MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJAUS
2022 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.
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su švietimo įstaigomis,
bendruomenėmis ir kt. (pagal poreikį).
Pasirašyti sutartis, reikalingas muziejaus projektų
įgyvendinimui.
Parengti projektą Bažnyčios rinkinio liturginių rūbų
konservavimui, parengimui ilgalaikiam saugojimui ir
restauravimui. Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros
tarybai.
Parengti projektą medžio drožėjų, moksleivių bei vietos
bendruomenės narių kūrybinei stovyklai organizuoti.
Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.
Parengti projektą kilnojamajai parodai. Projektas bus
teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.
Parengti projektą keramikos edukacijai. Projektas bus
teikiamas Lietuvos kultūros tarybai.
Parengti projektą. Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros
tarybai.
Parengti projektą, vaikų turinčių lengvą psichinę negalią
edukaciniai stovyklai. Projektas bus teikiamas Lietuvos
kultūros tarybai.

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

I- IV ketvirtis

Direktorė Lolita Batutienė

II- IV ketvirtis

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

I - IV ketvirtis

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

I - IV ketvirtis

Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Rūta Žiobaitė

III-IV ketvirtis

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

Parengti projektas kilnojamosios parodos “Išėjusios, bet
nepamirštos”. Projektas bus teikiamas Lietuvos kultūros
tarybai.

III-IV ketvirtis

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

Darbuotojų pasitarimai.

Ne rečiau kaip kartą Direktorė Lolita Batutienė
per ketvirtį

II- IV ketvirtis
I - IV ketvirtis

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,
numizmatikos ir kitus rinkinius.

Visus metus

Išvykos pas Prienų miesto gyventojus renkant medžiagą.

Visus metus

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

Visus metus

Išvykos į Prienų senąsias kapines fotofiksacija, informacijos
rinkimas. Ir I pasaulinio karo vokiečių kapus.

II- III ketvirtis

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
Direktorė pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorė pavaduotoja,vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

Muziejininkė Rūta Žiobaitė
1.4. Kiti darbai

Eksponatų vertinimas - 6000 eksponatų.

Visus metus

Emilija Petrauskaitė
Rūta Levinskienė
Marija Lincevičienė
Snieguolė Kleizaitė
Jovita Každailienė
Ernesta Juodsnukytė
Roma Jotautienė
Svaja Vinskaitė
Rūta Žiobaitė

Numatoma išrašyti 8 priėmimo aktus, įrašyti 50 eksponatų į
pirminės apskaitos knygas.

Visus metus

Numatoma išrašyti 10 kalendorių priėmimo aktų.
Įrašyti į pirmines knygas 100 kalendorių.
Suinventorinti pagrindinio fondo 50 eksponatų.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė

Suinventorinti pagrindinio fondo 200, pagalbinio 50
kalendorių.
-

Visus metus

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

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė

-

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

Numatoma patikrinti Fotografijos rinkinį

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 muziejuje apsilankys 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 500 lankytojų, iš
jų 50 pavienių lankytojų, 300 – organizuotų lankytojų, iš jų –
200 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 1500 lankytojų, iš jų 1000 pavienių
lankytojų, 500 – 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.
,,Auskit, vykit, mano rankos“- tęstinė programa, vyks
Prienų krašto muziejuje, skirta pradinių klasių ir jaunesniojo

Visus metus

Direktorė Lolita Batutienė
Muziejaus darbuotojai

Visus metus

Muziejininkė

Visus metus

Muziejininkė Jovita Každailienė

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
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

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

Visus metus

mokyklinio amžiaus mokiniams ir visiems besidomintiems
audimu.
„Senųjų Prienų beieškant“ – tęstinė programa, vyks
Prienų mieste, skirta 5-10 kl. mokiniams.

Visus metus

Vyr. fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

„Veiverių krašto partizanų takais“ – tęstinė programa, vyks II- III ketv.
Veiverių krašto istorijos muziejuje, skirta 5-12 kl. mokiniams.

