
MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 

2020 M. VEIKLOS PLANAS 
 

2020-02-14 Nr. 3-25(1.6.) 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

2020 m. muziejaus tarybos posėdžiai: 

2019 m. muziejaus veiklos ataskaita. 

Projektų, programų svarstymas. 

Biudžeto, ūkinės-finansinės veiklos programa. 

Strateginio plano 2021-2023 m. ir 2021 m. veiklos plano 

formavimas. 

 

I -IV ketv. 

 

Antanas Pileckas, direktorius 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 

Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančius 

dokumentus. 

I-IV ketv. Antanas Pileckas, direktorius 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

Pagal poreikį sutartys su kultūros, švietimo, socialinių paslaugų 

įstaigomis, projektų rangovais, archyvais ir kt. 

I-IV ketv. Antanas Pileckas, direktorius 

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto 

ir fondo pavadinimas) 

Lietuvos kultūros tarybai: 

1. Projektas eksponatų restauravimui. 

Marijampolės savivaldybei: 

1. Projektas „Istorinė pažintinė paroda „Marijampolė. 30 metų 

laisvoje Lietuvoje“ 

2. Projektas „Lietuvos mokinių esė konkursas „Gimtosios kalbos 

šaltiniai“ 

3. Projektas „Tauro apygardos įsteigimo 75 metų sukakties 

minėjimas“ 

 Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

5. Kiti darbai Atlikti korupcijos rizikos tikimybės nustatymą. 

 

Organizuoti ir administruoti muziejaus edukacinę veiklą. 

Administruoti kultūros paso sistemą. 

Pateikti paraiškas „Kultūros paso“ sistemai: 

„Žvakę liesiu, ugnį įžiebsiu“ 1-12 kl. mokiniams; 

„Šv. Velykų tradicijos“; 

„Suvalkietiškas tautinis kostiumas“. 

 

Parengti advokato A. Bulotos namo, esančio P. Vaičaičio g. 16, 

patalpų panaudojimo planą 

rugsėjo – spalio 

mėn. 

visus metus 

visus metus 

per metus 

 

 

 

 

iki birželio 1 d.  

Rasa Gražytė – Bernotienė, 

muziejininkė 

Jurgita Jasevičienė, muziejininkė 

 

 

 

 

 

 

Antanas Pileckas, direktorius 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    

1. Eksponatų įsigijimas Muziejaus fondus papildyti 300 muziejinių vertybių  per metus  



1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

Surengti 4 rinkinių komisijos posėdžius siūlomų į muziejaus fondus 

vertybių peržiūrai, perkamų vertybių kainos nustatymui, rinkinių 

tikrinimo ir eksponatų inventorinimo, eksponatų nurašymo, 

muziejinių vertybių skaitmeninimo, įvertinimo klausimams spręsti. 

kas ketvirtį Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja, 

komisijos nariai 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į 

kokius rinkinius ketinama įsigyti) 

1. 200 vnt. papildyti fondus bendradarbiaujant su 

kraštotyrininkais, savivaldybės mokyklomis — įvairiems rinkiniams. 

2. 100 vnt. planuoja pristatyti muziejininkai — etnografijos, 

buities, raštijos, fotografijos rinkiniams. 

per metus Direktoriaus pavaduotoja-vyr. fondų 

saugotoja, muziejininkai 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Išvykos rinkti medžiagą apie Andrių ir Aleksandrą Bulotas bei kitą 

su jais susijusią informaciją į Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteką, archyvus ir rankraštynus. 

Nuo 2 iki 5 išvykų eksponatų rinkimui, etnografinės, etnologinės ir 

istorinės medžiagos rinkimui. 

per metus muziejininkai 

1.4. Kiti darbai    

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti 

priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas) 

Numatoma išrašyti 30 priėmimo aktų, į eksponatų pirminės 

apskaitos knygas įrašyti 300 vienetų naujai gautų eksponatų. 

per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 

suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų) 

Suinventorinti 800 eksponatų.  per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja, 

Romas Linionis, Dalė Naujalienė, 

muziejininkai, Laurynas Bernotas, 

vyresnysis muziejininkas 

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių 

skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 

eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 

   

2.5. Kiti darbai Įvertinti tikrąja verte 2020 m. gautus eksponatus, pervertinti 800 vnt, 

eksponatų, kurie buvo įvertinti simboline 1 Eur verte, tikrąja verte. 

