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IGNALINOS KRAŠTO MUZIEJAUS 2022 M. VEIKLOS PLANAS                           

 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo terminai Atsakingas 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

   

1. Muziejinė veikla  

 (numatomas posėdžių 

skaičius ir svarstytini 

klausimai)  
 

Ne mažiau kaip 4 posėdžiai darbo planų, leidinių, veiklos svarstymo 

klausimais. 

1.  Darbuotojų kvalifikacijos ir vertinimas, individualaus planavimo ir 

atskaitomybės klausimai. 

2.  Ignalinos krašto muziejaus 2021 m. veikla, būsimi projektai, parodos ir 

paraiškų rengimas. 

3.  Dėl naujos ekspozicijos kūrimo. 

4.  Dėl Ignalinos krašto muziejaus 10 metų gimtadieniui skirtų renginių. 

Per metus  Renata 

Veličkienė 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 

Parengti šiuos dokumentus: 

 1.  2021 m. metinę vadovo ataskaitą; 

 2.  2021 m. viešųjų pirkimų metinę ataskaitą; 

 3.  2021 m. muziejaus veiklos metinę statistinę ataskaitą; 

 5.  2021 metų kultūros paveldo skaitmeninimo statistikos ataskaitą; 

 6.  2022 m. veiklos planą; 

 7.  2022 m. viešųjų pirkimų planą; 

Kitus, pagal poreikį, muziejaus vidaus tvarką reguliuojančius dokumentus. 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata 

Veličkienė 

 

Agnė 

Skunčikaitė 

 

 

 

3. Sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

1. Sutarčių pasirašymas su įvairiomis aptarnaujančiomis organizacijomis; 

2. Autorinių sutarčių pasirašymas; 

Per metus Renata 

Veličkienė 



rengimas 3. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas. 

4. Projektinė veikla. Rengti projektus ir teikti paraiškas Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros 

paveldo departamento ir kitų fondų 2022 m. finansuojamoms programoms.  

 

Gavus finansavimą partnerio teisėmis dalyvauti: 

1. Všį „Ažvinčių meno centro“ rengiamame projekte „Vaizduotė ant 

vandens“ 

2. Všį „Ažvinčių meno centro“ rengiamame projekte „Orakulas“ 

3. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų 

informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro rengiamame muziejaus 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projekte „Muziejininkų, dirbančių kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“ 

4. MB „Zen Republic“, atstovaujamo vadovo Thomo Tumosos, 

inicijuojamame projekte „Virtualios realybės žaidimo viešinimas ir 

populiarinimas“ 

Partnerio teisėmis dalyvauti jau antrus metus įgyvendinamuose dviejuose Všį 

„Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro“ projektuose:  „Etno bangos ir 

tarptautinio bendradarbiavimo tinklo tarp kultūros ir jaunimo darbuotojų 

sukūrimas ir „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas 

Ežerų krašto regione“. 

 

 

 

Agnė 

Skunčikaitė 

 

Renata 

Veličkienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI 

IR EKSPONATŲ APSKAITA 

   

1.Eksponatų įsigijimas    

1.1..Rinkinių komisijos darbas Surengti 5 rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius. Juose planuojama 

svarstyti šie klausimai:  

- eksponatų įsigijimas, jų priskyrimas rinkiniams, tikrosios vertės 

nustatymas;  

- muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų pervertinimas tikrąja verte; 

 - muziejaus eksponatų apskaita, inventorinimas, skaitmeninimas;  

- pagalbinio fondo eksponatų tikrinimas; 

- eksponatų, saugyklos patikrinimai: rezultatai ir problemos. 

Per metus  

Agnė 

Skunčikaitė 

 

Rasa 

Juodagalvienė 



1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius ketinama įsigyti) 

Planuojama įsigyti per 50 eksponatų. Rinkti Ignalinos krašto istoriją ir 

kultūrą atspindinčius eksponatus: dailės kūrinius, istorijos bei etnografijos 

daiktus, fotografijas, knygas, dokumentus ir kitą įvairių istorinių laikotarpių 

medžiagą. Dauguma eksponatų – dovanos. 

Per metus Agnė 

Skunčikaitė 

2. Eksponatų apskaita  

 

   

2.1. Pirminė apskaita (kiek 

numatoma išrašyti priėmimo 

aktų, įrašyti eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas)  

Išrašyti 8 priėmimo aktus, į pirminės apskaitos knygas įrašyti 50 vnt. 

eksponatų  

 

Per metus Agnė 

Skunčikaitė 

 

2.2. Inventorinimas (kiek 

numatoma suinventorinti 

pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų)  

Suinventorinti 50 pagrindinio fondo eksponatų, 50 pagalbinio fondo 

eksponatų. 

Per metus Agnė 

Skunčikaitė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

   

1. Muziejų lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes)  

 

1. Registruoti ir analizuoti muziejuje ir muziejaus filiale apsilankiusius 

lankytojus (lankytojų skaičius, amžiaus grupės). 

