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

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS
2015 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 muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyta:
1.1. 2014 m. muziejaus veiklos ataskaita; 2015 m. muziejaus darbo
planas; 2015 m. viešųjų darbų programa; pasirengimas nacionalinei
Muziejų programai „Liaudies meno grožis“; pasirengimas
tarptautinei knygų ir tarptautinei turizmo mugėms. 2015-01-22.

N. Šniokienė

1.2. Pasiruošimas tradicinei rajono verslininkų bei rokiškėnų dvaro
parko talkai; pasirengimas tarptautinei akcijai „Muziejų naktis“;
muziejaus struktūra. 2015-04-03.

N. Šniokienė

1.3. Pasirengimas Liepos 6-osios – Valstybės dienos, Obelių „Šilo
mūšio“ 70-mečio šventėms. 2015-06-19.

N. Šniokienė

1.4. Pasirengimas Baltų vienybės dienos šventiniams renginiams,
pasirengimas tradiciniam Rokiškio klasikinės muzikos festivaliui.
2015-09-01.

N. Šniokienė

1.5. Pasirengimas Kalėdiniams renginiams; muziejaus darbo plano
2016 m. projektas. 2015-11-24.

N. Šniokienė

1.

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..

2.2. Sudaryti muziejaus parodų,
renginių bei edukacinių programų
rengimo komisiją.
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2.1. Parengti ir direktoriaus įsakymais patvirtinti muziejaus
vidaus darbo tvarką reglamentuojantys dokumentai:
- Rokiškio krašto muziejuje saugomų kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo tikrąja verte metodika, įsakymas V-06,
2015-02-11.

N. Šniokienė
D. Kiukienė

- Rokiškio krašto muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklės (nauja redakcija), įsakymas Nr. V-07, 2015-02-25.

N. Šniokienė

- Fondų apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjo pareiginiai
nuostatai, direktoriaus pavaduotojo-vyr. fondų saugotojo
pareiginiai nuostatai, įsakymas Nr. V-13, 2015-04-07.

N. Šniokienė

- Muziejaus struktūra, įsakymas Nr. V-13, 2015-04-07.

N. Šniokienė

- Muziejinių vertybių įsigijimo ir apskaitos tvarkos aprašas,
įsakymas Nr. V-18,2015-05-29.

D. Kiukienė
N. Šniokienė

- Rinkinių komplektavimo komisijos darbo reglamentas
(nauja redakcija), įsakymas Nr. V-22, 2015-06-30.

D. Kiukienė
N. Šniokienė

- Muziejaus prižiūrėtojo-kasininko pareiginiai nuostatai, įsakymas
Nr. V-27, 2015-07-16.

N. Šniokienė

2.2. Sudarytos komisijos, darbo grupės:
- Muziejaus parodų, renginių, edukacinių programų, ekskursinių
temų rengimo komisija. Įsakymas Nr. V-05, 2015-02-10.

N. Šniokienė

- Darbo grupės muziejaus projektų vykdymui. Įsakymas Nr. V-10,
2015-03-27.

N. Šniokienė

- Muziejaus rinkinių komplektavimo komisija. Įsakymas Nr.
V-16, 2015-05-06.

N. Šniokienė

- Viešųjų pirkimų organizavimo komisija. Įsakymas Nr. V41, 2015-11-13.

N. Šniokienė

- Inventorizacijos komisija. Įsakymas Nr. V-43, 2015-11-26.

N. Šniokienė

2.3. Parengtas muziejaus statutas (nauja redakcija); statutas
patvirtintas rajono savivaldybės taryboje 2015 m. lapkričio 27 d.,
sprendimas Nr. TS-221.

N. Šniokienė

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.

N. Šniokienė
N. Šniokienė

- su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, 2015-01-06,
Nr. 28-3;
- su atviru jaunimo centru „Baltų ainiai“, 2015-01-23;

N. Šniokienė

- su Zarasų rajono Sėlių kultūros bendrija „Sėla“, 2015-04-15.

N. Šniokienė

- su VšĮ Veiklių mamų klubu,2015-11-30.

N. Šniokienė

3.2. Pasirašytos: 7 – eksponatų pirkimo-pardavimo, 4 – autorių
teisių perdavimo, 4 – muziejinių vertybių dovanojimo, 6 –
muziejaus eksponatų kopijų naudojimo sutartys su leidyklomis,
paveldo institucijomis, metų eigoje.

N. Šniokienė

3.3. Per metus parengtos ir pasirašytos sutartys: 2 – paramos, 15 –
darbų, paslaugų ir prekių pirkimo-pardavimo sutartys, 7 –
praktinio mokymo sutartys, 3 – atlikėjų sutartys,5 – savanoriško
darbo sutartys, 5 – bendradarbiavimo, 4 – kitos sutartys, metų
eigoje.

N. Šniokienė

4.1. Partnerio teisėmis dalyvauti LMA
2011-2014 m. vykdomame projekte
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012
„Muziejus-mokykla-moksleivis.
Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų
nacionalinis partnerystės tinklas“:
organizuoti
ir
įgyvendinti
muziejininkų-edukatorių ( iš 6
respublikos muziejų) stažuotes pagal
numatytas projekto veiklas.

4.1. Partnerio teisėmis dalyvauta LMA ir Švietimo ir mokslo
ministerijos vykdomo projekto VP1-2.2-ŠMM-10-U-02-012
„Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“: muziejuje organizuota
stažuotė „Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo
galimybės: nuo idėjos iki rezultatų“ 5 Lietuvos muziejų
edukatoriams: iš Daugyvenės kultūros istorijos muziejausdraustinio, Kupiškio etnografijos, Pasvalio krašto, Molėtų krašto
muziejų. Parengta stažuotės programa, vaizdinė ir padaloma
medžiaga. 2015-03-16 – 20.

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė
I. Kujelė
G. Kujelis
V. Sarulienė

4.2.Vykdyti
projektus,
gavus
finansavimą iš Lietuvos Respublikos
Kultūros tarybos:
4.2.1. Renginių ciklas „Grafų virtuvės
duris atvėrus“.

4.2. Metų eigoje rengti ir įgyvendinti projektai, kuriems dalinį
finansavimą skyrė Lietuvos Kultūros taryba:

4.2.2.
Sociokultūrinis
vyksmas
Rokiškio
dvare
"Kurkime,
bendraukime, dalinkimės".

4.2.2. Šio projekto atsisakyta. Rašytas ir gavo finansavimą
projektas „Kūrybinės dirbtuvės „Pažinimo džiaugsmas“. Projektas
įgyvendintas. Gauta 2084,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-07-23 – 2015-12-10.

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

4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)
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3.1. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartys:
- su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija dėl parodos „25
Laisvės metai“ panaudos, 2015-09-10;

4.2.1. Projektas negavo finansavimo.
D. Kiukienė
Z. Mickienė

4.2.3. Katalogas „Verpimo ir audimo
įrankių rinkinys Rokiškio krašto
muziejuje“.

4.2.4.
Renginių
ciklas
Tyzenhauzų kultūros kelias".
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4.2.3. Projektas „Katalogas „Verpimo ir audimo įrankių rinkinys
Rokiškio krašto muziejuje“ įgyvendintas. Gauta 2900,00 EUR.
Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 201504-14 – 11-24.

M. Mieliauskienė
Z. Mickienė

„Grafų

4.2.4. Projektas „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias" įgyvendintas.
Gauta 5000,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir
finansinė ataskaita. 2015-02-01 – 12-30.

N. Šniokienė
Z. Mickienė

4.2.5. Ekspozicijos „Renesansas ir
Apšvietos
epocha
Rokiškyje“
sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje.

4.2.5. Projektas „Ekspozicijos „Renesansas ir Apšvietos epocha
Rokiškyje“ sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje“ įgyvendintas.
Gauta 16 000,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir
finansinė ataskaita. 2015-02-01 – 12-21.

G. Kujelis
Z. Mickienė

4.2.6.
Edukacinis
„Viduramžių
turnyras.
kalavijas“.

4.2.6. Projektas „Edukacinis renginys „Viduramžių turnyras. Roko
kalavijas“ įgyvendintas. Gauta 3000,00 EUR. Pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-02-01 – 08-01.

G. Kujelis
Z. Mickienė

renginys
„Roko

4.2.7.
Mokslinė
konferencija
„Kunigaikščių Krošinskių pėdsakai
Rokiškyje“.

4.2.7. Projektas negavo finansavimo

4.2.8. Edukacijų kambarys „Tu čia
visada laukiamas“.

4.2.8. Projektas „Tu čia visada laukiamas“ įgyvendintas. Gauta 10
000,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė
ataskaita. 2015-04-14 – 11-28.

R. Mikalajūnienė
Z. Mickienė

4.2.9.
„Eksponatų
eksponavimas“.

ir

4.2.9. Projektas „Eksponatų tyrimas ir eksponavimas“
įgyvendintas. Gauta 1981,00 EUR. Parengta ir pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-04-10 – 11-27.

L. Daščiorienė
Z. Mickienė

„Golgotos

4.2.10. Projektas „Golgotos keliu“ įgyvendintas. Gauta 1700,00
EUR. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita.
2015-04-01– 08-01.
4.2.11. Projektas negavo finansavimo

V. Kazlauskas
Z. Mickienė

4.2.12. Renginių ciklas „Pokario
pasipriešinimo kovų įprasminimas
Rokiškio rajone“.

4.2.12. Projektas įgyvendintas. Gauta 1800,00 EUR . Parengta ir
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-02-01 – 0801.

V. Kazlauskas
A. Dručkus
Z. Mickienė

4.2.13. Paroda ir prisiminimų vakaras
„Dailininkui Rimui Zigmui Bičiūnui –
70“.

4.2.13. Projektas įgyvendintas. Gauta 1000,00 EUR. Parengta ir
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-08-17 – 1210.

D. Kiukienė
Z. Mickienė

4.2.14.

4.2.14. Projektas negavo finansavimo

4.2.10.
keliu“.

Dviračių

tyrimas

žygis

4.2.11. Edukacinių renginių projektas
„Mes kartu“.

Liaudies

meno

šventė
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„Aukštaitiško ornamento melodija“.
4.2.15. XV respublikinė prakartėlių
konkursinė paroda

4.2.15. Projektas įgyvendintas. Gauta 1500,00 EUR Parengta ir
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-10-10 – 1218.

D. Kiukienė
Z. Mickienė

4.2.16. Rokiškio krašto muziejaus
internetinės svetainės papildymas
interaktyviomis
edukacinėmis
programomis.

4.2.16. Projektas įgyvendintas. Gauta 3700,00 EUR. Parengta ir
pateikta projekto veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-04-20. – 1120.

I. Kujelė
Z. Mickienė

4.3. Parengti ir pateikti projektus
Lietuvos
Kultūros
tarybai
finansuojamoms programoms:

4.3. II-jame pusmetyje rengti projektai Lietuvos Kultūros tarybai,
gavus dalinį finansavimą įgyvendinta:

4.3.1. „Rokiškio krašto muziejaus
skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir
informacijos talpinimas“.

4.3.1. „Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos
plėtimas ir informacijos talpinimas“. Gauta 4000,00 EUR.
Projektas įgyvendintas. Parengta ir pateikta projekto veiklos ir
finansinė ataskaita. 2015-04-14 – 11-27.

4.3.2. „Etnografinė ekspozicija Laisvės
kovų istorijos muziejuje Obeliuose“

4.3.2. Projektas negavo finansavimo

4.4. Parengti projektus ir teikti
paraiškas
Kultūros
paveldo
departamento
finansuojamoms
programoms:

4.4. Parengtas projektas ir teikta paraiška Kultūros paveldo
departamento finansuojamai programai:

4.4.1. „Rokiškio
įamžinimas“

vietos

4.4.1. Projektas „Rokiškio sinagogų vietos įamžinimas“
įgyvendintas. Gauta 1000,00 Eur. Parengta ir pateikta projekto
veiklos ir finansinė ataskaita. 2015-05-01– 10-01.

G. Kujelis
Z. Mickienė

4.5. Partnerio teisėmis dalyvauti
Lietuvos
Respublikos
lėšomis
finansuojamame projekte „Ugdymo
karjerai
ir
stebėsenos
modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame
lavinime ir profesiniame mokyme (I
etapas)“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01002. Projektą įgyvendina Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras.

4.5. Partnerio teisėmis dalyvauta Lietuvos Respublikos lėšomis
finansuojamame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių
sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
veikloje “Pasimatuok profesiją”. Parengta programa, projektas
reklamuotas laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ ir muziejaus el.
svetainėje.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

4.6. Parengti paraiškas ir teikti rajono
savivaldybės Strateginio planavimo ir
investicijų skyriui dėl muziejaus

4.6. Parengtos paraiškos ir teiktos rajono savivaldybės Strateginio
planavimo ir investicijų skyriui dėl muziejaus vykdomų projektų
koofinansavimo, gautas koofinansavimas 14 muziejaus projektų –

N. Šniokienė
T. Daunienė

sinagogų

L. Daščiorienė
Z. Mickienė

5. Kiti darbai

vykdomų projektų koofinansavimo
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11 133,00 Eur. Parengtos ir pateiktos koofinansavimo lėšų
finansinės ataskaitos.

4.7. Parengti projektus ir teikti
paraiškas LKT programų konkursams
2016
m,
muziejinės
veiklos
programoms įgyvendinti.

4.7. Parengti muziejinės veiklos projektai ir teiktos paraiškos LKT
2016 m. finansuojamoms programoms:
- Inovatyvių paslaugų pritaikymas Rokiškio krašto muziejaus
ekspozicijose;

J. Jurevičienė

- Tęstinis projektas „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“

N. Šniokienė

- Tęstinis projektas „Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“, skirtas
Lietuvos valstybės dienai;

G. Kujelis

- Tęstinis projektas. Ekspozicijos „Rokiškio kraštas nuo XIX a. iki
1918 m.“ sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje

G. Kujelis

- Tęstinis projektas „Tu čia visada laukiamas“

R. Mikalajūnienė

- Kultūrinės dirbtuvėlės „Įkvėpkime kūrybos“

I.Kujelė

- Tęstinis projektas „Dviračių žygis „Golgotos keliu“;

V. Kazlauskas

- Katalogas „Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose. (XIX a.
pab. – 1940 m.)“

M. Mieliauskienė

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

5.1. Kiekvieną mėnesį rengti administracijos ir skyrių vedėjų
pasitarimai muziejaus veiklos klausimams aptarti, pastoviai rengti
pasitarimai muziejaus skyrių darbuotojams.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
Skyrių vedėjai

5.2. Parengti muziejaus 2014 m.
veiklos ir statistinę ataskaitas.

5.2. Parengta ir rajono savivaldybės tarybai pateikta muziejaus
direktorės 2014 m. muziejaus veiklos ir statistinė ataskaitos; jos
patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario
27 d. sprendimu Nr. TS-33.

N. Šniokienė
T. Daunienė

5.3. Parengti muziejaus 2015 m.
veiklos planą.

5.3. Parengtas muziejaus 2015 m. veiklos planas, patvirtintas
muziejaus taryboje.

N. Šniokienė
T. Daunienė

5.4.

5.4. Parengtas 2015 m. parodų eksponavimo muziejaus parodų

D. Kiukienė

Parengti

2015

m.

parodų

eksponavimo planą.
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salėse bei muziejaus išvežamų parodų planas.

I.Kujelė

5.5. Parengti 2015 m. viešųjų darbų
planą ir sąmatą.

5.5. Parengtas 2015 m. viešųjų darbų muziejuje planas ir išlaidų
sąmata; pateikta savivaldybės administracijai.

N. Šniokienė
Z. Mickienė

5.6.
Koordinuoti
muziejaus
reprezentacinių erdvių naudojimą
įvairių institucijų mokslinio, pažintinio
ar
reprezentacinio
pobūdžio
renginiams.

5.6. Koordinuotas muziejaus reprezentacinių erdvių naudojimas
įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio
renginiams; metų eigoje muziejuje (kartu su filialais) vyko 107
renginiai.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

5.7. Rengti darbo saugos instruktažus
muziejaus darbuotojams.

5.7. Rengti darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, civilinės saugos
instruktažai muziejaus darbuotojams (pagal planą), pravesti
civilinės saugos mokymai.

V. Skeirys

5.8. Parengti 2014 m. muziejaus
lankymo statistinę analizę, pastoviai
vesti muziejaus lankymo apskaitą.

5.8. Metų eigoje pastoviai vesta muziejaus lankymo statistinė
analizė ir lankymo apskaita; atnaujintos 2015 m. muziejaus
lankomumo statistinės lentelės

L. Klasinskienė
T. Daunienė

5.9. Sudarinėti muziejaus darbuotojų
darbo grafikus.

5.9. Kiekvieną mėnesį buvo sudarinėjami muziejaus darbuotojų
darbo grafikai.

T. Daunienė

5.10. Perklausyti naujai parengtas
edukacinių programų temas, teminesedukacines ekskursijas, išanalizuoti
klaidas ir trūkumus.

5.10. Perklausyti muziejaus edukaciniai užsiėmimai: „Rankų darbo
muilo paslaptys“, „Susiūta – bet ne drabužis“.

M. Mieliauskienė

5.11. Dalyvauta darbo grupėje Rokiškio rajono strateginiam plėtros
planui iki 2022 m. parengti.

N. Šniokienė

5.12. Dalyvauta rajono kultūros ir turizmo tarybos posėdžiuose.
Metų eigoje.

N. Šniokienė

5.13. Dalyvauta darbo grupėje koncepcijai „Rokiškis – Lietuvos
Kultūros sostinė“ parengti.

N. Šniokienė

5.14. Dalyvauta Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ tarybos
posėdžiuose

N. Šniokienė

1. Metų eigoje numatoma įsigyti per
1000 vnt. naujų eksponatų

1. Metų eigoje muziejaus rinkiniai papildyti 3720 vnt. eksponatų.

Muziejininkai.

1.1. Rengti rinkinių komplektavimo

1.1. Surengti 6 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžiai, kurių

5.11. Dalyvauti Rokiškio rajono
strateginio plėtros plano iki 2022 m.
darbo grupėje.
5.12. Dalyvauti rajono kultūros ir
turizmo tarybos posėdžiuose.

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)

komisijos posėdžius. Juose svarstyti
šiuos klausimus:
1.1.1. Rinkinių komplektavimas,
muziejinių vertybių pirkimo
tikslingumas ir įkainojimas;
1.1.2. Muziejinių vertybių priskyrimas
rinkiniams;
1.1.3. Muziejinių vertybių tikrosios
vertės nustatymas;

1.1.4. Muziejaus eksponatų apskaita,
inventorinimas, skaitmeniniams;
1.1.5. Muziejaus rinkinių tikrinimas;
1.1.6. Muziejinių vertybių
konservavimas ir restauravimas.
1.1.7. Muziejinių vertybių nurašymas,
jų perkėlimas iš pagrindinio fondo į
pagalbinį.
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metu svarstyti šie klausimai:
2015-03-17, protokolas Nr.1
Pagrindinio fondo eksponatų perkėlimas į pagalbinį fondą.

Rinkinių komplektavimo
komisija

2015-03-27, protokolas Nr. 2
Eksponatų įsigijimas, skyrimas į pagrindinį ar pagalbinį fondą,
įvertinimas tikrąja verte;
Muziejuje esančių eksponatų pervertinimas tikrąja verte;
2015-05-27, protokolas Nr.3
Naujo Rinkinių komplektavimo komisijos sekretoriaus rinkimas;
Papildyto Rinkinių komplektavimo komisijos darbo reglamento
svarstymas;
Rokiškio krašto muziejaus muziejinių vertybių įsigijimo ir
apskaitos tvarkos aprašo svarstymas;
Deponuotų eksponatų grąžinimas;
Muziejuje esančių eksponatų pervertinimas tikrąja verte;
Eksponatų įsigijimas, kainos nustatymas, skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte;
Kriaunų istorijos muziejaus pagalbinio fondo eksponatų
nurašymas.

Rinkinių komplektavimo
komisija

2015-07-01, protokolas Nr. 4
Dovanotos Elenos Blažienės etnografinės kolekcijos apskaitos
klausimai;
Buvusio muziejaus filialo – Panemunėlio muziejaus (1993-2000) –
eksponatų apskaitos ir saugojimo klausimai;
LR valstybės kontrolės audito rekomendacijų aptarimas;
Eksponatų būklės aprašymo tvarka;
Eksponatų įsigijimas, kainos nustatymas, skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte.
Muziejuje esančių eksponatų pervertinimas tikrąja verte.

Rinkinių komplektavimo
komisija

2015-10-20, protokolas Nr. 5
Topografinių dokumentų rengimo tvarkos projekto svarstymas;
Muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo,
skaitmeninių vaizdų žymėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo
projekto svarstymas;
Tapybos saugyklų pertvarkymas;
Kultūros vertybių iš Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios ilgai
saugoti depozito teisėmis priėmimo klausimai;
Supažindinimas su Rinkinių tikrinimo komisijos rekomendacijomis
(patikrinimo aktu Nr. 4) dėl buvusio muziejaus filialo –
Panemunėlio istorijos muziejaus (1993-2001) – eksponatų
apskaitos;

Rinkinių komplektavimo
komisija

Rinkinių komplektavimo
komisija
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Rokiškio miesto seniūnijos perduodamo turto – Jakovo
Smuškevičiaus biusto priėmimas;
Eksponatų įsigijimas, kainos nustatymas, skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte.

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

1.2.1. Metų eigoje numatoma įsigyti
per 1000 vnt. 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.

2015-12-16, protokolas Nr.6
Rokiškio krašto muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų
skaitmeninimo, skaitmeninių bylų žymėjimo ir naudojimo tvarkos
aprašo tvirtinimas.
Eksponatų įsigijimas, kainos nustatymas, skyrimas į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įvertinimas tikrąja verte.
Muziejuje esančių eksponatų pervertinimas tikrąja verte.

