MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA

PRIENŲ KRAŠTO
MUZIEJAUS
2021 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų
rengimas
2. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

3. Projektinė veikla (paraiškų
rengimas: projekto ir fondo
pavadinimas)

5. Kiti darbai

Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančius dokumentus.

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis,
bendruomenėmis ir kt. (pagal poreikį).
Pasirašyti sutartis, reikalingas muziejaus projektų
įgyvendinimui.
Parengti projekto paraišką “Šilavoto NKVD - MGB pastato
rūsio konservavimas, restauravimas“. Pateikti Lietuvos
kultūros tarybai.
Parengti projektą Bažnyčios rinkinio liturginių rūbų
konservavimui, parengimui ilgalaikiam saugojimui ir
restauravimui. Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros
tarybai.
Parengti projektą Sakralinės ekspozicijos projektavimui ir
įrengimui. Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

I - IV ketvirtis

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

II- III ketvirtis

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja. Ernesta
Juodsnukytė

II- IV ketvirtis

Parengti projektą parodai skirtą Marijos Aukštaitės
125 - osioms gimimo metinėms. Marija Aukštaitė.
Literatūrinis palikimas ir visuomeninė veikla. Projektas bus
teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.
Parengti projektą keramikos edukacijai. Projektas bus
teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.
Parengti ir pateikti projektą Kalendorių ekspozicijos
koncepcijai įgyvendinti. Projektas bus teikiamas Lietuvos
kultūros tarybai.
Darbuotojų pasitarimai.

II- III ketvirtis

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja. Ernesta
Juodsnukytė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

II- IV ketvirtis
II - IV ketvirtis

Ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Direktorė Lolita Batutienė

Dalyvavimas Prienų rajono savivaldybės administracijos Visus metus
Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus organizuojamuose
pasitarimuose, Švietimo centro, savivaldybės kultūros įstaigų
renginiuose, projektuose.
Dalyvavimas Muziejų asociacijos, Savivaldybių muziejų
Visus metus
bendrijos veikloje.
Dalyvavimas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės globos tarybos Visus metus
veikloje.
Bendradarbiavimas kraštiečių literatų klubo „Gabija“
veikloje.

Visus metus

Ryšių palaikymas ir bendravimas su muziejaus rėmėjais.

Visus metus

Bendradarbiavimas su žymiais kraštiečiais.

Visus metus

1. Eksponatų įsigijimas

Planuojama įsigyti eksponatų į pagrindinį ir pagalbinį fondus.

Visus metus

1.1. Rinkinių komisijos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)

Planuojama keturi posėdžiai dėl eksponatų apskaitos,
vertinimo, skaitmeninimo, įtraukimo į pagrindinį fondą.

Visus metus

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

Planuojama papildyti spaudos, fotografijos, daiktų ir
numizmatikos rinkinius.

Visus metus

Išvykos į Prienų senąsias kapines fotofiksacija, informacijos
rinkimas.

II - III ketvirtis

Išvykos pas Prienų miesto gyventojus renkant medžiagą.

Visus metus

Trumpalaikės (vienos dienos) išvykos, skirtos nematerialaus
ir materialaus Prienų krašto paveldo kaupimui.

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.

Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė arba įgalioti
asmenys
Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys.
Direktorė Lolita Batutienė
arba įgalioti asmenys

II. MUZIEJAUS RINKINIAI

1.3. Ekspedicijos ir išvykos
(tikslas, vieta)

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja.
Ernesta Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorė pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Surengti išvykas rugiams pjauti, linams rauti, vaistingųjų žolynų,
ajerų ir kopūstlapių rinkimui.
Laikotarpio nuo antrojo pasaulinio karo iki nepriklausomybės
atgavimo informacijos rinkimas iš Šilavoto gyventojų.
Surengti išvykas vaistažolių rinkimui.
1.4. Kiti darbai

Eksponatų vertinimas - 8 000 eksponatų.