Per metus  

Agnė 

Skunčikaitė 

2. Muziejaus renginiai  Planuojami renginiai: 

 

1.Tarptautinė asmenukių muziejuje dieną; 

2.Tarptautinei Holokausko aukų atminimo dienai skirtas renginys, muzikinė 

kompozicija,  parodos „Mūsų Moletų žydai“ pristatymas; 

3. Renginys skirtas sausio 13 – ajai, Laisvės gynėjų dienai. Istorijos pamokos 

muziejuje. 

4. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

5. Renginys skirtas dailininko, dailės pedagogo Jono Rustemo 260 –osioms 

gimimo metinėms paminėti. Naujos ekspozicijos pristatymas. 

6. Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 32-ųjų metinių minėjimui. 

7. Liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ vietinis turas; 

8. Tarptautinė muziejų diena (Kartu bus paminėta Rojaus kaimo 100 metų 

sukaktis ir pasirašyta Lietuvos mokslų akademijos ir Ignalinos rajono 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

 

Kovo mėn. 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė 

Skunčikaitė 

 

Renata 

Veličkienė 



savivaldybės bendradarbiavimo sutartis) 

(Renginys vyks IKM filiale, prof. A. Hrebnickio muziejuje). 

9. Muziejų naktis. Paruošta speciali programa šiai dienai. Parodos, 

susitikimai, edukaciniai užsiėmimai, koncertas.  

10. Renginys teatro tema „Teatras mumyse“, į kurį kvies Giedrė Riškutė ir 

Valius Staknys. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant kartu su Všį 

„Meno bangos“  

11.Europos paveldo dienų paminėjimui skirtas renginys. 

12. Rajoninis liaudies meno konkurso-parodos „Aukso vainikas“ baigiamasis 

renginys; 

13. Renginys skirtas Ignalinos krašto muziejaus 10-jam jubiliejui 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Rugpjūčio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

3. Edukacinės programos  

 

Edukaciniai užsiėmimai temomis:  

 

1. „Eksponatas pasakoja“  

2. „Kūrybinės dirbtuvės – apyrankių gamyba“ 

3. „Lietuvių liaudies dailės ornamentai ir simbolika“  

4. „Rojaus paslaptys“ 

5. „Magiška verbos galia“ 

6. „Kiaušinių marginimas vašku“ 

7. „Rudeninė puokštė“ 

8.„Šiaudinių sodų rišimas“ 

9.„Papuoškime namus Kalėdoms“  

10.„Advento vainikų gamyba“ 

 

 

 

I – IV ketv. 

 

 

 

Kovas-balandis 

 

Rugsėjis-spalis 

 
Lapkritis-gruodis 
 

   

 

 

Agnė 

Skunčikaitė 

 

Renata 

Veličkienė 

 

4. Fondų lankytojų 

aptarnavimas  

Pagal poreikį teikti informaciją ir galimybę naudotis muziejaus fondų 

eksponatais studentams, moksleiviams ir kitiems besidominantiems 

lankytojams. 

Per metus Renata 

Veličkienė 

5. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir kaip 

numatoma atnaujinti)  

 

1.Administruoti muziejaus internetinę svetainę www.ignalinosmuziejus.lt bei 

muziejaus paskyrą socialiniame tinkle Facebook. 

2.  Nuolat atnaujinti muziejaus internetinės svetainės turinio medžiagą. 

3.  Pildyti svetainę istorine medžiaga, straipsniais, nepublikuotais istoriniais 

Per metus  

Agnė 

Skunčikaitė 

 

http://www.ignalinosmuziejus.lt/


šaltiniais. 

4.  Muziejaus svetainėje nuolat talpinti informaciją apie muziejaus parodas, 

renginius, kitą veiklą, naujienas. 

6. Kiti darbai. Parengti naujausią informaciją apie muziejaus veiklą, renginius, parodas 

Ignalinos rajono savivaldybės svetainei  www.ignalina.lt/ Lietuvos muziejų 

portalui www.muziejai.lt ir Facebook paskirai. 

 

Sudaryti sąlygas įmonėms, įstaigoms, organizacijoms muziejaus bei 

muziejaus struktūrinių padalinių erdvėse rengti pažintinio ar reprezentacinio 

pobūdžio renginius. Rengti ir skaityti paskaitas. 

 

Per metus  

Agnė 

Skunčikaitė 

 

 

IV. EKSPOZICIJOS IR 
PARODOS 

   

1. Parodos muziejuje 
(pavadinimas, vieta) 

Planuojama surengti 16 parodų (profesionalių menininkų, liaudies meistrų, 

parodų skirtų valstybinių švenčių minėjimui): 

1. Paroda skirta Laisvės gynėjų dienai „APGYNĘ LAISVĘ – 1991 m. sausis 

Algimanto Maskoliūno fotografijose“. 

2. Respublikinė sodų parodą „Sodų sakmės“. 

3. Dailininko, dailės pedagogo Jono Rustemo 260 –osioms gimimo 

metinėms paminėti skirta paroda. 

