
 
 
 
 
 
-  Sausio 13-osios minėjimą 
„Mums stiprybės teikė dainos“ 
sausio 13 d. 
 
- Sausio 13-osios minėjimą kartu 
su Juozo Tūbelio progimnazija 
„Angelas Lietuvą saugo“. 
 
- Vasario 16-osios minėjimą 
kartu su Obelių gimnazija 
„Obeliai – Lietuvai“. 
 
 
- Vasario 16-osios minėjimą 
kartu su Sėlynės bendruomene, 

- Tradicinis koncertas „Naujųjų Metų belaukiant“. 
Atlikėjos: Virginija Kochanskytė (aktorė, režisierė), 
Giedrė Zeicaitė (sopranas), Edita Zizaitė 
(fortepijonas). 2017-12-31. 
 
- Naujametinis rajono savivaldybės mero ir Lenkijos 
Respublikos prezidento B. M. Komarovskio 
sveikinimas. Koncertas ir fejerverkai prie eglės. 
2017-12-31. 
 
3.2. Laisvės kovų istorijos skyrius (Obeliuose) 
surengė: 
 
- Sausio 13-osios minėjimą (kartu su Obelių 
jaunaisiais šauliais  Obelių Savarankiško gyvenimo 
namuose). 2017-01-12.   
 
 
- Arvydo Matulkos pagerbimą (kartu su visuomenine 
organizacija „Istorinė atmintis“ ir jaunaisiais šauliais) 
Rokiškio kapinėse. 2017-01-13.    
 
- Sausio 13-osios minėjimą muziejuje (Obeliuose) 
„Mums stiprybės teikė dainos“, 2017-01-13.   
 
 
- Sausio 13-osios minėjimą „Angelas Lietuvą saugo“ 
Juozo Tūbelio progimnazijoje. 2017-01-13.  
 
 
- Žuvusiųjų už laisvę paminėjimą Latvijos 
respublikoje, Červonkoje. Partneris - 1919-1920 m. 
Lietuvos karių savanorių kapų Rokiškio rajono 
bendrija. 2017-02-14. 
 
- Popietę, skirtą LLKS deklaracijos signatarui 
Leonardui Grigoniui–Užpaliui Rokiškio Jaunimo ir 
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skirtą LLKS deklaracijos 
signatarui Leonardui Grigoniui-
Užpaliui.  
 
 
 
 
 
 
 
- Susitikimą su kraštotyrininku, 
istoriku  Vytautu Gasiūnu.  
 
-  Partizanės Aldonos Diržytės 
žūties 70-mečio minėjimą. (kovo 
mėn.) 
 
 
 
 
-  Popietę „Nešęs šviesą 
Lietuvai“, skirtą knygnešio, 
meno saviveiklos 
organizatoriaus, vargonininko 
Juozo Zaukos 155-osioms 
gimimo metinėms paminėti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suaugusiųjų mokymo centre. 2017-02-15.   
 
- Vasario 16-osios minėjimą Sėlynės k.  (kartu su 
Sėlynės bendruomene ir visuomenine organizacija 
„Istorinė atmintis“), skirtą LLKS deklaracijos 
signatarui Leonardui Grigoniui-Užpaliui. 2017-02-16.  
 
- Paskaitą-apžvalgą „Vasario 16-oji“ Rokiškio verslo 
klubo nariams. 2017-02-16.  
 
- Popietę su kraštotyrininku, istoriku  Vytautu 
Gasiūnu. 2017-01-30.     
 
-1947 metų kovo 15 d. Pablizgės kaime žuvusiųjų 
„Dobilo“ būrio partizanų, vadovaujamų Alfonso 
Gasiūno–Gandžio ir partizanės Aldonos Diržytės 
žūties 70-ųjų metinių minėjimą, (kartu su Ragelių 
bendruomene, LPKTS Rokiškio skyriumi). 2017-03-
28.  
 
- Popietę „Nešęs šviesą Lietuvai“, skirtą knygnešio, 
meno saviveiklos organizatoriaus, vargonininko 
Juozo Zaukos 155-osioms gimimo metinėms 
paminėti. 2017-03-09.   
 
- Susitikimą su LR Atkuriamojo seimo signataru 
Egidijumi Klumbiu bei Rokiškio krašto sąjūdiečiais 
Obelių gimnazijoje. 2017-03-10.  
 
 - Kovo 11-osios minėjimą. Renginio metu pagerbti 
Rokiškio krašto sąjūdiečiai bei pristatyta muziejinė 
ekspozicijos vitrina, skirta rokiškėnams sąjūdiečiams. 
2017-03-10. 
 
- Naktinį žygį, skirtą Kovo 11- ajai, Obeliuose. 2017-
03-11.  
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-  Dviračių žygį „Golgotos keliu“ 
Kamajų kryptimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Konferencinės medžiagos 
„Žmonės ir likimai“, skirtos 
Birželio sukilimo 75-mečiui, 
pristatymą.  
 
 
-  Tradicinį renginį „Atverti 
langai“, skirtą Valstybės dienai 
paminėti. 
 
 
 
 
 
 
- Baltijos kelio 28-ųjų metinių 
minėjimą. Informacinės lentos 
šalia restauruoto Baltijos kelio 
kryžiaus pastatymą. 

- Žemės dienos minėjimą Obeliuose (kartu su Obelių 
Savarankiško gyvenimo namų bendruomene, Obelių 
jaunaisiais šauliais). 2017-03-20.   
 
-  Tradicinį  dviračių žygį „Golgotos keliu“ Kamajų 
kryptimi. 2017-05-21.   
 
- Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų 
minėjimą  „Prisiminkime buvusiuosius“ muziejuje 
Obeliuose ir Antazavėje“. 2017-06-14.  
 
- Vokietijos Estenfeldo miesto Maltiečių delegacijos 
sutikimą, prisiminimų popietę. 2017-05-21.   
 
- 1941 m. Birželio sukilimo dienos minėjimą 
Obeliuose ir Vilniuje (kartu su Obelių jaunaisiais 
šauliais). 2017-06-23.   
 
- Renginį „Obelinei – 15 m.“: 
- Leidinio „Žmonės ir likimai“, skirto 1941 m. 
Birželio sukilimo 75-mečiui, pristatymą Laisvės kovų 
istorijos skyriuje (Obeliuose);   
- Parodą–viktoriną „Pažink Obelius“ 2017-09-08-09.  
 
 
 
-  Renginį „Didvyriškos istorijos kelias: Lietuva – 
Latvija - 100“ (Latvijoje: Sventė, Aronė, Červonka, 
Eglainė, bendradarbiaujant su 1919-1920 m. Lietuvos 
savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrija ir 
Daugpilio lietuvių bendrija „Rasa“). 2017-09-16 
 
- Baltijos kelio 28-ųjų metinių minėjimą prie 
paminklo šalia automagistralės Panevėžys-Vilnius 
115-ame kilometre. 2017-08-23.   
 
- KASP 5-osios rinktinės vadų konferenciją 

V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
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-  Tradicinį patriotinį renginį 
Kariuomenės dienai paminėti 
kartu su Obelių gimnazija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Popietę, skirtą partizano, 
kraštotyrininko Felikso Mažeikio 
100-mečiui paminėti. 
 
 
 

muziejuje. 2017-10-25.  
 
- Akciją-edukacinę popietę „Gėlių žiedai Laisvės 
kovotojams“ (visose Rokiškio rajono mokyklose) 
2017 m. spalio 19; 22; 23; 26; 27; 28 d. 
 
- Šviesaus atminimo Konstantino Jasinevičiaus – 
politinio kalinio, tremtinio, visuomenininko 90-mečio 
minėjimą muziejuje. 2017-11-05.   
 
- Tradicinį renginį, skirtą Kariuomenės dienai 
paminėti (kartu su Obelių gimnazija): konferenciją-
edukaciją  „Vasario 16-oji šiandien prieš šimtą metų“,  
partizanų bunkerio atidengimą prie muziejaus. 
Dalyvavo VDU prof. Liudas Mažylis ir LGGRT 
centro darbuotojai. 2017-11-22. 
 
- Susitikimą su laisvės kovotojų Streikų šeimos 
palikuonimis muziejuje. 2017-11-25.  
 
 
- Parodos „Iškilūs rokiškėnai – laisvės kovotojai“ 
pristatymą muziejuje. Dalyvavo LR Seimo nariai: G. 
Landsbergis, R. Morkūnaitė–Mikulėnienė, A. 
Matulas, E. Pupinys. 2017-11-27.  
 
- Edukacinį renginį „Šimtas dienų iki Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejaus“ ir Vyčio 
vėliavos pašventinimo valandėlė Sėlynės 
bendruomenėje. 2017-11-29.   
 
- Atminimo renginį „Feliksui Mažeikiui 100“  
muziejuje. 2017-12-07.   
 
 
- Turistinio maršruto „XX a. Lietuvos laisvės kelias: 
šešios valandos po Rokiškio rajoną“ pristatymą 

A. Dručkus 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
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3.3.  Etnografijos skyriuje 
Kriaunose surengti: 
- Renginį  „Geltona, žalia, 
raudona“, skirtą Vasario 16-ąjai. 
 
 
 
 
- Popietę „Gavėnios rimtis“, 
susitikimą su piligrime iš Biržų 
Genovaite Valickiene. 
 
- Renginį  „Tau, gražiausi 
žodžiai“ , skirtą Motinos dienai. 
 
 
- Kriaunų krašto turizmo dienos 
atidarymą.  
 
-  Renginį „Kriaunoms 512“, 
susitikimas su kraštiečiu Laurynu 
Urbonavičiumi – geriausiu 
Lietuvos ugniagesiu, koncertą. 
 
- Renginį „Kriaunų muziejui- 

muziejuje kartu su partneriais. 2017-12-08.    
 
- Visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“  
veiklos pristatymą Vilniuje, rokiškėnų klubo 
„Pragiedruliai“ susirinkime. 2017-12-10.   

 
- Kilnojamosios parodos „Lietuvos ir Latvijos 
Nepriklausomybės kovos 1918-1920 m.“, parengtos 
Lietuvos valstybės centrinio archyvo ir Latvijos 
nacionalinio archyvo, pristatymą muziejuje. 2017-12-
14.   
 
3.3.  Etnografijos skyriuje (Kriaunose) surengta: 
 

- Renginys „Geltona, žalia, raudona“ , skirtas Vasario 
16-ąjai.2017-02-18.   
 
- Renginys“ Iš širdies - į širdį“. Aktoriaus F. Jakšio ir 
solistės J. Stumbrienės koncertas. 2017-01-29. 
 
 
 
 
 
- Renginys „Tau, gražiausi žodžiai“, skirtas Motinos 
dienai (Lukštų KC spektaklis „Meška“, koncertas ir 
vakaronė). 2017-05-05.  
 
 
 
 
-  Renginys „Kriaunoms 512“: susitikimas su 
kraštiečiu Laurynu Urbonavičiumi – geriausiu 
Lietuvos ugniagesiu, ugniagesių parodomoji 
programa, Kriaunų kapelos koncertas. 2017-07-08. 
 
- Renginys (koncertas – vakaronė) „Po rudens darbų“. 

R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
V. Apuokienė 
 
D. Žukauskienė 
V. Apuokienė 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
V. Apuokienė 
 
 
 
 
 
D. Žukauskienė 
V. Apuokienė 
 
 
 
D. Žukauskienė 
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30“. 
 
- Adventinę popietę. 
 
- Renginį „Kalėdų žvaigždė“. 
 
 
 
 
 
3.4. Sudaryti sąlygas įmonėms, 
įstaigoms, organizacijoms 
muziejaus bei struktūrinių 
padalinių erdvėse rengti įvairius 
renginius. 
 

2017-11-18.   
 
 
 
- Renginys ‚Kalėdų žvaigždė“: miestelio eglės 
įžiebimas, garbių jubiliatų sveikinimas, Obelių 
muzikinės grupės „Mes“ koncertas, susitikimas su 
Kalėdų Seneliu ir Snieguole, Maltiečių sriuba. 2017-
12-15.   
 
3.4. Įvairios įmonės, įstaigos, organizacijos muziejaus 
bei muziejaus struktūrinių padalinių erdvėse rengė 
pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio renginius. 
Pravesta 149 renginiai, juose  pabuvojo 9403 
dalyviai. 
 

V. Apuokienė 
 
 
 
D. Žukauskienė 
V. Apuokienė 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
D. Kiukienė 
L. Klasinskienė 
V. Skeirys 
V. Kazlauskas 
 D. Žukauskienė 

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

4.1. Parengti muziejaus 
internetinės svetainės 
atnaujinimo koncepciją ir 
programinio atnaujinimo planą. 
 
4.2. Rengti naują ir koreguoti 
esamą elektroninės svetainės 
turinio medžiagą. 
 
4.3. Administruoti muziejaus 
internetinę svetainę 
www.muziejusrokiskyje.lt. 
 
4.4. Administruoti muziejaus 
paskyrą socialiniame tinkle 
Facebook. 
 
 
 
 

4.1. Parengta interneto svetainės atnaujinimo 
koncepcija, pateikta reikalinga informacija ir kt. 
medžiaga svetainės atnaujinimui. 
 