Muziejininkė Jovita Každailienė

„Ant Skausmo kalnelio miega broleliai” - edukacinė
programa skirta 1- 4 klasių mokiniams. Vyks Veiverių krašto
istorijos muziejuje.
„Žvakių liejimas“ – tęstinė programa, vyks Prienų krašto
muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.

II- III ketv.

Muziejininkė Jovita Každailienė

Visus metus

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

„Dviese linksmiau“ nauja programa, vyks Prienų krašto Visus metus
muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus lankytojams.
“Kalendorinės šventės. Joninės” nauja programa, vyks II ketv.
Prienų krašto muziejuje, pritaikoma įvairaus amžiaus
lankytojams.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

„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 - tęstinė teatralizuota mokomoji
programa jaunavedžiams, vyks Skriaudžių buities muziejuje.
,,Senų daiktų istorijos Suvalkietiškoje sodyboje”- nauja
edukacinė programa skirta supažindinti su praeityje naudotais
daiktais buityje ir ūkyje. Skirta visoms amžiaus grupėms. Vyks
Skriaudžių buities muziejuje.

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

I ketv.

I- II ketv.

Visus metus

II- III ketv.

Muziejininkė

II - III ketv.

Muziejininkė

3.

Muziejaus renginiai
(pavadinimas ir vieta)

„Sunkus laisvės kelias“ - edukacinė programa supažindinanti Visus metus
su laisvės kovų memorialinėmis vietomis. Skirta šeimoms su
vaikais. Vyks Šilavote.
„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

„Ką pasakoja Šilavoto Davatkyno muziejaus skulptūros” Visus metus.
Edukacija - ekskursija . Skirta 1 - 6 klasių mokiniams.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Literatūrinė popietė skirta V. Mykolaičio–Putino 128 –
osioms gimimo metinėms paminėti (virtuali literatūrinė
popietė).
„Lietuva – mano širdyje“, poezijos popietė skirta Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Prisiminimų vakaras skirtas Gydytojui Antanui Urbonavičiui

Sausio 6 d.

Muziejaus prižiūrėtoja
Julija Mykolaitienė

Kovo 10 d.

Muziejininkė Jovita Každailienė

Kovo mėn.

Muziejininkė Jovita Každailienė

„Maža panelė, o visą svietą aprengia“ Renginys vyks Šilavoto Kovo mėn.
Davatkyne.
Atvelykio šventė.
Balandžio mėn
Parodos “The international poster exhibition of the Hungarian Balandžio mėn.
Academy of Arts for the 30th anniversary of the formation of
the V4s. “ atidarymas Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Kilnojama kalendorių paroda/Sūduvos metams paminėti ,,Sūduvos krašto miestų vaizdai”. Skriaudžių buities
muziejus.
Prienų miesto vardo 520 metų jubiliejaus minėjimas.
Konferencija, ekskursijos ir kt.
Lietuvių kalbos dienoms paminėti edukacinė programa
“Lietuvių liaudies pasakos”.

Gegužės mėn.

Gegužės mėn. 2729 d.
Gegužės 14 d.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejaus darbuotojai
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė
Muziejininkė Snieguolė
Kleizaitė
Muziejaus darbuotojai
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Tradiciniai J. Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Augink tą
medį, po kuriuo susėdę žmonės meiliai šneka.“

Gegužės mėn.

Birželio 3 d.

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

Tarptautinė muziejų naktis

Gegužės mėn.

Renginys skirtas Lukšų šeimai. Sukanka 75 m. kaip žuvo
broliai Jurgis ir Stasys, buvo ištremti Antanas ir Vincas ir
Juozas Lukša du kartus įveikė geležinė uždangą.
Sekminės - tai viena didžiausių krikščionių švenčių, dažnai
vadinama piemenėlių švente. Minėsime su Skriaudžių
pagrindinės mokyklos 1 - 4 klasių mokiniais ir mokytojais,
pinsime vainikus, kaip šventinis patiekalas kepama
kiaušinienė. Vyks Skriaudžių buities muziejuje.
„Mus išvežė gyvuliniais vagonais“, žygis skirtas Gedulo ir
vilties dienai paminėti

Birželio mėn.