Birželio - rugpjūčio
mėn.
Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Gegužės - rugsėjo mėn. Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Visus metus
Emilija Petrauskaitė
Rūta Levinskienė
Marija Lincevičienė
Snieguolė Kleizaitė
Jovita Každailienė
Ernesta Juodsnukytė
Saulius Pūras
Roma Jotautienė

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

2.2. Inventorinimas (kiek
numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti
kortelių skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
numatoma eksponatų nurašyti,
perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai

Numatoma išrašyti 8 priėmimo aktus, įrašyti 100 eksponatų į
pirminės apskaitos knygas.

Visus metus

Numatoma išrašyti 10 kalendorių priėmimo aktų.
Įrašyti į pirmines knygas 100 kalendorių.
Suinventorinti pagrindinio fondo 100 eksponatų.

Visus metus

Suinventorinti pagrindinio fondo 200, pagalbinio 50
kalendorių.
-

Visus metus

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

-

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

Numatoma patikrinti Meno, taikomojo meno ir dokumentų
rinkinius.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

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

Jei bus gautas finansavimas restauruoti, konservuoti ir
paruošti ilgalaikiam saugojimui bažnyčios rinkinio - 10
liturginių rūbų.

III- IV ketvirtis

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių
kiekį, pagrindinius priežiūros ir
tvarkymo darbus)
3.5. Kiti darbai

Eksponatų sąlygų tikrinimas ekspozicijose ir saugykloje.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Prienų krašto muziejujeapsilankys 6000 lankytojų, iš jų 500
pavienių lankytojų, 5500 – organizuoti lankytojai, iš jų –
2600 moksleiviai, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvaus
1650 dalyviai.
Skriaudžių buities muziejuje- Kalendorių ekspozicijoje
apsilankys 600 lankytojų, iš jų 100 pavienių lankytojų, 500 –
organizuotų lankytojų, iš jų 340 moksleiviai.
Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje, partizano Juozo
Lukšos - Daumanto ekspozicijoje lankysis 700  lankytojų, iš
jų 100 pavienių lankytojų, 600 – organizuotų lankytojų, iš jų
– 300 moksleivių, edukaciniuose užsiėmimuose dalyvaus 80
dalyviai.
Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino gimtojoje sodyboje muziejuje lankysis 600 lankytojų, iš jų 150 pavienių
lankytojų, 450 – organizuotų lankytojų, iš jų – 250
moksleivių.
Šilavoto „Davatkyne“ ir ekspozicijoje “ Laisvės kovos
Šilavoto krašte“lankysis 2050 lankytojų, iš jų 350 pavienių
lankytojų, 1700 – organizuotų lankytojų, iš jų – 300
moksleivių.
Edukacinių programų vykdymas:
,,Duonos kelias iki stalo“ – tęstinė programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.
,,Lino kelias iki staklių“ – tęstinė programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus mokiniams.

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
Muziejaus darbuotojai

Visus metus

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Visus metus

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Visus metus

Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

Visus metus

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė

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

2. Edukacinės programos (tęsiamų
ir naujų programų temos, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos, kur
vyks)

Visus metus

,,Auskit, vykit, mano rankos“-  tęstinė programa, vyks
Prienų krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus mokiniams ir visiems besidomintiems
audimu.
„Senųjų Prienų beieškant“ – tęstinė programa, vyks Prienų
mieste, skirta 5-10 kl. mokiniams.
Ekologiškos žolelių arbatos iš Davatkyno degustavimo
užsiėmimai. Edukacijos vyks Šilavoto Davatkyne.
„Veiverių krašto partizanų takais“ – tęstinė programa,
vyks Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje, skirta 5-12
kl. mokiniams.
„Partizaninis karas Lietuvoje (1944-1953 m.)“ – tęstinė
programa, vyks Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje,
skirta 5-12 kl. mokiniams.
„Žvakių liejimas“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.

Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

„Vilnos vėlimas“ – tęstinė programa, vyks Veiverių krašto
istorijos atminties muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus
lankytojams.
„Riešinių mezgimas“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.

III - IV ketv.