 
4.2 Pastoviai rengta nauja medžiaga ir  talpinta 
Rokiškio krašto muziejaus interneto svetainėje. 
 
 
4.3. Administruota muziejaus internetinė svetainė 
www.muziejusrokiskyje.lt. 
 
 
4.4. Muziejaus paskyroje socialiniame tinkle 
Facebook paskelbti 385 įrašai. Muziejaus Facebook 
profilyje paskelbti įrašai buvo pasiekiami 609 256 
respondentams, iš kurių įrašus peržiūrėjo 206 718, 
paspaudė „patinka“ – 15 596, pakomentavo – 334, 
pasidalino – 1006, iš Facebook profilio paspaudė 
nuorodą į muziejaus interneto puslapį – 4426, kiti 

J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
 
I. Kujelė 
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4.5. Muziejaus el. svetainėje 
nuolat talpinti informaciją apie 
muziejaus parodas, renginius, 
kitą veiklą, naujienas. 
 

paspaudimai – 18 228. 
 
4.5. Muziejaus el. svetainėje paskelbta 284 
pranešimai apie parodas, jų 
atidarymus/pristatymus/uždarymus ir kt. įvairius 
renginius, muziejaus veiklos naujienas. 
 
4.6. Rokiškio r. savivaldybės interneto svetainės 
renginių skiltyje paskelbti 64 pranešimai apie 
muziejaus parodas ir įvairius renginius. 
 
4.7. Portale Lietuvos muziejai www.muziejai.lt  
paskelbti 29 pranešimai apie muziejaus parodas, 
įvairius renginius. 
 
  

 
 
I. Kujelė 
 
 
 
 
I. Kujelė 
 
 
 
I. Kujelė 
 

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

5. Aptarnauti per 60 fondų 
lankytojų: mokslininkų, studentų, 
kolegų iš kitų muziejų ir 
institucijų. 
 
 

5.1. Aptarnauti 96 muziejaus fondų lankytojai: 7 
mokslo darbuotojai, 13 studentų, 12 kitų muziejų 
darbuotojų, 18 asmenų iš kitų institucijų, 22 
žurnalistai, 24 privačių asmenų. Muziejaus 
darbuotojams ir kitiems asmenims išduota 1701 vnt. 
eksponatų.  
 
 

D. Kiukienė 
L. Daščiorienė 
J. Jurevičienė 
V. Kazlauskas 
V. Sarulienė 
D. Žukauskienė 

6. Kita veikla 6.1. Dalyvauti Muziejų kelio 
renginiuose, edukacinių 
programų, senųjų amatų 
šventėse, parodose-mugėse, 
visuomeninėse akcijose; pristatyti 
muziejaus veiklą, edukacijas, 
leidinius. 
 
 
 
 
 
 

6.1. Dalyvauta:  
- tarptautinėje turizmo mugėje  “Adventur 2017”  
(Vilnius): turizmo agentūroms, gidams, kitiems 
mugės lankytojams reklamuotas Rokiškio krašto 
muziejus,  edukacinės programos, pristatyti 
muziejaus leidiniai ir kita su turizmu Rokiškio rajone 
susijusi veikla. 2017-01-20-21. 
 
- tarptautinėje turizmo mugėje  “Balttour 2017”  
(Ryga): turizmo agentūroms, gidams, kitiems mugės 
lankytojams reklamuotas Rokiškio krašto muziejus,  
edukacinės programos. 2017-02-04-05. 
 

 
L. Klasinskienė 
I. Kujelė 
J. Jurevičienė 
 
 
 
 
L. Klasinskienė 
I. Kujelė 
G. Kujelis 
I. Černiauskaitė 
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6.2. Organizuoti muziejaus 
lankymo akcijas valstybinių 
švenčių metu.  
 
6.3. Vesti muziejaus ekskursijų, 
edukacinių užsiėmimų ir kitų 
teikiamų paslaugų lankomumo 
apskaitą, tirti jų efektyvumą, 
analizuoti lankomumą, teikti 
pasiūlymus. 
 
6.4. Rengti muziejaus edukacinės 
veiklos pasiūlymus rajono 
švietimo įstaigoms, turizmo 
agentūroms, kitoms institucijoms, 
sukurti ir platinti naujienlaiškius, 
organizuoti susitikimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- XVI-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje: 
reklamuotas muziejus, mugės lankytojams pristatytas 
katalogas „Rokiškio dvaras ir jo savininkai 
fotografijose XIX a. pab. – 1940 m.“ 2017-02-23-24. 
 
6.2. Organizuotas muziejaus lankymas per 
valstybines šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, 
Liepos 6-ąją. Metų eigoje. 
 

6.3. Vesta muziejaus ekskursijų, edukacinių 
užsiėmimų ir kitų teikiamų paslaugų lankomumo 
apskaita, tirtas jų efektyvumas, analizuotas 
lankomumas. 
 
 
 
6.4. Rengti muziejaus edukacinės veiklos pasiūlymai  
rajono švietimo įstaigoms, turizmo agentūroms, 
bendruomenėms: 
 
- Kvietimai į margučių marginimo vašku edukacinius 
užsiėmimus; 
 
- edukacinių užsiėmimų pasiūlymai respublikinei 
technologijos mokytojų ir mokinių metodinei dienai 
„Amatų sodas“; 
 
- edukacinių užsiėmimų pasiūlymai Duokiškio 
bendruomenei; 
 
- kvietimai rajono švietimo centrui, mokykloms apie 
muziejuje atidarytą XIX respublikinę medžio drožėjų 
darbų parodą Liongino Šepkos (1907–1985) premijai 
laimėti; 
 
- laikraščiui „Tabloid‘ (Daugpilis, Latvijos r.) apie 
Kalėdų rezidenciją muziejuje; 

G. Spundzevičienė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
L. Klasinskienė 
 
 
 
N. Šniokienė 
L. Klasinskienė 
T. Daunienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Kujelė 
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6.5. Teikti informaciją muziejaus 
interesantams, atsakyti į jų 
užklausas. 
 

 
- Kalėdų rezidencijos spec. pasiūlymai muziejaus 
lankytojams. 
 
6.5. Konsultuota Audronė  Tumienė (Kriaunų k.) dėl 
dalyvavimo LTS veikloje ir dėl dalyvavimo parodoje 
Kriaunų muziejuje. I ketv. 
 

 
I.Kujelė 
 
 
D. Žukauskienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS   
 

 

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų 
bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, 
trumpas apibūdinimas) 

1.1. Parengti koncepcijas 
parodoms, organizuojamoms iš 
muziejaus rinkinių. 

 
1.2.Parengti parodos, skirtos 
Lietuvos valstybės 100 -mečiui 
koncepciją. 

1.1. Parengtos koncepcijos parodoms: 
- organizuojamoms iš muziejaus rinkinių (L. Šepkos 
– drožinių, M. Bičiūnienės – tapybos ir kt.) 
 
1.2.Parengta koncepcija parodai „Rokiškėnai kelyje į 
Nepriklausomybę“, skirtai Lietuvos 100-mečiui. 
 

D. Kiukienė 
I. Kujelė 
 
 
V. Kazlauskas 

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

2.1. Atnaujinti Rokiškio krašto                                                                      
istorijos ir dvaro kultūros 
ekspozicijų etiketažą, papildyti 
ekspozicijas paaiškinamaisiais 
tekstais, ekspozicinių salių 
apyrašais ir eksponatais.  
 
2.2. Atnaujinti ir papildyti naujais 
eksponatais Liongino Šepkos 
drožinių ekspoziciją. 
 
2.3. Papildyti fotostudiją naujais 
eksponatais.  
 
2.4. Papildyti Kriaunų krašto 
istorijos ekspoziciją naujais 
eksponatais (skirtais Antanui 
Jozėnui ir Antanui Busilui), 
atnaujinti etiketažą, apyrašus. 
 

2.1. Ekspozicija papildyta naujais eksponatais. 
 
 
 
 
 
 
 2.2. Atnaujinta ir papildyta naujais eksponatais 
Liongino Šepkos drožinių ekspozicija. 
 
 
2.3. Papildyta fotostudija  naujais eksponatais (senų 
fotoaparatų paroda) 
 
2.4. Papildyta Kriaunų krašto istorijos ekspozicija 
naujais eksponatais (skirtais kraštiečiams Antanui 
Jozėnui ir Antanui Busilui), atnaujintas etiketažas, 
apyrašai. Metų eigoje. 
 
 

G. Kujelis 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 

 
 
 

 
M. Mieliauskienė 
D. Kiukienė 
 
 
J.Jurevičienė 
 
 
D. Žukauskienė 
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2.5. Įrengti naują ekspoziciją 
Laisvės kovų istorijos skyriuje 
Obeliuose  „Sąjūdis – Lietuvos 
atgimimas“ .  
 

2.5. Laisvės kovų istorijos skyriuje (Obeliuose):   
- Įrengtas ekspozicinis stendas  „Sąjūdis – Lietuvos 
atgimimas“. Metų eigoje. 
 
- Įrengta vitrina ekspozicijos salėje „Obelių kraštas ir 
jo žmonės“, kurioje patalpinti Obelių krašto garbės 
piliečių asmeniniai daiktai.    
 
- Įrengta  ekspozicinė vitrina „Rokiškėnai kelyje į 
Nepriklausomybę“  
 
 
2.6. Muziejaus prakartėlių ekspozicijoje įrengta garso 
ir šviesų instaliacija. 2017 m. gruodžio mėn. 
 
 

V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
N. Šniokienė 
V. Skeirys 

3. Parodos muziejuje 
(pavadinimas, vieta, laikas) 

3.1. 2017 m. numatoma surengti: 
 
- Asociacijos „Veiklus pilietis“ 
vykdytos neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos Rokiškyje 
dalyvių sukurtų darbų parodą 
"Kuriantis žmogus - visada 
jaunas". 

 
- Sigitos Klemkaitės darbų 
parodą "Aš, akimirka ir spalva". 

 
 

- Tautodailininkės Eugenijos 
Martinaitytės tapybos darbų ir 
piešinių parodą "Senasis medinis 
Žvėrynas". 

 
- Tautodailininkų Vytauto 
Jackūno drožinių ir Joanos 

3.1. 2017 m. surengtos parodos: 
 
- Asociacijos „Veiklus pilietis“ vykdytos 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 
mokymosi programos Rokiškyje dalyvių sukurtų 
darbų paroda "Kuriantis žmogus - visada jaunas". 
Eksponuota 18 tapybos ant šilko, 20 tapybos ant 
drobės, 32 veltų iš vilnos, 19 keramikos darbų  ir 8 
karpiniai. 2017-01-06 – 2017-02-28. 
 

 - Dailininkės Sigitos Klemkaitės darbų paroda "Aš, 
akimirka ir spalva". Eksponuota 18 tapybos ant 
drobės darbų. 2017-01-06 – 2017-02-12. 
 
- Tautodailininkės Eugenijos Martinaitytės tapybos 
darbų ir piešinių paroda "Senasis medinis Žvėrynas". 
Eksponuota 72 tapybos ant drobės ir ant kartono 
darbai. 2017-01-06 – 2017-02-12 
 

 - Tautodailininkų Vytauto Jackūno drožinių ir Joanos 
Jackūnienės verbų paroda. Eksponuota 30 medžio 

 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
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Jackūnienės verbų parodą. 
 
 

- Stendinę parodą, skirtą 
kraštiečiui Konstantinui Stašiui, 
pirmajam Vilniaus Burmistrui.  

 
-  Stendinę parodą „Kraštiečiai 
Lietuvos valstybės kūrėjai ir 
puoselėtojai“, kuri bus 
eksponuojama, Rajono ugdymo 
įstaigose, bendruomenių 
namuose, Rajono kultūros 
centruose. 
 
- Parodą  "Tarpukario Lietuvos 
mokyklų vadovėliai" (iš 
muziejaus rinkinių), skirtą 
Lietuvių kalbos dienoms. 

 
- Rokiškio r. tautodailininkų 
ataskaitinė parodą. 

 
 

- Panevėžio galerijos ARS rengtų 
tarptautinių keramikos 
simpoziumų darbų paroda. 

 
 

- Moksleivio Pijaus Grochausko 
(Rokiškio r.) kūrybos darbų 
parodą.  

 
 

- Odetos Tumėnaitės-
Bražėnienės, Adelės Bražėnaitės 
ir Antaninos Tumėnienės 

skulptūrų ir 52 žolynų verbos. Viso 82 darbai. 2017-
01-19 – 2017-02-26. 
 