Rinkinių komplektavimo
komisija

1.2.1. Metų eigoje muziejaus fondus papildė 3720 muziejinės
vertės daiktai: iš jų – 3514 vnt. - pagrindinį fondą ir 206 vnt. pagalbinį fondą. Nupirktų eksponatų skaičius – 471 vnt.; už juos
sumokėta 1569 eurai. Į muziejaus rinkinius eksponatai paskirstyti
sekančiai: IE (istorija, etnografija) 561vnt., F (fotografija) – 87
vnt., N (numizmatika) – 154 vnt., D (dailė) – 179 vnt., R (raštija) –
1951 vnt. A (archeologija) – 582 vnt., PF – 206 vnt.

Muziejininkai
Rinkinių komplektavimo
komisija

10
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)

1.3. Metų eigoje organizuoti išvykas,
ekspedicijas, kurių metu:
1.3.1. Surengti 10 dienų etnografinękraštotyrinę ekspediciją į Rokiškio
rajono seniūnijas.

1.3. Metų eigoje vykta:
1.3.1. į etnografinę ekspediciją po Rokiškio r. Tikslas – fiksuoti
išlikusį medinį paveldą, užrašyti informaciją, papildyti muziejaus
fondus etnografiniais eksponatais, paskelbti rezultatus spaudoje ir
muziejaus internetinėje svetainėje www.muziejus.rokiskyje.lt:
- į Kazliškio k.. Įsigyta 4 eksponatai. Jie eksponuoti liaudies meno
parodoje. 2015-05-01.

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

- pas Rokiškio gyventoją Algirdą Masiulį, užrašyti atsiminimai
apie jo tėvą Joną Masiulį (1904-1989), buvusį Kamajų, Rokiškio
pašto tarnautoją ir fotografą; muziejui perduoti Jono Masiulio
šeimos dokumentai, knygos, periodinių leidinių, atvirukų kolekcija,
asmeniniai daiktai; muziejaus archyvui perduoti skaitmeniniai
nuotraukų vaizdai, atsiminimai – byla Nr. 149, 424.

D. Kiukienė

- į Degsnių, Viliamiškio, Vaidlonų, Lepavos, Vilkagirio k.,
Gudbergiškio vnk.; Fiksuotos ir aprašytos senos sodybos, užrašyti
sutiktų žmonių prisiminimai ir perduoti muziejaus archyvui. Byla
Nr. 423. 2015-06-22.

D. Kiukienė
T. Daunienė
V. Sarulienė
G. Spundzevičienė

- į Steponių, Mitragalio, Maineivų, Čedasų, Daliečių k.; Fiksuotos
ir aprašytos senos sodybos, užrašyti sutiktų žmonių prisiminimai ir
perduoti muziejaus archyvui. Byla Nr. 423. Gauta 2 eksponatai.
2015-06-25.

J. Jurevičienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- į Čedasų, Papiškių, Naujasodės, Steponių k. Fiksuotos ir
aprašytos senos sodybos, užrašyti sutiktų žmonių prisiminimai ir
perduoti muziejaus archyvui. Byla Nr. 423. 2015-06-26.

J. Jurevičienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- į Kuosių, Aukštakalnių , Baušiškių k. Užfiksuotos senos sodybos.
Medžiaga perduota muziejaus archyvui. Byla Nr.423, 2015-06-30.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- į Onuškį. Peržiūrėti ir surašyti Elenos Blažienės dovanoti
istoriniai, etnografiniai eksponatai. Į aktus surašyta 346 vnt.
eksponatų. 2015-07-01-02.

D. Kiukienė
A. Lapinskaitė
L. Daščiorienė
R. Mikalajūnienė

- į Obonių k. (Kupiškio r.) pas audėją Eleną Minkevičienę.
Užfiksuoti audėjos darbai (lovatiesės, rankšluosčiai). Gauta:
audimo staklės (nepilnos), kiti eksponatai. 2015-08-26.

I. Kujelė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė

- iš Ilgalaukių k. parsigabentas kryžius ir Nukryžiuotojo skulptūros,

D. Kiukienė
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kurie buvo stogastulpyje, įrašytame į Kultūros vertybių registrą.
Kultūros vertybes perdavė Rokiškio r. Architektūros ir
paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė. 2015-10-14.

1.4. Kiti darbai

- iš Pandėlio kapinių parsigabentas medinis stogastulpis, darytas
Lionginui Bičiūnui, kraštiečio dailininko Rimo Zigmo Bičiūno
tėvui. Skulptorius Stanislovas Karanauskas. 2015-11-11.

D. Kiukienė

- Kartu su Rokiškio girininkijos girininku Ričardu Mieliausku į
žvalgomąją ekspediciją po Rokiškio, Miliūnų, Čedasų apylinkes.
Fiksuoti istoriniai objektai: Miliūnų sovietinių antinacistinių
partizanų bunkeriai, Gudiškio piliakalnis, nežinomas paminklas
Grubų miške, Eitiniškio muitinės XIX a. posto pastatas, Čedasų
dvaro pastatai, spėjama XVII a. Čedasų pilies vieta, Pirmojo
pasaulinio karo apkasai Steponių miške. Medžiaga perduota
muziejaus archyvui, DVD Nr. 494.

G. Kujelis

1.3.2. Organizuoti išvykas:
- į Panevėžio archyvą, peržiūrėti
Rokiškio
apskrities
ir
valsčių
vykdomųjų komitetų ir Rokiškio
miesto
vykdomojo
komiteto
dokumentų
fondus,
padaryti
svarbiausių dokumentų kopijas.

1.3.2. Organizuotos išvykos:

- Į Stravų kaimą (Kriaunų sen.) ir
Juodupę rinkti medžiagos apie buvusį
keltą per Sartų ežerą.

- Į Stravų kaimą (Kriaunų sen.), rinkta medžiaga apie buvusį keltą
per Sartų ežerą. 2015-05-08.

D. Žukauskienė

- Į Rokiškio ligoninę rinkti medžiagą
apie ligoninės veiklą.

- Į Rokiškio centrinę ligoninę; peržiūrėti 4 albumai, kuriuose
užrašyta ligoninės istorija. Medžiaga suskaitmeninta ir perduota
muziejaus archyvui. DVD Nr. 491, IV ketv.

V. Kazlauskas

- Kartu su kraštotyrininku Albinu Eigminu lankytasi pas seseris
Mikėnaites Aukštakalnių k. (Kamajų seniūnija). Gauti įvairūs
staliaus įrankiai, užrašyti prisiminimai apie tėvelį - medžio
meistrą, ir perduoti muziejaus archyvui. Byla Nr.314, IV ketv.

V. Kazlauskas

1.4.1. Sudaryti muziejinių vertybių
įvertinimo tikrąja verte planą 2015 m.

1.4.1. Sudarytas ir patvirtintas muziejinių vertybių įvertinimo
tikrąja verte planas. 2015-02-11, įsakymas Nr. V-06.

N. Šniokienė
L. Daščiorienė

1.4.2.
Nustatyti
tikrąją
muziejinėms vertybėms:
- įvertinti visus naujai
eksponatus (per 1000 vnt.);

1.4.2. Nustatyta tikroji vertė muziejinėms vertybėms:

Rinkinių komplektavimo
komisija

vertę
gautus

- tikrąja verte įvertinti 3720 naujai gauti eksponatai; jų vertė – 26
985,00 Eur.
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- pervertinti eksponatus, kurie bus
keliami į LIMIS;
- pervertinti deponuojamus eksponatus;
- pervertinti parodose planuojamas
eksponuoti muziejines vertybes.
1.4.3. Bendradarbiauti su kolekcininku
Aleksandru Samoilovu (Kaunas) dėl
Rokiškio miesto ir miestelių fotografijų
skaitmeninių
vaizdų
perdavimo
muziejui

- pervertinti 447 eksponatai, iš jų:
- 100 vnt. įkelta į LIMIS,
- 115 vnt. – deponuoti kitiems muziejams, institucijoms,
- 7 vnt. – eksponuoti parodose.
1.4.3. Iš kolekcininko Aleksandro Samoilovo (Kaunas) gauta
Rokiškio miesto, miestelių, dvarų skaitmeniniai vaizdai. Jie
perduoti muziejaus archyvui. DVD Nr. 490.

G. Kujelis

- Peržiūrėtos XIX a. Rokiškio dvaro archyvo bylos (RKM 3406,
3421, 3412, 4035, 402, 4027). Remiantis šiomis bylomis parengta
medžiaga „Kamajų dvaras ir miestelis XIX a. I-oje pusėje pagal
Rokiškio krašto muziejaus dokumentus“ (6 l.) ir perduota
muziejaus archyvui, Byla Nr. 70(2). I ketv

O. Mackevičienė

-Pateikta užklausa Ukrainos Nacionaliniam centriniam istorijos
archyvui dėl šiame archyve saugomo Pšezdzieckių archyvo (fondas
878). Suderintas klausimas dėl dokumentų skenavimo ir
skaitmeninių kopijų perdavimo Rokiškio krašto muziejui. I ketv.

G. Kujelis

-Pateikta užklausa „Žemaičių Alkos muziejui“ dėl Šuazėlių
fotografijų rinkinio skaitmeninių vaizdų. I ketv.

G. Kujelis

-Susisiekta su Bronium Malcium (Kaunas). Jis papasakojo apie
netoli Bagdoniškio buvusius nežinomus palaidojimus, vadintus
Gudakalniais. I ketv.

G. Kujelis

- Iš Simono Čepkausko, studijuojančio Liuveno universitete,
gautos buvusių universiteto studentų kortelių skaitmeninės kopijos.
Kortelės priklausė Felicijai, Irenai, Jonui, Leonui, Sofijai ir
Vaclavui Komorovskiams. Medžiaga patalpinta muziejaus archyve.
Byla Nr. 493, II ketv.

G. Kujelis

- Krokuvos Nacionaliniam muziejui nusiųstas prašymas dėl
Napoleono Ordos piešinio „Rokiškio dvaras. Vaizdas nuo
tvenkinio“ skaitmeninės kopijos. II ketv.

G. Kujelis

- Panevėžio kraštotyros muziejui nusiųsta užklausa dėl fotografijos
PKM F 6448 (Rokiškio miesto panorama XX a. pirmoji pusė.)
skaitmeninės kopijos gavimo. Fotografija būtų naudota tyrinėjant
Rokiškio sinagogų situaciją XX a. pirmoje pusėje projektui
„Rokiškio sinagogų vietos įamžinimas“. II ketv.

G. Kujelis

- Peržiūrėti Algimanto Bučio ir jo šeimos perduoti tarpukario

O. Mackevičienė
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Lietuvos spaudiniai. Išrinkti duomenys apie Rokiškio apskritį ir
314 lapų (kopijos) perduotos muziejaus moksliniam archyvui (byla
Nr. 199(1) ). 524 eksponatai perduoti muziejaus fondams. II ketv.
- Iš 1949 m. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientų surinkti
prisiminimai. (V. Garškos ir A. Bučiaus), medžiaga perduota
muziejaus archyvui. Byla Nr. 92.1, II ketv.

V. Kazlauskas

- Kartu su iniciatyvine grupe, įamžinančia kraštiečio
restauratoriaus Jono Zibolio (1928.-2015) atminimą, vykdytas Jono
Zibolio kūrybinio palikimo perdavimas Rokiškio krašto muziejaus
archyvui. Byla Nr. 425, III ketv.

V. Kazlauskas

- Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui pateiktas
prašymas dėl K. Tyzenhauzų piešinių skaitmeninių kopijų, III
ketv.

G. Kujelis

- Rinkta informacija apie grafus Tyzenhauzus XIX a. periodikoje,
skelbtoje Varšuvos universiteto skaitmeninėje bibliotekoje;
medžiagos skaitmeninės kopijos perduotos muziejaus archyvui.
Byla Nr. 70(1), IV ketv.

G. Kujelis

2.1.1. Numatoma išrašyti per 110
eksponatų priėmimo aktų.

2.1.1. 2015 m. muziejininkai surašė 98 eksponatų priėmimo aktus
naujai gautoms muziejinėms vertybėms.

Muziejininkai

2.1.2. Metų eigoje numatoma įsigyti
per 1000 eksponatų;
į muziejaus
gaunamų eksponatų knygą (GEK)
įrašyti visas muziejines vertybes ,
kurioms 2015 m. išrašyti priėmimo
aktai.

2.1.2. Į pirminės apskaitos knygas (GEK) įrašyti 3720 vnt. naujai
gautų eksponatų. Knygose atžymėtos eksponatų nuolatinio
saugojimo vietos.

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

2.2.1. Sudaryti 2015 m. numatomų
suinventorinti muziejinių vertybių
sąrašą.

2.2.1. Sudarytas 2015 m. numatomų suinventorinti muziejinių
vertybių sąrašas.

L. Daščiorienė

2.2.2. 2015 m. suinventorinti 1000 vnt.
muziejinių vertybių:
- dokumentai ir spaudiniai (iki 1940
m.) – 400 vnt.;
- dokumentai ir spaudiniai (iki 1990m.)

2.2.2. Metų eigoje suinventorinta 560 vnt. muziejinių vertybių:

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

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)
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– 100 vnt.;
- skulptūros, etnografiniai daiktai – 250
vnt.;
- fotografijos – 250 vnt.

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

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

- I/E istorija/etnografija – 115 vnt.

G. Spundzevičienė

- F (fotografijos) Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose – 211
vnt.
- D ( dailė) - 234 vnt.

L. Urbonienė

2.3. Naujai gautiems
eksponatams išrašytos sisteminės ir
topografinės kartotekos kortelės – 3720 vnt.; jose atžymėtos
eksponatų nuolatinio saugojimo vietos.

A. Lapinskaitė

2.4. Kriaunų istorijos muziejuje išrašytos 440 sisteminės kartotekos
kortelės.
2.4.1. Nurašyta 18 Kriaunų istorijos muziejaus pagalbinio fondo
eksponatų (2015-05-27 Rinkinių komplektavimo komisijos
posėdžio protokolas Nr.3).

D. Žukauskienė

2.4.2. -2.4.3 Dėl prastos būklės iš pagrindinio fondo į pagalbinį
fondą perkelta 90 vnt. Rokiškio krašto muziejaus eksponatų ir 101
vnt. Kriaunų istorijos muziejaus eksponatų (2015 m. gegužės 8 d.
Rokiškio rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-132; 2015 m.
gegužės 26 d. LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-330).

Rinkinių komplektavimo
komisija

2.5.1. Atrinkti eksponatus, reikalingus
muziejaus
parodoms,
ekspozicijų
papildymui.

2.5.1. Atrinkti eksponatai, reikalingi muziejaus parodoms,
ekspozicijų
papildymui,
edukacinėms
programoms;
muziejininkams išduoti 1016 eksponatai.

L. Daščiorienė
A. Lapinskaitė

2.5.2. Deponuoti eksponatus kitiems
respublikos muziejams.

2.5.2 . Deponuoti eksponatai šiems muziejams:
Alytaus kraštotyros muziejui – 101 vnt. (2015-03-12, aktas Nr. 1)
Bažnytinio paveldo muziejui – 4 vnt. (2015-06-16, aktas Nr. 4)
Kupiškio etnografijos muziejui – 36 vnt.(2015-10-16, aktas Nr. 910)
Mažeikių muziejui – 50 vnt. (2015-11-10, aktas Nr. 11)

D. Kiukienė

- Pratęstas deponavimo laikas šiems muziejams ir įstaigoms:
Zarasų krašto muziejui – 15 vnt., gautas muziejaus patikslinimo
2015-06-03 raštas Nr. S(1.17)-52
Kupiškio etnografijos muziejui – 7 vnt.
LR Prezidento kanceliarijai – 8 vnt.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijai – 1 vnt.

D. Kiukienė

2.3. Metų eigoje numatoma išrašyti
1000 vnt. sisteminės kartotekos
kortelių, 1000 vnt. – fotografinės
kartotekos kortelių.

2.4.1. Nurašyti 24 Kriaunų istorijos
muziejaus
pagalbinio
fondo
eksponatus.
2.4.2. Perkelti iš pagrindinio fondo į
pagalbinį fondą 88 Kriaunų istorijos
muziejaus eksponatus.

G. Spundzevičienė

Rinkinių komplektavimo
komisija

2.4.3. Perkelti iš pagrindinio fondo į
pagalbinį fondą 30 Rokiškio krašto
muziejaus eksponatų.
2.5. Kiti darbai
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- Pasiskolinta eksponatų iš kitų muziejų (pratęstas deponavimas):
Iš Lietuvos dailės muziejaus – 47 vnt.
Iš Trakų istorijos muziejaus – 33 vnt.
Iš Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus – 2 vnt.

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra

D. Kiukienė

- Deponuoti eksponatai iš kitų įstaigų, asmenų:
Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios – 30 vnt.
Iš Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebono
Eimanto Noviko – 25 vnt.
Iš Romo Kundelio – 22 vnt.
Iš Petro Kulikausko – 18 vnt.

D. Kiukienė

2.5.3.
Atsižvelgiant į
Lietuvos
Respublikos Kultūros ministro 2015 m.
sausio 7 d. įsakymą Nr. ĮV-3
patvirtintą
Muziejuose
saugomų
kilnojamųjų
kultūros
vertybių
vertinimo tikrąja verte metodiką
parengti ir patvirtinti Rokiškio krašto
muziejaus eksponatų vertinimo tikrąja
verte metodiką.

2.5.3 Parengta ir 2015 m. vasario 11 d. Rokiškio krašto muziejaus
direktorės įsakymu Nr. V-06 patvirtinta Rokiškio krašto muziejuje
saugomų kilnojamųjų vertybių vertinimo tikrąja verte metodika.

N. Šniokienė
D. Kiukienė

2.5.4. Baigti perimti Elenos Blažienės
dovanotą
muziejinių
vertybių
kolekciją.

2.5.4 Vykta į Onuškio kultūros centrą perimti Elenos Blažienės
dovanotų istorijos, etnografijos eksponatų. Į aktus surašyta 346 vnt.
eksponatų, jie įvertinti tikrąja verte (4129,00 Eur.). Onuškio
kultūros centre eksponuojami eksponatai (418 vnt.), surašyti į
laikino depozito aktus.

D. Kiukienė
J. Jurevičienė
A. Lapinskaitė
R. Mikalajūnienė
L. Daščiorienė

3. Naujai gautus eksponatus nuvalyti,
įvokuoti,
aplenkti,
patalpinti
į
nuolatines
saugojimo
vietas
–
saugyklas; atlikti profilaktiką visose
muziejaus
saugyklose
(valyti
eksponatus, spintas, profilaktiškai
dezinfekuoti audinius

3.1. Naujai gauti 3720 vnt. eksponatų nuvalyta, įvokuota, aplenkta,
patalpinta į nuolatines saugojimo vietas – saugyklas; atlikta
profilaktika visose muziejaus saugyklose.
Atlikti valymo ir dezinfekcijos darbai visose saugyklose,
profilaktiškai dezinfekuota 1700 vnt. etnografijos eksponatų

A. Lapinskaitė
R. Mikalajūnienė

3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

3.1. Sudaryti
tikrinimo planą.

muziejaus

rinkinių
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3.1. Sudarytas 2015 m. muziejaus rinkinių tikrinimo planas ir
patvirtinta Rinkinių tikrinimo komisija (2015 m. vasario 6 d.
muziejaus direktorės įsakymas Nr. V-02).

L. Daščiorienė
N. Šniokienė

3.1.2. Metų eigoje buvo patikrinta:
3.1.2. Patikrinti rinkinius:
- Dokumentai nuo 1990 m. Patikrinta 16 grupių – 152 vnt.
eksponatų. (Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 1, 2015-03-27).

Rinkinių tikrinimo
komisija

- spaudinius (nuo 1990 m.);

- Spaudiniai nuo 1990 m. (Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 6,
2015-12-21).

Rinkinių tikrinimo
komisija

- etnografinius daiktus;

-Etnografijos eksponatai; patikrinta 1700 vnt.

Rinkinių tikrinimo
komisija

- eksponatus iš brangiųjų metalų,
ginklus;

- Eksponatai iš brangiųjų metalų (591 vnt. eksponatų) ir ginklai
(180 vnt. eksponatų) - (Eksponatų patikrinimo aktas Nr. 5, 201512-19).

Rinkinių tikrinimo
komisija

- archeologinius radinius ir Mykolo
Riomerio memorialinį fondą ( Kriaunų
istorijos muziejaus rinkiniuose);

- Kriaunų istorijos muziejuje patikrinta: namų apyvokos daiktai –
142 vnt.; archeologijos eksponatai – 46 vnt.; Viliaus Kazanavičiaus
memorialinis fondas – 23 vnt.; Mykolo Riomerio memorialinis
fondas – 13 vnt.; spaudiniai – 44 vnt.; dokumentai – 56 vnt.;
fotografijos 84 vnt.; (Kriaunų istorijos muziejaus eksponatų
patikrinimo aktas Nr. 7, 2015-12-22).

Rinkinių tikrinimo
komisija

- etnografijos rinkinį (esantį Laisvės
kovų istorijos muziejuje Obeliuose)

- Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose patikrinta 448
eksponatai, esantys ekspozicijoje (Laisvės kovų istorijos muziejaus
Obeliuose eksponatų patikrinimo aktas Nr.8, 2015-12-22).

Rinkinių tikrinimo
komisija

- dokumentus (nuo 1990 m.);

3.1.3. Patikrinti depozito teisėmis saugomi eksponatai:
- Lietuvos dailės muziejaus (patikrinimo aktas Nr. 2, 2015-05-08).
- Trakų istorijos muziejaus (patikrinimo aktas Nr. 3, 2015-05-08).
- Buvusio muziejaus filialo, Panemunėlio istorijos muziejaus
(1993-2001) eksponatai (patikrinimo aktas Nr. 4, 2015-08-20).