Įvertinti 100 vnt. TA partizanų ir tremties muziejaus  eksponatų. 

per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja,  

Dalė Naujalienė, muziejininkė 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    

3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius 

numatoma tikrinti, nurodant juose esančių 

eksponatų skaičių) 

   

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, pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

1. Visose saugyklose ir ekspozicinėse salėse sekti drėgmę ir 

temperatūrą. 

2. Išpurkšti priemone nuo kandžių tekstilės rinkinio saugyklą, 

ekspozicijose esančias eksponavimo vitrinas su tekstilės eksponatais 

2 kartus per metus. 

3. Kiekvieno mėnesio sanitarinės dienos metu, tikrinti 

ekspozicinėse salėse esančių eksponatų būklę. Esant būtinybei, apie 

tai pranešti vyr. fondų saugotojai. 

pastoviai 

 

birželio mėn. 

spalio mėn. 

 

 

visus metus 

Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

 

 

 

 

Dalė Naujalienė, muziejininkė, 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

3.5. Kiti darbai 1. Pateikti eksponatus, fotografavimui muziejaus reklamai, 

internetinės svetainės atnaujinimui ir papildymui. 

2. Parengti tekstilės saugyklos naujus topografinius aprašus. 

pagal poreikį 

 

gegužės mėn. 

Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    

1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines 

grupes) 

1. Aptarnauti 10 000 ekspozicijų lankytojų: 

— 7500 muziejaus ekspozicijos, 

— 2200 Tauro apygardos partizanų ir tremties ekspozicija 

— 400 V. Mykolaičio-Putino memorialinė ekspozicija. 

2. Aptarnauti 1600 edukacinių užsiėmimų lankytojų. 

3. Ekskursijų vedimas lietuvių, anglų kalba. 

per metus Vyresnieji muziejininkai, 

muziejininkai, administratorė, 

ekspozicijų prižiūrėtojai 

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 

programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur vyks) 

Tęsiamos edukacinės programos ir užsiėmimai: 

1. „Margučio magija“ 1-12 kl. mokiniams, suaugusiems:  

1.1. Kiaušinio marginimas vašku; 

1.2. Marginimas natūraliais dažais ir augalų atspaudais. 

1.3. Velykų švenčių tradicijos. 

2. „Darbščios rankelės – margos juostelės“: 

2.1. Beraščių juostų audimas, skirtas ikimokyklinukams, 5-12 

kl. mokiniams; 

2.2. Pintinių juostų ir raištelių pynimas – 3-12 kl. mokiniams, 

suaugusiems; 

2.3. Virvelių vijimas – 1-2 kl. mokiniams; 

2.4. Vytinių juostų vijimas – 5-12 klasių mokiniams. 

3. „Molinukas – mano žaisliukas“ – ikimokyklinukams - 8 kl. 

mokiniams. 

4. „Molinukas – mano žaisliukas“ ikimokyklinukams, 1-8 kl. 

mokiniams. 

5. „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ tradicinės puodininkystės 

pažinimas 1-12 kl. mokiniams, suaugusiems; 

6. „Popieriaus paslaptį praskleidus“ – 1-9 kl mokiniams. 

7. „Žvakę liesiu, ugnį įžiebsiu“ – 1-12 kl. mokiniams, 

suaugusiems. 

8. „Kūčių burtai ir tradicijos“– 1-12 kl. mokiniams ir suaugusiems. 

visus metus Rasa Gražytė – Bernotienė,  

Jurgita Jasevičienė, Valė 

Klesevičienė, muziejininkės 



9. „V. Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos raida“ - 11-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems. 

Naujos edukacinės programos: 

10. Suvalkietiškas tautinis kostiumas“. 

11. „Mano mėnesiai“. 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) 1. Dailininko Petro Lincevičiaus parodos-projekto „Žemė“ 

atidarymas. 

2. Marijampolės meno mokyklos išplėstinio ugdymo Keramikos 

programos dalyvių darbų parodos „Tarp mūsų pelėdų“ atidarymas. 

3. Esė konkursas „Gimtosios kalbos šaltiniai“. 

4. Parodų „Lietuvos karinė aviacija Nepriklausomybės karuose“ ir 

„Antano Gustaičio mokomasis ANBO-51“ atidarymas. Edukacija 

„Pirmieji Lietuvos aviatoriai ir lėktuvai“. 

5. Marijampoliečių Karių-savanorių, žuvusių už Lietuvos laisvę, 

kuriems po mirties suteiktas kario-savanorio statusas ir krašto 

apsaugos ministro apdovanojimas-paminėjimo vakaras. 

6. Parodos „Marijampolė. Aukso amžius“ eksponuojamos 

„Kultūros variklis BWM“ patalpose, atidarymo renginys. 