Birželio 14 d.

Muziejininkė Jovita Každailienė

Joninės - Rasos šventė. Skriaudžių buities muziejuje.
Poezijos pavasario šventė Šilavoto Davatkyne.

Birželio 23 d.
Gegužės 28 d.

Pažintis su Suvalkijos tekstilės paveldu: paroda ir katalogas
“Interjero tekstilė” pristatymas

Liepos mėn.

Renginys skirtas Šilavoto krašto Lietuvos partizanui Juozui
Stravinskui - Kardui atminti. Ekspozicijoje Šilavote.

Birželio 10 d.

Parodos “Iš nebūties sugrįžę” pristatymas, jeigu bus gautas
Kultūros tarybos finansavimas
Profesionalių menininkų pleneras Šilavoto Davatkyne.

Birželio 15 d.

Minėjimas, skirtas 80 - osioms Prienų žydų žūties metinėms.

Rugpjūčio mėn.

Muziejininkė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė kartu su Šilavoto
Davatkyno bendruomene
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė ir Šilavoto
interdisciplininis centras
Vyr. muziejininkė
Svaja Vinskaitė
Muziejininkė Jovita Každailienė

Liepos 29 d. rugpjūčio 6 d.

„Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“,
Rugsėjo mėn
žygis skirtas partizanui kunigui Justinui Lelešiui – 75- osioms
gimimo metinėms pagerbti.

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

5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(kokius ir kiek lankytojų
planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla

Muziejaus gimtadienis. Konferencija skirta Vytauto Bubnio
90 gimimo metinėms

Rugsėjo mėn.

Paroda “KELIAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJĄ:
Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25” parodos pristatymas

Spalio 25 mėn.

Parodos “Išėjusios, bet nepamirštos” pristatymas, jeigu bus
gautas Kultūros tarybos finansavimas.

Lapkričio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

Kalėdinė paroda-mugė

Gruodžio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Informacinių sistemų inžinierius
Marius Kimbirauskas

1. Administruoti muziejaus interneto svetainę
Visus metus
www.prienumuziejus.lt.
2. Nuolat atnaujinti ir pildyti interneto svetainės turinį.
3. Interneto svetainėje talpinti virtualias parodas.
4. Parengti edukacinių programų aprašus anglų kalba ir juos
I - II ketvirtis
patalpinti muziejaus interneto svetainėje.
Prienų miesto ir rajono mokiniai – 20
Visus metus
Aukštųjų mokyklų studentai – 10.
Mokytojai- 10
Kiti lankytojai -20
Bendradarbiavimas, muziejaus specialistų pagalba kitoms Visus metus
įstaigoms, pagalba organizuojant Prienų krašto kūrėjų klubo
,,Gabija“ renginius, Sekminių šventę Skriaudžiuose, Prienų
bendruomenės centro renginius.

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

Informacinių sistemų inžinierius
Marius Kimbirauskas, vyr.
muziejininkė Svaja Vinskaitė
Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Direktorė Lolita Batutienė arba
įgalioti asmenys

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)

V. Mykolaičio - Putino ekspozicijos atnaujinimo koncepcija

Gegužės -spalio
mėn.

Legendinio partizano Juozo Lukšos Daumanto ekspozicijos
atnaujinimo koncepcija
Kalendorių ekspozicijos atnaujinimas Skriaudžiuose

Gegužės -spalio
mėn
Gegužės - gruodžio
mėn.