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

3.2.1. Restauruoti Prano Gudyno
restauravimo centre 6 eksponatus –
liaudies tapytojos M. Bičiūnienės
(1910-2009) darbus (gavus metų eigoje
projektinį finansavimą)

3.2.1. P. Gudyno restauravimo centrui perduota restauruoti:
6 – liaudies tapybos (Monikos Bičiūnienės paveikslai), 2015-04-22
aktas Nr.2;
39 vnt. archeologinių radinių iš 2014 m. vykdytų archeologinių
tyrimų senojoje Rokiškio dvarvietėje (kokliai, jų fragmentai,
vinys), 2015-09-03 aktas Nr. 3 ir 2015-10-15 Nr.4.

Rinkinių tikrinimo
komisija
Rinkinių tikrinimo
komisija
Rinkinių tikrinimo
komisija

L. Daščiorienė
G. Kujelis
L. Daščiorienė
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3.2.2. Metų eigoje konservuoti
etnografijos eksponatus:
- batsiuvio įrankius – 23 vnt.;
- brauktuvai – 23 vnt.;
- staliaus, dailidės įrankius – 30 vnt.;
- namų apyvokos daiktus – 20 vnt.;
- kultuves, kočėlus – 14 vnt.;
- piestas – 17 vnt.;
- šaukštus – 15 vnt.

3.2.2 Metų eigoje konservuota 150 vnt etnografijos eksponatų:
- batsiuvio įrankiai – 25 vnt.;
- brauktuvai – 20 vnt.;
- staliaus, dailidės įrankiai – 30 vnt.;
- namų apyvokos daiktai – 20 vnt.;
- kultuvės, kočėlai – 15 vnt.;
- piestos – 15 vnt.;
- šaukštai – 20 vnt.
- skulptūros – 5 vnt.

R. Mikalajūnienė

3.2.3. Parengti archeologinių radinių
(perduotų muziejui iš 2009-2014 m.
vykdytų
archeologinių
tyrimų)
konservavimo planą.

3.2.3. Remiantis archeologės Romos Songailaitės (Klaipėda)
Rokiškio dvaro sodybos teritorijos (Rokiškio miesto istorinės
dalies) detaliųjų archeologinių tyrimų 2014 m. ataskaita, parengtas
archeologinių radinių, perduotų muziejui, restauravimo,
konservavimo planas. Pagal jį numatyta 2016 m. P. Gudyno
restauravimo centre restauruoti per 40 vnt. eksponatų.

G. Kujelis

3.2.4. Restauruoti partizanų archyvo
(saugomo Laisvės kovų istorijos
muziejuje Obeliuose) dokumentus VU
bibliotekos restauravimo centre.

3.2.4. Vilniaus universiteto bibliotekos restauravimo skyriuje
restauruotas partizanų vado Balio Vaičėno rašytinis palikimas (247
lapai), priklausantis asmeninei Andriaus Dručkaus kolekcijai.
Restauruota asmeninėmis A. Dručkaus lėšomis.

A.Dručkus

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

3.3. Muziejuje nėra restauravimo
tarybos.

3.3. 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;
ekspozicijose
atvirus
eksponatus
pritvirtinti,
atitverti
juostelėmis;
saugyklas vėdinti, pagal poreikį
dezinfekuoti. Muziejuje yra 12
saugyklų, 45 ekspozicijų salės; apie
eksponatų būklę ir jų saugojimo
sąlygas teikti išvadas ir pasiūlymus.

3.4.1. Pastoviai tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos: stebėta
eksponatų būklė, temperatūros ir drėgmės režimas.
Pastoviai buvo atliekama profilaktika visose muziejaus saugyklose
(valyti ir dezinfekuoti eksponatai, spintos, lentynos, patalpos;
valyti ir vėdinti etnografijos eksponatai. Rinkinių komplektavimo
komisijai teiktos išvados apie saugojimo sąlygas. Muziejuje yra
12 saugyklų, 45 ekspozicijų salės.

R. Mikalajūnienė

- Organizuota muziejaus buities skyriaus – valstiečio sodybos
pastatų apžiūra, surašytas apžiūros aktas „Dėl valstiečio sodybos
pastatų būklės pagerinimo“ , 2015- 05-08.

D. Kiukienė

- Tvarkyta profesionaliosios skulptūros saugykla: pakeistos
lentynos, nuvalyti eksponatai, tikslinta jų metrika, susitarta su
skulptoriumi Gediminu Žukliu dėl Leono Žuklio skulptūrų
konservavimo. 2015 m. liepos mėn.

A. Lapinskaitė
V. Klišys
D. Kiukienė
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- Pertvarkyta etnografijos saugykla (buvęs dvaro kumetynas) ir joje
saugomi istorijos-etnografijos eksponatai: eksponatai sugrupuoti,
nuvalyti, kai kurie perkelti į valstiečio sodybos pastatus: klėtis,
dūminę pirkią.
Rinkinių komplektavimo komisijai surašyti pasiūlymai dėl buvusio
Panemunėlio istorijos muziejaus eksponatų apskaitos ir saugojimo.
2015 m. rugpjūčio mėn..

R. Mikalajūnienė
A. Lapinskaitė
V. Skeirys
D. Kiukienė

R. Mikalajūnienė
3.4.2.
Organizuoti
sanitarines
dienas
saugyklose.

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

kas
mėnesį
ekspozicijose,

3.4.2. Kiekvieną mėnesį organizuotos
ekspozicijose ir eksponatų saugyklose.

sanitarinės

dienos

3.4.3. Įvertinti naujai gautų eksponatų
būklę, pagal galimybes išvalyti, atlikti
prevencinį konservavimą; pagal poreikį
juos dezinfekuoti, tinkamai įvokuoti,
paruošti nuolatiniam saugojimui.

3.4.3. Naujai gauti eksponatai nuvalyti, įvokuoti, aplenkti,
patalpinti į nuolatines saugojimo vietas – saugyklas pagal
muziejuje nustatytą eksponatų saugojimo sistemą.

A. Lapinskaitė
R. Mikalajūnienė
V. Apuokienė
L. Urbonienė

3.4.4.
Pertvarkyti
topografinę
kartoteką, perkelti ją į muziejaus
saugyklas.

3.4.4. Į muziejaus dokumentų, spaudinių, ginklų
perkelta topografinė kartoteka, metų eigoje.

Fondų apskaitos ir
saugojimo skyrius

1.1. Siekti, kad 2015 m. muziejuje,
muziejaus edukacinėse programose,
renginiuose kilnojamose parodose
apsilankytų 50 000 lankytojų:
- Rokiškio krašto muziejuje – 45 000;
- Kriaunų istorijos muziejuje – 1000;
- Laisvės kovų istorijos muziejuje
Obeliuose – 1600;
- kilnojamose parodose – 3 000;
- iš jų dalyvautų edukacinėse
programose – 10 000;
- muziejaus internetinę svetainę
aplankytų – 150 000.

1.1. Muziejuje (kartu su padaliniais) 2015 m. pabuvojo 50716
lankytojų. Iš jų : Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijose – 15757,
edukacinėse programose – 12758, muziejaus renginiuose - 8872
lankytojai; kituose renginiuose, vykusiuose muziejaus erdvėse –
5980 lankytojų. Kriaunų istorijos muziejaus ekspozicijas ir parodas
aplankė 975 lankytojai, muziejaus edukacinėse programose
dalyvavo 257 lankytojai, muziejaus renginiuose – 354 lankytojai ir
kituose renginiuose, vykusiuose muziejuje - 685 lankytojai.
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose ekspozicijas ir parodas
aplankė 3641 lankytojas, muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose
dalyvavo 1306, kituose renginiuose, vykusiuose muziejuje - 131
lankytojas.

1.2. Garantuoti tinkamą muziejaus
lankytojų aptarnavimą. Pravesti 300
ekskursijų muziejuje, 90 ekskursijų
aptarnauti su audiogidais.

saugyklas

1.2. Muziejuje 2015 m. (kartu su padaliniais) aptarnautos 423
lankytojų grupės (ekskursijos). Iš jų: 355 suaugusiųjų grupės, 68
moksleivių grupės. Muziejininkai gido paslaugas suteikė 356

Muziejininkai
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lankytojų grupėms, 67 lankytojų grupėms suteiktos audiogido
paslaugos.
1.3. Muziejaus internetinę svetainę (tame tarpe ir virtualiąsias
parodas) aplankė 69 288 lankytojai, iš jų originalių lankytojų – 19
176.

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos skirtos,
kur ir kada vyko)

2. Koordinuoti muziejaus edukacinių
užsiėmimų įgyvendinimą: lankytojams
pristatyti 5 edukacines programas,
kurias sudaro 39 temos. Metų eigoje
pravesti 500 edukacinių užsiėmimų
pagal muziejaus parengtas edukacinių
programų temas:
2.1. Vesti edukacinės programos
„Rokiškio praeitis“ užsiėmimus:

2. Metų eigoje muziejuje (ir padaliniuose) lankytojai galėjo
dalyvauti 5 edukacinėse programose; pagal parengtas 46 temas
pravesti 483 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose pabuvojo 14 141
lankytojas:

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

2.1.1. 18 užsiėmimų 1-6 kl. mokiniams, ekspozicijoje ir buities
skyriuje, II-IV ketv.

V. Kazlauskas
I. Kujelė
G. Kujelis

2.1.2. „1863 m. sukilėlių stovykla”- 610 kl. mokiniams, muziejaus parke;

2.1.2. 2 užsiėmimai 6-10 kl. mokiniams, muziejaus parke, II-IV
ketv.

G. Kujelis

2.1.4. 5 užsiėmimai moksleiviams ir suaugusiems, mokyklose,
bibliotekoje, bendruomenėje, I ketv.

G. Kujelis, V. Sarulienė

2.1.6. 1 užsiėmimas, mokniams, Plunksnočių miške, II ketv.

V. Kazlauskas

2.1.7. 5 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje, II-IV

G. Spundzevičienė

2.1. Pravesti
užsiėmimai:

edukacinės

programos

„Rokiškio

praeitis“

2.1.3. „Ką mena Nepriklausomybės
aikštė – Rokiškio miesto širdis?”, 1-9
kl. mokiniams, senamiestyje;
2.1.4. „Vasario 16-oji. Kas ji mums?”,
1-4 kl. mokiniams, ekspozicijoje;
2.1.5. „Pasisvečiuokime rokiškėnų
tarpukario
Lietuvos
ministrų
pirmininkų tėviškėse”, vyresnių kl.
mokiniams, Rokiškio r.;
2.1.6. „Keliaukime pokario partizanų
kovų ir žūties vietomis”, 4-12 kl.
mokiniams, Rokiškio r.;
2.1.7. „Slaptoji lietuviška mokykla“, 3-

9 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje;
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ketv.

2.1.8. Dviračių žygis „Golgotos keliu“,
vyresnių kl. mokiniams, Rokiškio
rajone;

2.1.8. 5 dviračių žygiai maršrutu Rokiškis–Obeliai–Rokiškis, II-III
ketv.

V. Kazlauskas

2.1.9. „Žeminių paslaptis atskleidus“,
5-12 kl. mokiniams, Obelių šile.

2.1.9. 7 užsiėmimai moksleiviams ir suaugusiems, Obelių šile,
Plunksnočių miške, Rokiškio krašto laisvės kovotojų kovos ir
žūties vietose, II-III ketv.

A. Dručkus
G. Kujelis
V. Kazlauskas

2.1.10. „Išsaugota tiesa“, moksleiviams
ir
suaugusiems,
muziejaus
ekspozicijoje

2.1.10. 4 užsiėmimai, suaugusiems ir moksleiviams, I-IV ketv.

A. Dručkus

2.2. Vesti edukacinės programos
„Senieji amatai“ užsiėmimus:

2.2. Pravesti edukacinės programos „Senieji amatai“ užsiėmimai:

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

2.2.1. 254 užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, edukacinėje
klasėje, I-IV ketv

L. Klasinskienė
V. Sarulienė

2.2.2. „Senovė žalvariu prabyla” - 5-11
kl. mokiniams, muziejaus, edukacinėje
klasėje;
2.2.3. „Medžio paslaptys”, 3-9 kl.
mokiniams, edukacinėje klasėje;

2.2.2. 22 užsiėmimai, mokiniams ir suaugusiems, muziejaus
edukacinėje klasėje, parke, I-IV ketv

G. Kujelis

2.2.3. 8 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje,
ekspozicijoje, I-IV ketv.

R. Kaminskas

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

2.2.4. 12 užsiėmimų mokiniams ir suaugusiems, edukacinėje
klasėje, I-IV ketv

R. Mikalajūnienė

2.2.5. „Rankinės istorija”, vaikams ir
suaugusiems,
Kriaunų
istorijos
muziejuje;

2.2.5. 11 edukacinių programų vaikams ir suaugusiems, Kriaunų
istorijos muziejuje, I-IV ketv

D. Žukauskienė

2.2.6. „Mano tėvelis buvo kalvelis“, 210 kl. mokiniams, kalvėje;

2.2.6. 1 užsiėmimas, 2-10 kl. mokiniams, kalvėje, IIketv.

V. Kazlauskas

2.2.9. 8 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje, II-IV

O. Mackevičienė

2.2.7. „Gobeleno audimas“, 4-7 kl.
mokiniams, edukacinėje klasėje.
2.2.8. „Inkilėlių gaminimas” - 5-11 kl.
mokiniams,
edukacinėje klasėje,
muziejaus parke;
2.2.9. „Žvakių liejimas” – 3-9 kl.

mokiniams, edukacinėje klasėje.
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ketv.

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

2.2.10. 1 užsiėmimas - 5-8 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje, I
ketv.

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

2.2.11. 3 užsiėmimai 3-9 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje, IV
ketv.

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

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

2.3.1.
„Grafai
Tyzenhauzai
–
mokslininkai, rašytojai, mecenatai”, 912
kl.
mokiniams,
muziejaus
ekspozicijose, parke, Rokiškio mieste
ir šv. Mato bažnyčioje;

2.3.1. 2 užsiėmimai 9-12 kl. mokiniams, muziejaus ekspozicijose,
parke, Rokiškio mieste ir šv. Mato bažnyčioje, I ketv.

G. Spundzevičienė
D. Kiukienė

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

2.3.2. 10 užsiėmimų vyresniųjų kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje, išvyka po dvarus ir palivarkus, I-IIketv.

G. Spundzevičienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė

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

2.3.3. 9 užsiėmimai, 7 – 12 kl. mokiniams ir suaugusiems,
muziejaus edukacinėje klasėje, I-IV ketv

M. Mieliauskienė
R. Mikalajūnienė
G. Spundzevičienė
D. Kiukienė

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

2.3.4. 1 užsiėmimas, vyresnių klasių mokiniams ir suaugusiems,
muziejaus dvarų kultūros istorijos ekspozicijoje, IV ketv

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
V. Sarulienė

2.3.5. „Kriaunų bažnyčios lobyną
atvėrus”, moksleiviams ir suaugusiems,
Kriaunų istorijos muziejuje.

2.3.5. 7 edukacinės programos, vaikams ir suaugusiems, Kriaunų
istorijos muziejuje, I-IV ketv

D. Žukauskienė

2.4. Vesti etnokultūrinės programos
užsiėmimus:

J. Jurevičienė
I.

Kujelė

R. Mikalajūnienė
L. Klasinskienė

.
2.4. Pravesti etnokultūrinės programos užsiėmimai:

kl.

2.4.1. 3 užsiėmimai, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje, II ketv.

L. Klasinskienė

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

2.4.2. 5 užsiėmimai, 1-7 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje, I-III
ketv.

G. Spundzevičienė

2.4.1. „Lino kelias“, 1-7
mokiniams, dūminėje pirkioje;
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2.4.3. „Aukštaitiški kryžiai ir jų
kūrėjai“,5-8 kl. mokiniams, muziejaus
parodų salėje;

2.4.3. 4 užsiėmimai 5-8 kl. mokiniams, muziejaus parodų salėje, IIV ketv

G. Spundzevičienė
D. Kiukienė

2.4.4. „Aukštaitiškų juostų pynimas“,
1-7 kl. mokiniams, edukacinėje
klasėje;

2.4.4. 3 užsiėmimai 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje, I-III
ketv.

L. Klasinskienė

2.4.5. „Mergvakario godos” - 9-12 kl.
mokiniams, suaugusiems, muziejaus
buities
skyriaus
etnografiniuose
pastatuose.

2.4.5. 1 užsiėmimas - suaugusiems, muziejaus buities skyriaus
etnografiniuose pastatuose, III ketv.

V. Sarulienė

2.4.6. „Auksinia abalia jieškajimas” 16 kl. mokiniams, dūminėje pirkioje ir
mokyklose;

2.4.6. 1 užsiėmimas mokiniams, edukacinėje klasėje, IV ketv.

G. Spundzevičienė

2.4.7.
„Oi,
jūs
žolynai,
žali
žaliuonėliai”
mokiniams
ir
suaugusiems,
dūminėje
pirkioje,
edukacinėje klasėje;

2.4.7. 4 užsiėmimai mokiniams ir suaugusiems, dūminėje pirkioje,
edukacinėje klasėje, II-III ketv.

V. Sarulienė

2.4.8. Pasaka-edukacija „Vilkas, ožka
ir ožiukai” darželinukams, 1-6 kl.
mokiniams,
klėtyje,
edukacinėje
klasėje, darželiuose ir mokyklose.

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

V. Sarulienė

2.5. Vesti edukacinės programos
„Kalendorinės šventės” užsiėmimus:

2.5. Pravesti edukacinės programos „Kalendorinės šventės”
užsiėmimai:

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

2.5.1. 11 užsiėmimų vaikams ir suaugusiems, edukacinėje klasėje,
mokyklose, II ketv.

G. Spundzevičienė
L. Klasinskienė

2.5.3. „Puoškime Kalėdų eglutę
šiaudiniais
žaislais“,
1-7
kl.
mokiniams, edukacinėje klasėje;

2.5.3. 6 užsiėmimai 1-7 kl. mokiniams, edukacinėje klasėje, I-IV
ketv.

L. Klasinskienė
R. Kaminskas

2.5.4. „Aukštaitiški kūčių valgiai ir
papročiai”, vaikams ir suaugusiems,

2.5.4. 11 užsiėmimų vaikams ir suaugusiems, edukacinėje klasėje,
III ketv.

L. Klasinskienė

2.5.2. „Kalėdų rytą prakartėlėj
kūdikėlis gimė“, 1-5 kl. mokiniams,
edukacinėje klasėje;
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edukacinėje klasėje;
2.5.5. „Ed', ralio”, 1-5 kl. mokiniams,
parke.

2.5.5. 1 užsiėmimas, 1-5 kl. mokiniams, parke, II ketv.

2.6. Parengti ir vesti
edukacinius užsiėmimus:

2.6. Parengti
užsiėmimai:

naujus

2.6.1.
„Aukštaitiško
ornamento
melodija“, moksleiviams parodoje
„Aukštaitiško ornamento melodija“.

ir

lankytojams

pristatyti

nauji

V. Sarulienė

edukaciniai

2.6.1. 5 užsiėmimai, moksleiviams, muziejuje, akcijos „Šeimų
savaitgaliai“ metu, II-III ketv.

I. Kujelė

2.6.9. 3 užsiėmimai „Užgavėnių kaukės mįslė”, vaikams ir
suaugusiems, Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, Rokiškio
Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriuje, I ketv.

V. Sarulienė

2.6.10. 12 užsiėmimų „Gyvosios archeologijos pamokos”,
moksleiviams ir suaugusiems, senojo dvaro vietoje, II-III ketv.

V. Kazlauskas
G. Kujelis

2.6.11. 1 edukacinis užsiėmimas „Mediniai liaudies muzikos

V. Sarulienė

2.6.2. „Daiktų sakralumas buityje“,
moksleiviams parodoje „Aukštaitiško
ornamento melodija“.
2.6.3. Parengti edukacinį kampelį
vaikams
parodoje
„Aukštaitiško
ornamento melodija“.
2.6.4. „ Sekminės
šventė“, 1-8 kl.
muziejaus kieme.

– piemenėlių
moksleiviams,

2.6.5. „Baltas oželis sniegelį šaukia, šv.
Martynas tvartus uždaro“, pradinių kl.
mokiniams.
2.6.6.
„Belaukiant
sugrįžtančios
saulės“, pradinių kl. mokiniams.
2.6.7. „1949 m. vasario 16-osios
signatarų gimtinės“, vyresniųjų kl.
mokiniams.
2.6.8. „Kuparą pravėrus”, Kriaunų
istorijos
muziejaus
ekspozicijoje,
vyresniųjų kl. moksleiviams.
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instrumentai“, dūminėje pirkioje, vaikams ir suaugusiems šventės
metu, III ketv.
2.6.12. 1 edukacinis užsiėmimas „Atviruko istorija“, Rokiškio
policijos komisariate, I-IV ketv.
2.7. Vesti
ekskursijas:

parengtas

edukacijas-

I.Kujelė

2.7. Vestos edukacinės ekskursijos:

2.7.1. „Senosios Rokiškio kapinės“;
2.7.2. „Žydų paveldas Rokiškyje“.

2.7.2. 1 ekskursija JAV litvakų palikuonims, III ketv.