 - Paroda „Kraštietis Konstantinas Stašys (1880–
1941?) – pirmasis Vilniaus burmistras“. Eksponuota 
20 stendų. 2017-02-15 – 2017-03-15. 

 
-  Surengta stendinė paroda „Kraštiečiai – Lietuvos 
valstybės kūrėjai ir puoselėtojai“ 10  rajono ugdymo 
įstaigų, bendruomenių. 
 
 
 
 
 
- Paroda "Tarpukario Lietuvos mokyklų vadovėliai" 
(iš muziejaus rinkinių), skirta Lietuvių kalbos 
dienoms. Eksponuota 50 vadovėlių, spaudinių. 2017-
02-16 – 2017-03-11. 
 

 - Rokiškio r. tautodailininkų ataskaitinė paroda. 
Eksponuota 160 įvairių darbų. 2017-03-01 – 2017-
03-26. 
 

 - Paroda iš Panevėžio tarptautinių keramikos 
simpoziumų kūrinių kolekcijos „Skambanti 
keramika“. Eksponuojami 19 keramikos darbų. 2017-
03-04 0 2017-06-30. 
 
- Moksleivio Pijaus Grochausko (Rokiškio r.) 
kūrybos darbų paroda. Eksponuoti lipdiniai iš 
plastilino ir mažosios keramikos dirbiniai. 2017-04-
10 – 2017-04-30. 

  
- Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės, Adelės 
Bražėnaitės ir Antaninos Tumėnienės margučių ir 
karpinių paroda „Ai lalu lalu“. Eksponuota 13 medžio 

 
 
 
I.Černiauskaitė 
 
 
 
I.Černiauskaitė 
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(Utenos, Rokiškio r.) margučių ir 
karpinių parodą. 
 

 
- Augustino Savicko tapybos 
darbų parodą iš Egidijaus ir 
Birutės Jokūbauskų (Vilnius) 
kolekcijos. 

 
- Irenos Stasikelienės (Rokiškis) 
tapybos darbų parodą. 

 
 
 

- Tautodailininkės Danguolės 
Raudonikienės (Vilnius) 
personalinę retrospektyvinę 
kūrybos parodą. 

 
- Kraštiečių menininkų jubiliatų: 
Renės Kristinos Klemkaitės-
Gabdankienės, Aldonos 
Varnienės, Alviros Eigminaitės-
Širkienės, Juzefos Čeičytės, 
Irenos Bajorūnaitės ir Vlado 
Žuklio kūrybos darbų parodą 
"Dovanos Rokiškiui". 

 
 

- Jolantos Gegelevičiūtės 
(Vilnius) tapybos darbų parodą. 

 
- Stendinę parodą „Pavadinimas“ 
apie žydus iš Izraelio ambasados. 

 
 
 

raižinių, 15 lino raižinių, 17 karpinių, 4 nuotraukos ir 
671 įvairiomis technikomis margintų margučių. Viso 
720 darbų. 2017-03-17 – 2017-04-23. 
 

 - Augustino Savicko tapybos darbų paroda „Nerami 
kelionė“ (iš Egidijaus ir Birutės Jakubauskų 
kolekcijos). 2017-04-25 – 2017-06-18. 
 

 
 - Irenos Stasikėlienės tautodailės darbų paroda 

„Gamtos ir žmogaus harmonija“. Eksponuota 83 
kūrybos darbai, iš jų 65 – tapybos darbai. 2017-06-16 
– 2017-07-30. 
 

 - Danguolės Raudonikienės tapybos darbų paroda „Po 
mėlynu dangum“. Eksponuota 66 darbai. 2017-07-07 
– 2017-09-10. 
 
 
- „Kraštiečių menininkų jubiliatų paroda „Dovanos 
Rokiškiui“ (iš Rokiškio krašto muziejaus fondų). 
Eksponuota 45 kūrybos darbai (12 Renės Klemkaitės-
Gabdankienės keramikos darbų, 11 Aldonos 
Varnienės (1932-2011) paveikslų, 1 Alviros 
Eigminaitės-Širkienės paveikslas, 8 Juzefos Čeičytės 
paveikslai, 8 Vlado Žuklio (1917-2013) skulptūros, 5 
Algirdo Liaudansko (1937-2008) paveikslai, 2017-
07-11 – 30.  
 

 - Jolantos Gegelevičiūtės (Vilnius) tapybos darbų 
paroda. Eksponuota 28 darbai. 2017-10-15  
 

 - Paroda neįvyko. 
 

 - Eugenijaus Konstantino Šatūno vitražų paroda. 
Eksponuota 38 darbai. 2017-08-01 – 2017- 
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- XIX respublikinę medžio 
drožėjų darbų konkursinę parodą 
Liongino Šepkos (1907–1985) 
premijai laimėti. 

 
- Rokiškio dailininkų klubo 
„Roda“ kūrybos darbų parodą, 
skirtą klubo gyvavimo 20-ui. 

 
 

- Tautodailininkės Rūtos 
Fabijonavičienės (Vilnius) 
tapybos darbų parodą. 

 
 
 
 
 

- Tradicinę kalėdinę parodą-
pardavimą. 

 
 

Muziejininkės Marijonos 
Mieliauskienės tapybos darbų 
parodą. 
 
 
 
 
 
3.2. Minint kraštiečių, meno, 
kultūros, politikos, mokslo 
veikėjų jubiliejines sukaktis, 
rengti muziejaus erdvėse 
nedidelio formato savaitės 
trukmės  parodas:  
Juozas Zauka  

 - XIX respublikinės medžio drožėjų darbų paroda 
Liongino Šepkos (1907–1985) premijai laimėti. 
Eksponuota 272 darbai. Dalyvavo 40 meistrų iš 22 
Lietuvos  rajonų. 2017-09-15 – 2017-10-28. 
 

 - Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos darbų 
paroda „XX“, skirta klubo gyvavimo 20-čiui. 
Dalyvavo 35 autoriai, eksponuota 43 darbai. 2017-11-
03 – 2017-12-03. 

 
 - Tautodailininkės Rūtos Fabijonavičienės (Vilnius) 

tapybos darbų paroda „Mano pasaulis”. Eksponuota 
35 darbai. 2017-11-03 – 2017-12-01. 
 

 - Marie-Noëlle Rohozinska (Paryžius) grafikos darbų 
paroda. Eksponuota 27 darbai. 2017-11-29 – 2017-
12- 
 
- Tradicinė Kalėdinė paroda-pardavimas. Dalyvavo 6 
tautodailininkai, 15 liaudies meistrų. Eksponuota per 
200 įvairių darbų. 2017-12-10 – 31. 
 

 - Muziejininkės Marijonos Mieliauskienės (Rokiškis) 
tapybos darbų paroda. Eksponuota 27 darbai. 2017-
12-08 – 2017-12-31. 
 

 - Dailininko Arūno Augučio (Rokiškis) keramikos 
darbų paroda „Mažas formatas“ Eksponuota 45 
keramikos darbai. 2017-12-08 – 2017-12-31. 
 
3.2. Minint kraštiečių, meno, kultūros, politikos, 
mokslo veikėjų jubiliejines sukaktis, parengtos 
muziejaus erdvėse nedidelio formato savaitės trukmės  
parodos:  
 
- apie Juozą Zauką (paroda skirta jo 155-osioms 
gimimo metinėms). 
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Konstantinas Pšezdzieckis  
Pranas Kozulis 
Povilas Gasiūnas  
Kazimieras Paunksnis 
Juozas Tūbelis 
Petras Bliūdžius  
Antanas Byras 
Venantas Mačiekus 
Leonas Juozonis 
Antanas Vienožindys 
Jonas Pšezdzieckis 
Valerija Inčiūraitė 
Algirdas Brazauskas  
Stasys Daunys 
Juozas Tininis  
Leopoldas Arensas 
 
 
3.3. Etnografijos skyriuje 
Kriaunose surengti: 
 
-  Tapytojo Gedimino Kostik 
(Kamajai) tapybos darbų parodą. 
 
 
- Tradicinę Kriaunų krašto 
auksarankių darbų parodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- apie Konstantiną Pšezdzieckį (paroda skirta 120-
osioms mirtiems metinėms).  
- apie Praną Kozulį  (paroda skirta 100-osioms 
gimimo metinėms). 
 
- apie Juozą Kubilių (paroda skirta 100-osioms 
mirties metinėms). 
 
 
 
 
 
- apie Algirdą Mykolą Brazauską 
 
 
- apie Leopoldą Arensą (200-osioms gimimo 
metinėms)  

 
3.3. Etnografijos skyriuje (Kriaunose) surengtos 
parodos: 
 
- Gedimino Kostik (Kamajai) tapybos darbų paroda 
 Eksponuota 25 tapybos darbai. 2017-02-10 – 2017-
04-28. 
 
- Vitos Stravinskienės (Rokiškis) darbų iš polimero 
molio darbų paroda. Eksponuota per 40 darbų. 2017-
02-10 – 2017-03-10. 
 
- Valentinos Strungytės-Baltuškienės (Obeliai) 
siuvinėtų darbų paroda „Svajonės link ...“ 
Eksponuota 14 paveikslų. 2017-01-29 – 2017-03-07. 
 
- Tautodailininkių, vilnos vėlimo meistrių: Jūratės 
Deksnienės, Danutės Stočkuvienės, Violetos 
Jasinevičienės, Miglandos Aleksiejienės kūrybos 
darbų paroda. Eksponuota 73 darbai. 2017-05-05 – 

G. Džiaugytė 
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- Tapybos darbų parodą 
„Kupiškėnų kroštas visai 
slaunas“ (iš Kupiškio 
etnografijos muziejaus rinkinių). 
 
- Birutės Dapkienės (Rokiškio r.) 
tapybos darbų parodą 
„Paveiksluose tik gyvūnai“. 
 
 
 
 
- Algimantos  Raugienės 
(Rokiškio r.) kūrybos darbų 
parodą. 
 
 
- Parodą “Kraičio skrynią 
atvėrus“, skirtą tautinio kostiumo 
metams (Iš Kriaunų bažnyčios ir 
muziejaus rinkinių). 
 
 
 
 
 
 
- Kalėdinių eglutės žaislų parodą. 
Kūrėjai - Kriaunų ir Lašų 
bendruomenės nariai. 

 
 

3.4. Laisvės kovų istorijos 
skyriuje Obeliuose surengti: 
 

2017-05-31. 
 
- Tapybos darbų paroda „Kupiškio kroštas yr visėp 
slaunas“ (iš Kupiškio kraštotyros muziejaus fondų).  
Eksponuota 7 autorių 18 tapybos darbų. 2017-06-01 – 
2017-06-30. 
 
- Birutės Dapkienės tapybos darbų paroda „Nebylios 
širdys“. Eksponuota 18 vnt. tapybos darbų. 2017-07-
08 – 2017-09-30. 
 
- Stendinė paroda „Kraštiečiai – valstybės kūrėjai ir 
puoselėtojai“ (iš Rokiškio krašto muziejaus fondų). 
Eksponuota 3 stendai. 2017-07-04 – 2017-07-10. 
 
 
- Audronės Tumienės rankdarbių paroda. Eksponuota 
65 vnt. darbų. 2017-10-27 – 2017-11-27. 
 
 
 
 
- Ričardo Gavenavičiaus tapybos darbų paroda. 
Eksponuota 36 paveikslai. 2017-11-18 – 2017-12-30. 
 
- Fotografijų paroda „Fotografijose – Kriaunų 
muziejaus istorija“. Eksponuota 69 fotografijos. 
2017-12-15 – 2017-12-30. 
 
- Kalėdinių žaislų ir papuošimų paroda „Papuoškime 
miestelio eglutę“. Eksponuota 47 vnt. žaislų ir 
papuošimų. 2017-12-01 – 2017-12-15. 
 

 
3.4. Laisvės kovų istorijos skyriuje (Obeliuose) 
surengtos parodos: 
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- Parodą, skirtą Sausio 13-ajai 
paminėti.   
 
 
- Lietuvos Biblijos draugijos 
parodą „Ir Žodis tapo kūnu. 
Autoriniai Biblijų įrišai“. 
 
- Fotografijų parodą „Dvidešimt 
metų kartu“, skirtą Vokietijos 
Estenfeldo miesto maltiečių 
bendradarbiavimui su muziejumi 
Obeliuose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Parodą „Partizanui, politiniam 
kaliniui Feliksui Mažeikiui – 
100“ 
 

-Paroda, skirta Sausio 13-ajai paminėti.  
Eksponuota 42 autentiški eksponatai. 2017-01-12 – 
2017-02-14.   
 
-  Autorinių Biblijos įrišų paroda „Ir Žodis tapo 
Kūnu“. Eksponuota 80 vnt. eksponatų. 20147-03-09 – 
2017-05-15.     
 