Darbo grupė: Svaja Vinskaitė,
Rūta Žiobaitė, Julija
Mykolaitienė
Muziejininkė Jovita Každailienė
Darbo grupė: Svaja Vinskaitė,
Jovita každailienė, Rūta Žiobaitė

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta)

Menininko Mindaugo Lukošaičio grafikos darbų paroda
ekspozicijoje “Laisvės kovos Šilavoto krašte”

Sausio mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

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

vasario mėn. - kovo
mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Paroda „Vasario 16 - oji: leidiniai iš dr. Kosto Algirdo
Aleksyno kolekcijos“. Ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto
krašte”.

Vasario mėn. - kovo Muziejininkė Marija
Lincevičienė
mėn.

Paroda: “The international poster exhibition of the Hungarian
Academy of Arts for the 30th anniversary of the formation of
the V4s.”

balandžio mėn.

Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Balandžio mėn. birželio mėn.

Padalinio prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

Paroda bus eksponuojama Prienų krašto muziejuje bei Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre.
Egidijaus Stadaliaus drožinėtų šventų paveikslų paroda.
V. Mykolaičio - Putino tėviškėje.
Archeologinių radinių paroda, Prienų krašto muziejuje.

Pažintis su Suvalkijos tekstilės paveldu: paroda ir katalogas
“Interjero tekstilė”

Kilnojama kalendorių paroda / Sūduvos metams paminėti ,,Sūduvos krašto miestų vaizdai”. Skriaudžių laisvalaikio
salėje.

Gegužės mėn.

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė, edukacinių
programų vadovė Emilija
Petrauskaitė
Gegužės
Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
mėn-rugpjūčio mėn. organizatorė Rūta Levinskienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Gegužės mėn.

Muziejininkė

Kilnojama kalendorių paroda / Lietuvos krepšinio šimtmečio
paminėjimui - ,,Žalgiris”. Legendiniai krepšinio vyrai.
Skriaudžių laisvalaikio salėje.

Balandžio mėn.

Muziejininkė

Renginio Poezijos pavasaris metu dailininko Petro
Lincevičiaus darbų paroda. Šilavoto Davatkyne vienos dienos
paroda.

Birželio mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Fotografijų paroda, skirta Šilavoto krašto Lietuvos partizanui
Juozui Stravinskui - Žiedui atminti ,,Aš gyvent sugrįžau iš
mirties”. Ekspozicijoje ,,Laisvės kovos Šilavoto krašte”

Birželio mėn. liepos mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Profesionalių menininkų plenero dalyvių paroda Šilavoto
Davatkyne.

Rugpjūčio mėn.

Fotografijų paroda ,,Senasis Šilavotas”. Ekspozicijoje
,,Laisvės kovos Šilavoto krašte”.

Rugsėjo mėn.

Muziejininkė Marija
Lincevičienė ir Šilavoto
interdisciplininis centras
Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Kilnojama kalendorių paroda/Rudens šventei paminėti ,,Rudens vaizdai kalendoriuose”. Skriaudžių laisvalaikio
salėje.

Spalio mėn.

Muziejininkė

Paroda “KELIAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJĄ: Lietuvos Respublikos Konstitucijai – 25”

Spalio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Spalio mėn.

Muziejininkė

J. Juodžio tapybos darbų paroda, Prienų krašto muziejuje.

lapkričio mėn.

“Kalėdinė mugė”, Prienų krašto muziejuje.

gruodžio mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė
Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Aldonos Andriušienės asmeninė tapybos darbų paroda. Skriaudžių
laisvalaikio salėje.

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

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Paroda “Laisvės žvalgas” Kalvarijos muziejuje.

Sausio mėn.

Paroda “Laisvės žvalgas” KTU inžinerijos licėjus Kaune

Vasario mėn.

Paroda “Laisvės žvalgas” Valstybės saugumo departamente

Kovo mėn.

Paroda “Laisvės žvalgas” Pasieniečių mokykloje

Balandžio mėn.

Paroda “Laisvės žvalgas” Kariuomenės gynybos štabe

Gegužės mėn.

Paroda “Laisvės žvalgas” Laisvės kovų muziejuje Lazdijuose

Birželio mėn.