G. Kujelis

2.8. Tobulinti ir papildyti edukacinius
užsiėmimus:
- „Vasario 16-oji. Kas ji mums?“

2.8. Atnaujintas edukacinis užsiėmimas bei papildytas medžiaga
apie Rokiškio istoriją,rokiškėnų kelią į Nepriklausomybę.

V. Kazlauskas

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

2.9.1. Pristatyta paroda „Aukštaitiško ornamento melodija“, vyko
edukacinės programos buities skyriaus etnografiniuose pastatuose,
2015-06-06;
2.9.2. Kartu su VšĮ „Veiklių mamų klubu“ suorganizuotas pirmasis
„Mamyčių turgelis“; muziejaus kieme lankytojams pristatytas
naujas žaidimas „Kroketas“, 2015-06-14;

2.9.3. Muziejaus liaudies buities skyriaus etnografiniuose
pastatuose vyko edukacinė diena šeimoms, buvo demonstruojami
edukaciniai užsiėmimai „Prosenelių vaikystė“, „Senovė žalvariu
prabyla“, 2015-07-05;
2.9.4. Šeimoms pristatytas muziejuje naujai įrengtas vaikų
žaidimų kampelis, vyko programa „Vaikystės žaislai“, edukacinis
užsiėmimas „Medžio paslaptys“, 2015-07-18;
2.9.5. Pramogos dvaro parke: šaudymas iš lanko, kroketas,
ekskursija po parką, edukacinis užsiėmimas „Medžio paslaptys“,
2015-08-08;

2.9.6. Minint Mokslo ir žinių dieną šeimoms pristatytas edukacinis

D. Kiukienė
I. Kujelė
G. Kujelis
M. Mieliauskienė
I. Kujelė
J. Jurevičienė
G. Kujelis
G. Kujelis
D. Kiukienė
I. Kujelė

R. Mikalajūnienė
G. Spundzevičienė
R. Kaminskas
R. Vanagienė
D. Kiukienė
I. Kujelė
V. Kazlauskas
R. Kaminskas
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užsiėmimas „Įdomioji mokykla“, 2015-09-01;

2.9.7. Miesto šventės metu šeimos pakviestos į edukacinę
programą „Oj, jūs žolynai, žali žaliuonėliai“, gyvųjų kilimų
„Baltiški ženklai“ kūrimą ir eksponavimą muziejaus aikštėje, 201509-19.

2.9.8. Įvykdytų projektų pristatymo renginį „O vis dėlto muziejuje
įdomu“, kurio metu vyko edukacija-ekskursija „Vaiduokliukų
netvarkos paieška“ , žaidimai interaktyviame žaidimų kambaryje.
Renginio partneris – Bajorų lėlių teatras „ČIZ“, 2015-12-10.

- Dviračių žygis „Golgotos keliu 2015“
(gavus projektinį finansavimą);

- 5 dviračių žygiai „Golgotos keliu“ maršrutu Rokiškis–Obeliai–
Rokiškis. II-III ketv.

G. Spundzevičienė
I. Kujelė
J. Jurevičienė
V. Sarulienė
R. Mikalajūnienė
J. Jurevičienė
G. Spundzevičienė
R. Kaminskas
V. Kazlauskas
R.. Mikalajūnienė
I. Kujelė

V. Kazlauskas

- 2 užsiėmimai „Burbuliatorius“, II-III ketv.
I.Kujelė

- „Burbuliatorius“
- "Kalėdinis paštas 2015“.

- „Kalėdinis paštas 2015“; priimta 152 asmeniniai ir kolektyviniai
laiškai, paruošti Kalėdų senelio atsakymai ir išsiųsti atgal
adresatams. Buvo demonstruojami diafilmai, 2015-12-07–20.
2.9.9. Renginiuose pravesti edukaciniai užsiėmimai;
- Edukacinė programa „Obelių Šilo mūšis”, skirta mūšio 70-ųjų
metinių minėjimui, Obelių šile, 2015-07-11.

3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir vietą)

3.1. 2015 m. muziejuje numatoma
surengti:

3. 1. Muziejus 2015 m. surengė:
- Pilietiškumo pamoką-teatralizuotą akciją, „Mes vykome ginti
laisvės“, skirtą Sausio 13- ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti
Juodupės gimnazijoje; Renginyje pristatyta fotomenininko N.
Slesariūno foto paroda „Daina laisvei“, rodomos muziejaus sukurto
video filmo „Rokiškėnai Sausio 13-osios įvykiuose“ ištraukos;
minėjime prisiminimais dalinosi buvę parlamento gynėjai, Sausio
13-osios įvykių liudininkai. Moksleiviai dalyvavo teatralizuotoje
akcijoje: statė barikadas, rengė gynybinį štabą, piešė plakatus,
sandarino patalpas, jų langus, virė kareivišką košę, degė laužus,
prie kurių rinkosi ne tik moksleiviai, bet ir Juodupės bendruomenė.
Iš renginio vietos buvo parodytas tiesioginis LRT televizijos
reportažas. 2015-01-13.

- Respublikinės mokytojų ir mokinių
kūrybos konkursinės parodos „Snaigių
sūkury“ uždarymo ir apdovanojimo

- Respublikinės mokytojų ir mokinių kalėdinės kūrybos parodoskonkurso „Snaigių sūkury“ parodos uždarymą ir dalyvių
apdovanojimo šventę. Renginio partneriai – Rokiškio Švietimo

L. Klasinskienė
I. Kujelė
J. Jurevičienė
V. Kazlauskas
A. Dručkus

V. Kazlauskas

D. Kiukienė
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centras, Rokiškio r. pradinių klasių mokytojų metodinė taryba.
2015-01-15

šventę.

Dailininko
prof.
Osvaldo
Zvejsalniekso (Rezeknė, Latvijos r.)
tapybos darbų parodos „Terra vitae“
atidarymą.

- Dailininko prof. Osvalds Zvejsalnieks (Rezeknė, Latvijos r,)
tapybos darbų parodos „Terra vitae“ atidarymą, susitikimą su
autoriumi 2015-01-22.

- Popietę „Vasario 16-oji. Kas ji
mums? Lietuvos valstybė“: pristatyti
parodą „Lietuvos pinigai“ ir edukacinį
užsiėmimą.

- Edukacinę popietę „Vasario 16-oji. Kas ji mums?“; parodos „Po
Vyčio ženklu“, skirtos lietuviškiems pinigams (XIV–XIX a.)
pristatymą. 2015- 02- 13.

- Jolantos Gegelevičiūtės fotomontažų
ir
Gedimino
Žuklio
(Vilnius)
skulptūrinių
miniatiūrų
parodos
„Taikiniai“ atidarymą.

- Jolantos Gegelevičiūtės fotomontažų ir Gedimino Žuklio
(Vilnius) skulptūrinių miniatiūrų parodą „Taikiniai“ atidarymą
2015-02-06.

- Lietuvos dailininkų sąjungos
jungtinės kilnojamosios parodos
„Šimtmečio portretas“ atidarymą ir
susitikimą su autoriais.

- Lietuvos dailininkų sąjungos jungtinės kilnojamosios parodos
„Šimtmečio portretas“ atidarymą. Dalyvavo parodos autoriai,
Bajorų kaimo bendruomenės lėlių teatras „ČIZ”; pristatė spektaklį
„Lapės ir gandro čėsnis“ (pagal Kristijono Donelaičio pasakėčią).
2015-02-12.

- Užgavėnių šventę visuomenei prie
Rokiškio krašto muziejaus.

- Užgavėnių šventę visuomenei prie Rokiškio krašto muziejaus, jos
metu pristatyta edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukės mįslė“.
Renginio partneriai: Rokiškio kultūros centro ir Bajorų kultūros
namų darbuotojai. 2015- 02- 17.

Muzikinę
popietę
„Šokoladinis smuikas“.

- Muzikinę popietę šeimai su karšto šokolado degustacija
„Šokoladinis smuikas“. Atlikėjos: Viktorija Čepinskienė
(smuikas), Julija Bujanovaitė (fortepijonas), Vilma Petrikienė
(koncerto vedėja). 2015-02-28.

šeimai

- Renginių savaitę, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25mečiui: buvusių sąjūdiečių ir jaunimo
debatai J. Tumo Vaižganto
gimnazijoje, pilietiškumo pamokos
Pandėlio gimnazijoje, vėliavų
pakėlimas prie Nepriklausomybės
paminklo, sąjūdiečių popietė „25 metai
Lietuvos atkurtai nepriklausomybei“,
klasikinės muzikos koncertas.

- Renginių savaitę, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25mečiui paminėti:
- Edukacinio užsiėmimo „Rokiškio istorinės atminties
beieškant“ pristatymą muziejuje, 2015-03-10.
- Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“, 2015-03-10.
- Buvusių Rokiškio sąjūdiečių popietę „25 metai Lietuvos
atkurtai Nepriklausomybei

D. Kiukienė

G. Kujelis

D. Kiukienė

D. Kiukienė

Muziejininkai

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

G. Kujelis

V. Kazlauskas
G. Kujelis

V. Kazlauskas
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- Vakarą-koncertą „ Žydinčioj girioj vėl ieškau tavęs“. Atlikėjai:
Zita Martinavičiūtė-Grigienė (vokalas), Wang Yu (vokalas),
Andrius Vasiliauskas (koncertmeisteris), muziejuje, 2015-03-10;

- Renginį, skirtą Žemės dienai
paminėti.

N. Šniokienė

- Buvusių sąjūdiečių ir jaunimo debatus J. Tumo Vaižganto
gimnazijoje, 2015-03-11.

V. Kazlauskas

- Pilietiškumo pamokas Pandėlio gimnazijoje, 2015-03-11.

V. Kazlauskas

- Šventę šeimoms „Laisvas vėjas“, muziejuje, 2015-03-11.

I.Kujelė
G. Kujelis

- Fotografijų parodą-konkursą „Už švarią aplinką“, skirtą Žemės
dienai ir inkilėlių dekoravimo studiją, kurią atidarė
Bajorų lėlių teatras „ČIZ”. 2015-03-20.

I. Kujelė
O. Mackevičienė

- Parodos „Aukštaitiško ornamento melodija“ (iš muziejaus
rinkinių) pristatymas Alytaus kraštotyros muziejuje. Eksponuota
dailininkės primityvistės Monikos Bičiūnienės (1910-2009) 22
paveikslai, Palmiros Damijonaitienės juostos ir Jono Vizbaro
(1888-1976) drožiniai. Aukštaitiškas dainas atliko kraštietis,
etninės kultūros puoselėtojas Algirdas Svidinskas, 2015-03-31.

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

- Rokiškio rajono tautodailininkų ir
amatininkų kūrybos parodos uždarymą

-Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų kūrybos parodos,
skirtos Etnografinių regionų metams, uždarymą, dalyvių
apdovanojimą. 2015-04-10.

G. Spundzevičienė

- Dalios Stalauskienės (Molėtų raj.)
kūrybos parodos „Laiko ataudai“
atidarymą ir pristatymą visuomenei.

- Dalios Stalauskienės (Molėtų r.) kūrybos parodos „Laiko
ataudai“ atidarymą ir pristatymą visuomenei. 2015-04-14.

D. Kiukienė

- Edukacinį renginį vaikams „Joručio
pakluonėj“

- Jurginių šventę „Mes žemelę atrakinsim, botagėlį pasdirbdinsim“
Rokiškio senamiesčio progimnazijos moksleiviams. 2015-04-23.

V. Sarulienė

- Tradicinę rokiškėnų talką dvaro parkui tvarkyti „Dvaro parkui –
žalią veidą“, 2015-04-25.

N. Šniokienė
V. Skeirys

- Senosios muzikos ansamblio VOX animae (vad. V. Šeduikienė)
koncertą, 2015-04-26.

M. Mieliauskienė

- Popietę „Keli štrichai Juozo Otto Širvydo portretui“, skirtą J. O.
Širvydo 140-osioms gimimo metinėms. Partneriai: Panevėžio
kolegijos Rokiškio filialas, J. Otto Širvydo mokykla. .Jūžintų J.
Otto-Širvydo mokykloje, 2015-04-27.

Rež. V. Sarulienė
G. Kujelis
V. Kazlauskas
O. Mackevičienė

- Klasikinės muzikos koncertą

28
R. Mikalajūnienė
J. Jurevičienė
- Liaudies meno parodos „Aukštaitiško
ornamento melodija“ atidarymą ir
pristatymą visuomenei.

- Liaudies meno parodos „Aukštaitiško ornamento melodija“,
skirtos Etnografinių regionų metams bei Lietuvos „Muziejų kelio“
programai „Liaudies meno grožis“, atidarymą ir pristatymą
visuomenei muziejaus buities skyriaus valstiečio sodybos
pastatuose (2 klėtyse, kalvėje, dūminėje pirkioje). 2015-05-16.

D. Kiukienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- Renginį, skirtą Tarptautiniam
projektui „Muziejų naktis 2015“.
- Dailininko Alvydo Stausko (Zarasų
raj.) kūrybos parodos „Nostalgija
peizažui“ atidarymą.

- Renginį, skirtą Tarptautiniam projektui „Muziejų naktis 2015“.
Pakviesti dalyvauti Rokiškio rajono tautodailininkai – įrengtas
amatų kiemelis, pakviesti Rokiškio folklorinės muzikos kolektyvai,
pučiamųjų instrumentų orkestras „Panevėžio garsas“, netradicinės
muzikos projektas „Liūts, mergiala ė dvė žovis“. Parke vyko
orientacinis žaidimas „Kultūrinis nakcižibis“. Atidaryta Alvydo
Stausko (Dusetos, Zarasų r.) kūrybos paroda „Nostalgija peizažui“,
vestas edukacinis užsiėmimas „Lino kelias“,
pristatyta
visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ veiklos
apžvalga, surengtas protų mūšis „Razuma karione“, skirtas
etnografinių regionų metams. 2015-05-16.

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

- Pilietinę akciją-dviračių žygį „Golgotos keliu“ maršrutu
Rokiškis–Skemai–Obeliai–Rokiškis. Aplankytos Obelių krašto
laisvės kovų įamžinimo vietos, pristatytas naujai parengtas ir
išleistas lankstinukas „Kelionių vadovas po Obelių krašto laisvės
kovų įamžinimo vietas“. 2015-05-17

V. Kazlauskas

- Felikso Mažeikio (Rokiškis) mirties metinių minėjimą, skaitytas
pranešimas apie F. Mažeikio gyvenimą ir veiklą, pristatyta
nuotraukų paroda, 2015-06-01.

V. Kazlauskas

- VšĮ „Rokiškio jaunimo centro“ Dailės mokyklos mokinių
baigiamųjų darbų parodos atidarymą ir jų aptarimą, 2015-06-03.

I.Kujelė

- Lialiachan Jegorovos (Rokiškis)
tapybos parodos „Prisilietimas“
atidarymą.

- Lialiachan Jegorovos tapybos darbų parodos „Prisilietimas“
atidarymą. 2015-06-12.

I.Kujelė

- Aušros Viduolienės (Rokiškis) ir
Dalios Sutkuvienės (Joniškio raj.)
tapybos parodos „Judam“ atidarymą.

- Aušros Viduolienės (Rokiškio r.) ir Dalios Sutkuvienės (Joniškio
r.) tapybos darbų parodos „Koja kojon“ atidarymą. 2015-07-05.

G. Spundzevičienė

- Renginį „Viduramžių turnyras
Rokiškyje“, skirtą Valstybės dienai

- Renginį „Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“, skirtą Valstybės
dienai paminėti: vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų

G. Kujelis

paminėti
finansavimą)

(gavus

projektinį
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istorijos rekonstruktorių klubų riterių pasirodymai, viduramžių
ginkluotės lauko paroda, amatininkų mugė, koncertas lankytojams.
Partneris – Rokiškio kultūros centras, 2015-07-05.
- Salų muzikos festivalio koncertą, atlikėjai: Kauno styginis
kvartetas – Karolina Belnarytė-Palekauskienė (1 smuikas), Lina
Kireilė (2 smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis
(violončelė), Joana Daunytė (solistė), 2015-07-27.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

- Tradicinį renginį „Kalvarijų kelias“. Partneris – Rokiškio Šv.
apaštalo evangelisto Mato parapija, 2015 05 31

V. Kazlauskas

- Vilmos Bukaitės knygos „Kunigas
Vladas Mironas Nepriklausomybės
akto signataras ir valstybininkas 18801953“ pristatymą, skirtą 135- ųjų
Vlado Mirono gimimo metinių
paminėjimui.

- Vilmos Bukaitės knygos „Kunigas Vladas Mironas
Nepriklausomybės akto signataras ir valstybininkas 1880-1953“
pristatymą, skirtą 135- ųjų Vlado Mirono gimimo metinių
paminėjimui. Renginys vyko Rokiškio šv. Juozapo koplyčioje,
2015-07-31.

O. Mackevičienė
G. Kujelis
V. Kazlauskas

- Eugenijaus Raugo (Zarasų raj.)
tapybos darbų parodos ir kompaktinių
diskų rinkinio „Dusių dainos ir tapyba“
pristatymą.

- Eugenijaus Raugo (Zarasų r.) kūrybos darbų parodos „ Dusių
dainos ir tapyba“ ir autorinės muzikos kompaktinės plokštelės
„Dusių dainos ir tapyba“ pristatymą. 2015-08-07.

I.Kujelė

- Kraštovaizdžio architektų, tapytojų ir fotografų plenerą „Genius
Laci – Vietos matymas“: dalyvavo tapytojai Aldona
Dobrovolskienė, Viktoras Binkis, Valdemar Stupak; fotografas
Ričardas Šileika, kraštovaizdžio architektai Vaiva Deveikienė,
Goda Characejienė, Karolis Grušas, Indra Bieliūnaitė, grafikė
Vaida Kunigėlytė, 2015-08-22 – 29.

N. Šniokienė
V. Skeirys

- Aktoriaus kraštiečio Ferdinando Jakšio programą „Tada aš
laimingas...“. Valstybinis Vilniaus kvartetas ir Liudas Mikalauskas
(bosas) pristatė Lietuvos nacionalinės filharmonijos edukacinę
programą „Kur balti keliai“. 2015-09-06.

L. Klasinskienė

- Renginį, skirtą Europos žydų
kultūros dienai.

- Renginį, skirtą Europos žydų kultūros dienai – projekto
"Rokiškio sinagogų vietos įamžinimas" pristatymą visuomenei,
kurio metu Sinagogų gatvėje (Rokiškio m.) atidengtas informacinis
stendas apie Rokiškio išnykusias sinagogas, skaityti M. Olkinaitės
eilėraščiai. Dalyvavo Žydų kultūros ir informacijos centro
direktorius A. Gurevičius, Socialinės etikos instituto direktorius J.
Norvila, Vilniaus jidiš instituto profesorius D. Kacas ir kt. 201509-06.

V. Sarulienė
G.Kujelis

- Renginį, skirtą Baltų vienybės dienai

- Parodos „25 Laisvės metai“, skirtą Baltų vienybės dienai,

N. Šniokienė

paminėti.
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atidarymą. Eksponuota 24 fotostendai iš Latvijos valstybinio
archyvo ir 25 fotografijos iš Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos. Parodos pristatyme dalyvavo Lietuvos Seimo
Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Latvijos Saeimos Pirmininkė
Inara Mūrniecė, abiejų šalių tarpparlamentinių grupių nariai,
Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai, kiti svečiai. 2015-09-19.

M. Mieliauskienė
L. Klasinskienė

- Rimo Zigmo Bičiūno (Vilnius) ir
Monikos Bičiūnienės (1910-2009)
tapybos darbų parodos atidarymą.

- Rimo Zigmo Bičiūno (Vilnius) tapybos darbų parodos "Tapybos
džiaugsmas”, skirtos autoriaus 70-mečiui, atidarymą ir Rokiškio
krašto garbės piliečio regalijų įteikimą parodos autoriui bei parodos
“Aukštaitijos spalvų šventė” (dailininkės primityvistės Monikos
Bičiūnienės (1910-2009) tapyba), skirtos Etnografinių regionų
metams ir „Lietuvos muziejų kelio“ programai „Liaudies meno
grožis“,pristatymą visuomenei, 2015-09-19.

G. Spundzevičienė
M. Mieliauskienė
I. Kujelė
D. Kiukienė

- Renginį, skirtą Europos paveldo
dienoms „Paveldėkime savo ateitį“.

- Apskrito stalo susitikimą-diskusiją „Grafų Tyzenhauzų kultūros
kelias“. Pranešimus skaitė atstovai iš Lenkijos r., Baltarusijos r.,
Latvijos r. ir Lietuvos r. Latvijos nacionalinės bibliotekos
direktorius Andris Vilks pristatė albumą „Terra Mariana“. Buvo
parengta ir pristatyta literatūrinė kompozicija „Grafai
Tyzenhauzai“ 2015-09-19.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
G. Kujelis
V. Sarulienė
V. Kazlauskas

- XI langinių tapymo plenero darbų pristatymą, muziejuje, 201509-19.
- Tradicinės Rokiškio dailininkų klubo
„Roda“ kūrybos parodos atidarymą ir
darbų pristatymą.

D. Kiukienė
M. Mieliauskienė

- Tradicinės Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos parodos
atidarymą ir darbų pristatymą, 2015-09-25.

I.Kujelė

- XIX Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio vakarą-koncertą,

L. Klasinskienė
M. Mieliauskienė

Dalyvavo Utenos trio "MAGISTRAI": Gediminas
Kaušylas (birbynė), Renata Buzėnaitė (akoredonas), Zita
Lukošiūnienė (fortepijonas), 2015-10-01.

- Vakarą-koncertą. Skambėjo Rumunijos pianistės Alexandros
Dariescu rečitalis, 2015-10-08.

D. Kiukienė
M. Mieliauskienė

- Koncertą "Meilės dvelksmas". Koncertavo Vilija Kuprevičienė
(sopranas), profesorė Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas). 2015-1009.

M. Mieliauskienė
D.Kiukienė

- Kraštietės Onutės Bareikaitės-Jarušaitienės ( Klaipėda) poezijos
knygos "Nuo sutemų iki aušros" pristatymą, 2015-10-18.

M. Mieliauskienė

- Rokiškio krašto garbės piliečio regalijų įteikimą Lenkijos

N. Šniokienė
G. Kujelis
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prezidentui Bronislovui Marijai Komorovskiui, parodos apie
Komarovskių giminę „Grafai Komorovskiai Rokiškio krašte“
atidarymą ir pristatymą visuomenei, 2015-10-13.