-  Paroda „Dvidešimt metų kartu“, skirta Vokietijos 
Estenfeldo miesto maltiečių bendradarbiavimui su 
Laisvės kovų istorijos muziejumi Obeliuose. 
Eksponuota 60 eksponatų. 2017-04-30 – 2017-05-25.  
 
-  Muziejininkės, tautodailininkės Loretos Urbonienės 
(Obeliai) tapybos darbų paroda. Eksponuota  21 
tapybos darbas ir 8 eskizai. 2017-05-27 – 2017-08-
01. 
                                                                                     
- Obelių miestelio vaizdų fotografijų paroda „Pažink 
Obelius“. (Eksponuota specialiuose muziejininkų 
pagamintuose stenduose „nameliuose“). 2017-09-07 
– 2017-09-10. 
 
- Fotografijų paroda „Obeliai ir jų žmonės“ (09. 07 – 
10. 30)  Eksponuota 20 fotografijų.  2017-09-07 – 
2017-10-30. 
 
- Menininkės Urtės Baranauskaitės (Vilnius) meninių 
fotografijų paroda „Interakcija ir ieškojimai“ 
Eksponuota 20 fotografijų. 2017-09- 07 iki 2017- 10- 
30.   
                                                                                   
 -Paroda „Iškilios Rokiškio krašto asmenybės“ . 
Eksponuotos F. Mažeikio, K. Jasinevičiaus, B. 
Vaičėno, Streikų šeimos fotografijos ir asmeninės 
relikvijos: fotografijų – 52 vnt., daiktinių eksponatų – 
37 vnt. 2017-12-08 – 2018-03-08. 
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- Lietuvos Centrinio archyvo kilnojamoji paroda 
„Lietuvos ir Latvijos Nepriklausomybės kovos 1918-
1920 m.“. Stendai su fotografijomis ir aprašymais – 
16 vnt. 2017-12-14 iki 2018-02-14.                                                                               

 
V.Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
 

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

4. Metų eigoje kituose 
muziejuose ir institucijose 
numatoma surengti: 
4.1. Rokiškio krašto garbės 
pilietės Juzefos Čeičytės tapybos 
darbų parodą, skirta 95-mečiui 
Rokiškio kultūros centre. 
 
4.2. Parodą „Aukštaičių ir 
žemaičių sąjunga - Šepka ir 
Mončys" Alantos dvare (Molėtų 
krašto muziejus). 
 
 
4.3. Parodą „Pasirašau – 
Arkitektas“, skirtą dievdirbio 
Liongino Šepkos 110-osioms 
gimimo metinėms Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje. 
 
4.4.  „Tapytojos primityvistės 
Monikos Bičiūnienės (1910-
2009) tapybos darbų parodą“  
Marijos ir Jurgio Šlapelių name-
muziejuje. Parodos atidarymas 
numatomas birželio 30 d. 
 
4.5. „Prakartėlių parodą“ 
Lietuvos Respublikos Seime. 

4. Kituose muziejuose ir institucijose surengtos 
parodos: 
 
4.1. Rokiškio krašto garbės pilietės Juzefos Čeičytės 
tapybos darbų paroda, skirta tapytojos 95-mečiui (iš 
Rokiškio krašto muziejaus fondų) Rokiškio kultūros 
centre.  2017-02-24 – 2017-04-08. 
 
4.2. Paroda „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – L. 
Šepka ir A. Mončys" Alantos dvaro muziejuje-
galerijoje  (Molėtų krašto muziejus). Eksponuota 107 
L. Šepkos drožiniai (iš Rokiškio krašto muziejaus 
fondų). 2017-03-16 – 2017-07-01.  
 
4.3. Paroda „Pasirašau – Arkitektas“, skirta 
dievdirbio Liongino Šepkos 110-osioms gimimo 
metinėms Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. 
Eksponuota 107 L. Šepkos drožiniai (iš Rokiškio 
krašto muziejaus fondų). 2017-07-13 –  2017-09-13. 
 
4.4. Monikos Bičiūnienės tapybos parodos Marijos ir 
Jurgio Šlapelių name-muziejuje atidarymas (Vilnius, 
Pilies g. 40). Eksponuota  25 paveikslai (iš Rokiškio 
krašto muziejaus fondų). 2017-06-30. – 2017-07-30. 
 
 
 
4.5. Prakartėlių paroda Vilniuje Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčioje ir Policijos 
departamente. Eksponuota 17 prakartėlių. 2017-11-26 
– 2018-01-07 
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4.6. Kilnojamoji stendinė paroda „Kraštiečiai – 
valstybingumo kūrėjai ir puoselėtojai“: 
- Pristatymas Rokiškio krašto muziejuje, 2017-06-19; 
- Panemunėlio UDC, 2017-06-20 – 2017-06-22; 
- Pandėlio bibliotekoje, 2017-06-27 – 2017-07-03; 
- Muziejaus Etnografijos skyriuje (Kriaunos), 2017-
07-04 0 2017-07-10; 
- Ragelių bibliotekoje, 2017-07-11 – 2017-07-20; 
- Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, 2017-09-12 – 
2017-09-22; 
- Kamajų A. Strazdo gimnazijoje, 2017-10-02 – 
2017-10-17; 
- Juodupės gimnazijoje, 2017-10-17 – 2017-10-24; 
- J. Tūbelio progimnazijoje, 2017-10-24 – 2017-11-
03; 
- Pandėlio gimnazijoje, 2017-12-14 – 2018-02-16. 
 

 
I.Černiauskaitė 
 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 
tinklalapio adresas) 

5.1. 2017 m. parengti virtualias 
parodas ir patalpinti el. 
svetainėse: 
www.muziejusrokiskyje.lt 
http://parodos.emuziejai.lt 
- „Lionginui Šepkai - 110“; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- „Kraštiečiai – Lietuvos 
valstybės kūrėjai ir puoselėtojai“  
 

5.1. Parengtos virtualios parodos ir patalpintos el. 
svetainėse: 
www.muziejusrokiskyje.lt 
http://parodos.emuziejai.lt 
  
- „Lionginui Šepkai - 110. Sakralinė tematika 
Liongino Šepkos kūryboje.“ 
 
- „Lietuvos pašto ženklai iki lito įvedimo (1918-1922 
m)“, 135 eksponatai.  
 
- „Nepriklausomos Lietuvos apdovanojimai“ (iš A. 
Dručkaus kolekcijos); 
 
- „Kraštiečiai, Lietuvos valstybės kūrėjai ir 
puoselėtojai, Mykolas Riomeris“. 

 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
 
 
G. Kujelis 
 
 
V. Kazlauskas 
J. Jurevičienė 
 
G. Kujelis 
I. Černiauskaitė 

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

6.1. Bendradarbiauti su kitais 
muziejais, pagal poreikį skolinti 

6.1. Bendradarbiauta su kitais muziejais, pagal 
poreikį skolinti ir pasiskolinti eksponatai: 
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ir skolintis eksponatus: 
- Molėtų krašto muziejui parodai 
paskolinti per 30 Liongino 
Šepkos drožinių. 
 
 
- Marijos ir Jurgio Šlapelių 
name-muziejui parodai paskolinti 
per 20 paveikslų. 
 
 
 
 
 
- Iš Kupiškio etnografijos 
muziejaus  parodai Kriaunose 
pasiskolinti 20 tapybos darbų. 
 
 

 
- Molėtų krašto muziejui parodai „Aukštaičių ir 
žemaičių sąjunga – L. Šepka ir A. Mončys" Alantos 
dvare  paskolinta  107 vnt.   L. Šepkos drožinių. 
2017-03-16 aktas Nr. 3; 
 
- Marijos ir Jurgio Šlapelių namui-muziejui Monikos 
Bičiūnienės tapybos darbų parodai - 25 vnt. 
paveikslų. 2017-06-30 aktas Nr. 7; 
 
- Mažosios Lietuvos istorijos muziejui parodai 
„Pasirašau – arkitektas“ - 125 vnt. L. Šepkos 
drožinių. 2017-07-12, aktas Nr. 9. 
 
Iš Kupiškio kraštotyros muziejaus pasiskolinta 18 
vnt. tapybos darbų parodai „Kupiškio kroštas yr visėp 
slaunas“. 
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7. Kiti darbai 7.1. Bendradarbiauti su Rokiškio 
dekanato bažnyčiomis, kitomis 
institucijomis, pagal poreikį 
eksponavimui skolinti 
eksponatus, kitą istorinę 
medžiagą. 
 
 
 
 
7.2. Parengti video pristatymą 
„Sąjūdis Rokiškyje“, skirtą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai. Vaizdo klipas 
bus rodomas lauko ekrane prie 
Rokiškio rajono savivaldybės. 

7.1.1. Bendradarbiauta su Onuškio klebonu Aivaru 
Cekoriumi ir Kamajų klebonu Andriumi Šukiu dėl 
bažnytinių kilnojamųjų kultūros vertybių perdavimo 
saugoti Rokiškio krašto muziejuje. 
 
7.1.2. Bendradarbiauta su Obelių Šv. Onos parapijos 
klebonu Laimonu Nedvecku, menotyrininkais, 
pritaikant deponuotą Kriaunų Dievo Apvaizdos 
bažnyčios varpą ekspozicijai. 
 
7.2. Parengta video medžiaga apie Juozo Tūbelio 
progimnazijos moksleivių Sausio 13-osios 
paminėjimą.                                                             
 
  

D. Kiukienė 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
D. Baltakys 
 
 

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

1.1. Išleisti katalogą „Arkitektas 
Lionginas Šepka“; 
 
 
1.2. Parengti ir išleisti leidinį 
„Grafų Tyzenhauzų kultūros 
kelias“; 
 
1.3 Parengti iš išleisti katalogą 
„XIX respublikinė medžio 
drožėjų darbų konkursinė paroda 
Liongino Šepkos (1907–1985) 
premijai laimėti“. 
 
1.4. Parengti ir išleisti katalogą 
„Prakartėlės Rokiškio krašto 
muziejuje“.  
 
 

1.1.Parengtas ir išleistas katalogas „Arkitektas“ 
Lionginas Šepka“ (tiražas 400 vnt., p. 166,  
 
 
1.2. Parengtas ir išleistas katalogas „Grafų    
Tyzenhauzų kultūros kelias“ (tiražas 400 vnt., p. 
200).  
 
1.3. Parengtas ir išleistas katalogas „XIX respublikinė 
medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino 
Šepkos (1907–1985) premijai laimėti“. (tiražas 300 
vnt., p. 44). 
 
 
1.4.Parengtas ir išleistas katalogas „Prakartėlės 
Rokiškio krašto muziejuje“ (tiražas 400 vnt., p.96). 
 
1.5. Parengtas ir išleistas parodos katalogas 
„Danguolė Raudonikienė. Po mėlynu dangum“ 
(tiražas 300 vnt., p. 34). 

D. Kiukienė,  
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
 
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
D. Kiukienė,  
 
I.Kujelė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
 
M. Mieliauskienė 

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

 
2.1. Parengti ir išleisti 
informacinį leidinį apie muziejų. 
 
 
2.2. Parengti iš išleisti 
magnetukus, skirtus L. Šepkos 
110-osioms metinėms. 
 
2.3. Kartu su LGGRTC parengti 
informacinį lankstinuką 
„Turistinis vadovas po Obelių 
krašto laisvės kovų vietas“. 
 
2.4. Parengti ir išleisti 
konferencijos „Žmonės ir 
likimai“ pranešimų medžiagą. 

 
2.1. Parengtas ir išleistas 2018 m. Kalendorius. 
Tiražas 250 vnt. 
 
 
2.2. Parengti iš išleisti magnetukai, skirti L. Šepkos 
110-osioms metinėms. Metų eigoje. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Parengta ir išleista konferencijos „Žmonės ir 
likimai“, vykusios 2016 m. birželio 23 d., pranešimų 
medžiaga. Tiražas 80  egz., p. 104. 

 
I.Kujelė 
M. Mieliauskienė 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
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2.5. Parengti ir leisti parodų ir 
kitų muziejaus renginių plakatus, 
afišas, kvietimus, lankstinukus, 
skrajutes. 
 

 
2.5. Parengti ir išleisti parodų ir kitų muziejaus 
renginių afišos, kvietimai. 

 
I.Kujelė 
 

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 
žmones, kultūros veikėjus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Parengti ir išspausdinti 118 straipsnių ir žinučių 
rajono ir respublikinėje spaudoje (kartu su 
žurnalistais) apie krašto istoriją, kultūrinį gyvenimą, 
įžymius žmones, kultūros veikėjus.Muziejininkai 
parengė straipsnius: 
Kazlauskas V. Turime stiprinti vieni kitus ir 

nebijoti prisistatyti pasauliui: [apie Laisvės gynėjų 

dienos renginius Laisvės kovų istorijos muziejuje 

Obeliuose ir bendradarbiavimą su internetinės 

svetainės „Tautosakos vartai“ įkūrėju ir vadovu V. 