Virtuali paroda gimę tą pačią dieną: Mindaugas Mikaila ir
Antanas Urbanavičius

kovo mėn.

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
Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Muziejininkė Jovita Každailienė

Virtuali paroda gimę tą pačią dieną: Stasys Skalskis ir Rasa
Orinaitė-Juocevičienė

gegužės mėn.

Muziejininkė S

Virtuali paroda “Prienai ir prieniečiai”

gegužės mėn

Virtuali paroda skirta 1962 metais Prienuose įkurto siuvimo
fabriko “Sūduva” 60-mečiui paminėti.

liepos mėn.

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

Virtuali paroda Sigitas Urbonas ir Rasma
Kantekevičiūtė-Freitakienė 08 – 11 d.

rugpjūčio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

Virtuali paroda “Gimę tą pačią dieną” muziejaus tinklalapyje:
Petras Kisielius ir Svetlana Batutis 08 – 17 d.

rugpjūčio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

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

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
3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas

Virtuali paroda “Gimę tą pačią dieną” muziejaus tinklalapyje:
Julius Greimas, Lina Kastytė-Macaitienė ir Vytautas Bubnys
09 – 03 d.

rugsėjo mėn.

Edukacinių programų vadovė
Emilija Petrauskaitė

Virtuali paroda “Gimę tą pačią dieną” muziejaus tinklapyje.
Antanina Domeikaitė-Giedraitienė ir Jonas Ardaravičius.
Numatoma bendradarbiauti su Lietuvos muziejais eksponatų
skolinimo, parodų ir ekspozicijų įrengimo, projektų rengimo
klausimais.

Lapkričio mėn.

Muziejininkė M. Lincevičienė

Visus metus

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

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

Visus metus

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

1502 metais Prienų vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose Visus metus
šaltiniuose. 520 metų jubiliejaus proga rengiamas straipsnių
ciklas apie Prienų miestą.

Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė
Muziejininkė Rūta Žiobaitė

1917 m. kovo 9 d. Gimė Kazanės mieste, kur buvo pasitraukę nuo I Kovo mėn.
pasaulinio karo pavojų J. Vilkutaičio – Keturakio šeima. Mokėsi
Prienų ,,Žiburio” gimnazijoje. Dailininkė grafikė, tapytoja.
1907 04 16 Antanas Mieldažys. Gimė Pažarščio k., Prienų raj. Balandžio mėn.
Dvasininkas. Buvo suimtas, apkaltintas palaikęs ryšius su
pogrindžiu.

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

1887 metais, gegužės 12 dieną gimė Cezaras Pšemeneckis. Gegužės mėn.
Straipsnis skirtas paminėti Cezaro Pšemeneckio 135-oms
gimimo metinėms.

Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

1937 m metų birželio 10 d. gimė Daujotėlių k., Raseinių rajone. Birželio mėn.
Mokytoja, tautodailininkė, muziejininkė, kolekcininkė. 2017 m. jai
skirtas Prienų rajono savivaldybės apdovanojimas „Dėkingumas“

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

„Už gyvenimo pasiekimus“. Pakuonio vidurinės mokyklos
muziejaus įkūrėja, literate. Mirė 2020 12 27.
1782 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Šilavotas Liepos 1-2 d.

Prienų seniūnijos inventoriaus registre. Straipsnis skirtas
Šilavoto 240 - mečiui.
1962 metais Prienuose įkurtas siuvimo fabrikas “Sūduva”. Liepos mėn.
Straipsnis skirtas paminėti įkūrimo 60-metį.

Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

1942 m. rugpjūčio 11 d. gimė Sigitas Urbonas Prienų rajono Rugpjūčio mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

politinis bei visuomenės veikėjas. Buvęs Prienų rajono meras.

1867 m. Mačys Jonas-Kėkštas Poetas, publicistas, redaktorius,

Rugsėjo mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

1882 m. rugsėjo 3 d. Julius Greimas. Gimė Liudvinavo valsčiuje,
Šilavoto kaime. Pedagogas, Prienų miesto burmistras.