- VIII-ąjį tradicinį Rokiškio klasikinės
muzikos festivalį.

- Dailininko Rimvydo Pupelio
(Rokiškio raj.) kūrybos parodos
uždarymą.
- Rajono tautodailininkų jubiliatų
kūrybos darbų parodos atidarymą,
„Metų tautodailininko“ apdovanojimą.

- Tradicinį padėkos vakarą-koncertą
muziejuje.

- Solistės Eglės Strumskytės koncertą „Laisvės kovotojams
atminti“. Akompanavo Žaneta Noreikienė, koncertą vedė Vytenis
Pauliukaitis, 2015-10-29.

N. Šniokienė
V. Kazlauskas

- Parodos „Aukštaitiško ornamento melodija“ (iš muziejaus
rinkinių) pristatymą Mažeikių muziejuje. Eksponuota dailininkės
primityvistės Monikos Bičiūnienės (1910-2009) tapyba, Palmiros
Damijonaitienės juostos ir Jono Vizbaro (1888-1976) drožiniai,
2015-11-10.

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

- VIII-ąjį tradicinį Rokiškio klasikinės muzikos festivalį Rokiškio
krašto muziejuje,dalyvavo muzikantai iš Lietuvos ir Prancūzijos:
Simona Zajančauskaitė (fortepijonas), Justina Zajančauskaitė
((smuikas), Rasa Vosyliūtė (smuikas), Dovilė Juozapaitienė (altas),
Onutė Švabauskaitė (violončelė), Stephanie Rethore (altas),
Aurelienne Brauner (violončelė)Ernesta Juškaitė (solistė), Vytautas
Giedraitis (klarnetas)Daiva Stulgytė (fortepijonas), 2015-11-12 –
14.
- Lino Blažiūno (Vilnius) grafikos darbų parodos "Spygliakritis
arba būriavimasis" atidarymą, 2015-11-12.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

- Padėkos vakarą-koncertą rokiškėnams, prisidėjusiems prie
Lietuvos karių savanorių kapų sutvarkymo Latvijos r.. Partneriai:
Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrija, 2015-1120.

V. Kazlauskas
N. Šniokienė

- Dailininko Rimvydo Pupelio (Rokiškio r.) kūrybos parodos
„Muta“ uždarymą, 2015-12-01.

I. Kujelė

- Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų kūrybos darbų parodos
atidarymą, „Metų tautodailininko“ rinkimus bei apdovanojimą.
(Apdovanotas A. Spundzevičius). Renginio partneris – LTS
Rokiškio skyrius, 2015-12-11.

I.Kujelė
G. Spundzevičienė

- Tradicinį padėkos vakarą-koncertą muziejaus rėmėjams ir
bičiuliams; koncertavo Virgis Stakėnas, 2015-12-17.

I.Kujelė

N. Šniokienė
L. Klasinskienė
V. Sarulienė
V. Kazlauskas
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- Autorinių giesmių popietę „Kalėdų belaukiant“ su Raimonda
Karijanoviene, 2015-12-20.
- Renginį „Kalėdinė eglutė“, susitikimą su Lietuvos Kalėdų
seneliu. Partneris –Rokiškio verslo klubas, 2015-12-29.
- Tradicinį vakarą-koncertą „Naujųjų
belaukiant“.
3.2. Laisvės kovų istorijos muziejuje
Obeliuose surengti:
- Minėjimą, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės dienai (kartu su
Obelių bendruomene).

- Tradicinį vakarą-koncertą „Naujųjų belaukiant“. Koncertavo R.
Lymano muzikos mokyklos mokytojos Vilija Urbonienė (gitara) ir
Oksana Sadauskienė (smuikas), 2015-12-31.

L. Klasinskienė

N. Šniokienė

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

3.2. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose surengta:
- Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas muziejuje (kartu
su Obelių bendruomene ir Obelių jaunaisiais šauliais), 2015-02-16.

A.Dručkus
L. Urbonienė

- Renginį, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui
paminėti (kartu su Obelių
bendruomene).

- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimas
muziejuje (kartu su Obelių bendruomene ir Obelių jaunaisiais
šauliais), 2015-03-11.

A.Dručkus
L. Urbonienė

- Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės dienos minėjimą
(kartu su Lietuvos kariuomenės Krašto
apsaugos Savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-osios rinktinės 506-ąja
pėstininkų kuopa).

- Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos
minėjimas muziejuje, išvyka į Obelių šilą prie partizanų bunkerio.
Partneriai: Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių
pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-ąja pėstininkų kuopa
ir Obelių jaunieji šauliai, 2015-05-18.

A.Dručkus
L. Urbonienė

- Obelių šilo kautynių 70-mečio
minėjimą (kartu su krašto apsaugos
savanoriais ir šauliais).

- Renginys „Obelių šilo mūšiui -70“ Obelių šile prie partizanų
bunkerio. Renginio partneriai – Lietuvos KAM savanorių pajėgos,
istorijos rekonstruktorių klubai, šauliai. 2015-07-11.

V. Kazlauskas
A. Dručkus
G. Kujelis

- Minėjimą, skirtą Kariuomenės dienai
ir Vytauto apygardos Lokio rinktinės
vado Balio Vaičėno gimimo 100mečiui.

- Minėjimas, skirtas Kariuomenės dienai ir Vytauto apygardos
Lokio rinktinės vado Balio Vaičėno gimimo 100-mečiui, muziejuje
(kartu su Karinėmis oro pajėgomis, KASP Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės 506-ąja pėstininkų kuopa, Obelių jaunaisiais šauliais),
2015-11-21.

L. Urbonienė
A. Dručkus
V. Kazlauskas

3.3. Kriaunų istorijos muziejuje
surengti:
- Užpalių kultūros centro spektaklį
„Bendraamžiai“. Režisierė – kraštietė
Birutė Jankauskaitė-Minutienė.
- Renginį, skirtą Vasario 16-ajai.

3.3. Kriaunų istorijos muziejuje surengta:
- Užpalių kultūros centro spektaklis „Bendraamžiai“. Režisierė –
kraštietė Birutė Jankauskaitė – Minutienė,2015- 01-17.

D. Žukauskienė

D. Žukauskienė

- Popietę „Gavėnios laikotarpio
rimtis“.
- Tarptautinius poezijos skaitymus,
skirtus A. Strazdo 225 -osioms gimimo
metinėms.
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- Akcija„Aš labai myliu Lietuvą“ , skirta Kovo 11-ajai, 2015-0310.
- Popietė „Gavėnios laikotarpio rimtis“; Kriaunų krašto kūrėjųliaudies meistrų darbų parodos atidarymas, 2015-03-28.

D. Žukauskienė

- Juozo Šalkausko (Vilnius) nuotraukų parodos „Mūzos palytėti.
Poezijos pavasariai.“ pristatymas. (2015-04-28)

D. Žukauskienė

- Kazliškio k. mėgėjų teatro spektaklis „Gerosios moterėlės“,
skirtas Motinos dienai. (2015-05-01)

D. Žukauskienė

- Kraštiečių konferenciją, skirtą
Kriaunų 510-ųjų metinių jubiliejui.
Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės
karpinių parodos pristatymą.

- Kraštiečių konferencija, skirta Kriaunų 510-ųjų metinių jubiliejui;
Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpinių parodos pristatymas
visuomenei, 2015- 07-11.

- Edukacinės programos „Kuparą
pravėrus...“ pristatymą.

- Aldonos Vitkūnienės kūrybos darbų parodos atidarymas. (201508-22)

D. Žukauskienė

- Kalėdinę mugę.

- Adventinė popietė ir Valdemaro Šimkaus parodos „Atverkime
Kristui širdį“ bei parodos „Senieji religiniai paveikslai“ (iš
muziejaus fondų) atidarymas. (2015-12-11)

D. Žukauskienė

3.4. Sudaryti sąlygas įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms, muziejaus
bei struktūrinių padalinių erdvėse
rengti įvairius renginius.

3.4. Visus metus muziejaus salėse ir dvaro ansamblio erdvėse vyko
įmonių, įstaigų, organizacijų konferencijos, susitikimai, seminarai,
įvairūs renginiai (iš viso surengta 107 renginiai):

D. Žukauskienė

- Panevėžio ir Rokiškio jaunimo centro edukacinė programa
„Teatriniai žaidimai“. 2015-01-29.

L. Klasinskienė

- Jubiliejinis Kornelijos Petkutės (violončelė) ir Daivos TareilytėsJuškienės (fortepijonas) koncertas, 2015-02-24.

L. Klasinskienė

- Švietimo centro organizuotas koncertas „Muzikos ir vandens
harmonija“, 2015-02-24.

L. Klasinskienė

- Popietė-koncertas „Velykų belaukiant“, 2015-03-29.

L. Klasinskienė

- Akordeono muzikos koncertas. Dalyvavo Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos akordeonistų orkestras, solistai, trio, kvartetas ir
solistai, 2015-04-16.

L. Klasinskienė

- Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos mokinės Ugnės Kiškytės

N. Šniokienė

34
fortepijoninės muzikos koncertas, 2015-05-05.
- Šokio šventė „Mano mažas didelis pasaulis“ (Jūžintų O. Širvydo
mokykla), 2015-05-07.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

- Seminaras Rokiškio klasterio steigėjams, 2015-05-14.

N. Šniokienė

- Susitikimas su Europarlamentaru V. Mazuroniu, 2015-05-15.

L. Klasinskienė

- Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių
festivalis-koncertas „Aukštaitijos talentai–2015“, 2015-05-19.

L. Klasinskienė

- Petro Blaževičiaus knygos "Operos ir meilės glėbyje"
pristatymas, 2015-05-21.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

- Karolinos Bimbaitės akustinis vakaras, 2015-05-22.

L. Klasinskienė

- Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ popietė, 2015-05-26.

L. Klasinskienė

- Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos
valdybos išplėstinis posėdis, 2015-05-27.

M. Mieliauskienė
L. Klasinskienė

- LR Finansų ministerijos seminaras, 2015-05-29.
- Panevėžio apskrities policijos renginys „Prevencijos diena“,
2015-06-12.

L. Klasinskienė
L. Klasinskienė

- VšĮ Veiklių mamų klubo renginys „Mamyčių turgelis“, 2015-0614.
- Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos abiturientų šventė –
atestatų teikimas, 2015-07-10.

I.Kujelė

- Visuomenės sveikatos centro teorinė-praktinė konferencija, 201509-03.

L. Klasinskienė
V. Skeirys

- Rokiškio „ROTARY“ klubo renginys, skirtas klubo įkūrimo 10mečiui, 2015-11-21.

L. Klasinskienė
V. Skeirys

- Rokiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos
apskrities bibliotekininkų seminaras, 2015-12-03.

L. Klasinskienė
V. Skeirys

- VšĮ Veiklių mamų klubo susitikimas, 2015-12-12.

I.Kujelė

- Kalėdų Gongų koncertas su gongų meistru R. Binkausku, 201512-15.

L. Klasinskienė

L. Klasinskienė

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

4.1 Parengti muziejaus internetinės
svetainės atnaujinimo koncepciją ir
programinio atnaujinimo planą; rengti
naują ir koreguoti esamą elektroninės
svetainės turinio medžiagą.
4.2
Administruoti
internetinę
www.muziejusrokiskyje.lt.

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

muziejaus
svetainę
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4.1.1. Muziejaus svetainė www.muziejusrokiskyje.lt atnaujinta ir
papildyta virtualia ekskursija po Rokiškio krašto muziejų, 9
dėlionėmis, 2 viktorinomis.
4.1.2. El. svetainės turinys papildytas nauja tyrinėjimų medžiaga:
straipsniu „Rokiškio amatininkai ir samdiniai XIX a. I-oje pusėje“,
4.2.
Administruota
muziejaus
www.muziejusrokiskyje.lt.

internetinė

svetainė

I.Kujelė

O. Mackevičienė
G. Kujelis
I.Kujelė

4.3. Muziejaus internetinėje svetainėje
patalpinti videofilmuką apie muziejaus
geležinių kryžių rinkinį ir 5 virtualias
parodas.

4.3. Svetainėje patalpinta virtualios parodos ir muziejininkų sukurti
filmai:
- Kryždirbystė Lietuvoje“;
- „Jie gyveno Rokiškyje“;
- „Rokiškėnų kelias į Nepriklausomybę“;
- „Rokiškėnai Sausio 13-osios įvykiuose“.

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

4.4. Muziejaus el. svetainėje pastoviai skelbta informacija apie
muziejaus parodas, renginius, susitikimus ir kt., metų eigoje
paskelbta naujienų, renginių, parodų – 250.

Muziejininkai

5.1. Aptarnauti muziejaus fondų
lankytojus: studentus, žurnalistus,
mokslininkus, muziejininkus, kitus
interesantus.

5.1. Aptarnauti 69 lankytojai: 6 mokslo darbuotojai, 14 studentų,
12 kitų muziejų darbuotojų, 14 iš kitų institucijų, 10 žurnalistų, 13
privačių asmenų. Muziejaus darbuotojams ir kitiems asmenims
išduota 1016 vnt. eksponatų, suteikta informacija interesantams:
- Rokiškio vietos veiklos grupei pateikta Rokiškio dvaro
fotografijų skaitmeninės kopijos, I ketv.

Fondų apskaitos ir
saugojimo skyriaus
darbuotojai
Skyrių vedėjai
G. Kujelis

- laikraščiui „Rokiškio SIRENA“ žurnalistui Justui Kačerauskui –
skaitmeniniai XX a. pradžios Rokiškio vaizdai– 202 vnt. II ketv.

J. Jurevičienė

- laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“ – 8 eksponatų skaitmeniniai
vaizdai, II ketv.

J. Jurevičienė

- VU magistrantei Jovitai Žeimytei.– porceliano eksponatų
fotografijos, II ketv.

G. Kujelis

- J. Dzvonkovskiui (Lenkijos r.) pateikta informacija apie Onuškio
grafaitę Sofiją Komar.

O. Mackevičienė

- Artūrui Šinkevičiui suteikta informacija apie karybos eksponatus,
saugomus Rokiškio krašto muziejuje.

G. Kujelis

D. Baltakys
D. Baltakys
D. Baltakys
D. Baltakys
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- Kinostudijos KOPA prodiuserei Akvilei Žilionytei nusiųsta
informacija ir skaitmeninės fotografijų kopijos apie poetę Matildą
Olkinaitę.

6. Kita veikla

6.1.
Dalyvauti
Muziejų
kelio
renginiuose, edukacinių programų ,
senųjų amatų šventėse, parodosemugėse,
visuomeninėse
akcijose;
pristatyti muziejaus veiklą, edukacijas,
leidinius.

G. Kujelis

- Rokiškio rajono savivaldybės paveldosaugos specialistei
Audronei Gavėnienei nusiųstos Rokiškio žydų kapinių fotografijos

G. Kujelis

- Atsakyta į Lietuvos nacionalinio muziejaus užklausą dėl
informacijos ir fotografijų jų leidžiamam leidinukui apie tremtį.
Pateikta informacija, nusiųstos skaitmeninės fotografijų kopijos.

V. Kazlauskas

- Sarai Mei Herman (Olandija, Amsterdamas) suteikta informacija
apie Rokiškio fotografą Germaną (interesantės senelį). Pasikeista
skaitmeninių vaizdų kopijomis

D. Kiukienė

6.1. Metų eigoje muziejus dalyvavo ir pristatė edukacijas,
muziejinę veiklą ir leidinius:
6.1.1. Tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje
„Adventur 2015“, Vilniuje, 2015-01-23–25.

L. Klasinskienė

6.1.2. Tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje
„Balttour 2015“, Rygoje, 2015-02.

L. Klasinskienė

6.1.3. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos muziejų
asociacijos stende, 2015-02-19 –20.

L. Klasinskienė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė

6.1.4. 5-oje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir
technologijų parodoje „MOKYKLA 2015“, pristatytas edukacinis
užsiėmimas „Medžio paslaptys“, Lietuvos parodų ir kongresų
centre Litexpo, Vilniuje, 2015-11-6 -7.

L. Klasinskienė
R. Kaminskas

6.2. Organizuoti muziejaus lankymo
akcijas Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją,
Liepos 6-ąją.

6.2. Buvo organizuotas muziejaus ekspozicijų ir parodų lankymas
valstybinių švenčių dienomis: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos
6-ąją.

Muziejininkai

6.3. Administruoti muziejaus ir jo
padalinių paskyras socialiniame tinkle
Facebook,
organizuoti
aktyvumo
akcijas.

6.3. Administruota muziejaus paskyra
socialiniame tinkle
Facebook profilyje; 2015 m. prie muziejaus draugų Facebook
profilyje prisijungė 606 (šiuo metu bendras draugų skaičius 2554),
informacija muziejaus profilyje peržiūrėta 227779 kartų,

I.Kujelė
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vidutiniškai 911 interesantų; komentuota 342 kartai.
6.4. Vesti muziejaus ekskursijų,
edukacinių užsiėmimų ir kitų teikiamų
paslaugų lankomumo apskaitą, tirti jų
efektyvumą, analizuoti lankomumą,
teikti pasiūlymus.

6.4. Vesta muziejaus ir filialų lankomumo apskaita; muziejaus
lankomumas, edukacinių užsiėmimų klausimai analizuoti ir aptarti
muziejininkų pasitarimuose.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė
I. Briedytė

6.5. Rengti muziejaus edukacinės
veiklos pasiūlymus rajono švietimo
įstaigoms, turizmo agentūroms, kitoms
institucijoms: sukurti bei platinti
naujienlaiškius,
organizuoti
susitikimus.

6.5. Rajono švietimo įstaigoms, turizmo agentūroms siųsti
elektroniniai laiškai, sukurti ir platinti naujienlaiškiai apie
muziejaus siūlomas paslaugas: ekskursijas, edukacines programas,
įvairius renginius.

D. Kiukienė
I. Kujelė

6.7. Aptarnauti ekskursijas muziejuje,
vesti apžvalgines, temines ekskursijas
po Rokiškio miestą, šv. Mato bažnyčią,
L. Šepkos parką, po Obelius ir
Kriaunas bei jų apylinkes.

6.7. Muziejuje aptarnautos 423 ekskursijos. Po muziejų, Rokiškio
miestą, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, L. Šepkos parką,
Obelius, Kriaunas bei jų apylinkes, muziejininkai pravedė 356
ekskursijas, su audiogidu aptarnautos 67 ekskursinės grupės.

Muziejininkai

6.8. Teikti informaciją muziejaus
interesantams, atsakyti į jų užklausas.

6.8. Suteikta informacija muziejaus interesantams, atsakyta į jų
užklausas, metų eigoje:
- 11 -ojo langinių tapymo plenero dailininkams teikta metodinė
pagalba ir konsultacijos istoriniais klausimais, suteikta
ikonografinė medžiaga darbų eskizams.

6.6. Rengti ir skaityti paskaitas.

G. Kujelis
O. Mackevičienė

- Irmantui Tarvydžiui suteikta informacija ir medžiaga apie
Lietuvos dubenėtuosius akmenis.

G. Kujelis

- VU studentui Dariui Kinuliui suteikta informacija ir istorinė
medžiaga apie Sėlių gentį.

G. Kujelis

- Atsakyta į Rokiškio paveldosaugos skyriaus specialistės A.
Gavėnienės paklausimą apie architektą Lauryną Anikynį ir jo
epochą.

O. Mackevičienė

- Suteikta informacija Juozo Keliuosčio bibliotekos bibliografiniam
skyriui apie teisininką, vertėją Feliksą Mackų, pokario metais
pasitraukusį į JAV.

O. Mackevičienė

- Konsultuota Rokiškio litvakų bendruomenė žydų istorijos
klausimais, susirašinėta su litvakų bendruomenės nariais.

G. Kujelis
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- Konsultuotas fotografijų kolekcionierius Aleksandras Samoilovas
dėl vaizdų identifikavimo senosiose fotografijose

G. Kujelis

- Suteiktos konsultacijos Jurginių tradicijų tema Radviliškio r.
Pociūnų kaimo bendruomenės atstovams.

V. Sarulienė

- Atsakyta žurnalistui Mindaugui Peleckiui apie dvarų XIX-XX a.
šildymo sistemas ir elektrifikaciją.

G. Kujelis

- Arvydui Nieniškiui, studijuojančiam savo šeimos genealogiją,
suteikta informacija apie Alotų valsčių, apie Dobeikių ir Puponių
kaimus, atsakyta į užklausą apie Ingnasinos palivarką, nusiųstos
Kamajų bažnyčios 1871 metrikų knygos skaitmeninės kopijos.

O. Mackevičienė
G. Kujelis

- Atsakyta Raimondui Grubiui į užklausą dėl Petro Vinkšnelio ir
Rokiškio vargonininkų mokyklos veiklos XX a. pr.

O. Mackevičienė

- Atsakyta Jekaterinai Gromovai-Galinienei į jos užklausą dėl
pokario metais dingusio brolio.

O. Mackevičienė

- Linai Galinytei atsakyta į paklausimą dėl Rokiškio vaikų namų
globotinių perkėlimo į kitus miestus.

O. Mackevičienė

- Pil. Jakubėnui suteikta informacija apie kraštotyrininko Vlado
Stašio ir Pandėlio bažnyčios archyvus.

O. Mackevičienė

- Suteikta informacija Giedrei Dagienei apie Rokiškio rajone
vykusias dainų šventes.

O. Mackevičienė

- Mariui Skerniškiui suteikta informacija apie Kraštų dvarą (Obelių
sen.)

O. Mackevičienė

- Danutei Čeponieniei suteikta informacija apie Rokiškio vaikų
prieglaudą.

O. Mackevičienė

Kriaunų istorijos muziejuje:
- Konsultuotas I. Skripka apie senovinį aliejaus spaudimo įrenginį.