„Užgavėnių kaukių gamyba“ – atnaujinta programa, vyks
Prienų krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus mokiniams.
„Margučių paslaptys“ – atnaujinta programa, vyks Prienų
krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo
mokyklinio amžiaus mokiniams.
„Pasakų pasauly“ – atnaujinta programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, skirta ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių
mokiniams.
„Aušta aušrelė, teka mergelė teatralizuota mokomoji
programa jaunavedžiams, vyks Skriaudžių buities muziejuje.
„Sunkus laisvės kelias“ - edukacinė programa supažindinanti
su laisvės kovų memorialinėmis vietomis. Skirta šeimoms su
vaikais. Vyks Šilavote.

I ketv.

Visus metus
II-III ketvirtis

II-III ketvirtis

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė
Muziejininkė Jovita
Každailienė

Visus metus

I- II ketv.

Visus metus

II- III ketv.
Visus metus

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
etnografė Roma Jotautienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė

3.

Muziejaus renginiai
(pavadinimas ir vieta)

„Pažink praeitį menančius daiktus“ - edukacinė programa II - III ketv.
supažindinanti su praeityje naudotais daiktais. Skirta
jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniams. Vyks Šilavoto
Davatkyne.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

„Kad Kalėdos nesušaltų“ atnaujinta programa, vyks Prienų IV ketv
krašto muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Literatūrinė popietė skirta V. Mykolaičio–Putino 128 –
osioms gimimo metinėms paminėti (virtuali literatūrinė
popietė).
LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI paminėti ,,Atmintis gyva prisiminimuose”. Minėsime Sausio 13 -osios
trisdešimtmetį. Degsime žvakeles prie Savanorių atkūrimo
lentos.Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje.
Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai paminėti / ,,Esam tavo
vaikai”. Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje.
Lietuvių kalbos dienoms paminėti - edukacinė pamoka /
,,Kalbos skrynią pravėrus”. Skriaudžių buities muziejus.
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti ,,Myliu kraštą, kuriame gyvenu”. Veiverių krašto istorijos
atminties muziejuje.
Atvelykio šventė.
Edukacinė programa “Lietuvių liaudies pasakos”.

Sausio 6 d.

Muziejaus prižiūrėtoja
Julija Mykolaitienė

Sausio 12 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Vasario 15 d.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Muziejų naktis.

Gegužės 14 d.

Parodos skirtos Juozo Lukšos Daumanto pristatymas
visuomenei pėsčiųjų žygio metu.

Gegužės 16 d.

Pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“ skirtas Juozo Lukšos
Daumanto 100- osioms gimimo metinėms.
Sekminės - piemenėlių šventė. Skriaudžių buities muziejuje.

Gegužės 16 d.

Viktorina ,,Ką žinai apie lietuvių kalbą”.

Gegužės 27 d.

Kovo 5 d.
Kovo 10 d.

Balandžio mėn
Gegužės 8 d.

Gegužės 23 d.

Muziejaus darbuotojai
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Direktoriaus pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktoriaus pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejaus darbuotojai ir
renginio partneriai
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

Tarptautinis festivalis ,,Poezijos pavasaris Šilavoto
Davatkyne“.
Renginys skirtas Šilavoto krašto Lietuvos partizanams
atminti.
Ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto krašte”.
Joninės - Rasos šventė. Skriaudžių buities muziejuje.
Šešioliktojo profesionalių menininkų plenero organizavimas
ir vykdymas.

Marija Aukštaitė. Literatūrinis palikimas ir visuomeninė
veikla. Pažymint Marijos Aukštaitės 125 - ąsias gimimo
metines.

Gegužės 29 d.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Birželio 12 d.
Muziejininkė Marija
Lincevičienė ir Asociacija
Šilavoto Davatkyno
bendruomenė.
Birželio 23 d.
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Liepos 26 - rugpjūčio Muziejininkė
Marija Lincevičienė ir Všį
10 d
Šilavoto interdisciplininis
centras
Liepos mėn.
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

Mariaus Baranausko parodos pristatymas. Minit 90 - metį.

Liepos mėn.

Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės-muziejaus 50-čio
jubiliejus.
Juozo Lukšos-Daumanto 100-ųjų gimimo metinių minėjimaskonferencija Veiveriuose.

Liepos mėn.

Šešioliktojo profesionalių menininkų plenero uždarymo
renginys.

Rugpjūčio 7 d.

Muziejininkė
Marija Lincevičienė ir Všį
Šilavoto interdisciplininis
centras

Rugpjūčio 26 d
Rugsėjo 11 d.

Muziejininkas Saulius Pūras
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Rugpjūčio 14 d.

Renginys vyks Šilavoto Davatkyne.
Minėjimas, skirtas 80 - osioms Prienų žydų žūties metinėms.
Tradiciniai J. Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Augink tą
medį, po kuriuo susėdę žmonės meiliai šneka.“

Minint legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos IV - ketv.
Daumanto 100 - ąsias gimimo metines / viktorina
moksleiviams ,,Ką mes žinome apie legendinį partizanų vadą
J. Lukšą - Daumantą”. Supažindinti visuomenę su J. Lukšos -

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė
Muziejaus darbuotojai ir
partneriai.

Daumanto gyvenimu ir veikla kovojant už Lietuvos laisvę.
Veiverių krašto istorijos atminties muziejuje.
,,Rudenėlio turtai jau pas mus”/ paminėti derliaus šventei.
Skriaudžių buities muziejuje.
,,Pasipuoškime namus Kalėdoms”/ belaukiant Šv. Kalėdų.
Skriaudžių bibliotekoje.
„Atlaužta Kalėdų duona“ . Adventinių popiečių ciklas.

4. Muziejaus interneto svetainės
plėtra (kas ir kaip numatoma
atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(kokius ir kiek lankytojų
planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla

Susitikimų ciklas skirtas antro pasaulinio karo pradžios nepriklausomybės atgavimo laikotarpiui. Susitikimuose
dalyvaus šį laikotarpį menantys ir nuo sovietų represijų
nukentėję žmonės. Vyks vieną kartą per mėnesį Šilavoto
Davatkyne ir ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto krašte”.
1. Administruoti muziejaus interneto svetainę
www.prienumuziejus.lt.
2. Nuolat atnaujinti ir pildyti interneto svetainės turinį.
3. Interneto svetainėje talpinti virtualias parodas.
Prienų miesto ir rajono mokiniai – 20
Aukštųjų mokyklų studentai – 10.
Mokytojai- 10
Kiti lankytojai -30
Bendradarbiavimas, muziejaus specialistų pagalba kitoms
įstaigoms, pagalba organizuojant Prienų krašto kūrėjų klubo
,,Gabija“ renginius, Sekminių šventę Skriaudžiuose, Prienų
bendruomenės centro renginius.

Spalio 22 d.
Gruodžio 17 d.
Lapkričio - gruodžio
mėn.
Visus metus.
12 susitikimų.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė,
Etnografė Roma Jotautienė
Muziejininkė
Marija Lincevičienė

Visus metus

Informacinių sistemų
inžinierius Marius
Kimbirauskas

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė arba
įgalioti asmenys

Sakralinės ekspozicijos įrengimas.

III- IV ketvirtis

Kalendorių ekspozicijos koncepcijos parengimas.

II - IV ketvirtis

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja
Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė

Prienų rajono savivaldybės svečių bei partnerių iš užsienio
priėmimas muziejuje: programa, etnografinės vaišės.
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas

2. Ekspozicijų atnaujinimas
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta)

Paroda “Sausio 13 -os įvykiams atminti”, Prienų krašto
muziejuje.

Sausio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Paroda „Sausio 13 - oji: leidiniai iš dr. Kosto Algirdo
Aleksyno kolekcijos“. Ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto
krašte”.

Sausio - vasario mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Grafiko Ž. Šlajaus personalinė darbų paroda, Prienų krašto
muziejuje.

Kovo mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Kalendorių paroda / ,,Kovo 11 -oji - laisvės spalvos”.
Skriaudžių laisvalaikio salėje.

Kovo 10 - 26 d.

Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė

,,Su Šventom Velykom į žemę sugrįžta šiluma ir šviesa,
užgimsta nauja gyvybė”/margučių paroda. Skriaudžių
bibliotekoje.

Balandžio 2 - 16 d.

Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė

Prienų soc. paslaugų centro, neįgaliųjų grupės lankytojų
paroda, Prienų krašto muziejuje.

Balandžio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Kalendorių paroda ,,Visos gėlės, Tau mamyte”. Skriaudžių
laisvalaikio salėje.

Balandžio 30 gegužės 14 d.

Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė

Paroda „Pirmoji banga”. Parengta Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos.

Balandžio- gegužės
mėn.

Paroda skirta J. Lukšos - Daumanto 100 gimimo metinėms,
Prienų krašto muziejuje.

Gegužės- birželio
mėn.

Paroda „Šilavoto krašto moterų siuvinėti paveikslai”. Šilavoto Gegužės 29 d.
Davatkyne.

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė

A. Mončio darbų paroda iš privačių kolekcijų, Prienų krašto
muziejuje.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Birželio mėn.

Rasos Sakalauskienės fotografijų paroda.

Birželio mėn.

Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė
Menininko Mindaugo Lukošaičio darbų paroda. Ekspozicijoje Birželio - liepos mėn. Muziejininkė Marija
Lincevičienė
„Laisvės kovos Šilavoto krašte”.
M. Baranausko paroda Prienų krašto muziejuje.

Liepos mėn.

Kalendorių paroda / ,,Istorija, tai praeitas laikas, kuris
neužmirštamas”. Skriaudžių laisvalaikio salėje.

Liepos 5 - 16 d

Eirimo Martūno drožinių paroda.

Liepos mėn.

Fotografijų paroda, skirta Šilavoto krašto Lietuvos partizanui
Juozui Stravinskui - Žiedui, Kardui atminti „Aš gyvent
sugrįžau iš mirties”. Ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto
krašte“.
Tapybos paroda “Keturi teptukai, skirtingi potepiai”, Prienų
krašto muziejuje.

Liepos - rugpjūčio
mėn.

Rugpjūčio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Profesionalių menininkų plenero darbų paroda. Šilavoto
Davatkyne.
S. Žvirgždo fotografijų paroda, Prienų krašto muziejuje.

Rugpjūčio 7 d.

Kalendorių paroda / ,,Spalvotas ruduo”. Skriaudžių
laisvalaikio salėje.

Spalio 4 - 23 d.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė, direktorės
pavaduotoja, vyr fondų
saugotoja Ernesta Juodsnukytė
Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė

Paroda iš Prienų krašto muziejaus fondų, Prienų krašto
muziejuje.

Spalio mėn.

R. Sakalauskienės foto montažo “Iš praeities” paroda, Prienų
krašto muziejuje.

Lapkričio mėn.

Rugsėjo mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė, direktorės
pavaduotoja, vyr. fondų
saugotoja Ernesta Juodsnukytė
Muziejininkė
Snieguolė Kleizaitė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė, direktorės
pavaduotoja, vyr fondų
saugotoja Ernesta Juodsnukytė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

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

“Kalėdinė mugė”, Prienų krašto muziejuje.

Gruodžio mėn.

Kalendorių paroda ,,Žiema”. Skriaudžių laisvalaikio salėje.

Gruodžio 6 - 30 d.

Paroda „Šilavoto Davatkyno oleografijos” Prienų globos
namuose.

Sausio - vasario mėn.

Profesionalių menininkų 
plenero dalyvių paroda Alytaus J.
Kunčino viešojoje bibliotekoje, vaikų ir jaunimo skyriuje.
Virtualios parodos Prienų krašto muziejaus tinklapyje Senieji
5. Virtualios parodos (pavadinimas, Prienai.