Rugsėjo mėn.

Kultūrinių veiklų koordinatorė ir
organizatorė Rūta Levinskienė

1932 m. rugsėjo 3 d. Gimė Čiudiškių k., Prienų rajone.
Prozininkas, dramaturgas, eseistas Vytautas Bubnys.

Rugsėjo mėn.

Straipsnis, skirtas paminėti LDK Kęstučio paminklo 85
atidengimo metines. 1937 metais lapkričio 14 dieną buvo
atidengtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio
paminklas.

Lapkričio mėn.

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

Svarbiausių kultūros įvykių ir žymiausių kraštiečių palikimo
tyrinėjimas.

Visus metus

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė, vyr. muziejininkė
Svaja Vinskaitė, muziejininkė
Rūta Žiobaitė

1502 m. rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Prienų
vietovės vardas. Konferencija skirta Prienų miesto vardo
paminėjimo 520-mečiui paminėti. Konferencija vyks Prienų
krašto muziejuje arba Prienų laisvalaikio ir kultūros centre.

Gegužės 27 d.

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas.

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

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

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

Pranešimas “Tikrasis Keturakis” skirtas Juozui Vilkutaičiui.
Trečiojo amžiaus universitetas Prienuose.

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose
9. Kiti darbai

-

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei
vykdoma, nurodyti numatomų
įvesti į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi
parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas

Kovo mėn.

Direktorės pavaduotoja vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

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.
Vyr. muziejininkė Svaja
Vinskaitė

Visus metus

Direktorės pavaduotoja, vyr.
fondų saugotoja Ernesta
Juodsnukytė

-

-

70 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

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
rengimas (nurodyti numatomų

Bendradarbiavimas su rajono žiniasklaida, supažindinant
krašto visuomenę su muziejaus veikla, vykdomomis

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų
kiekį)
2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems planuojamos specialios
reklamos kampanijos)

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

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

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
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 1 televizijos ar radijo laidai 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

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

Visus metus

Direktorės Lolitos Batutienės
įgalioti asmenys

IV ketv.

Muziejininkė Rūta Žiobaitė

Visus metus

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

Peržiūrėti bibliotekos kartoteka, ją sutvarkyti, paruošti
saugojimui ir supažindinti muziejaus darbuotojus.
Pagrindiniai ūkiniai darbai:
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 1. Peržiūrėti muziejaus sudarytas su įstaigomis ir
darbai, kiti ūkiniai darbai)
organizacijomis sutartis ir pagal poreikį jas atnaujinti.

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

3. Kitų padalinių darbas

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).
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.
3. Tvarkyti, valyti ekspozicijos “Laisvės kovos Šilavoto
krašte” patalpas.
4. Prižiūrėti,tvarkyti bei palaikyti švarą
V. Mykolaičio-Putino tėviškėje- muziejuje seklyčioje.
Sodinti, prižiūrėti gėlynus, sodą, tvarkyti aplinką, pjauti žolę,
grėbti lapus.
5. Prižiūrėti, tvarkyti, valyti, palaikyti švarą Skriaudžių
buities muziejaus – Kalendorių ekspozicijos vidaus patalpose
ir lauko aplinkos tvarkyme.
6. Prižiūrėti, tvarkyti, valyti, palaikyti švarą Veiverių krašto
istorijos atminties muziejaus pastatuose.

Direktorė
____________________________
(Vadovo pareigos)

______________________________
(parašas)

Visus metus

Muziejininkė Marija
Lincevičienė

Visus metus

Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejininkė Marija
Lincevičienė
Muziejaus prižiūrėtoja Julija
Mykolaitienė

Visus metus
Visus metus

Visus metus

Muziejininkė

Visus metus

Muziejininkė Jovita Každailienė

Lolita Batutienė
_____________________________________
(vardas, pavardė)

2022-02-15
_______________________________
(Užpildymo data)