D. Žukauskienė

- Suteikta informacija apie aliejaus spaudimo mašinas.

D. Žukauskienė

- Lankytojams iš Utenos suteikta informacija apie Krivickų
giminės šaknis.

D. Žukauskienė

- A. Širviui (Rokiškis) suteikta informacija apie jo gimines,

D. Žukauskienė
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gyvenusius Kriaunų krašte.

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

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

1.1.Pristatyti
muziejaus
tarybai
parengtą ekspozicijos „Renesansas ir
Apšvietos
epocha
Rokiškyje“
koncepciją.

1.1. Parengta ekspozicijos „Renesansas ir Apšvietos epocha
Rokiškyje“ koncepcija, parengtas eksponavimo planas.

G. Kujelis

1.2. Parengti parodos „Liaudies meno
grožis“ koncepciją.

1.2. Parengta parodos „Liaudies meno grožis“ koncepcija.

D. Kiukienė

1.3. Parengti koncepcijas parodoms,
organizuojamoms
iš
muziejaus
rinkinių.

1.2. Parengtos koncepcijos išvežamoms parodoms (iš muziejaus
rinkinių), kurios buvo eksponuotos Alytaus kraštotyros ir
Mažeikių muziejuose.

D. Kiukienė

1.4. Parengta parodos „Grafai Komorovskiai Rokiškio krašte“
koncepcija.

G. Kujelis
O. Mackevičienė

2.1 Atnaujinti Rokiškio krašto istorijos
ekspoziciją muziejuje; parengti naują
ekspozicijos temą, pristatančią XVIXVIII a. „Renesansas ir Apšvietos
epocha Rokiškyje“ (gavus projektinį
finansavimą).

2.1. Atnaujinama muziejaus ekspozicijos „Rokiškio krašto istorija“
teminė salė „Renesansas ir Apšvietos epocha Rokiškyje XVIXVIII a.“ Susisteminta ir parengta istorinė medžiaga
informaciniam terminalui ekspozicijoje.

G. Kujelis

2.2.
Atnaujinti,
parengti
aiškinamuosius tekstus ir papildyti
naujais
eksponatais
ekspoziciją
„Rokiškio dvaras XIX a. pab. – XX a.
vid.“

2.2. Ekspozicija „Rokiškio dvaras XIX a. pab. – XX a. vid.“
papildyta naujai gautomis S. Tyzenhauzaitės knygomis, restauruotu
krėslu.

G. Kujelis

2.3. Atnaujinti ir papildyti Kriaunų
istorijos ekspozicijos temas:
- „Kriaunų seniūnija akmens amžiuje“;

2.3. Kriaunų istorijos muziejuje:
- Atnaujinta ekspozicijos tema – „Kriaunų seniūnija akmens
amžiuje“, 2015- 02-11;

D. Žukauskienė

- „ Mykolas Riomeris“;

- Atnaujinta ekspozicijos tema – „Mykolas Romeris“, 2015-06-03;

D. Žukauskienė

- Parengta nauja ekspozicijos tema – „Kriaunų muziejaus istorija“,
2015-04-03;

D. Žukauskienė

- „Kriaunos istorijos tėkmėje“.

- Parengta nauja ekspozicijos tema – „Riomeriai Kriaunų krašte“,

D. Žukauskienė
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2015-12-02.
2.4. Atnaujinti ir papildyti Laisvės
kovų istorijos muziejaus Obeliuose
istorijos ekspozicijos temas:

2.4. Papildytos Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose
istorijos ekspozicijos temos:

- „Partizanų kovos Šiaurės rytų
Lietuvoje ir pietinėje Latvijos dalyje“;

- „Partizanų kovos Šiaurės rytų Lietuvoje ir pietinėje Latvijos
dalyje“;

A. Dručkus
L. Urbonienė

- „Obelių kraštas ir jo žmonės“;

- „Obelių kraštas ir jo žmonės“;

A. Dručkus
L. Urbonienė

- Obelių krašto etnografija“ (įrengti
gavus projektinį finansavimą).
3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

3.1. 2015 m. muziejuje surengti:

3.1. Metų eigoje muziejaus parodų salėse buvo surengta:

– Dailininko profesoriaus Osvaldo
Zvejsalniekso (Rezeknė, Latvijos r.)
tapybos darbų parodą „Terra vitae“.

–. Osvalds Zvejsalnieks (Latvija, Rezeknė) tapybos darbų paroda
„Terra vitae“. Eksponuota 29 paveikslai. 2015-01-22 – 03-01.

D. Kiukienė

- Jolantos Gegelevičiūtės fotomontažų
ir
Gedimino
Žuklio
(Vilnius)
skulptūrinių
miniatiūrų
parodą
„Taikiniai“.

– Jolantos Gegelevičiūtės fotomontažų ir Gedimino Žuklio
(Vilnius) skulptūrinių miniatiūrų paroda „Taikiniai“. Eksponuota
42 miniatiūros ir 20 fotografijų. 2015-02-06 – 03-15.

D. Kiukienė

- Lietuvos dailininkų sąjungos jungtinę
kilnojamąją
parodą
„Šimtmečio
portretas“.

– Lietuvos dailininkų sąjungos jungtinė kilnojamoji paroda
„Šimtmečio portretas“. Eksponuota 28 tapytojų 42 paveikslai ir 16
skulptorių 27 kūrybos darbai. 2015-02-12 – 04-07.

D. Kiukienė

- Parodą „Lietuvos pinigai“, skirtą
Vasario 16-ajai.

– Paroda „Po Vyčio ženklu“, skirta lietuviškiems pinigams (XIV –
XIX a.), 2015-02 -13.

G. Kujelis

- Rokiškio rajono tautodailininkų ir
amatininkų kūrybos parodą, skirtą
Etnografinių regionų metams.

– Rokiškio rajono tautodailininkų ir amatininkų kūrybos paroda,
skirta Etnografinių regionų metams. Eksponuota 70 autorių per 300
kūrybos darbų. 2015-03-06 – 04-10.

G. Spundzevičienė

- Fotografijų parodą-konkursą „Žemės
diena“, skirtą Tarptautinei žemės
dienai.

– Paroda-konkursas „Žemės diena. Už švarią aplinką“; eksponuota
11 autorių 33 fotografijos. 2015-03-20 20 – 04-20.

G. Kujelis
I. Kujelė

- Dalios Stalauskienės (Molėtų r.)
kūrybos parodą „Laiko ataudai“

– Dalios Stalauskienės (Molėtų r.) kūrybos paroda „Laiko
ataudai“. Eksponuota 50 paveikslų, tapytų ant stiklo ir 8 tapytos
vazos. 2015-04-14 – 05-12.

D. Kiukienė
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- Parodą, skirtą 2014 m. vykdytiems
archeologiniams tyrimams Rokiškio
senojo dvaro vietoje.
- Liaudies meno parodą „Aukštaitiško
ornamento melodija“ iš Rokiškio
krašto
muziejaus
fondų,
skirtą
Etnografinių regionų metams.

– Muziejaus valstiečio sodybos pastatuose (2 klėtyse, kalvėje,
dūminėje pirkioje) parengta liaudies meno paroda „Aukštaitiško
ornamento melodija“ (iš muziejaus fondų), skirta Etnografinių
regionų metams bei LMA projektui „Muziejų kelias“.
Eksponuota per 200 etnografijos-istorijos eksponatų. 2015-04-15 –
09-15.

D. Kiukienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

- Mindaugo Navicko (Vilnius)
fotografijų parodą „Baltoji diena“.

– Mindaugo Navicko (Rokiškis) fotografijų paroda „Baltoji diena“.
Eksponuota 20 fotografijų. 2015-04-23 – 05-24.

D. Kiukienė

- Alvydo Stausko (Zarasų r.) kūrybos
parodą „Nostalgija peizažui“.

– Alvydo Stausko (Zarasų r.) kūrybos paroda „Nostalgija
peizažui“. Eksponuota 21 tapybos darbas ir 20 akvarelių.. 2015-0516 – 06-30.

D. Kiukienė

– Pandėlio pradinės mokyklos 3 kl. moksleivio Pijaus Grochausko
(10 m.) keramikos ir plastilino darbų paroda, skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai. Eksponuota 50 kūrybos darbelių. 2015-05-25
– 06-10.

I. Kujelė

– VšĮ Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklos mokinių
baigiamųjų darbų paroda. Eksponuota 10 paveikslų, 8 keramikos
kūriniai. 2015-06-03 – 21.

I. Kujelė

- Lilės Jegorovos (Rokiškis) tapybos
parodą „Prisilietimas“.

– Lialachan Jegorovos tapybos darbų paroda „Prisilietimas“.
Eksponuota 23 paveikslai. 2015-06-12 – 07-12.

I. Kujelė

- Aušros Viduolienės (Rokiškio r.) ir
Dalios Sutkuvienės (Joniškio r.)
tapybos parodą „Judam“.

– Aušros Viduolienės (Rokiškio r.) ir Dalios Sutkuvienės (Joniškio
r.) tapybos paroda „Koja kojon“. Eksponuoti 34 tapybos darbai.
2015-07-05 – 08-05.

G. Spundzevičienė

- Parodą, skirtą Rokiškio Šv. Mato
bažnyčios konsekracijos 130- osioms
metinėms

– Paroda „Dievo garbei“, skirta Šv. apaštalo evangelisto Šv. Mato
Bažnyčios konsekracijos 130- osioms metinėms. 2015-08-19 – 1101.

G. Kujelis

- Eugenijaus Raugo (Zarasų r.) kūrybos
parodą.

– Eugenijaus Raugo (Zarasų r.) kūrybos paroda „ Dusių dainos ir
tapyba“. Eksponuota 36 kūrybos darbai. 2015-08-07 – 09-06.

I. Kujelė

- Dokumentų parodą „Rokiškio
apskritis ir savivalda“, skirtą Rokiškio
apskrities įkūrimo
100
osioms
metinėms.
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- Agitacinių spaudinių parodą, skirtą
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70 –
mečiui (iš muziejaus rinkinių).

- Tradicinę Rokiškio dailininkų klubo
„Roda“ kūrybos parodą.

– Tradicinė Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kūrybos paroda.
Eksponuota 7 autorių 16 kūrybos darbų.. 2015-09-25 – 10-16.

I. Kujelė

- Veronikos Juodagalvytės (Vilnius)
tapybos parodą „Dovana Rokiškiui“.

– Perkelta į 2016 m.

M. Mieliauskienė

– Paroda „25 Laisvės metai“, skirta Baltų vienybės dienai.
Eksponuota 24 fotostendai iš Latvijos valstybinio archyvo ir 25
fotografijos iš Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, 2015-0919 – 09-23.

M. Mieliauskienė

- Rimo Zigmo Bičiūno (Vilnius)
tapybos darbų parodą "Tapybos
džiaugsmas”, skirtą 70-mečiui.

– Rimo Zigmo Bičiūno (Vilnius) tapybos darbų paroda "Tapybos
džiaugsmas”,
skirta autoriaus 70-mečiui. Eksponuota 44
paveikslai. 2015-09-19 – 12-31.

M. Mieliauskienė
D, Kiukienė,

- Parodą “Aukštaitijos spalvų šventė”
(dailininkės primityvistės Monikos
Bičiūnienės (1910-2009) tapyba),
skirtą Etnografinių regionų metams.

– Paroda “Aukštaitijos spalvų šventė” (dailininkės primityvistės
Monikos Bičiūnienės (1910-2009) tapyba), skirta Etnografinių
regionų metams ir Lietuvos muziejų keliui „Liaudies meno grožis“.
Eksponuota 22 paveikslai. 2015-09-19 – 12-31.

G. Spundzevičienė
I. Kujelė

– Andželo Frozijo (Angelo Frosio) (Italija) kūrybos darbų paroda.
Eksponuota 19 kūrinių. 2015-07-16 – 11-12.

G. Spundzevičienė

– Paroda „Grafai Komorovskiai Rokiškio krašte“, atidaryta
Rokiškio krašto Garbės piliečio vardo Bronislovui Marijai
Komorovskiui suteikimo proga.

G. Kujelis

– Rimvydo Pupelio (Rokiškio r.) kūrybos paroda „Muta“
Eksponuota 41 vnt tapybos darbų, 2015-10-19 – 12-01.

I.Kujelė

– Lino Blažiūno (Vilnius) grafikos darbų paroda „Spygliakritis
arba būriavimasis“. Eksponuota 14 darbų, 2015-11-12 – 29

I.Kujelė

– 2015 m. naujai gautų etnografijos eksponatų paroda (iš
muziejaus rinkinių), 2015-12-03 – 21.

G. Spundzevičienė

– Tradicinė kalėdinė paroda-pardavimas, 2015-12-03 – 27.

M. Mieliauskienė

- Rimvydo Pupelio (Rokiškio r.)
kūrybos parodą.

- Lietuvos nacionalinio muziejaus
stendinę parodą „Žalgirio atodangos“ .
- 2015 m. surinktų
eksponatų parodą.

etnografinių
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Dalyvavo 28 autoriai, eksponuota per 350 kūrybos darbų.

I. Kujelė

tautodailininkų

– Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų paroda. Eksponuota
šešių autorių 93 kūrybos darbai, 2015-12-04 – 2016-01-10.

G. Spundzevičienė
I. Kujelė

- Respublikinę mokinių ir mokytojų
kūrybos kalėdinę parodą – konkursą.

– Respublikinė mokinių ir mokytojų kūrybos kalėdinė paroda –
konkursas „Lietuviškas žaisliukas kalėdinei eglutei“. Eksponuota
150 vnt. darbelių. Autoriai iš 10 Lietuvos rajonų, 2015-12-08 –
2016-01-08.

G. Spundzevičienė
I. Kujelė

XV
respublikinę
konkursinę parodą.

– XV respublikinė prakartėlių konkursinė paroda. Eksponuota 41
prakartėlė. Autoriai – iš 14 Lietuvos rajonų, 2015-12-08 – 201601-30.

D. Kiukienė

- Rokiškio rajono
jubiliatų parodą.

prakartėlių

- Senųjų naujametinių atvirukų (nuo
1940 m.) parodą (iš muziejaus
rinkinių).
3.2. Kriaunų
surengti:

istorijos

muziejuje

- Kriaunų auksarankių kūrybos parodą;

3.2. Kriaunų istorijos muziejuje surengta:
- Kriaunų krašto kūrėjų-liaudies meistrų darbų paroda, 2015- 03-28
iki 2015-06-30.

D. Žukauskienė

- Tautodailininkės Birutės Kairienės ir Gedimino Kostik tapybos
darbų paroda. 2015-03-28 iki 2015-06-30;

D. Žukauskienė

- Juozo Šalkausko (Vilnius) fotografijų paroda „Mūzos palytėti.
Poezijos pavasariai.“ 2015- 03-21 iki 2015-04-28;

D. Žukauskienė

- Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės (Utena)
kūrybos darbų paroda. 2015-07-11 iki 2015-07-20;

D. Žukauskienė

- Aldonos Vitkūnienės (Vilnius) kūrybos darbų paroda. 2015-08-22
iki 2015-11-22.

D. Žukauskienė

- Valdemaro Šimkaus paroda „Atverkime Kristui širdį“, 2015-1211 – 2016-01-15.

D. Žukauskienė

- Paroda „Senieji religiniai paveikslai“ (iš muziejaus fondų), 201512-11 – 2016-01-15.

D. Žukauskienė

- Rankų darbo žaislų parodą

- Odetos Bražėnienės karpinių parodą

- Siuvinių ir audinių parodą (iš
muziejaus fondų)

3.3. Laisvės kovų istorijos muziejuje
surengti:
- Parodą „1991 m. sausio įvykiai“;

3.3. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose surengta:
- Paroda „1991 m. sausio įvykiai“, 2015-01-11–20

A. Dručkus
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- Parodą „Vasario 16-oji“;

- Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimui, 2015-0215–27.

L. Urbonienė
A. Dručkus
L. Urbonienė

- Obelių gimnazijos moksleivių piešinių paroda, skirta Lieuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, 2015-03-11 – 04-30.

A. Dručkus
L. Urbonienė

- Paroda „Golgotos keliu“, 2015-05-17–23

A. Dručkus
V. Kazlauskas

- Paroda, skirta Sambo federacijos prezidentui Pranciškui Eigminui
atminti, 2015—05-27—07-02.

V. Kazlauskas
L. Urbonienė

- Paroda, skirta Kipro Petrausko gimimo 130-osioms metinėms
paminėti, 2015-10-17–11-18.

V. Kazlauskas
L. Urbonienė

- Paroda, skirta Aukštaitijos partizanų vado Balio Vaičėno 100osioms metinėms paminėti, 2015-11-21 – 2016-01-10.

L. Urbonienė
A. Dručkus
V. Kazlauskas

Rasos
Slesariūnienės
parodą
muziejuje apie kraštiečių tremtį nuo
1872 m. „Čiorna Padina";
Parodą,
skirtą
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
25mečiui.

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

4. Metų eigoje kituose muziejuose ir
institucijose numatoma surengti:

4. Surengtos parodos kituose Lietuvos muziejuose bei institucijose:

- Fotomenininko Nerijaus Slesariūno
fotografijų parodą „Mes vykome ginti
laisvės“ Juodupės gimnazijoje;

- Fotomenininko Nerijaus Slesariūno fotografijų paroda „Mes
vykome ginti laisvės“ Juodupės gimnazijoje, 2015-01-12–13.

V. Kazlauskas

- Parodą „Aukštaitijos spalvų šventė“
(iš muziejaus rinkinių) – Alytaus krašto
muziejuje;

- Paroda „Aukštaitiško ornamento melodija“ (iš muziejaus
rinkinių) – Alytaus krašto muziejuje. Eksponuota 22 paveikslai.
2015-09-19 – 12-31.

D. Kiukienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė
J. Jurevičienė
N. Šniokienė

- Parodą „Otto Širvydui – 140“ Jūžintų
bibliotekoje (iš muziejaus rinkinių).

- Paroda „Otto Širvydui – 140“ (iš muziejaus rinkinių) Jūžintų
bibliotekoje, 2015-04-27 – 05-22.

J. Jurevičienė
G. Kujelis

- Paroda „Už švarią aplinką“ Rokiškio rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos Bajorų filiale, 2015-05-20 – 0620.

I.Kujelė

- Stendinė paroda „Išsaugota tiesa“: Vilniaus šv. Kristoforo
progimnazijoje, Alytaus Putinų gimnazijoje, Alytaus Adolfo

A.Dručkus

- Stendinę parodą „Išsaugota tiesa“
rajono švietimo įstaigose.
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Ramanausko-Vanago gimnazijoje, Pabradės „Ryto“ gimnazijoje,
Utenos Krašuonos progimnazijosje.

- Paroda „Aukštaitiško ornamento melodija (49 eksponatai iš
muziejaus rinkinių) Mažeikių muziejuje, 2015-11-10 – 2015-1231.

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

5.1. 2015 m. parengti virtualias
parodas ir patalpinti muziejaus el.
svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt:
- „Drožėjui Bronislovui Stanislovui
Milakniui (1915-2013) – 100“;

D. Kiukienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė
J. Jurevičienė
N. Šniokienė

5.1. Svetainėje http://parodos.emuziejai.lt/ patalpintos virtualios
parodos:
- “Bronislavui Milakniui – 100” (44 eksponatai), I ketv.

J. Jurevičienė

- „Lietuvos sūnus“ (skirtą Mykolo
Riomerio
135-osioms
gimimo
metinėms);
- „Otto Širvydui – 140“;
- „Tapytojai Monikai
(1910-2009) – 105“

Bičiūnienei

- „Tapytojai Monikai Bičiūnienei-105“ (26 vnt. tapybos darbų), III
ketv.

J. Jurevičienė

- „Verpstės – laiškai iš praeities“ (40 vnt) IV ketv.

J. Jurevičienė

- „Mažas atvirukas – didelis džiaugsmas“ ( 25 vnt. atvirukų), IV
ketv.

J. Jurevičienė

- XV respublikinė prakartėlių paroda (39 vnt. prakartėlių), IV ketv.

J. Jurevičienė

5.1. Svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt, patalpinta virtuali
paroda:
„Rokiškiečių
Nepriklausomybę“;

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

kelias

į

6.1.
Bendradarbiauti
su
kitais
muziejais,
bažnyčiomis,
kitomis
institucijomis,
pagal
poreikį
eksponavimui skolinti bei skolintis
eksponatus.

- „Rokiškėnai kelyje į Nepriklausomybę” (59 eksponatai), I ketv

J. Jurevičienė

6.1. Bendradarbiauta su kitais muziejais, bažnyčiomis, kitomis
institucijomis, pagal poreikį eksponavimui deponuoti eksponatai:
6.1.1. Alytaus kraštotyros muziejui, parodai “Aukštaitiško
ornamento melodija” dailininkės primityvistės Monikos
Bičiūnienės (1910-2009) paveikslai, Palmiros Damijonaitienės
juostos ir Jono Vizbaro (1888-1976) drožiniai – 101 eksponatas (iš

D. Kiukienė
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muziejaus rinkinių), 2015-03-31 – 2015-04-30.

7. Kiti darbai

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

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

6.1.2. Bažnytinio paveldo muziejui, parodai „Susimąstęs Kristus:
nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio“ – 4 vnt. skulptūrų,
2015-10-06 – 2016-01-30.

D. Kiukienė

6.1.3. Kupiškio etnografijos muziejui, parodai „Kas juosta, vis
kitoks kroštas“ – 36 juostos, 2015-10-23 – 26.

L. Daščiorienė

6.1.4. Mažeikių muziejui, parodai „Aukštaitiško ornamento
melodija ” dailininkės primityvistės Monikos Bičiūnienės (19102009)paveikslai, Palmiros Damijonaitienės juostos ir Jono Vizbaro
(1888-1976) drožiniai – 49 eksponatai (iš muziejaus rinkinių),
2015-11-10 – 2015-12-31.