Rugsėjo mėn.
I-II ketvirtis

tinklalapio adresas)

Virtuali paroda Prienų krašto muziejaus tinklalapyje Sausio
13 -os įvykiams atminti “Iškovotos LAISVĖS kaina…”

I ketvirtis

Virtuali paroda Prienų krašto muziejaus tinklalapyje Vasario
16- ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-ajai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

I-II ketvirtis

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

Numatoma bendradarbiauti su Lietuvos muziejais eksponatų
skolinimo, parodų ir ekspozicijų įrengimo, projektų rengimo
klausimais.

Visus metus

7. Kiti darbai

Rengiami parodų pristatymai visuomenei, informacija apie jas Visus metus
spausdinama rajoninėje spaudoje, muziejaus bei Prienų rajono
savivaldybės interneto svetainėse.

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

2021 m. įsimintinų datų kalendorius.
Parengti ir išleisti informacinį leidinį “Prienų krašto muziejus
ir jo padaliniai”.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Inform. Sistemų ir technologijų
inžinierius Marius
Kimbirauskas
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė ir
technologijų inžinierius Marius
Kimbirauskas
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė ir
technologijų inžinierius Marius
Kimbirauskas
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

2021 m. vasario mėn. Muziejininkas S. Pūras
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

Parengti ir išleisti 57 muziejaus parodų ir renginių plakatus,
kvietimus į renginius, 32 elektroninius kvietimus, 9
reklaminius skirtukus.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Informacinių sistemų
inžinierius Marius
Kimbirauskas

3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas

1911 m. sausio 1 d. 110 m. Vladas Čaikauskas Prienų „
Žiburio“ gimnazijos auklėtinis profesorius agrarinių mokslų
habilituotas daktaras vadovėlių autorius.
1946 m. sausio 1 d. 75 m. Juozas Marcinkevičius poetas,
prozininkas, dramaturgas.

Sausio mėn.

1921 m. sausio 15 d. 100 m. Gediminas Pempė, dailininkas,
kaligrafas.

Sausio mėn.

1911 m. sausio 23 d. 110 metų Balys Karvelis, sklandytuvų Sausio mėn.
konstruktorius, išradėjas. Nuo 1969 m. dirbo Prienų
sklandytuvų gamykloje. Sukonstravo pirmąjį šalyje
sklandytuvą „BK – 7 Lietuva“.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1921 m. vasario 21 d. 100 m. Vytautas Krikščiūnas - Vasario mėn.
Mikas partizanas, politinis kalinys, literatas.
1921 m. kovo 14 d. 100 m. Naujos Ūtos kaime gimė Vincas Kovo mėn.
Čėsna, kunigas politinis kalinys.

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

1951 m. kovo 26 d. 70 m. Vytautas Sabeckis. sklandytojas, Kovo mėn.
Fai “Auksinio ženkliuko” kategorijos pilotas, daugkartinis
Lietuvos sklandymo čempionas.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1931 m. balandžio 12 d. 90 m. Pašventupio kaime gimė Balandžio mėn.
Albinas Micka mokytojas, matematikas, ilgametis Prienų
rajono skyriaus vedėjas.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1951 m gegužės 19 d. 70 m. Prienuose gimė Alvydas Gegužės mėn.
Juocevičius, gydytojas, medicinos mokslų daktaras.

Muziejininkas Saulius Pūras

1891 m. birželio 6 d. 130 m. Ašmintos kaime gimė Antanas
Krikščiūnas inžinierius, docentas, pulkininkas, žymiausias
Lietuvos kartografas.

Birželio mėn.

Muziejininkas Saulius Pūras

1956 birželio 7 d. 65 m. Gediminas Maciulevičius Kauno
valstybinio muzikinio teatro solistas. Lietuvos teatrų
sąjungos, Lietuvos muzikų sąjungos narys

Birželio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1931 m. birželio 13 d. 90 m. Marijampolėje gimė Antanas
Cėpla, gydytojas, Kauno medicinos universiteto docentas,
medicinos mokslų daktaras, teismo ekspertas.