4. Utenos skiautinių meno klubo „Vorė“ skiautinių paroda 

5. Velykinių margučių paroda. 

6. Aldonos Jakubovskienės  personalinė akvarelės paroda. 

7. Ignalinos rajono vaikų Vaizduojamosios ir Taikomosios dailės darbų 

paroda. 

8. Dailės akademijos 1980 m. Skulptorių laidos paroda. 

9. Laimos Dzigaitės „Žolynų grafikos paroda“ 

10. Arnoldo Kairio geležinių skulptūrų paroda 

11. Jūratės Kalvaitienės autorinių papuošalų paroda                                                                                                               

12. Paroda „Teatras mumyse“, kurią pristato Giedrė Riškute ir Valius 

Staknys 

13. Rajoninė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“. 

14. Keliaujanti projekto „Menų gaudyklė“ kūrybos darbų paroda. 

Sausio mėn. 

 

Vasario mėn. 

 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio mėn. 

 

Balandžio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

Birželio mėn. 

Liepos mėn. 

Rugpjūčio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė 

Skunčikaitė 

 

Renata 

Veličkienė 

 

 

 

 

 

 

http://www.ignalina.lt/
http://www.muziejai.lt/


Eksponatai: 5 lauko skulptūros, 20 tapybos darbų, 6 keramikos darbai 

15. „Ažvinčių meno centro“   įgyvendinamų projektų  "Vaizduotė ant 

vandens 2022"  ir "Orakulas 2022" paroda.   

16. Petro Medeišio fotografijos personalinė paroda 

Kitos jaunųjų menininkų, tautodailininkų personalinės, teminės bei 

jubiliejinės parodos pagal poreikį per metus. 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

2.Ekspozicijos Etnografinės ekspozicijos plėtra, 

 

 „Jonas Rustemas - dailininkas, dailės pedagogas“  ekspozicijos sukūrimas. 

 Renata 

Veličkienė, 

Agnė 

Skunčikaitė 
3.Virtualios parodos 
(pavadinimas, tinklalapio 
adresas 

Dviejų virtualių parodų sukūrimas www.ignalinosmuziejus.lt   Agnė 

Skunčikaitė 

4. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų planuojama 

skolinti) 

Skolinti mobilias parodas: 

 „8 su puse Ignalinos“;  

„Augustinas Voldemaras - pirmosios Vyriausybės vadovas“; 

„Ignalina Baltijos kelyje“. 

 

Bendradarbiavimas su kitais respublikos ir regiono muziejais, bendrų 

renginių rengimas, dalyvavimas bendruose projektuose. 

 

 

I – IV ketv. 

Renata 

Veličkienė 

5. Kita veikla Parengti ir leisti parodų ir kitų muziejaus renginių plakatus, afišas, 

kvietimus, lankstinukus, skrajutes. 

  

V. RINKINIŲ APSKAITOS 
KOMPIUTERIZAVIMAS 
IR EKSPONATŲ 
SKAITMENINIMAS 

   

1.Numatomų skaitmeninti 

eksponatų atranka  
 

Atrinkti skaitmeninti muziejaus pagrindinio fondo eksponatus pagal kriterijų: 

unikalumas, amžius, tema ir pagal LIMIS teikiamas rekomendacijas  

 

Per metus Agnė 

Skunčikaitė 

2.Numatomų skaitmeninti 
eksponatų skaičius 

50 vnt. Per metus Agnė 

Skunčikaitė 

http://www.ignalinosmuziejus.lt/


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

Dalyvavimas LIMIS centro organizuojamuose mokymuose. 

 
Vasario – birželio mėn. Agnė 

Skunčikaitė 

ŪKINĖ VEIKLA    

Statybos ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai 

1.Atlikti einamojo remonto darbus muziejaus pastatuose, stebėti pastatų 

būklę, prižiūrėti pastatų priešgaisrinę būklę, atlikti priešgaisrinio 

inventoriaus patikrą. 

2. Vykdyti muziejaus veiklai būtinų prekių ir paslaugų pirkimus, atnaujinti 

ūkinį inventorių ir specialias priemones muziejaus filialo parko priežiūrai. 

3. Atlikti metinę muziejaus trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto 

inventorizaciją 

4. Vykdyti muziejaus filialo teritorijos (4 ha) priežiūros ir tvarkymo darbus: 

šalinti savaiminius parko krūmus, jų atžalas, šalinti nudžiūvusius, 

nuvirtusius, avarinius medžius ir krūmus, šienauti pievas, pjauti parko veją, 

grėbti ir šalinti lapus, šiukšles, pasodinti ir prižiūrėti gėlių klombas, prižiūrėti 

takus, valyti sniegą. 

5. Sistemingai vykdyti muziejaus vandentiekio, nuotekų, elektros priežiūrą, 

apskaitos įrenginių patikrą, kas mėnesį rodmenų davinius perduoti 

kuruojančioms įmonėms. 
 

Per metus Renata 

Veličkienė 

 

 


