TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJAUS „SANTAKA“
2021 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

Nėra

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

Numatoma parengti 35 vidaus darbo tvarką reguliuojančius
įsakymus.
Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su įstaigomis. Pagal
poreikį.
Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programa:
● „KGB tardymo ypatumai“
● Fotoparodų ciklas Tauragės fotografijos galerijoje
● Filmo „Vilko vaikai: nutylėtos tragedijos įamžinimas“
vertimas į vokiečių kalbą

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto
ir fondo pavadinimas)

2021 m.
2021 m.
2021 m.

D.Kiniulis ir
išrinktas direktorius
D.Kiniulis ir
išrinktas direktorius
A.Norvilienė
A. Vitartaitė
J. Petkevičius
D. Kiniulis
R.Jančiauskienė

Lietuvos kultūros tarybos finansuojamos programos:
● „Kultūros muitinė. Renginių ciklas pilies menėse“
● Menų festivalis "Kvadratu"
● „Knygos „Užmirštasis Tauroggenas“ leidyba“
● “Gyvenimas šiapus ir anapus sienos”
● Knygos A. Gvanjinio “Kronika…” restauracija
5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į
kokius rinkinius ketinama įsigyti)

Posėdžių skaičius – 30.
Svarstytini eksponatų priėmimo, pirkimo, skyrimo į pagrindinį ar
pagalbinį fondą, įkainavimo klausimai.
1.Ketinama gauti dovanai, pirkti apie 300 eksponatų.

2021 m.

V.Kiniulienė,
D.Kiniulis

2021 m.
2021 m.

V.Kiniulienė
A.Naryškin
D.Kiniulis
I.Nagaitienė
A.Norvilienė

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1. Tremtinių ir vilko vaikų atsiminimų įamžinimas, įrašant audio
ir/ar video.

2021 m.

A.Norvilienė

Numatoma išrašyti 30 priėmimo aktų.
Į LIMIS sistemą numatoma įrašyti 700 eksponatų.

2021 m.

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)

Numatoma suinventorinti 100 pagrindinio fondo eksponatų.

2021 m.

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)

Pagal poreikį

2021 m.

V.Kiniulienė
A.Norvilienė
I.Nagaitienė
R.Jančiauskienė
D.Kiniulis,
V.Ružinskaitė,
A.Naryškin
I.Nagaitienė
A.Norvilienė
V.Ružinskaitė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

Nenumatoma

2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)

Atlikti naujai gautų eksponatų pirminio nuvalymo darbus – 50.

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį)

3.5. Kiti darbai

2021 m.

V.Kiniulienė
I.Nagaitienė
A.Norvilienė
A.Naryškin

1. Numatoma konservuoti 18 eksponatų – knygą, senus staliaus
2021 m.
darbo įrankius, baldus. Knygą numatoma konservuoti ir restauruoti
projekto lėšomis.
2. Esamų iškamšų restauravimas (pagal poreikį).
Nėra.

A.Skurvydas
V.Kiniulienė
A.Naryškin

Saugyklų – 3
Salių – 7
Bokštai – 2
Skaudvilės krašto muziejuje – visos patalpos
Tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose – visos patalpos
Kasdienė akvariumo, skirtos edukacinei programai „Tauragės
rajono vandenų būdingos ekosistemos“ priežiūra: gyvų eksponatų

V.Kiniulienė
A.Naryškin
I.Nagaitienė
A.Norvilienė
D.Kiniulis
A.Naryškin

2021 m.

2021 m.

šėrimas, aplinkos valymas, akvariumo priežiūros įrangos veiklos
palaikymas (kompresorius, apšvietimas, filtravimas).
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur vyks)

Tęsiamos edukacinės programos:
1. “T@uragės pilis”
2. “Šiurpės”
3. “Raganavimas vaikams”
4. “Raganavimas mergvakariui”
5. “Atvirlaiškių dirbtuvės”
6. “Balzako laiškas”
7. Žygis “Atrask senąją Skaudvilę”
8. “Virvę vysiu - žirgelius kinkysiu”
9. “Pažink savo krašto paukščius”
10. “Muziejus tamsoje”
11. “Archeologija įdomiai”
12. “Sparnuota kaimynystė”

2021 m.