Kašinsku] // Gimtasis Rokiškis.- 2017, saus. 21, Nr.9 

Kazlauskas V. Obeliuose paminėtos Juozo Zaukos 

155-osios gimimo metinės: [ apie paminėtas J. 

Zaukos – kraštiečio, knygnešio, švietėjo, aktyvaus 

visuomenininko 155-asias gimimo metines bei kitus 

renginius Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose] 

// Gimtasis Rokiškis.- 2017, kov. 14, nr.29. 

Kazlauskas V. Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir 

genocido dienos tautos laisvės kovotojams atminti: 

[apie Gedulo ir vilties dienos bei Okupacijos ir 

genocido dienos paminėjimą Laisvės kovų istorijos 

muziejuje Obeliuose bei Antazavės (Zarasų raj.) 

kapinėse]  // Gimtasis Rokiškis.- 2017, biržel. 13, Nr. 

66. 

Kazlauskas V. Istorinis bunkeris-palikimas 

jaunajai kartai: [apie partizanų bunkerio šalia 

Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose įrengimą 

ir pritaikymą edukacijai] // Gimtasis Rokiškis.- 2017, 
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3.2 Kultūros žurnalui „Prie 
Nemunėlio“ parengti straipsnius: 
 
- Iš fotografijos praeities. 
Germanų šeimos istorija“; 
 
 - Juodonių piliakalnio 
archeologiniai tyrimai; 
 
 
 
- Marija Tyzenhauzaitė – 
dailininkė, mecenatė; 
 

rugs. 23, Nr.107. 

Kazlauskas V. Į kaimyninių valstybių šimtmetį - 

kartu su bendraminčiais: [apie rugsėjo 16 d. 

Latvijoje vyksiantį renginį „Lietuva-Latvija 100“] // 

Gimtasis Rokiškis.- 2017, rugs. 12, Nr.102. 

Kazlauskas V. Atmintis neištrins meilės tėvynei... 

Pagerbtas F. Mažeikio atminimas: [apie tai, kad 

buvo paminėtas laisvės kovotojo, politinio kalinio F. 

Mažeikio (1917-2014) 100 metų jubiliejus] // 

Gimtasis Rokiškis.- 2017, gruod. 12. 

Kazlauskas V. Istoriniu paveldu įamžinta iškilaus 

asmens gimtinė: [apie tai, kad 2018 m. vasario 16d. 

numatoma atidengti paminklinį akmenį 1949 m. 

vasario 16d. deklaracijos signataro L. Grigonio-

Užpalio gimtinėje Pužonių kaime] // Gimtasis 

Rokiškis.- 2017, gruod. 5.  

 
3.2. Parengti straipsniai rajono kultūros žurnalui „Prie 
Nemunėlio“: 
 
- „Iš fotografijos praeities. Germanų šeimos istorija“; 
2017 m. Nr. 1. 
 
- „Liongino Šepkos fenomenas“. 2017m.. Nr. 1. 
 
“Paroda, pateikusi daugybę staigmenų’. 2017 m. Nr. 
2. 
 
- „Ryškėjantis portretas: grafienės Marijos 
Tyzenhauzautės-Pšezdzieckienės biografijos 
bruožai“. 2017 m. Nr. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Kiukienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
G. Džiaugytė 
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- Kraštiečiai – Lietuvos valstybės 
kūrėjai‘ 
 
- Rokiškio grafystės gyventojai 
XIX a. pirmoje pusėje: socialiniai 
ir onomastiniai aspektai. 
 

 

 

 

 

3.3. Kultūros žurnalui „Legendos“ teikta medžiaga 

straipsniui „Žinojau, kad tu ateisi“ apie medžio 

drožėją L. Šepką.  

 
3.4. Parengtas įžanginis straipsnis knygai „Senoji 
Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais“. 
 

 
 
 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
N. Šniokienė 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 4.1. Dalyvauti archeologiniuose 
tyrimuose Rokiškio senojo dvaro 
vietoje (jei organizuos 
visuomeninė organizacija 
„Tyzenhauzų paveldas“) 
 
4.2. Rinkti medžiagą apie 
Rokiškio kraštą Lietuvos 
archyvuose (Panevėžio apskrities 
archyvas, Kauno apskrities 
archyvas, Lietuvos centrinis 
valstybinis archyvas, Lietuvos 
ypatingasis archyvas, VU 
bibliotekos retų spaudinių 
skyrius).  
 
4.3. Rinkti istorinę medžiagą apie 
Rokiškio kraštą iš užsienio 
archyvų, bibliotekų viešinamos 
medžiagos internete. 

4.1. Dalyvauta archeologiniuose tyrimuose Rokiškio 
senojo dvaro vietoje.  
 
 
 
 
4.2.1. Rinkta medžiaga apie Rokiškio kraštąŠiaulių 
regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale pagal 
Albino Jasiūno užklausą rengiamam leidiniui apie 
Pandėlį, padaryta 17 fotokopijų.  Medžiaga nusiųsta 
A. Jasiūnui ir perduota muziejaus archyvui.  

 

G. Kujelis 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 
(autorius, pavadinimas, leidinys) 

5.1. Rengti mokslinius 
straipsnius 

5.1. Parengti moksliniai straipsniai: 
-  „Rokiškio kraštas nuo neolito iki apšvietos 
epochos“. Straipsnis publikuotas knygoje „Senoji 
Rokiškio dvarvietė XVI-XVIII amžiais“.  
 

 
G. Kujelis 
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-  „Rokiškis XIX a. pirmosios pusės kartografijoje“. 
Straipsnis publikuotas knygoje „Senoji Rokiškio 
dvarvietė XVI-XVIII amžiais“. 
 

G. Kujelis 
 
 
 
 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 
rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, 
laikas) 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 
rengimas muziejuje 

6.1. Laisvės kovų istorijos skyriuje (Obeliuose): 
 
- Organizuota Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio 
konferencija „Laisvės kovų įprasminimas“. Parengti 
ir skaityti pranešimai: „Laisvės kovos Šiaurės rytų 
Lietuvoje“; „Laisvės kovotojų įamžinimas Rokiškio 
krašte“. 2017-05-15-16. 
 
- KASP 5-osios rinktinės vadų konferencija. 2017-10-
25.  
 

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

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

7.1. Dalyvauti XVIII mokslinėje 
konferencijoje „Egodokumentika 
Aukštaitijos knygų kultūros 
kontekste“ Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 
viešojoje bibliotekoje. 
Konferenciją organizuoja 
Panevėžio biblioteka kartu su 
Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto 
Bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslų institutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Dalyvauta  konferencijose: 
- XVIII mokslinėje konferencijoje „Egodokumentika 
Aukštaitijos knygų kultūros kontekste“ Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje 
bibliotekoje. 2017-03-22. 
 
 
 
 
 
 
 
- Dalyvauta Kultūros paveldo departamento 
organizuotoje konferencijoje „Kultūros kelias 
Jogailaičių Europa“. 2017-05-04. 
 
- Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 
organizuotoje Tarptautinėje konferencijoje “Istorijos 
mokymo inovacijos ir integracijos taškai šiuolaikinėje 
klasėje“. 2017-05-12. 
 

D. Kiukienė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
D. Kiukienė 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
J. Jurevičienė 
G. Spundzevičienė 
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7.2. Dalyvauti Lietuvos muziejų 
asociacijos LMA rinkinių 
mokslinio tyrimo sekcijos XX 
konferencijoje. Konferencijos 
tema ,,Fotografija Lietuvos 
muziejuose“.  
 

 
 
 
- Lietuvos Respublikos Seimo organizuotoje 
konferencijoje, skirtoje Vilniaus lietuvių 
konferencijos 100-mečiui. 2017-09-20. 
 
- Mokslinėje konferencijoje „Karališkųjų, didikų ir 
bajorų rezidencijų ir dvaro sodybų muziejofikacija“,  
Gardino valstybiniame istorijos-archeologijos 
muziejuje (Baltarusija). 2017-10-17-18 
 

- Konferencijoje „Archeologinis paveldas: nuo 
akmens amžiaus iki Radvilų“, Pasvalio muziejuje. 
2017-10-26. 
 
7.2. Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos  
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XX mokslinėje-
praktinėje konferencijoje  „Fotografija Lietuvos 
muziejuose“ Šiauliuose. 2017-04-21.  
 

L. Daščiorienė 
V. Sarulienė 
 
G. Kujelis 
I. Černiauskaitė 
V. Kazlauskas 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
D. Kiukienė 
M. Mieliauskienė 

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

8.1. Parengti ir skaityti 
pranešimus konferencijose:  
- „Liongino Šepkos (1907-1985) 
laiškai – žvilgsnis į kūrėjo 
kasdienybę“, XVIII mokslinėje 
konferencijoje „Egodokumentika 
Aukštaitijos knygų kultūros 
kontekste“   
 
 
- „XX a. I pusės Rokiškio 
fotografai: nauji atradimai“. 

8.1. Parengti ir skaityti pranešimai konferencijose: 
 
- Pranešimas „Liongino Šepkos (1907-1985) laiškai – 
žvilgsnis į kūrėjo kasdienybę“, XVIII mokslinėje 
konferencijoje „Egodokumentika Aukštaitijos knygų 
kultūros kontekste“ Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje. 2017-03-
22. 
 
 
- Pranešimai: „XX a. I pusės Rokiškio fotografai: 
nauji atradimai (M. Germanas ir J. Masiulis)“ ir 
 „Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX 
a. pab. -1940 m.“ Lietuvos muziejų asociacijos  

 
 
D. Kiukienė 
M. Mieliauskienė 

 
 
 
 
 
 

D. Kiukienė 
 

M. Mieliauskienė 
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Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XX mokslinėje-
praktinėje konferencijoje  „Fotografija Lietuvos 
muziejuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje, 
Fotografijos muziejuje.  2017-04-21. 
 
- Pranešimas „Rokiškio dvaras. Istorija ir dabartis“, 
mokslinėje konferencijoje „Karališkųjų, didikų ir 
bajorų rezidencijų ir dvaro sodybų muziejofikacija“.  
Gardino valstybiniame istorijos-archeologijos 
muziejuje (Baltarusijos r.). 2017-10-17-18. 
 
- Pranešimas „Lietuvos valstybės kūrėjų įamžinimas 
Rokiškio rajone“, skaitytas renginyje latvių 
suvažiavimo 100-mečiui paminėti, Vabolėje (Latvijos 
r.), rusų kalba. 2017-11-09. 
 
 

 
 
 
 
 

G. Kujelis 
 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
 

9. Kiti darbai  9.1. Rengta medžiaga publikavimui apie Tyzenhauzų 
paveldą Estijoje. 
 
9.2. Parašytas įvadinis straipsnis 2018 m. Rokiškio 
krašto muziejaus kalendoriui. 
 
9.3. Iš rusėnų kalbos versti XVII -XVIII a. 
dokumentai (RKM-3405; 12215, RKM-4320, 4450) 
parengta dokumentų anotacija. Medžiaga panaudota 
ruošiamame laidinyje „Grafų Tyzenhauzų kultūros 
kelias“.  

9.4. Grafo Jono Pšezdzieckio laiškų peržiūra ir 
ištraukų apie muziką vertimas iš lenkų k. Ištraukos 
panaudotos muziejaus naujametiniame koncerte. 

 
9.5. Paruoštas pranešimas spaudai apie knygos 
„Yizikor book of Rokiskis“ išleidimą. 
 
9.6. Pranešimas „Rokiškio litvakai. Nuo pirmųjų 

G. Džiaugytė 
 
 
I.Černiauskaitė 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
G. Kujelis 
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paminėjimų iki holokausto“, Rokiškio kultūros 
centre, po E. Daugnoros spektaklio „Aš tave 
pamiršau“. 2017-11-21. 
 

9.7. Pranešimas „Juostų ir daiktų sakralumas“ 
Kupiškio KC Alizavos padalinio ir asociacijos ART 
Mūza seminare Kupiškio rajono švietimo pagalbos 
tarnybos salėje. 2017-05-30. 

 
9.8. Parengtas straipsnis „Rokiškio grafystės Bajorų 
kaimo demografinė padėtis  XIX a. pirmame 
ketvirtyje“, patalpintas muziejaus archyve. 
 
9.9. Redaguoti įvairūs muziejininkų parengti 
straipsniai, jų parengti tekstai – 15 vnt. 
 
9.10. Publikacija www.delfi.lt/ gyvenimas/istorijos 
„Sename dvare – neeilinių asmenybių praeities 
atodangos“. 2017-08-31. 
. 
9.11. Dalyvauta LR Prezidentūroje Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybės 1918 m. vasario 16-
osios akto  laikino perdavimo šventėje. 2017-02-15. 