D. Kiukienė

7.1.
Atnaujinti
parodos-konkurso
„Žemės diena“ nuostatus, dalyvauti
vertinimo komisijos darbe atrenkant
fotografijų darbus apdovanojimams.

7.1. Atnaujinti parodos-konkurso „Žemės diena“ nuostatai,
sudaryta vertinimo komisija, apdovanoti nugalėtojai.

I.Kujelė

7.1. Atnaujinti audiogidų sistemos
numeraciją ir išdėstymą muziejaus
ekspozicijose.

7.2. Atnaujinta audiogidų sistemos numeracija.

I.Kujelė

1.1. Parengti ir išleisti katalogą „XV
respublikinė prakartėlių paroda“ (gavus
projektinį finansavimą).

2.1. Rengti ir leisti su muziejaus veikla
susijusius informacinius leidinius.

1.1. Metų eigoje buvo parengti ir išleisti katalogai, leidiniai:
- Parodos „XV respublikinė prakartėlių paroda“ katalogas. Tiražas
300 vnt., p. 34.

D. Kiukienė
I. Kujelė

- Katalogas „Verpimo ir audimo įrankių rinkinys Rokiškio krašto
muziejuje“. Tiražas 300 vnt., p. 112.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
G. Spundzevičienė

2. 1. Parengti ir iš leisti su muziejaus veikla susiję informaciniai
leidiniai:
- Informacinis leidinukas-žemėlapis „Sėlių palikimas Rokiškio
rajone“, Tiražas 4500 vnt. III ketv.

G. Kujelis
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3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

- Informacinis lankstinukas „Kelionių vadovas po Obelių krašto
laisvės kovų įamžinimo vietas“. Tiražas 400 vnt. III ketv.

V. Kazlauskas

- Lankstinukas „Obelių šilo kautynės 1945 m. liepos 13 d.“

V. Kazlauskas
A. Dručkus

- Edukacinis sąsiuvinis “Kaip Rokas į Rokiškį atkeliavo arba Roko
pasakojimai”. Tiražas 800 vnt., p. 24.

D. Kiukienė

- 2016 m. kalendorius. Tiražas 250 vnt.

M. Mieliauskienė
G. Kujelis

- Knygų skirtukai (3 rūšys, 1200 vnt.), skirti muziejaus veiklos
sklaidai

D. Kiukienė
I. Kujelė

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

2.2. Parengti ir išleisti muziejaus bei filialų renginių plakatai,
afišos, kvietimai, lankstinukai, skrajutės, metų eigoje

Muziejininkai

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

3.1. Bendradarbiauta su žurnalistais rengiant straipsnius apie
muziejų, muziejinę veiklą, renginius rajono laikraščiuose
„Gimtasis Rokiškis“ ir „Rokiškio Sirena“; žurnalistams suteikta
informacija, istorinė-kraštotyrinė-ikonografinė medžiaga:
- Laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ paskelbta per 70 straipsnių ir
per 50 žinučių, metų eigoje.
- Muziejininkų parengti straipsniai:
Kazlauskas V. „Į „Golgotos kelią“ leidosi per 80 dviratininkų“ //
Gimtasis Rokiškis.- 2015, geg. 21, Nr. 57.

Muziejininkai

3.2. Bendradarbiauti rengiant ir
leidžiant Rokiškio krašto kultūros
žurnalą „Prie Nemunėlio“; metų eigoje
žurnalui parengti istorinės tematikos,
muziejaus aktualijų straipsnius:
- „XIX a.
amatininkai“;

Rokiškio

V. Kazlauskas

3.2. Bendradarbiauta rengiant ir leidžiant Rokiškio krašto kultūros
žurnalą „Prie Nemunėlio“, dalyvauta žurnalo pristatymuose
visuomenei. Metų eigoje žurnalui parengti straipsniai:
- D. Žukauskienė „Kriaunų bažnyčios lobyną atvėrus“, 2015 m.
Nr. 1(34).

D. Žukauskienė

- M. Mieliauskienė „Svajonė atgyja medyje“, 2015 m. Nr. 1 (34);

M. Mieliauskienė

- G. Spundzevičienė „Ar etnografinių regionų metai padės
išsaugoti tradicinę liaudies kultūrą“, 2015 m. Nr. 1 (34)

G. Spundzevičienė

grafystės

- „Senasis Rokiškio dvaras“;
- „Meniškumo ir funkcionalumo dermė
Rokiškio
krašto
muziejaus
etnografiniuose eksponatuose“;
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Projektas
„Muziejus-mokyklamoksleivis“:
iššūkiai,
problemos,
patirtys“;

- „Projektas „Muziejus-mokykla-moksleivis“ Rokiškio krašto
muziejuje“, 2015 m. Nr. 2 (35).

M. Mieliauskienė
G. Spundzevičienė

- N. Šniokienė „Rokiškio geležinkelio stoties raidos ypatumai“,
2015 m. Nr. 2 (35).

N. Šniokienė

3.3. Susisteminta medžiaga ir parengtas straipsnis „Kamajų dvaro
veikla Rokiškio grafystės archyvo dokumentuose“, II ketv.

O. Mackevičienė

3.5. Parengtas straipsnis apie Rokiškio krašto muziejaus edukacinį
užsiėmimą „Senovė žalvariu prabyla“ Lietuvos muziejų
asocijacijos leidžiamam žurnalui „Muziejų edukacinės programos.
Teorija, praktika“

G. Kujelis

4.1. Dalyvauta žvalgomuosiuose archeologiniuose tyrimuose
senojo Rokiškio dvaro vietoje.

V. Kazlauskas
G, Kujelis

4.2. Rinkta medžiaga apie Rokiškio vargonininkų mokyklos veiklą
ir jos vadovą Rudolfą Lymaną; Rokiškio dvaro archyve buvo iš
lenkų į lietuvių kalbą išversta medžiaga (dokumentai) apie
kunigaikščių Oginskių ir Rokiškio grafų Tyzenhauzų
bendradarbiavimą organizuojant muzikos mokyklų veiklą. Vertimo
tekstai perduoti muziejaus archyvui, byla Nr.163.

O. Mackevičienė

4.3. Iš lenkų į lietuvių kalbą išverstas tekstas apie 1815 m.
Petriošiškio palivarko valstiečių baudžiavines prievoles. Medžiaga
perduota muziejaus archyvui. Byla Nr. 70(3).

O. Mackevičienė

4.4. Sudarytas Rokiškio apskrities šaulių, 1918- 1940 m.
apdovanotų Lietuvos Respublikos ordinais ir medaliais, sąrašas.
Byla Nr. 396 A.

O. Mackevičienė

- „Partizanų vadas Balys Vaičėnas“.
3.3. „Versmės“ leidyklos leidiniui apie
Kamajus parengti straipsnį „Kamajų
dvaro veikla Rokiškio grafystės
archyvo dokumentuose“.
3.4. Leidiniui „Lietuvos muziejai“
parengti informaciją apie muziejaus
veiklą.

4. Moksliniai tyrimai (temos)

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

4.1. Dalyvauti žvalgomuosiuose
archeologiniuose tyrimuose Rokiškio
senojo dvaro vietoje.

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

6.1.
Organizuoti
mokslinę
konferenciją, skirtą Rokiškio šv. Mato
bažnyčios konsekracijos 130-osioms
metinėms.

6.2.Tarptautinis susitikimas-apskrito stalo diskusija „Tyzenhauzų N. Šniokienė

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

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

kultūros kelias 2015-2017“. Dalyvavo:
Diana Nausėdienė, VU Tarptautinės verslo mokyklos dėstytoja;
Andris Vilks, Latvijos nacionalinės bibliotekos direktorius;
Gitanas Nausėda, SEB banko prezidento patarėjas;
Jozef Zemčionok, istorijos mokslų daktaras, Varšuvos
universitetas;
Henriks Soms, istorijos mokslų daktaras, Daugpilio universitetas
(Latvija);
Dr. Grita Skujienė, VU Gamtos mokslų fakultetas;
Andrej Vaškevič, Gardino istorijos-archeologijos muziejaus
Naujosios istorijos skyriaus vedėjas;
Olga Vabel, Aknystės (Latvija) muziejaus vedėja ir kt., 2015-09-18
Jurij Kiseliov (Baltarusijos r.) – Pastovių Vykdomojo komiteto
pirmininko pavaduotojas.

M. Mieliauskienė
T. Daunienė

7.1. Dalyvauti svėdasiškių draugijos
„Alaušas“
organizuojamoje
konferencijoje „Pramonė Pirmosios
Lietuvos Respublikos laikotarpiu“.

7.1. Dalyvauta svėdasiškių draugijos „Alaušas“ organizuojamoje
konferencijoje Svedasų bibliotekoje „Kapitalizmas Butėnų
palaukėje“.

G. Kujelis

7.2.
Dalyvauti
LMA
Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos XVIII
konferencijoje
„Etniškumas
ir
regioniškumas XXI a. muziejuose

7.2. Dalyvauta LMA RMTS ir VU KF MK XVIII mokslinėjepraktinėje konferencijoje „Etniškumas ir regioniškumas XXI a.
muziejuose“, Vilniuje, 2015-04-22.

N. Šniokienė

7.3. Dalyvauta Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse
organizuotoje baigiamojoje Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno
grožis“ uždarymo konferencijoje, 2015-09-28.

G. Spundzevičienė
I. Kujelė

7.4. Dalyvauta konferencijoje „Tradiciniai amatai etnografiniuose
regionuose“ Padvaisko dvare (Vilniaus raj. Glitiškės), 2015-12-11.

G. Spundzevičienė

8.1. Parengtas ir skaitytas pranešimas „Pramonė ir verslininkystė
Rokiškyje“ svėdasiškių draugijos „Alaušas“ organizuojamoje
konferencijoje „Kapitalizmas Butėnų palaukėje“, Svedasų
bibliotekoje, 2015 m. II ketv.

G. Kujelis

8.1.
Parengti
pranešimą
„Verslininkystė
Rokiškyje“
ir
perskaityti konferencijoje „Pramonė
Pirmosios
Lietuvos
Respublikos
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laikotarpiu“.

9. Kiti darbai

9.1. Parengti ir muziejaus internetinėje
svetainėje
publikuoti
straipsnius,
skirtus Etnografinių regionų metams.
9.2. Spausdinti atvirukus, rengti ir leisti
atvirukų komplektus (iš muziejaus
rinkinių).

9.2. Išleisti atvirukai, atvirukų komplektai:
- su senosios sakralinės lietuvių liaudies skulptūros ir L. Šepkos
drožinių atvaizdais (iš muziejaus rinkinių);

G. Kujelis
D. Kiukienė

- profesoriui Kazimierui Šešelgiui – 100“;
- „Tapytojai Monikai Bičiūnienei – 105“(paveikslai iš muziejaus
rinkinių);
- „Rimas Zigmas Bičiūnas. Tapybos džiaugsmas“.
9.3. Parengti ir gaminti reklaminius
magnetukus, kitus informaciniusreklaminius suvenyrus.

9.3. Pagaminti ir platinti suvenyriniai puodeliai, pakabukai, kiti
reklaminiai suvenyrai.

D. Kiukienė

9.4. Parengti ir pateikti paraišką
UNESCO
programai
„Pasaulio
atmintis“ dėl 1848 m. Rokiškio
grafystės žemėlapio įtraukimo į
Lietuvos
nacionalinį
UNESCO
registrą.

9.4. Parengta ir pateikta paraiška. 1848 m. Rokiškio grafystės
žemėlapis nebuvo įtrauktas į Lietuvos nacionalinį UNESCO
registrą.

G. Kujelis

9.5. Suderinus su šv. Mato bažnyčios
administracija studijuoti bažnyčios
archyvą, atrinktos medžiagos kopijas
perduoti muziejaus archyvui.

9.5. Studijuotos Onuškio parapijos metrikų knygos: 1795–1838
metrikų knyga, parapijiečių sąrašai pagal gyvenamąją vietą.
Surastas 1893 m. Onuškio dvaro gyventojų sąrašas. Šių knygų
dokumentų, liečiančių grafų Komarų šeimą, skaitmeninės kopijos
atiduotos muziejaus archyvui. Byla Nr. 62.

O. Mackevičienė

9.6. Studijuoti Rokiškio dvaro XIX a.
archyvinę bylą (RKM-3406); medžiagą
suklasifikuoti,
parengti
apyrašus,
perduoti muziejaus archyvui.
9.7. Aplankyti ir užfiksuoti Frydricho
Gustavo fon Šachto (šv. Mato
bažnyčios architekto) kapą Vilniaus
Bernardinų kapinėse.
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VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių
vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)

3. Eksponatų skaitmeninimas

1.1. Parengti eksponatų skaitmeninimo
planą.

1.1. Planas parengtas, 2015-01-30.

L. Daščiorienė

2.1. Parengti ir LDM LIMIS centrui
nusiųsti eksponatų, kurie bus keliami į
LIMIS (virtualias parodas) 2015 m.,
sąrašą.

2.1. Parengtas ir LDM LIMIS centrui nusiųstas eksponatų, kurie
bus keliami į LIMIS (virtualias parodas) 2015 m., sąrašas.

L. Daščiorienė

3.1.
Metų
eigoje
numatoma
suskaitmeninti 816 eksponatų.

3.1. Metų eigoje suskaitmeninta 816 eksponatų.

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

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

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

3.2. Numatoma suskaitmeninti 816
eksponatų.
- liaudies meistrų drožinius – 75 vnt.;
- senąsias liaudiškas skulptūras – 50
vnt.;
- verpstes – 25 vnt.;
- asmenų archyvų dokumentus – 131
vnt.;
- fotografijas – 35 vnt.;
- fotonegatyvus – 100 vnt.
- knygas – 400 vnt.

3.3.1. Vykdyti tęstinį projektą
„Rokiškio krašto muziejaus
skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir
informacijos talpinimas“; muziejaus el.
svetainėį skaitmeninės bibliotekos
duomenų bazę įvesti 8000 psl. (gavus
projektinį finansavimą).

3.1. Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai:
- Seniausi, vertingiausi rinkinių eksponatai;
- Planuojami publikuoti eksponatai;
- 2015 m. parodų eksponatai;
- Restauruojami eksponatai.
3.2. Suskaitmeninta 816 eksponatų, iš jų įkelta į LIMIS – 210 vnt..
Metų eigoje.

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė

- verpstės, verpimo ir audimo įrankiai – 144 vnt.
- asmenų archyvų dokumentus – 91 vnt.;

J. Jurevičienė
J. Jurevičienė

- fotografijos – 96 vnt.;
- fotonegatyvai – 100 vnt.
- knygas – 227 vnt.
- pinigai –34 vnt.
- atvirukai – 56 vnt.
- I-ojo pasaulinio karo dokumentai – 68 vnt.

J. Jurevičienė
L. Daščiorienė
J. Jurevičienė
J. Jurevičienė
J. Jurevičienė
J. Jurevičienė

3.3.1. Vykdytas tęstinis projektas „Rokiškio krašto muziejaus
skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas“;
muziejaus el. svetainėje www.muziejus.rokiskyje.lt į skaitmeninės
bibliotekos duomenų bazę įkelta 10 eksponatų (7000 psl.)
muziejaus rinkiniuose saugomų XIX a. archyvų bylų – RKM–
3996; RKM–3119; RKM–3998; RKM–3997; RKM–4012; RKM–
4026; RKM–4028; RKM–3407; RKM–2886; RKM–35054.

L. Daščiorienė
J. Jurevičienė
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3.3.2.
LIMIS
virtualių
parodų
svetainėje „Eksponatai, kuriuos verta
pamatyti“ paskelbti Rokiškio krašto
muziejaus virtualias parodas:
- „Grafai Tyzenhauzai ir Pšezdzieckiai
– Rokiškio dvaro istorijos liudytojai“.

3.3.2. LIMIS virtualių parodų svetainėje paskelbta virtuali paroda:

- „Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių dvaro istorijos
liudytojai“ (90 vnt. fotografijų), II ketv.

J. Jurevičienė

3.3.3 Svetainėje http://parodos.emuziejai.lt/ patalpintos virtualios
parodos:
- „Drožėjui Bronislovui Stanislovui
Milakniui (1915-2013) – 100“;
„Rokiškiečių
kelias
į
Nepriklausomybę“;
- „Lietuvos sūnus“ (skirtą Mykolo
Riomerio
135-osioms
gimimo
metinėms);
- „Otto Širvydui – 140“;
- „Tapytojai Monikai Bičiūnienei
(1910-2009) – 105“;

- “Bronislavui Milakniui – 100” (44 eksponatai), I ketv.

J. Jurevičienė

- „Tapytojai Monikai Bičiūnienei-105“ (26 vnt. tapybos darbų), III
ketv.

J. Jurevičienė

- „Verpstės – laiškai iš praeities“ (40 vnt) IV ketv.

J. Jurevičienė

- „Mažas atvirukas – didelis džiaugsmas“ ( 25 vnt. atvirukų), IV
ketv.

J. Jurevičienė

- XV respublikinė prakartėlių paroda (39 vnt. prakartėlių), IV ketv.

J. Jurevičienė

3.3.4. Svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt, patalpinta virtuali
paroda:
- „Rokiškėnai kelyje į Nepriklausomybę” (59 eksponatai), I ketv

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

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

4.1. Dalyvauti LDM LIMIS centro
rengiamuose seminaruose bei
mokymuose.

J. Jurevičienė

4.1. Dalyvauta LIMIS mokymuose, Lietuvos dailės muziejuje,
Vilniuje, 2015-04-21-22; 2015-11-24 – 25.

D. Kiukienė
G. Spundzevičienė
I. Kujelė

5.1. Į muziejaus archyvą perduota skaitmeniniai vaizdai:
- Jono Masiulio fotografijos – 96 vnt.

J. Jurevičienė

1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir televizijos
laidų, kuriose dalyvauta, skaičių)

1.1. Rengti informaciją rajoniniam
laikraščiui
„Gimtasis
Rokiškis“
rubrikai „Kviečia“ apie muziejaus
parodas, renginius, įvairias kultūrines
akcijas.
1.2. Rengti informacinius pranešimus
spaudai, radijui, televizijai; duoti
interviu.
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1.1. Kiekvieną savaitę rajono laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“
ruošiami pranešimai apie renginius, įvykius, parodas Rokiškio
krašto muziejuje;
Rubrikoje „Kviečia“ paskelbta per 120 straipsnių ir žinučių.

1.2. Duota interviu spaudai, radijui, televizijai:
- Lietuvos televizijai tiesioginiam reportažui apie Rokiškio krašto
muziejuje saugomą 1918 m. vėliavą ir D. Tubelytės austą kilimą su
Lietuvos valstybės simbolika, 2015-02-13.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
Muziejininkai

M. Mieliauskienė

- Naujienų portalo www.15min.lt žurnalistams apie pokyčius
Rokiškio krašto muziejuje per 25 Nepriklausomybės metus.
Paskelbta 2015-03-11.

V. Kazlauskas

- BTV laidai „Brydės“ apie Gačionių dvarą ir baronus Rozenus.

O. Mackevičienė

- Internetiniam naujienų portalui „TEMAinfo“ apie lietuviškų
pinigų parodą „Po Vyčio ženklu“. Publikavimo data: 2015-03-11

G. Kujelis

- Lietuvos radijo laidai „Muzikinis pastišas“ apie Rokiškio rajono
muzikinį gyvenimą nuo XIX a. pradžios iki šių dienų, 2015-11-11.

M. Mieliauskienė

- Žinių radijui tema „Kodėl verta aplankyti Rokiškį“, 2015-11-17.

M. Mieliauskienė

- Lietuvos radijo laidai „Gimtoji žemė“ apie XV respublikinę
prakartėlių parodą, 2015-12-24.

M. Mieliauskienė

- Lietuvos televizijos laidai „Laba diena, Lietuva“ (apie kalėdinės
sutarties pasirašymą), 2015-12-29.

M. Mieliauskienė
N. Šniokienė

1.3. Parengtas (aukštaitiška tarme) ir įrašytas pranešimas radijui
apie parodą „Aukštaitijas spalvų švinte“ Alytaus kraštotyros
muziejuje. Kovo mėn.

M. Mieliauskienė

1.4. LRT korespondentei Zinaidai Paškevičienei nusiųsta
informacija apie XX a. pr. trispalvę vėliavą, saugomą Rokiškio
krašto muziejuje.

G. Kujelis

1.5. Internetiniam žinių portalui „15 min.lt“ nusiųstos fotografijos
su Rokiškio miesto vaizdais. Publikuota: 2015 03-11

G. Kujelis

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

2.1. Rengti specialias reklamines
akcijas muziejaus renginiams:
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2.1. Rengtos specialios reklaminės akcijos:

„Viduramžių
turnyras.
Roko
kalavijas“
(gavus
projektinį
finansavimą);

-Renginiui „Viduramžių turnyras. Roko kalavijas“ organizuota
reklamos kampanija: sukurtos reklaminės afišos, reklama
patalpinta Rokiškio krašto muziejaus internetinėje svetainėje,
Facebook profilyje, KTV „Zirzilė“ eteryje, reklaminiame
laikraštyje „Rokiškio SIRENA“, rajono laikraštyje „Gimtasis
Rokiškis“, portale rokiškietis.lt, Rokiškio turizmo ir tradicinių
amatų koordinavimo centro puslapyje, Lietuvos muziejų
asociacijos internetinėje svetainėje; informacija siųsta į Lietuvos
turizmo informacijos centrus, savivaldybes, laikraščių redakcijas,
2015-06-15 –30.