Birželio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1961 m. birželio 26 d. 60 m. Treigys Remigijus Birželio mėn.
fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

1926 m. liepos 3 d. 95 m. Kunigas, poetas V
 incentas Liepos mėn.
Petruševičius Šilavoto parapijos klebonas, kultūros
talkininkas, didelis humanistas.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

1896 m. liepos 18 d. 125 m. Stanaičių kaime gimė Kotryna Liepos mėn.
Radkevičiūtė - Navikevičienė – Marija Aukštaitė, poetė,
aktyvi kovotoja už nepriklausomybę. Prienų savivaldybės
tarybos narė, 3 metus vicepirmininkė (1920 – 1927) aktyvi
visuomenininkė.

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

1931 m. liepos 24 d. 90 m. Prienuose gimė Marius Liepos mėn.
Baranauskas žurnalistas, fotografas, menininkas dalyvavęs
432 parodose, surengęs 34 autorines parodas, pelnęs aukštų
apdovanojimų.

Direktorės pavaduotoja, vyr
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

1921 m. rugpjūčio 10 d. 100 m. Juodbūdžio kaime gimė Rugpjūčio mėn.
Juozas Lukša Daumantas, legendinis partizanų vadas.

Direktorės pavaduotoja, vyr
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė

1941 m. rugsėjo 13 d.80 m. Balbieriškyje gimė Stanislovas Rugsėjo mėn.
Žvirgždas, politinis kalinys, fotografas menininkas.
1946 m. spalio 10 d. 75 m. Bulotas Alfonsas – kunigas, Spalio mėn.
buvęs karo kapelionas, atsargos majoras.

1911 m. spalio 22 d. 110 m. Kėbliškių kaime gimė Jurgis
Juodis dailininkas, menotyrininkas, lakūnas kapitonas.

Spalio mėn.

1791 m. lapkričio 9 d. 230 m. Magdeburgo teisė suteikta II-III ketv.
Prienams. Miesto teises ir herbą suteikia karalius Stanislovas
Augustas.

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Muziejininkas Saulius Pūras

1901 m. gruodžio 10 d. 120 m. gimė Juozas VitkusKazimieraitis, karo inžinierius, pulkininkas leitenantas
Dzūkų grupės partizanų štabo vadas.

Gruodžio mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Parengti ne mažiau 2 publikacijų.

Visus metus

Parengti ne mažiau 4 publikacijų.

Visus metus

Parengti ne mažiau 2 publikacijų.

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Svarbiausių kultūros įvykių ir žymiausių kraštiečių palikimo
tyrinėjimas.

Visus metus

Konferencija skirta Juozo Lukšos Daumanto 100 osios
gimimo metinėms. Veiveriai.

Rugpjūčio 6 d.

Konferencija skirta Prienų seniūnijos gautų didžiųjų
Magdeburgo teisių ir herbo 230- osioms metinėms paminėti.
Prienai.
-

Lapkričio 11 d.

5. Mokslinių straipsnių rengimas
6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (tema, vieta)

7. Dalyvavimas mokslinėse ir
kitose konferencijose ne muziejuje
(tema, vieta, dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose
9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei
vykdoma, nurodyti numatomų

-

-

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkas Saulius Pūras

įvesti į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi
parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas

100 eksponatų skaitmeninimas.

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

Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai:
Seniausi, vertingiausi rinkinių eksponatai.

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas,
partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

-

Į kompiuterine apskaitą LIMIS įvesti 30 eksponatų

Dalyvauti eksponatų skaitmeninimo darbo grupėse.
Palaikyti ryšius su LIMIS centro darbuotojais.
Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja, vyr
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė.
Direktorės pavaduotoja, vyr
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja, vyr
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

Visus metus

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)

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA

Bendradarbiavimas su rajono žiniasklaida, supažindinant
krašto visuomenę su muziejaus veikla, vykdomomis
mokomosiomis programomis: parengti 57 informacinius
pranešimus, 6 televizijos laidas.
Bendradarbiavimas portale ,,Lietuvos muziejai“ – nuolatinis
informacijos teikimas ir atnaujinimas.
Rajoninėje spaudoje bei muziejaus ir savivaldybės interneto
svetainėse, reklamuoti visus muziejaus renginius, bei parodas.
Pristatyti visuomenei ir reklamuoti spaudoje bei interneto
svetainėse muziejaus edukacines programas.
Pristatyti visuomenei ir reklamuoti spaudoje bei interneto
svetainėse trumpalaikes edukacines programas –„Užgavėnių
kaukės“, „Senųjų Prienų beieškant“, „Margučių raštai“ ir kt.