I.Nagaitienė
R. Jančiauskienė
A.Norvilienė
A. Naryškin
J. Petkevičius
D. Kiniulis

2021 m.

R. Jančiauskienė
I.Nagaitienė
A.Norvilienė

Naujos edukacinės programos:
“Popieriaus gamyba”
“Tapk partizanu”
2. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Virtualus pokalbis – diskusija motinystė sovietmečiu sausio 27 d.
Virtualus poezijos vakaras „Vienas (m)eilėraštis“ vasario 12 d.
Projekto “Kultūros muitinė” 5 renginiai birželio-lapkričio mėn.
Menų festivalio “Kvadratu” 5 tinklalaidės birželio-rugpjūčio mėn.
Lietuvių kalbos dienos “Slemo dirbtuvės” 05-12 d.
“Slemas su ragais” performatyviosios poezijos varžybos 08-12 d.
Liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ uždarymas ir laureatų
paskelbimas spalio mėn.
Istorijų pasakojimo vakaras “Kava/gėris” spalio mėn.
Turizmo sezono atidarymas - gegužės mėn. pradžia (data gali kisti
dėl Vyriausybės įvestų ribojimų dėl COVID-19).
Pasaulinės turizmo dienos paminėjimas - rugsėjo mėn. pabaiga-spalio
mėn. pradžia.
“Skaudvilės žydų takais” rugsėjo mėn.
Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.
Sąjūdžio ekspozicijos atidarymas - pristatymas
Nikodemo Krapavicko 110-ųjų gimimo metų paminėjimas.

3. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)

4. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)

Muziejaus interneto svetainė www.tauragesmuziejus.lt numatoma
visiškai atnaujinti, įdedant finansines ataskaitas, skelbimus,
fotografijas ir informaciją apie renginius.
Pritaikyti neįgaliesiems TIC tinklapį taurageinfo.lt
Moksleiviai ir studentai, rašantys diplominius darbus,
pavieniai asmenys asmeniniam naudojimui,
kultūrinių įstaigų darbuotojai mokslinei veiklai (pagal poreikį)

2021 m. sausis-vasaris D.Kiniulis
I.Tamošauskas
2021 m. vasaris
2021 m.

D.Kiniulis
V.Kiniulienė

2021 m.

R. Jančiauskienė

2021 m.

R. Jančiauskienė
I.Nagaitienė

1. Sąjūdžio ekspozicijos įrengimas Tremties ir rezistencijos
muziejuje
2. A. Bagdono ekspozicijos įrengimas

Iki rugpjūčio 23 d.

A.Norvilienė

Iki birželio 6 d.

Tautodailininko Juozo Galbogio kūrybinių darbų paroda ir
90-mečio paminėjimas Pilies menėse.
Mokinių piešinių paroda Šubertinėje, minint 80-etį nuo
1941-06-14 trėmimų

Gegužės mėn.

V.Ružinskaitė
R.Jančiauskienė
A.Skurvydas
J.Petkevičius
V.Ružinskaitė

Birželio mėn.

A.Norvilienė

5. Kita veikla

Moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ mokymų
ir kompetencijų kėlimo veiklos koordinavimas Tauragėje

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

●
●

Mandalų paroda
Edvardo Gasinsko tapybos paroda
● Regioninio liaudies meno “Aukso vainikas” paroda

● O. Balandytės margučių paroda
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)
5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(eksponatų skolinimas, kokioms parodoms, kokių
ir kiek eksponatų planuojama skolinti)
7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

Neplanuojama skolinti.

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir leidyba
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba

Parengti ir pagaminti skelbimus ir kvietimus visoms parodoms ir
renginiams, turizmo paslaugų leidinių leidyba pagal poreikį.

2021 m.

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

Parengti 6 publikacijas rajono spaudoje apie muziejaus rinkinius,
atskirus eksponatus, renginius pagal veiklos sritį

2021 m.