G. Kujelis

- „XV respublikinė prakartėlių parodakonkursas“;

- XV respublikinei prakartėlių parodai organizuota reklaminė
kampanija: rajono laikraščiuose „Rokiškio SIRENA“ ir „Gimtasis
Rokiškis“, laikraščių internetinėse svetainėse paskelbti straipsniai
apie surengtą parodą. Paruoštas ir 300 egz. tiražu išleistas parodos
katalogas, kuris išdalintas muziejaus lankytojams ir parodos
dalyviams. Svetainėse parodos.emuziejai.lt, www.muziejai.lt,
www.wood-craft.eu, www.muziejusrokiskyje.lt, muziejaus
Facebook profilyje parengta ir paskelbta virtuali prakartėlių
paroda. Informacija paskelbta Lietuvos tautodailininkų sąjungos
svetainėje. Apie parodą 2015 m. gruodžio 24 d. duotas interviu
Lietuvos radijo laidoje „Gimtoji žemė“.

D. Kiukienė
M. Mieliauskienė

3.1. Televizijos reportažai apie Rokiškio krašto muziejų bei
padalinius patalpinti muziejaus internetinėje svetainėje, soc.
profilyje Facebook.

Muziejininkai
V. Sarulienė

- LMA projekto „Lietuvos muziejų
kelias.
Liaudies
meno
grožis“
renginiams.

3. Kita veikla
3.1. Archyvuoti medžiagą apie
Rokiškio krašto muziejaus renginius,
parodas ir kt., televizijos reportažus
apie Rokiškio krašto muziejų bei
padalinius
talpinti
internetinėje
svetainėje, soc. profilyje Facebook.
3.2.
Parengti
Rokiškio
krašto
muziejaus reklaminio video- klipo
scenarijų; sukurti reklaminį videoklipą
muziejaus veiklai viešinti.
3.3. Pagal galimybes sukurti muziejaus
veiklą reprezentuojantį videofilmą.
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3.4. Surengti viešųjų ryšių akciją
„Mokykla-muziejus“;
išrinkti
ir
paviešinti
dažniausiai
2014-2015
mokslo metais Rokiškio krašto
muziejaus
veikloje
dalyvavusias
švietimo įstaigas.
3.5. Pagal galimybes dalyvauti ir
įvairiose mugėse, parodose pristatyti
muziejaus veiklą.

3.5. Dalyvauta Vilniaus tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje „Adventur“, Rygos tarptautinėje turizmo,
kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Balttour“, Vilniaus
knygų mugėje, kuriuose pristatyta muziejaus veikla, leidyba.

M. Mieliauskienė
I. Kujelė
D. Kiukienė
G. Spundzevičienė
L. Klasinskienė
J. Jurevičienė

3.6. Rengti ir platinti naujienlaiškius,
elektroninius kvietimus į muziejaus
renginius.

3.6. Rengti ir platinti elektroniniai kvietimai, naujienlaiškiai
švietimo įstaigoms.

I.Kujelė

3.7. Teikti muziejaus paramą (prizus:
nemokamas edukacines programas,
nemokamą
ekspozicijų
lankymą)
rajono renginiams; ieškoti rėmėjų
muziejaus organizuojamų konkursų
dalyviams, nugalėtojams apdovanoti.

3.7. Bendradarbiauta su Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
skyriumi, švietimo centru, pradinių klasių, dailės, technologijos
mokytojų metodinėmis tarybomis dėl muziejaus edukacinių
programų, amatų dienos, tradicinių švenčių, parodų-konkursų
organizavimo, bendrų edukacinių leidinių rengimo. Teikta
muziejaus parama (įsteigti įvairūs prizai, vedamos nemokamos
edukacijos) organizuojamų konkursų dalyviams apdovanoti.

N. Šniokienė
L. Klasinskienė

3.8. Muziejaus veiklos
fiksuoti
muziejaus
edukacinius užsiėmimus.

viešinimui
renginius,

3.8. Metų eigoje fotografuoti, filmuoti muziejaus renginiai;
skaitmeniniai vaizdai perduoti muziejaus archyvui.

G. Kujelis
I. Kujelė

3.9.
Užmegzti
ir
plėtoti
bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis
įstaigomis,
visuomeninėmis
organizacijomis; į muziejaus veiklą
įtraukti savanorius; ieškoti projektų
partnerių.

3.9. Bendradarbiauta su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio
apygardos 5-ąja rinktine, Rokiškio šauliais, visuomenine
organizacija „Tyzenhauzų paveldas“, Rokiškio verslo klubu,
rokiškėnų iniciatyvine grupe „Istorinė atmintis“, Vilniaus
rokiškėnų klubu „Pragiedruliai“, Lietuvos Dailininkų sąjunga, LTS
Rokiškio skyriumi. Į muziejaus veiklą įtraukti savanoriai. Iš įvairių
rėmėjų gauta parama muziejaus organizuojamų konkursų
dalyviams ir nugalėtojams apdovanoti.

N. Šniokienė

3.10. Bendradarbiauti su Kriaunų bei
Obelių seniūnijomis rengiant įvairius
renginius
šių
seniūnijų
bendruomenėms

3.10. Bendradarbiauta su Kriaunų seniūnija, Kriaunų pagrindine
mokykla, Kriaunų ir Lašų bibliotekomis, bendruomenėmis,
rengiant įvairius renginius Kriaunų muziejuje.

D. Žukauskienė

3.11. Dalyvauta LMA Švietimo sekcijos rinkiminiame susirinkime,

N. Šniokienė
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Vilniuje, 2015-09-03

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

1.1 Teikti metodines konsultacijas 1.1. Teiktos metodinės konsultacijos:
muziejinio-edukacinio darbo, dailės, - LTS Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus tautodailininkams;
etninės kultūros, krašto ir istorijos
klausimais Rokiškio rajono kultūros - Asvejos regioninio lankytojų aptarnavimo centro kultūrologei
darbuotojams,
tautodailininkams, Rimai Bareikienei dėl parodų rengimo;
pedagogams.
- XI respublikinio langinių tapymo plenero dailininkams ir
organizatoriams. 2015-08-03-06.

M. Mieliauskienė

D. Kiukienė
D. Kiukienė

M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
G. Kujelis

- Kamajų kultūros namų administratorei Sigitai Gasiūnienei dėl
Rokiškio krašto garbės pilietės architektės Nijolės Bučiūtės (19302010) 85-mečio paminėjimo;

M. Mieliauskienė

- Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Rokiškio 9-ajai šaulių
kuopai istorinės konsultacijos vykdant bunkerio Plunksnočių miške
atstatymo darbus;

V. Sarulienė

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

3.1. Buvo sudarytos sąlygos atlikti praktiką muziejuje 5
respublikos aukštųjų mokyklų studentams ir 2 Daugpilio
universiteto (Latvijos r.) studentams. Jiems paskirti praktikos
vadovai. Metų eigoje.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
I. Kujelė
V. Kazlauskas

1.1. Metų eigoje numatoma priimti 3
darbuotojus, atleisti – pasibaigus
terminuotai darbo sutarčiai.

1.1. Metų eigoje priimti 3 darbuotojai; atleisti pasibaigus darbo
sutarčiai – 2; atleisti (išėjo į pensiją) –2; atleisti savo noru – 1.

N. Šniokienė

1.2. Įforminti darbo sutartis su
viešuosius
darbus
dirbančiais
darbininkais (siųstais iš Panevėžio
darbo biržos Rokiškio skyriaus).

1.2. Įforminta 18 darbo sutarčių su Panevėžio darbo biržos
Rokiškio skyriaus siųstais viešuosius darbus dirbti darbininkais.

N. Šniokienė
T. Daunienė

1.2. Rengti metodines muziejininkų
parengtų
edukacinių
užsiėmimų
perklausas.
2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)
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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,
konferencijose ir kituose mokymuose,
susijusiuose su muziejine veikla.

2.1. Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo seminaruose, konferencijose ir
kituose mokymuose:
- Švietimo centro konferencijoje „ ES projektai švietimo ir kultūros
įstaigose“, 2015-01-22.

G. Kujelis

- Seminare „Kūrybinės partnerystės“ kūrybinės dirbtuvės, Vilniuje,
2015-03-24

I. Kujelė

- Seminare „Viešo kalbėjimo menas ir pasitikėjimas savimi“,
Rokiškio rajono savivaldybėje, 2015-03-26.

I. Kujelė
J. Jurevičienė

- Seminare „Muziejų edukacija: problemos ir sprendimai“, Kauno
miesto muziejuje, 2015-03-27.

G. Kujelis
I. Kujelė
R. Mikalajūnienė
L. Klasinskienė

- Seminare „Viešųjų pirkimų vykdymas 2015 m.: praktiniai
patarimai pradedantiesiems“, Panevėžyje, 2015-04-09.

D. Kiukienė
V. Skeirys

- LIMIS mokymuose, Lietuvos dailės muziejuje, 2015-04-21-22.

D. Kiukienė
G. Spundzevičienė

- Etninės kultūros specialistų seminare „Regiono, krašto, vietos
kūrybinė tapatybė: pasireiškimų ir sąveikų klausimai“, Rokiškyje,
2015-05-06-08.

G. Spundzevičienė
L. Klasinskienė
V. Sarulienė

- Seminare „Kas yra klasteris? Klasterio teikiama nauda. Klasterio
sėkmės istorijos“, Rokiškyje, 2015-04-22.

I. Kujelė

- Seminare „Užslopinti jausmai ir emocijos: priežastys ir
padariniai“, Rokiškyje, 2015-06-01.

N. Šniokienė
G. Spundzevičienė
J. Jurevičienė
Z. Mickienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
I. Kujelė

- Seminare „Apskaitos pagal VSAFAS naujovės 2015 m. Pajamų ir
grynojo turto apskaita pagal VSAFAS“, Kaune, 2015-09-28.

Z. Mickienė

- Seminare-diskusijoje „Tradicinių amatininkų kompetencijų
tobulinimo sistemos modelio sukūrimas“ A. Stulginskio

G. Spundzevičienė

58
universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultete, Kaune, 2015-10-02.

- Seminare „Verslumas ir etika muziejų vadyboje“, Palangoje,
2015-10-7-9.

N. Šniokienė

- Seminare-pasitarime dėl 2016 m. LMK „Dvarų kultūros
atspindžiai“ programos sudarymo, Vilniuje, 2015-10-12.

N. Šniokienė

- Seminare „Muziejaus švietimas bendruomenei“, Utenoje, 201511-19-20.

L. Klasinskienė
I. Briedytė

- Muziejininkų mokymuose dirbti su LIMIS, Lietuvos dailės
muziejuje, Vilnius. 2015-11-24-25.

I.Kujelė

- Seminare „Archeologinių radinių konservavimas. Nuo lauko
darbų iki saugojimo muziejuose“, Taikomosios dailės muziejuje,
Vilniuje, 2015-12-08-09.

R. Mikalajūnienė

- „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2016 m. sausio 1 d.
Mažos vertės pirkimai, jų praktinis taikymas“, Utenoje, 2015-1218.
- „Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai, komandiruočių
reglamentavimo koregavimas. Suminė darbo laiko apskaita“,
Rokiškyje, 2015-12-17.

D. Kiukienė
V. Skeirys

2.2. Sudaryti sąlygas muziejaus
darbuotojams tęsti studijas aukštosiose
mokyklose.

2.2. Sudarytos sąlygos 3 muziejaus darbuotojams tęsti studijas:
Panevėžio kolegijos Rokiškio filiale, Mykolo
Romerio
universitete.

N. Šniokienė

2.3. Organizuoti pažintines keliones į
Alytaus kraštotyros, Telšių „Alkos“,
Kupiškio
etnografijos
muziejus,
Latvijos r. dvarus-pilis; skatinti
muziejaus darbuotojų konsultacijas su
kitų muziejų, restauravimo centrų, kitų
institucijų specialistais.

2.3. Organizuotos pažintinės kelionės ir išvykos:

Z. Mickienė
T. Daunienė

2.3.1. Į Alytaus kraštotyros muziejų (2015-03-31), Mažeikių
muziejų (2015-11-10), Burbiškio dvarą (Anykščių rajonas),
Molėtų medžioklės ir žvejybos muziejų Mindūnuose, Utenos
kraštotyros muziejų, 2015-12-09.

N. Šniokienė
Muziejininkai

2.3.2. Į Pastovius (Baltarusija), susipažinti su nauja Pastovių
muziejaus ekspozicija, įrengta pagal bendrą projektą „Turizmo
abipus sienos Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinimas, didinant
kultūrinio-istorinio paveldo prieinamumą bei patrauklumą
Rokiškio ir Pastovių rajonuose“, 2015-05-20-21.

N. Šniokienė
M. Mieliauskienė
D. Kiukienė
I. Kujelė
J. Jurevičienė

2.3.3. Į Vecgulbenę (Latvija), organizuojamoje Lietuvos pilių ir
dvarų asociacijos, 2015-03-13-14.

N. Šniokienė
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3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

1.1.
Sudaryti
Rokiškio
krašto
muziejaus dokumentacijos planą 2015
m.
1.1.
1.2.
1.2.
Sudaryti
Rokiškio
krašto
muziejaus dokumentų registrų sąrašą
2015 m.

1.1. Sudarytas Rokiškio krašto muziejaus dokumentacijos planas
2015 m. ir patvirtintas 2015-01-07, direktoriaus įsakymu Nr. P-02.

N. Šniokienė

1.2. Sudarytas Rokiškio krašto muziejaus dokumentų registrų
sąrašas 2015 m. ir patvirtintas 2015-01-07, direktoriaus įsakymu
Nr. P-03

N. Šniokienė

1.3. Sutvarkyti finansinio ir kitokio
turto valdymo, kanceliarijos ir kitų
dokumentų 2014 m. bylas, surašyti
aktus ir patalpinti archyve, atrinkti
trumpo saugojimo bylas naikinimui.

1.3. Sutvarkytos 2014 m. ilgo saugojimo ir nuolatinio saugojimo
bylos, jos patalpintos muziejaus archyve; atrinktos trumpo
saugojimo bylos naikinimui, I ketv..

T. Daunienė

1.4. Baigti sudaryti Rokiškio krašto
muziejaus archyve saugomų bylų
klasifikaciją, parengti aprašymą ir
talpinti
internetinėje
svetainėje
www.muziejai.lt.

1.4. Sudaryta Rokiškio krašto muziejaus archyve saugomų bylų
klasifikacija.

V. Sarulienė

1.5. Vesti archyvo (tekstinių
dokumentų, įvykių, asmenų) kartoteką.

1.5. Vesta archyvo (tekstinių dokumentų, įvykių, asmenų)
kartoteka,

V. Sarulienė

1.6. Pildyti archyvo bylas naujai
gaunama istorine-kraštotyrine
medžiaga.

1.6. Per metus muziejaus archyvą papildė 15 naujų bylų. Esančios
bylos papildytos naujai gaunama istorine-kraštotyrine
medžiaga: spausdinti lapai –1068, rankraštiniai lapai – 232.

V. Sarulienė
Muziejininkai

1.7. Atsakyti į interesantų užklausas,
pateikti reikalingą medžiagą.

1.7. Atsakyta į 30 interesantų užklausas,

V. Sarulienė
M. Mieliauskienė

1.8. Toliau formuoti ir apskaityti (vesti
kartoteką)
muziejaus
renginių
skaitmeninių laikmenų archyvą.

1.8. Toliau formuotas muziejaus renginių skaitmeninių laikmenų
archyvas. Sutvarkytos skaitmeninės laikmenos Nr. 477-494.

V. Sarulienė

1.9.

1.9. Tęstas archyvinių bylų (RKM MA 86-88) medžiagos

V. Sarulienė

Tęsti

archyvinių

bylų

kartotekavimą (bylos Nr. 85-Nr. 90).
1.10.
Į
muziejaus
bibliotekos
inventorinę knygą surašyti naujai
gautus leidinius.

1.10. Į muziejaus bibliotekos inventorinę knygą surašyta 57 vnt.
naujai gautų leidinių.

V. Sarulienė

1.11. Baigti bibliotekos knygų,
laikraščių klasifikaciją, jų išdėstymą
lentynose.

1.11. Baigta bibliotekos knygų, laikraščių klasifikacija, jų
išdėstymas lentynose.

V. Sarulienė

1.12. Susisteminti priimtą kraštiečio
Pranciškaus
Eigmino
asmeninį
archyvą.

1.12. Sistemintas Pranciškaus Eigmino asmeninis archyvas.

V. Sarulienė

1.13. Pildyti vaizdo, garso laikmenų
fondą, rengti kartoteką.

1.13. Vaizdo bei
garso laikmenų fondas papildytas 7
skaitmeninėmis laikmenomis, parengta kartoteka. sutvarkytas
vaizdo ir garso laikmenų fondas.

V. Sarulienė

1.14.
Išduoti
video
juostas
skaitmeninimui, vykdyti apskaitą.

1.14. 9 video juostos išduotos skaitmeninimui..

V. Sarulienė

1.15. Sutvarkytos muziejaus archyve skaitmeninių vaizdų
laikmenos: 2011-2014 m. muziejaus renginiai, edukacinė veikla,
parodos, CD 453-461.

V. Sarulienė

1.15. Įrašyti ir perduoti archyvui
skaitmeninių vaizdų laikmenas: 20112014
m.
muziejaus
renginiai,
edukacinė veikla, parodos.
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai, finansinės
išlaidos)
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kartotekavimas.

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

2.1. Atliktas muziejaus vidaus patalpų einamasis remontas:
atnaujinta 1 ekspozicijos salė, nudažyta laiptinė-koridorius;
atnaujinta centrinės laiptinės grindų danga. Atnaujinta dalis (210
m²) medinių tvorų stogo; nusausintas dvaro ansamblio pastato
(buvęs ūkvedžio namas) rūsys (darbus finansavo rajono
verslininkai). Įrengtas vaikų žaidimų kambarys, poilsio kambarys
lankytojams. Pastoviai stebėta pastatų priešgaisrinė būklė, buvo
atliekama priešgaisrinio inventoriaus patikra. Metų eigoje.

V. Skeirys

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

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

V. Skeirys

2.3. Prižiūrėti juodąsias gulbes.

2.3. Pastoviai prižiūrimos juodosios gulbės (dovanotos Rokiškiui
Cesio miesto (Latvijos r.). Metų eigoje.

V. Skeirys

V. Skeirys

2.4.
Atlikti
metinę
muziejaus
trumpalaikio ir ilgalaikio turto
inventorizaciją.
2.5. Prižiūrėti muziejuje
kompiuterinę techniką.
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2.4. Atlikta metinė muziejaus trumpalaikio
materialinio turto inventorizacija. IV ketv.

ir

ilgalaikio

Muziejaus
inventorizacijos komisija

turimą

2.5. Prižiūrėta turima kompiuterinė technika, įrengti du terminalai
muziejaus lankytojams, įsigyta ir įrengta duomenų kaupykla.

Muziejininkai
G. Kujelis
R. Mikalajūnienė

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

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

V. Skeirys

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

2.7. Pastoviai vykdyta muziejaus teritorijos (20 ha) priežiūros ir
tvarkymo darbai: šalinti savaiminiai parko krūmai, jų atžalos,
šalinti nuvirtę, avariniai medžiai, šienautos pievos, pjauta ir tręšta
parko veja, grėbti ir šalinti lapai, šiukšlės, pasodintos ir prižiūrėtos
vienmečių gėlių klombos, rožynas, prižiūrėti takai, valytas sniegas.

V. Skeirys

2.8. Organizuoti talkas dvaro parko
tvarkymui.

2.8. Suorganizuota verslininkų ir rokiškėnų talka dvaro parkui
tvarkyti: rajono verslininkai, įmonės ir organizacijos nemokamai
skyrė techniką avarinių ir netinkamų parko medžių, jų kelmų
šalinimui, šakų tvarkymui ir smulkinimui, šiukšlių išvežimui, pievų
šienavimui. Atvežta 45 t. žvirgždo ir skaldos, ji išskirstyta dvaro
ansamblio takuose. Per 200 žmonių dirbo parko tvarkymo darbus.
2015-04-25.

N. Šniokienė
V. Skeirys

2.9. Organizuoti suvenyrų gaminimą,
jų įsigijimą bei platinimą.

2.9. Organizuota suvenyrų įsigijimas ir jų platinimas.

N. Šniokienė

2.10.
Užprenumeruoti
periodinę
spaudą, ją komplektuoti ir paruošti
saugojimui.
2.11. Vykdyti pasiruošimo darbus
šildymo sezonui.

2.10. Užprenumeruota periodinė spauda, ji komplektuota
paruošta saugojimui.
2.11. Vykdyti pasiruošimo darbai šildymo sezonui, III ketv.

V. Skeirys

2.12.
Baigti
įrengti
saugyklą
skulptūroms (skulptorių Vlado ir
Leono Žuklių darbams) saugoti.

2.12. Įrengta skulptūros saugykla skulptorių Vlado ir Leono Žuklių
darbams saugoti, II ketv.

V. Skeirys

ir

V. Sarulienė
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3. Kitų padalinių darbas

2.13. Paruošti muziejaus liaudies
buities skyriaus pastatus laikinoms
ekspozicijoms (vasaros sezono metu)
įrengti.

2.13. Paruošti muziejaus liaudies buities skyriaus pastatai
laikinoms vasaros ekspozicijoms; ekspozicijos papildytos naujais
eksponatais, II-III ketv.

V. Skeirys
D. Kiukienė

3.1. Baigti surašyti Laisvės kovų
istorijos muziejuje Obeliuose esančius
leidinius į inventorinę bibliotekos
knygą.
3.2. Į VSAKIS pateikti muziejaus
finansinės veiklos metinės ataskaitos
duomenis.

3.1. Į inventorinę bibliotekos knygą rašyti muziejaus leidiniai.

A.Dručkus

3.2. Į VSAKIS pateikti muziejaus finansinės veiklos metinės
ataskaitos duomenys.

Z. Mickienė

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

Z. Mickienė

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

Muziejaus direktorė
______________________________
(Vadovo pareigos)

2015-02-09
__________________________
(Užpildymo data)

Nijolė Šniokienė
___________________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas, pavardė)