 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
J. Jurevičienė 
 
 
D. Kiukienė 
 
 
 
M. Mieliauskienė 
N. Šniokienė 
 
 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 
KOMPIUTERIZAVIMAS IR 
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti 
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų 
apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų 
skaičių) 

1. Numatoma įvesti į muziejaus 
duomenų bazę 2000 vnt. įrašų 
apie eksponatus bei skaitmeninių 
vaizdų skaičių. 

1. Į muziejaus duomenų bazę įvesta 2000 vnt. 
skaitmeninių vaizdų (eksponatų). 

D. Kiukienė 
L. Daščiorienė 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji 
darbai) 

2.1. Parengti eksponatų 
skaitmeninimo planą ir viešinimo 
LIMIS planą. 
 
2.2. Eksponatus atrinkti, 
fotografuoti, skenuoti,  surinkti 

2.1. Parengtas ir patvirtintas eksponatų 
skaitmeninimo ir viešinimo LIMIS planas. 2017-01-
12, V-05 
 
2.2. Eksponatai atrinkti, fotografuoti, skenuoti,  
surinkti metaduomenys, sudarytas skaitmeninių 

D. Kiukienė 
L. Daščiorienė 
 
 
D. Kiukienė 
L. Daščiorienė 
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metaduomenis, sudaryti 
skaitmeninių vaizdų sąrašą, 
sukelti skaitmeninius vaizdus į 
muziejaus serverį. 
 

vaizdų sąrašas, sukelti skaitmeniniai vaizdai į 
muziejaus serverį. Metų eigoje. 
 

J. Jurevičienė 

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

3.1. Skaitmeninamų eksponatų 
atrankos kriterijai: 
- unikaliausi, vertingiausi 
rinkinių eksponatai; 
- planuojami publikuoti 
eksponatai; 
- Liongino Šepkos drožiniai; 
 
- 1918 – 1940 m. laikotarpio 
eksponatai (dokumentai, 
fotografijos, spaudiniai ir kt); 
- Piliakalniai (fotografijos, 
negatyvai); 
Pagrindinės temos: 
„Lietuvos šimtmetis – Lietuvos 
muziejų eksponatuose“; 
“Dievdirbiui Lionginui Šepkai – 
110”; 
“Lietuvos piliakalniai” 
 

3.1. Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai: 
 
- unikaliausi, vertingiausi rinkinių eksponatai; 
 
- planuojami publikuoti eksponatai; 
 
- Liongino Šepkos drožiniai; 
 
- 1918 – 1940 m. laikotarpio eksponatai (dokumentai, 
fotografijos, spaudiniai ir kt); 
 
- piliakalniai (fotografijos, negatyvai); 
 
 

D. Kiukienė 
L. Daščiorienė 
J. Jurevičienė 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius  3.2. Numatoma suskaitmeninti 
1300 vnt. eksponatų vaizdų. 

3.2. Suskaitmeninta: 
- 430 vnt. eksponatų ir įkelta į LIMIS. 
. 
 

D. Baltakys 
J. Jurevičienė 
L. Daščiorienė 
D. Kiukienė 
 

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

3.3.1. Tęsti dalyvavimą projekte 
„Lietuvos integralios muziejų 
informacinės sistemos (LIMIS) 
diegimas Lietuvos muziejuose“. 
 
3.3.2. Partnerio teisėmis 

3.3.1. Dalyvauta projekte ,,Lietuvos integralios 
muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas 
Lietuvos muziejuose"; į LIMIS įkelta 200 vnt. 
eksponatų. 
 
3.3.2. Partnerio teisėmis dalyvauta Lietuvos dailės 

J. Jurevičienė 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
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dalyvauti Lietuvos dailės 
muziejaus (LDM) filialo 
Lietuvos muziejų informacijos, 
skaitmeninimo ir LIMIS centro 
(LM ISC LIMIS) projekte 
„Lietuvos šimtmetis – Lietuvos 
muziejų eksponatuose“. 
 
3.3.3. Dalyvauti skaitmeninio 
turinio projektuose „Lietuvos 
valstybės istorija dailės 
kūriniuose“ 
 

muziejaus (LDM) filialo Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM 
ISC LIMIS) projekte „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos 
muziejų eksponatuose“: į LIMIS įkelta 200 vnt. 
eksponatų. Metų eigoje. 
 
 
 
3.3.3. Partnerio teisėmis dalyvauta Lietuvos dailės 
muziejaus (LDM) filialo Lietuvos muziejų 
informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro (LM 
ISC LIMIS) projekte „Lietuvos valstybės istorija 
dailės kūriniuose“: suskaitmeninta ir į LIMIS įkelta 
30 dailės kūrinių. Metų eigoje. 
 

L. Daščiorienė 
D. Kiukienė 
I. Kujelė 
 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
D. Kiukienė 
L. Urbonienė 

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

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

4.1. Dalyvauta LIMIS organizuojamuose 
skaitmeninimo mokymuose. 2017-04-19-20; 2017-
10-24-25. 
 
4.2. Dalyvauta LIMIS centro mobilios skaitmeninimo 
grupės organizuotuose mokymuose Rokiškio krašto 
muziejuje. Aptartos perspektyvos, gamimybės, 
atrinkti eksponatai.  Į muziejaus serverį įkelta 302 
skaitmeniniai vaizdai (fotografas Tomas Kapočius). 
2017-11-15-16. 

I. Černiauskaitė 
G. Džiaugytė 
R. Narkevičienė 
 
L. Daščiorienė 
J. Jurevičienė 
D. Kiukienė 
A. Lapinskaitė 
R. Narkevičienė 

5. Kiti darbai 5.1. Vesti muziejuje saugomų 
kultūros paveldo objektų 
skaitmeninių vaizdų apskaitą 
(pagal parengtą tvarką). 
 
5.2. Vesti eksponatų kopijų 
(skaitmeninių) išdavimo apskaitą 
(pagal parengtą tvarką). 
 
5.3. Suskaitmeninti archyvo 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
bylą Nr. 349/1,2. 

5.1. Vesta  muziejinių vertybių skaitmeninių vaizdų 
apskaita. Į apskaitą įtraukta 2000 vnt. eksponatų 
vaizdų. 
 
 
5.2. Vesta eksponatų kopijų (skaitmeninių) išdavimo 
apskaita.  Išrašyti 32  skaitmeninių vaizdų išdavimo 
aktai, išduoti 445 skaitmeniniai vaizdai. 
 
5.3.  Suskaitmenintos Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio archyvo bylos:  
-  Nr. 349-1. 13 skaitmeninių vaizdų.  

J. Jurevičienė 
 
 
 
 
J. Jurevičienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
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5.4. Fiksuoti 2017 m. muziejuje 
vykstančius renginius ir foto, 
video medžiagą kelti į muziejaus 
duomenų saugyklą. 
 
 

- Nr. 349-2. 29 skaitmeniniai vaizdai.  
- Nr. 349-3. 13 skaitmeninių vaizdų. 
 
5.4. Fiksuota 2017 m. renginiai, foto ir video 
medžiaga patalpinta muziejaus duomenų saugykloje.  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
D. Baltakys 
G. Kujelis 
I. Kujelė 
 
 

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

1.1.1. Kiekvieną savaitę rengti informaciniai 
pranešimai  spaudai ir radijui apie muziejuje 
rengiamas parodas, renginius, projektus, (rajono 
laikraščiams). Pagal pateiktą muziejininkų medžiagą, 
informaciją apie muziejų rajoninėje spaudoje rašė 
korespondentai: R. Keliuotytė, J. Daščioraitė, V. 
Bičiūnaitė. J. Kačerauskas, Šulcaitė ir L. Dūdaitė. 
Paskelbta 118 straipsnių ir žinučių.  
 
1.2. Duota interviu: 
- „Žinių“ radijui apie Rokiškio krašto muziejų. 2017-
06-26. 
 
- LRT laidai „Ryto Allegro“ apie Rokiškio krašto 
muziejaus veiklą ir Pšezdzieckius. 2017-07-04. 

 
- „Sekundės“ savaitraščio korespondentei Vitalijai 
Janialiauskienei apie Rokiškio krašto muziejaus 
įkūrimą ir apie dievdirbių kūrinius, saugomus 
muziejuje, 2017-08-01.  
 
- Bendrauta su LRT laidos „ARTi“ kūrybine grupe 
(V. Beconienė, A. Beconis, G. Čepulėnas): už kadro 
pasakota apie Leoną Žuklį, rodyti L. Žuklio 

G. Kujelis 
J. Jurevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
D. Kiukienė 
 
 
 
 
D. Kiukienė 
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eksponatai, 2017-08-02. 
 
- TV3 televizijai apie dvaro parką, gulbes. 2017-07-
18. 
 
- TV3 korespondentei apie Rokiškio miesto langines. 
2017-08-09. 
 
- LRT laidai „Atspindžiai“ apie langinių tapymo 
plenerus  Rokiškyje. 2017-08-23.  
 
- LRT laidai „Panorama“ apie XIX L. Šepkos 
konkursinę parodą. 2017-10-12. 
 
- TV laidų ciklui „Dievui ir žmogui“ apie L. Šepkos 
gyvenimą ir kūrybą. 2017-11-03. 
 
- „Gerų naujienų“ televizijai apieKalėdinius 
edukacinius renginius. 2017-12-15. 
 
- „Gerų naujienų“ televizijai apie prakartėlių 
kolekciją Rokiškio krašto muziejuje. 2017-12-19. 
 
- LNK televizijai apie prakartėlių kolekciją Rokiškio 
krašto muziejuje. 2017-12-20. 
 
- LRT laidai „Panorama“ apie prakartėlių kolekciją 
Rokiškio krašto muziejuje ir atnaujintą eksponavimą. 
2017-12-21. 
 

- „Gerų naujienų“ televizijai ir LRT laidai „Laba 
diena, Lietuva!” pristatant muziejaus leidinį 
„Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje“. 2017 m. 
gruodžio  mėn. 

 
N. Šniokienė 
 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
G. Spundzevičienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
N. Šniokienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
G. Spundzevičienė 

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

2.1. Rengti specialias reklamines 
akcijas muziejaus vykdomiems 
projektams, renginiams: 

2.1. Parengta reklaminė kampanija renginiams: 
mieste platinta renginių afišos, rajoniniuose 
laikraščiuose išspausdinti pranešimai, sukurti įvykiai 

G. Kujelis 
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- renginiui „Viduramžių turnyras 
Roko kalavijas“; 
- renginiui „Muziejų naktis“; 
- miesto šventės renginiams; 
- renginių ciklui „Rokiškis – 
Kalėdų senelio sostinė“. 
 
2.2. Aktyvinti muziejaus 
marketingo priemones B2B 
(verslas verslui) ir B2C (verslas 
klientui).   

muziejaus Facebook profilyje; informacija rodyta 
rajono savivaldybės lauko ekrane, KTV ‚Zirzilė“ 
eteryje, partnerių internetinėse svetainėse ir Facebook 
paskyrose; išsiųsti kvietimai į kaimyninių rajonų ir 
kaimyninių užsienio šalių  turizmo informacijos 
centrus. 
 
2.2. Aktyvintos muziejaus marketingo priemonės: 
- Maketuotos ir spausdintos padėkos verslininkams, 
už prisidėjimą prie iniciatyvos „Rokiškio krašto 
muziejus – Kalėdų rezidencija“. 
 

- Išsiųsta informacija ir 5 vnt. fotografijų apie 
edukaciją „Sūrio kelias“ Lietuvos turizmo 
departamento projektui „Real ir beautiful“. 
 

- Išsiųsti 174 laiškai su kvietimais į parodos 
SKAMBANTI KERAMIKA pristatymą (iš Panevėžio 
tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių 
kolekcijos). 
 

- Išsiųsta 149 laiškai su kvietimu į tradicinį renginį 
„Muziejų naktis. 
 
- Kalėdų senelio paštu gauta 714 laiškų. Išsiųsta 
atsakymų: 
     - į užsienį – 25 laiškai 
     - į Lietuvos miestus ir kaimus – 578 laiškai. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
I.Kujelė 
 

3. Kita veikla  
3.1. Užmegzti ir plėtoti 
bendradarbiavimo ryšius su 
įvairiomis įstaigomis, 
visuomeninėmis organizacijomis; 
į muziejaus veiklą įtraukti 
savanorius; ieškoti projektų 
partnerių, renginių rėmėjų. 

 
3.1. Užmegzti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšiai su: 
-  interneto svetainės „Tautosakos vartai“ vadovu doc. 
dr. Virginijumi Kašinsku.    
                                                                       
 - LGGRTC specialistais ir Rokiškio rajono 
savivaldybe, savivaldybės administracijos 
specialistais, įrengiant informacines rodykles, 

 
 
V. Kazlauskas 
 
 
V. Kazlauskas 
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žyminčias pažintiniame maršrute esančius paminklus.  
 
- Panevėžio apygardos Rokiškio probacijos tarnyba. 
 
 - Muziejaus rėmėjais menininkais Jolanta ir 
Gediminu Žukliais, kurie padeda vykdyti muziejaus 
sklaidą. 
  