J.Petkevičius,
Ž.Griguolienė,
R.Jančiauskienė
I.Nagaitienė
Muziejininkai

Dalyvauti Lietuvos ornitologų draugijos veikloje – vykdyti
žiemojančių vandens paukščių apskaitą.

sausio mėn.

A.Naryškin

Dalyvauti seminare apie darbe su LIMIS iškylančias problemas.

2021 m.

V.Kiniulienė,
A.Norvilienė
I.Nagaitienė
R.Jančiauskienė
V.Kiniulienė

4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)
5. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
6. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Parengiamieji darbai (kokią planuojama įsigyti
kompiuterinę ir programinę įrangą, numatomi
darbuotojų mokymai)
2. Kompiuterinės apskaitos ir eksponatų
skaitmeninimo plano parengimas
3. Kompiuterinė apskaita ir eksponatų
skaitmeninimas (nurodyti planuojamų apskaityti ir
suskaitmeninti eksponatų kiekį)

2021 m.
Planuojama suskaitmeninti 543 A. Čepausko galerijos eksponatus,
379 A.Bagdono kūrinius, 74 archeologinius radinius iš Batakių
piliakalnio papėdės gyvenvietės ir kt.

2021 m.

V.Kiniulienė
I.Nagaitienė
A.Norvilienė
R.Jančiauskienė

Numatoma parengti 20 informacinių pranešimų spaudai, dalyvauti
7 radijo ir televizijos laidose.
Rengti informacinius pranešimus socialiniuose tinkluose.
Parengti ir paviešinti pranešimus apie įvykdytus projektus.

2021 m.

D.Kiniulis,
A.Vitartaitė
I.Nagaitienė
A.Norvilienė
A.Naryškin
Ž.Griguolienė
R. Jančiauskienė

4. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)

Muziejaus veiklų viešinimas:
1. Festivalis „Kvadratu“
2. Renginių ciklas „Kultūros muitinė“

gegužė-birželis
birželis-rugsėjis

A.Vitartaitė
A.Vitartaitė

1. Konsultacijos rajono visuomenei (jaunimui ir suaugusiesiems),
kultūros darbuotojams, mokytojams, moksleiviams istorijos,
etnografijos, archeologijos, gamtos, tautosakos, kalbos,
fotografijos meno, restauravimo ir technikos klausimais.
2. Konsultacijos visuomeninių muziejų darbuotojams ir steigėjams
muziejinės veiklos klausimais.

2021 m.

Muziejininkai pagal
darbo sritį

2021 m.

Muziejininkai

Numatoma į pareigas priimti dailės galerijos vadybininką,
direktoriaus pavaduotoją-vyr. fondų saugotoją
1. Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo mokymai – 1
2. Kvalifikacijos kėlimo seminarai muziejininkams – po 1.
3. Kvalifikacijos kėlimas muziejaus direktoriui – 2.
4. Seminarai ir mokymai vyr. finansininkei – 2.
5. Seminarai ir mokymai inžinieriui energetikui-ūkvedžiui – 1.
6. Dalyvauti seminare apie darbe su LIMIS iškylančias problemas
– 4.
7. Psichologinės savijautos atpažinimo ir gerinimo mokymai – 2

gegužės mėn.

Direktorius

2021 m.

Muziejininkai

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos klausimais

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdai)
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (temos, vieta, numatomi dalyviai)

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)
3. Kitų padalinių darbas

Muziejaus, kaip įstaigos, dokumentai saugomi muziejuje personalo 2021 m.
specialisto-raštvedžio. Istorijos archyvą saugo
Istorijos-etnografijos skyriaus vedėjas. Fotografijos archyvą –
muziejininkas-fotografas.
Atlikti kasdienius muziejaus ūkio darbus, vykdyti viešuosius 2021 m.
pirkimus, prisidėti prie ekspozicijų rengimo.

D.Kiniulis
J.Petkevičius
Muziejininkai
pagal darbo sritį
V.Razas

Istorijos-etnografijos sk. vedėjas, l. e direktoriaus pareigas
(Vadovo pareigos)

Darius Kiniulis
(parašas)

2021-03-17
(Užpildymo data)
___________________________________________

(vardas, pavardė)