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys
Informacinių sistemų
inžinierius Marius
Kimbirauskas, edukacinių
programų vadovė Emilija
Petrauskaitė
etnografė Roma Jotautienė

Visus metus
I-IV ketv.
I-II ketv.

1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos
klausimais

Mokyklų muziejų konsultavimas. Muziejinės, mokslinės
konsultacijos studentams, moksleiviams.

Visus metus

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

Parengti medžiagą 2 televizijos ar radijo laidoms apie
kraštiečius ir muziejų.

Visus metus

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

Numatome, kad praktiką atliks 2 aukštųjų mokyklų studentai.

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

Numatoma priimti du naujus darbuotojus - muziejininkus.

II ketv.

Direktorė Lolita Batutienė

Dalyvauti LIMIS skaitmeninimo centro kursuose ir
seminaruose.
Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose
seminaruose ir konferencijose.

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

Peržiūrėti bibliotekos kartoteka, ją sutvarkyti ir supažindinti
muziejaus darbuotojus

IV ketv.

Pagrindiniai ūkiniai darbai:
1. Peržiūrėti muziejaus sudarytas su įstaigomis ir
organizacijomis sutartis ir pagal poreikį jas atnaujinti.
2. Organizuoti elektros fizikinių matavimų vykdymą.
3. Muziejaus transporto priežiūra ir draudimo sutarties
sudarymas 2020-2021 m.
4. Atlikti inventorizaciją.
Einamieji ūkiniai darbai:
1. Garantuoti saugų eksponatų transportavimą į/iš saugyklų ir
fondų į eksponavimo vietas.
2. Aprūpinti muziejaus darbuotojus reikalingomis
kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis.
3. Prižiūrėti, bei tvarkyti muziejaus pastatus ir
teritoriją(vykdyti pastatų techninę priežiūrą ir pildyti
techninės priežiūros žurnalus).

Visus metus

Kultūrinių veiklų koordinatorė
ir organizatorė Rūta
Levinskienė
Marius Kimbirauskas

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)

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

3. Kitų padalinių darbas

4. Prižiūrėti muziejaus automobilio techninę būklę ir vykdyti
einamąjį remontą.
Darbuotojų instruktavimas: instruktuoti muziejaus
darbuotojus vidaus darbo tvarkos klausimais, priešgaisrinės
saugos klausimais, darbo saugos klausimais.
1. Prižiūrėti, tvarkyti, valyti bei palaikyti švarą padalinio
Šilavoto Davatkynas pastatuose. Sodinti, prižiūrėti Šilavoto
Davatkyno gėlynus, pjauti žolę, tvarkyti aplinką ir k.t..
2. Prižiūrėti, šienauti bei tvarkyti Davatkėlių takelio aplinką.

Visus metus

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Visus metus

Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

3. Tvarkyti, valyti ekspozicijos “Laisvės kovos Šilavoto
Visus metus
krašte” patalpas.
1. Prižiūrėti,tvarkyti bei palaikyti švarą
Visus metus
V. Mykolaičio-Putino tėviškėje- muziejuje seklyčioje.
Sodinti, prižiūrėti gėlynus, sodą, tvarkyti aplinką, pjauti žolę,
grėbti lapus.
1. Prižiūrėti , tvarkyti, valyti, palaikyti švarą Veiverių krašto
Visus metus
istorijos atminties muziejaus ir Skriaudžių buities muziejaus –
Kalendorių ekspozicijos vidaus patalpose ir lauko aplinkos
tvarkyme.
Direktorė
____________________________
(Vadovo pareigos)
2021-02-15
_______________________________
(Užpildymo data)

______________________________
(parašas)

Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė

Lolita Batutienė
_____________________________________
(vardas, pavardė)