- Nerijumi Kraliku, parengiant video medžiagą apie 
Laisvės kovų istorijos skyriaus organizuojamus 
renginius. 
 
- Visuomenine organizacija „Istorinė atmintis“, 
siekiant atkurti Sausio 13-osios broliją Rokiškio 
rajone. 
 
- Obelių gimnazija, kurios moksleiviai dalyvauja 
Laisvės kovų istorijos muziejuje įkurtame 
Kraštotyrininkų būrelyje.   
 
-  Rokiškio r. savivaldybės mero patarėju Tadu 
Barausku, organizuojant istorinės atminties renginiu. 
 
- Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėju Vytuoliu Valūnu, inicijuojant  buvusio 
partizano muziejininko Andriaus Dručkaus susitikimą 
su Alytaus miesto meru Vytautu Grigaravičiumi 
Alytuje, aptariant tolesnio bendradarbiavimo 
galimybės.  
 

 - Vilnaus Karininkų Ramovės vadovybe. 
 
 
- Vilniaus rokiškėnų klubu „Pragiedruliai“.   
 
 
- 1919-1920 metų Lietuvos karių savanorių kapų 

 
 
V. Kazlauskas 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
V. Kazlauskas 
Muziejininkai 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
N. Šniokienė 
V. Kazlauskas 
 
N. Šniokienė 
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3.2. Teikti muziejaus paramą 
(prizus: nemokamas edukacines 
programas, nemokamą 
ekspozicijų lankymą) įvairių 
renginių organizatoriams – 
muziejaus partneriams. 
 
3.3. Bendradarbiauti su Kriaunų 
bei Obelių seniūnijomis, 
bendruomenėmis, rengiant 
įvairius muziejaus skyrių 
renginius. 
 

Rokiškio rajono bendrija.  
 
- Seimo nario Raimundo Martinėlio padėjėja Lina 
Dūdaite–Kralikiene, seimo nario Jono Jaručio 
padėjėja Lina Meilute-Datkūniene. 
 
- Visuomeninėmis organizacijomis:   „Tyzenhauzų 
paveldas“, „Istorinė atmintis“,  Lietuvos Sambo 
federacija,   Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
Rokiškio skyriumi, jaunųjų šaulių organizacija, 
Rokiškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla. 
 
-  R. Lymano muzikos mokykla rengiant teatralizuotą 
pristatymą apie muzikos mokyklos įkūrimą. 
 
- Bendradarbiauta su Kavoliškio kultūros centru ir 
biblioteka. Renginiui „Kavoliškiui – 220 metų“ 
pateikta istorinė miestelio apžvalga,  birželio mėn. 
 
- Bendradarbiauta su Dusetų  amatų centru (Zarasų 
raj.): į renginį „Muziejų naktis“ pakviestas 
sertifikuotas tautinio paveldo amatininkas Erikas 
Čypas, 2017-05-17.  
 
3.2. Dovanoti prizai respublikinei parodai-konkursui 
„Margučiai per Rokiškį ritas“, kurį organizavo 
Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“, Rokiškio 
švietimo centras ir Senamiesčio progimnazija. 
 
 
 
3.3. Bendradarbiauta  su: 

- Obelių seniūnija, bendruomene, gimnazija, 
biblioteka; su Antanašės biblioteka, organizuojant 
susitikimą su KASP Vyčio kuopos 506-ąja rinktine, 
skaitant pranešimus- apžvalgas apie Obelių krašto 
laisvės kovas. 

V. Kazlauskas 
 
Muziejininkai 
 
 
 
N. Šniokienė 
V. Kazlauskas 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
V. Kazlauskas 
 
V. Kazlauskas 
 
 
 
D. Kiukienė 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
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3.5. Sukurti videoklipus, 
reklaminius skydelius muziejaus 
veiklai viešinti. 
 

 
- Vykdyta paminklinių vietų, susijusių su Obelių 
krašto laisvės kovų istorija, priežiūra (žolės pjovimo 
darbai). 
                                  
- Kartu su Obelių šv. Onos parapijos klebonu kun. 
Laimonu  Nedveckiu organizuotas pasitarimas dėl 
Kriaunų bažnyčios varpo saugojimo, apsaugos.  
 
- Dalyvauta Lietuvos kariuomenės atsakingų vadovų 
susitikime su partizanais, vykusiame Vilniuje 
Lietuvos ir NATO štabavietėje. 2017-07-05.      
 
- Atstovauta muziejui „Protų mūšiuose“ Rokiškyje, 
Biržuose, Vilniuje. 
 
 
 
3.5. Sukurti foto/video įrašai: 
- Apie Obeliuose surengtą Sambo pradininko 
Lietuvoje P. Eigmino atminimo paminėjimą. Įrašas 
patalpintas video kanale „Yotube“. II ketv. 
 
-  Apie Signataro Leonardo Grigonio–Užpalio 
gimtosios sodybos vietos paieškas, žymens 
pastatymą. Įrašas patalpintas muziejaus archyve. 
2017-02-16.   
                                           
- Apie Rokiškio tremtinių choro „Vėtrungė“ 
koncertinę veiklą; video įrašas paskelbtas interneto 
svetainėje „Tautosakos vartai“. 
 
 

 
V. Kazlauskas 
 
 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
R. Narkevičienė 
 
V. Kazlauskas 
A. Dručkus 
 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
G. Kujelis 
G. Džiaugytė 
 
 
V. Kazlauskas 
D. Baltakys 
 
 
V. Kazlauskas 
D. Baltakys 
 
 
 
D. Baltakys 
 

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

1.1 Teikti metodines 
konsultacijas muziejinio darbo 
klausimais rajono visuomeninių 

1.1. Teiktos metodines konsultacijas muziejinio 
darbo klausimais:  

- Konsultuota lankytoja „Sartakampio“ kaimo 

 
 
D. Žukauskienė 
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muziejų atstovams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Konsultuoti interesantus ir 
teikti jiems metodinę pagalbą su 
muziejaus veikla susijusiais 
klausimais. 
 

turizmo sodybos savininkė Olia Babachina apie 
muziejaus edukacines programas, ekspozicijas.  
2017-01-17. 
 
- Konsultuotas skulptorius Klaudijus Pūdymas dėl 
Ignoto Tyzenhauzo skulptūros pastatymo. Siųstos 
dvaro teritorijos fotografijos,  istorinė ikonografinė 
medžiaga.  
 
- Konsultuota tautodailininkė Irena Stasikėlienė dėl 
būsimos jos parodos viešinimo, kvietimų, lankstinukų 
maketavimo ir gamybos. 
 
1.2. Konsultuoti interesantai ir teikta metodinė 
pagalba su muziejaus veikla susijusiais klausimais: 

 
- Mindaugui Baltuškai atsakyta į užklausą apie Zunkų 
šeimą.  
 
- Teiktos konsultacijos Kriaunų pagrindinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokytojai apie kraičio 
skrynias, jų raštus.  
 
- Karoliui Gužui nusiųsta informacija apie Rokiškio 
policiją Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu.  
 
- Rokiškio rajono administracijos kultūros paveldo 
specialistei Audronei Gavėnienei nusiųsta informacija 
apie Rokiškio Kalvarijų kompleksą.  
 
- Rait Persidski nusiųsta nuoroda į grafų Pšezdzeickių 
genealogiją.  
 
- VVG vadovei Raimondai Vilimienei surinkta ir 
nusiųsta informacija apie garsias Rokiškio krašto 
asmenybes VVG leidžiamam kalendoriui. Išrašytas 
skaitmeninių vaizdų išdavimo aktas. Redaguotas 

 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
I.Kujelė 
 
 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
D. Žukauskienė 
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G. Kujelis 
 
 
G. Džiaugytė 
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kalendoriaus tekstas.  
 
- Išsiųsta informacinė medžiaga apie J. Tūbelį Jūratei 
Deksnienei. 
 
- Kraštotyrininkei Grigaliūnienei suteikta medžiaga ir 
vertimas iš 1825 m. dvaro inventoriaus apie Lukštų 
palivarką.  
 
- Rokiškio rajono savivaldybės kultūros turizmo ir 
ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjui Petrui 
Blaževičiui surinkta ir nusiųsta medžiaga apie M. 
Riomerio įamžinimą Rokiškio rajone.  
 
- Rokiškio rajono savivaldybės paveldosaugos 
specialistei Audronei Gavėnienei nusiųsti planai ir 
fotografijos teritorijų, kuriose planuojama atlikti 
neinvazinius archeologinius tyrimus.  
 
- Prof. Linui Daugnorai nusiųsta informacija apie 
augintus gyvulius Rokiškio dvare XVII – XVIII a.  
 
- Rokiškio rajono savivaldybės kultūros turizmo ir 
ryšių su užsienio šalimis skyriaus specialistei  Janinai 
Komkienei nusiųstos fotografijos iš konferencijos 
Vabolėje (Latvijos r.).  
 

- Archeologui S. Sprindžiui nusiųsta istorinė 
medžiaga apie Rokiškio miestą XIX a. pab. XX a. pr. 
(fotografijos, kartografija). 
  
 

 
 
G. Kujelis 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 
tikslinė grupė, sklaidos būdas) 

   

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais 3. Sudaryti sąlygas ir pagal 
galimybes priimti studentus 
atlikti praktiką muziejuje, jiems 

3.1. Buvo sudarytos sąlygos atlikti praktiką muziejuje 
2 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Metų 
eigoje. 

N. Šniokienė 
I. Kujelė 
L. Klasinskienė 
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skirti praktinio mokymo vadovus. 
 

 
3.2. Į muziejų priimtos dirbti 2 savanorės pagal 
Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“.   

 
M. Mieliauskienė 

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

1. Numatoma priimti 16 
darbuotojų viešiesiems darbams 
iš Panevėžio darbo biržos 
Rokiškio skyriaus, įforminti 
darbo sutartis, atleisti, pasibaigus 
terminuotai darbo sutarčiai. 

1.1. Metų eigoje priimta 20 darbuotojų viešiesiems 
darbams: 9 darbuotojai iš Panevėžio darbo biržos 
Rokiškio skyriaus, 11 – pagal Užimtumo didinimo 
programos įgyvendinimą. 
 
1.2. Iš darbo atleistas 1 muziejaus darbuotojas, 
priimta 2 darbuotojai. 

N. Šniokienė 
T. Daunienė 
 
 
 
N. Šniokienė 

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

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

2.1. 2017 m. dalyvauta kvalifikacijos kėlimo 
seminaruose, konferencijose ir kituose mokymuose: 
 
- Seminare „Metinės finansinės atskaitomybės 
parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas  į VSAKIS ir 
analizė 2017 m.“ 2017-01-12. 
 
- Seminare „Darbo apmokėjimo reforma viešajame 
sektoriuje nuo2017-02-01: valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, 
premijos, pašalpos, ir kompensacijos.“ 2017-02-01. 
 
- Seminare „Ekspozicijų ir parodų rengimas: nuo 
idėjos iki lankytojo“. 2017-02-08-09. 
 
- Seminare „Muziejininkų mokymai dirbti su 
LIMIS“. 2017-04-19-20. 
 
- Mokymuose “Renginių talpinimas „google 
kalendoriuje“. 2017-05-04. 
 
- Tarptautinėje konferencijoje “Istorijos mokymo 
inovacijos ir integracijos taškai šiuolaikinėje klasėje“. 
2017-05-12. 
 
 

 
 
 
Z. Mickienė 
 
 
 
Z. Mickienė 
 
 
 
 
G. Džiaugytė 
 
 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
 
D. Kiukienė 
G. Džiaugytė 
I. Černiauskaitė 
J. Jurevičienė 
G. Spundzevičienė 
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- Seminare “Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje 
ir intelektinės nuosavybės teisės”. 2017-06-05. 
 
 
 
 
 
- Seminare “Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
sąvadas ; paraiškų rengimas ir teikimas“. 2017-06-06. 
 
- Seminare “Naujasis darbo kodeksas ir jo 
įgyvendinimas”. 2017-06-12. 
 
- Seminare “Naujojo darbo kodekso įgyvendinimas 
nuo 2017-07-01: darbo sutartys, vidinės tvarkos, ir 
pertvarkyti darbo santykiai”. 2017-06-22. 
 
-  Lietuvos istorikų suvažiavime Kaune „Vasario 16-
osios Lietuva; pirmtakai ir paveldėtojai“. 2017-09-14-
16. 
 
- Mokymuose „Slėginių indų operatoriaus mokymo 
programa“. 2017-09-19. 
 
- Mokymuose „Darbininkas, eksploatuojantis 
technologinius šilumos įrenginius“. 2017-09-21-22. 
 
- Konferencijoje, skirtoje Vilniaus lietuvių 
konferencijos 100-mečiui;2017-09-20. 
 
- Studijinėje kelionėje-seminare „Latvijos ir Estijos 
muziejų inovacijosir jų pritaikymas Lietuvos muziejų 
modernizavime. 2017-10-04-06. 
 

L. Daščiorienė 
V. Sarulienė 
 
J. Jurevičienė 
I. Kujelė 
G. Džiaugytė 
R. Mikalajūnienė 
L. Daščiorienė 
I. Černiauskaitė 
 
N. Šniokienė 
G. Spundzevičienė 
 
N. Šniokienė 
Z. Mickienė 
 
T. Daunienė 
 
 
 
I Černiauskaitė 
 
 
 
V. Skeirys 
 
 
V. Skeirys 
 
 
G. Kujelis 
I Černiauskaitė 
 
N. Šniokienė 
M. Mieliauskienė 
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2.2. Organizuoti pažintines 
keliones  

- Seminare „Kasdienis gyvenimas valdovo 
rezidencijose“. 2017-10-04-05. 
 
- Seminare „Viešųjų pirkimų organizavimas“. 2017-
10-05. 
 
- Mokslinėje konferencijoje Gardino valstybiniame 
istorijos-archeologijos muziejuje. 2017-10-17-18 
 
- Seminare „Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo 
darbai užbaigti 2017 m. ir pasirengti 2018 m.“ 2017-
10-17. 
 
- Mokymuose pagal Lietuvos kultūros tarybos 
programos “Kvalifikacijos kėlimas” projektą. 2017-
10-24-25. 
 
- Seminare “Biudžetinių įstaigų darbuotojų 
kasmetinės veiklos vertinimas 2017-2018 m.: teisiniai 
ir buhalteriniai ypatumai“. 2017-11-20. 
 
-  Studijinėje kelionėje į Lenkiją “Praktiniai 
muziejininkų mokymai Šiaurės Lenkijoje”. 2017-11-
30 – 12-02. 
 
2.2. Suorganizuotos pažintinės išvykos: 
- Į Ilzenbergo dvarą susipažinti su  biodinaminiu ūkiu 
ir edukacine veikla.  
 
- Į Rinkuškių tradicinių amatų centrą susipažinti su 
edukacine veikla. 
 

L. Klasinskienė 
 
 
I. Briedytė 
 
 
G. Kujelis 
 
 
 
Z. Mickienė 
 
 
R. Narkevičienė 
 
 
 
N. Šniokienė 
Z. Mickienė 
 
 
L. Klasinskienė 
G. Spundzevičienė 
I. Kujelė 
 
N. Šniokienė 
Muziejininkai 
 
 
N. Šniokienė 
Muziejininkai 

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

   

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 
PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Peržiūrėti ir  susisteminti 1. Suskaitmenintos LPS archyvo bylos:   
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Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
Rokiškio skyriaus archyvą. 
Reikšmingiausius dokumentus 
suskaitmeninti  
 
2. Sutvarkyti archyvo bylų teminį 
sąvadą.  
 
 
 
3. Parengti suskaitmenintų video 
juostų sąvadą.  
 
 
4. Susisteminti Vlado Stašio 
archyvą.   
 
6. Suinventorinti Rokiškio 
folkloro ansamblio „Gastauta“ 
archyvą.  
 
7. Pertvarkyti muziejaus 
biblioteką  
 
8. Vesti ir pildyti archyvo 
(tekstinių dokumentų, įvykių, 
asmenų, vietovardžių, 
skaitmeninių laikmenų) kartoteką 
 
9. Pildyti archyvo bylas gaunama 
medžiaga, kopijomis ir kt. 
 
10. Operatyviai pateikti medžiagą  
interesantams 
 
 
 

-  Nr. 349-1. 13 skaitmeninių vaizdų. 
-  Nr. 349-2. 29 skaitmeniniai vaizdai.  
- Nr. 349-3. 13 skaitmeninių vaizdų. 
 
 
2. Archyvo bylų teminis sąvadas papildytas 33  
naujomis bylomis.  
Užbaigtas archyvo bylų  (tekstinių dokumentų 
fondas) teminio sąvado aprašymas. 2017-04-01. 
 
3. Padarytas archyvo garso/vaizdo fondo video 
dokumentų (suskaitmenintų ir nesuskaitmenintų) 
sąrašas. 2017-05-01. 
 
4. Vlado Stašio archyvo tvarkymo atsisakyta, nes.   
 pradėtas tvarkyti A. Krasausko archyvas. 
 
 
 
 
 
7. Bibliotekos fondas papildytas 78 knygomis. 
 
 
8. Archyvo (tekstinių dokumentų, įvykių, asmenų, 
vietovardžių, skaitmeninių laikmenų) kartoteka 
papildyta: skaitmeninių laikmenų – 178 vnt., įvykių, 
asmenų, vietovardžių – 114 vnt. 
 
9. Archyvo bylos papildytos kopijomis (150 vnt.)   
 
 
10. Muziejininkai, bibliotekininkai, žurnalistai 
naudojosi 175 bylų informacine medžiaga; 24 
pavieniams asmenims suteikta informacija žodžiu ir 
telefonu; išsiųsta interesantams el. paštu 51 vnt. 
skaitmeninių vaizdų. 

V. Sarulienė 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
V. Sarulienė 
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11. Vesti garso/vaizdo fondo 
skaitmenunių laikmenų sąrašą 
 
12. Kaupti ir sisteminti 
straipsnius apie muziejų, 
muziejininkystę ir pan. 
 
13. Registruoti skaitmeninamas 
video juostas. 
 
14. Pildyti naudojamos 
archyvinės medžiagos žurnalą ir 
pateikti ketvirtines ataskaitas. 
 
15. Po kiekvieno ketvirčio 
surinkti straipsnių bibliografiją 

 
11. Papildytas 52 vnt. garso/vaizdo skaitmeninių 
laikmenų fondas  
 
12. Sukaupta ir susisteminta 105 straipsniai iš įvairios 
spaudos apie muziejų, muziejininkystę. 
 
 
13. Suregistruotos 8 skaitmeninės video juostos. 
 
 
14. Pildytas naudojamos archyvinės medžiagos 
žurnalas; pateiktos ketvirtinės ataskaitos. 
 
 
15. Metų eigoje buvo sudarinėjama straipsnių 
bibliografija. 

 
V. Sarulienė 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 
V. Sarulienė 
 
 
 

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

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

2.1.Metų eigoje atlikta muziejaus ansambliui 
priklausančių pastatų ir statinių priežiūra ir smulkus 
remontas:  
- užsandarinti neeksploatuojami (avarinės buklės) 
dvaro ansamblio pastatai: ūkvedžio namas, bravoras, 
svirnas, sandėlis;  
 

- atliktas dvaro ansamblio pastatų: viralinės (12 2m ), 

ledainės (8 2m ), administracijos pastato verandos, 

kumetyno Nr.1  (23 2m ) pastatų stogų smulkus 
remontas; 
 
- atliktas smulkus medinių tvorų remontas,  
sutvarkyta akmens mūro ir plytų tvoros dalis (7 m); 
 
- centriniuose rūmuose atlikta: Istorijos ekspozicijos  

(183 2m ), pusrūsio patalpų  (sienų – 128 2m , lubų – 

 
 
 
V. Skeirys 
V. Klišys 
 
 
V. Skeirys 
V. Klišys 
 
 
 
 
V. Skeirys 
V. Klišys 
 
N. Šniokienė 
V. Skeirys 
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2.2. 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 lapus, 
šiukšles, pasodinti ir prižiūrėti 
vienmečių gėlių klombas, rožyną, 
prižiūrėti takus, valyti sniegą. 
 
 
 
2.3. Prižiūrėti juodąsias gulbes ir 
danielius. 
 
 
2.4. Sistemingai vykdyti 
muziejaus vandentiekio, nuotekų, 
elektros, šilumos tinklų priežiūrą, 
apskaitos įrenginių patikrą, kas 
mėnesį rodmenų davinius 
perduoti kuruojančioms 
įmonėms. 
 
2.5. Organizuoti talkas dvaro 

42 2m ), pietinėje oficinoje parodų salių (sienų 510 
2m ) paruošimo, dažymo ir tvarkymo darbai; 

 
- atlikti muziejaus patalpų valymo,priežiūros  darbai 

(viso 3537,81 2m ).  
 
 
- Atlikta priešgaisrinio inventoriaus patikra. 
 
2.2. Atlikti parko ir žaliųjų vejų (27,2575 ha) 
priežiūros darbai:  
- prižiūrėta veja (4,9 ha); 
- pjautos pakelės ir grioviai (3241m) 4-5 kartus per 
sezoną; 
- šienauta pieva (7,2 ha)   2 kartus per sezoną (darbus 
nemokamai atliko UAB „Ivabaltė“); 
-  kirsti avariniai medžiai ir atžalos; 
- valyti parko grioviai (430m); 
- prižiūrėti gėlynai ir takai; 
- valytas sniegas; 
- prižiūrėti teritorijoje esantys keliai (1028m) ir 
stovėjimo aikštelės (21,3 a).  
 
2.3. Atlikti aptvaruose laikomų gyvūnų priežiūros 
darbai: elnių banda (4vnt.), 2  juodosios gulbės  (šiltu 
metų laiku laikoma tvenkinyje, o žiemą – patalpose). 
 
2.4.  Vykdyta pastatuose ir teritorijoje esančių 
vandentiekio–kanalizacijos, lietaus  vandens 
nuvedimo, vėdinimo, šilumos ir elektros ūkio sistemų 
priežiūra. Rodmenų daviniai nustatyta tvarka perduoti 
kuruojančioms įmonėms. 
 
  
 
2.5. Organizuota talka “Dvaro parkui – žalią veidą“. 

V. Klišys 
 
 
 
V. Skeirys 
D. Mickienė 
D. Vilimienė 
 
V. Skeirys 
 
V. Skeirys 
A. Jankauskas 
R. Šešelgienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Skeirys 
A. Jankauskas 
R. Šešelgienė 
 
V. Skeirys 
 
 
 
 
 
 
 
N. Šniokienė 
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parko tvarkymui. 
 
2.6. Organizuoti suvenyrų 
gaminimą, jų įsigijimą bei 
platinimą. 
 
2.7. Užprenumeruoti periodinę 
spaudą, ją komplektuoti ir 
paruošti saugojimui. 
 
2.8. Vykdyti pasiruošimo darbus 
šildymo sezonui. 
 
2.9. Vykdyti muziejaus veiklai 
būtinų prekių ir paslaugų 
pirkimus, atnaujinti ūkinį 
inventorių ir specialias priemones 
muziejaus parko priežiūrai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. Atlikti metinę muziejaus 
trumpalaikio ir ilgalaikio 
materialiojo turto inventorizaciją. 
 
2.11. Prižiūrėti muziejaus 
kompiuterinę techniką. 
 

2017-04-2? 
 
2.6. Organizuotas suvenyrų gaminimas, jų įsigijims 
bei platinimas. 
 
 
2.7. Užprenumeruota periodinė spauda, 
sukomplektuota ir paruošta saugojimui. 
 
 
2.8. Vykdyti pasiruošimo darbai šildymo sezonui. 
Rugsėjo mėn. 
 
2.9. Vykdyti muziejaus veiklai būtinų prekių ir 
paslaugų pirkimai: 
- įsigyta būtinų valymo, dezinfekavimo, 
konservavimo ir kitų priemonių eksponatų priežiūrai, 
patalpų valymui, specialių priemonių muziejaus 
parko priežiūrai, įvairių medžiagų parodų rengimui, 
edukacinei veiklai; 
- įsigyta: 1 nešiojamas kompiuteris, 1 stacionarus 
kompiuteris, 4 planšetiniai kompiuteriai, 1 
spausdintuvas;.  
- įrengtas informacinis terminalas L. Šepkos drožinių 
ekspozicijoje.  
- įsigyta vienmečių gėlių daigai. 
 
2.10. . Atlikta metinė muziejaus trumpalaikio ir 
ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. 
  
 
2.11. Pastoviai vykdoma kompiuterinės technikos 
priežiūros ir aptarnavimo darbai.   
 
2.12. Fondų saugykloje įrengti spec. stelažai 
paveikslams. 
 

V. Skeirys 
 
 
 
 
 
V. Sarulienė 
T. Daunienė 
 
 
V. Skeirys 
 
 
N. Šniokienė 
V. Skeirys 
L. Klasinskienė 
D. Kiukienė 
M. Mieliauskienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Skeirys 
 
 
 
V. Skeirys 
 
 
V. Skeirys 
V. Klišys 
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2.13. Atlikti kiti pagalbiniai darbai: salių paruošimas  
konferencijoms, renginiams, koncertams; parodų 
rengimas parodinėse salėse,   eksponatų 
perkraustymo, išmontavimo-sumontavimo darbai.  

 

 

 

V. Skeirys 
V. Klišys 
R. Slabada 

3. Kitų padalinių darbas     
 
 
 
 