7. „Muziejų naktis“. Katalogo „Interjero tekstilė“ pristatymas, 

parodos „Audinių raštai iš Sūduvos krašto“ pristatymas. 

8. „Ledo vaikystės prisiminimai“- tremtinio Ginto Martynaičio 

piešinių parodos atidarymo renginys; 

9. Tauro partizanų apygardos įkūrimo 75-ųjų metinių renginys 

Skardupiuose. 

10. 2 vnt. Etnokultūrinės vaikų vasaros stovyklos „Atrask muziejų“  

5-7 metų vaikams ir 8-12 metų vaikams. 

11. Prisidėti organizuojant muziejaus prisistatymą Marijampolės 

miesto dienų metu. 

12. Lietuvos nacionalinis projektas „Muziejų kelias“. 

13. Holokausto dienos minėjimas. 

2020-01-10 

 

2020-01-15 

 

01-03 mėn. 

2020-02-12 

 

 

2020-02-15 

 

 

2020 02 29 

 

2020-05-16 

 

2020-05 

 

2020-05 

 

06 22 – 06 26 

06 29 – 06 03 

05 20 – 05 31 

 

rugpjūčio mėn. 

sausio 27 d. 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

 

Romas Linionis, muziejininkas 

 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

Romas Linionis, muziejininkas 

 

 

Dalė Naujalienė, muziejininkė 

 

 

Jurgita Jasevičienė, muziejininkė 

 

Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas, Dalė Naujalienė, 

muziejininkė 

 

Jurgita Jasevičienė, Rasa Gražytė-

Bernotienė, muziejininkės 

 

 

muziejininkai 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir 

kaip numatoma atnaujinti) 

Pateikti informaciją, fotografijas, dokumentus atnaujinamai 

muziejaus internetinei svetainei iš įvairių muziejaus renginių, išvykų 

ir kitų vykdomų veiklų. 

pagal poreikį  Muziejininkai, darbuotojai 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek 

lankytojų planuojama aptarnauti)  

Planuojama aptarnauti 10 fondų lankytojų: Marijampolės kolegijos, 

Marijampolės profesinio rengimo centro bei kitų mokymo įstaigų 

studentų, mokinių, mokytojų ir kitų besidominčių, rašančių 

mokslinius straipsnius ar norinčių atkurti muziejinių eksponatų 

kopijas. 

per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

6. Kita veikla    

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    



1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 

Tremties ekspozicijos atnaujinimo planas. 

Ekspozicijos Bulotų šeimos gyvenamajame name koncepcijos 

rengimas. 

 Dalė Naujalienė, muziejininkė 

Rasa Gražytė-Bernotienė, 

muziejininkė 

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir 

vieta, nurodant filialą) 

Tremties ekspozicijos atnaujinimas. per metus Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas, Dalė Naujalienė, 

muziejininkė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) 1. Dailininko Petro Lincevičiaus paroda-projektas „Žemė“. (V. 

Mykolaičio-Putino muziejuje). 

2. Paroda Sausio 13-osios įvykiams 

 

 

3. Paroda „Tarp mūsų pelėdų“ (Marijampolės meno mokyklos 

išplėstinio ugdymo Keramikos programos dalyvių darbų paroda) 

4. Lietuvos karo aviacija istorija 

5. Margučių paroda 

 

6. Paroda G. Kandrotui - 50; 

7. Paroda, katalogo pristatymui „Interjero tekstilė“ 

sausio 10 d. 

 

sausio 13 d. 

 

 

sausio 15 d.- 

vasario 8 d. 

vasario 12 d 

kovo 

 

balandžio 20 d. 

gegužės 16 d . 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas, Dalė Naujalienė, 

muziejininkė 

Romas Linionis, muziejininkas 

 

Romas Linionis, muziejininkas 

Rasa Gražytė - Bernotienė, Jurgita 

Jasevičienė, muziejininkės 

Romas Linionis, muziejininkas 

Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)  

1. Paroda V. Skaricko atminimui „Nuo ano kranto“. 

2. Paroda „Ledo vaikystės prisiminimai“- tremtinio Ginto 

Martynaičio piešinių paroda Marijampolės geležinkelio stotyje. 

 

3. Paroda autobusų stotelėse skirta Tautodailės metams. 

 

4.  Paroda „Marijampolė. Aukso amžius“ eksponuojama „Kultūros 

variklis BWM“ patalpose. 

5. Paroda Tauro apygardos įkūrimo 75-osioms metinėms. 

6. Paroda partizanams apdovanotiems kūrėjo-savanorio medaliais. 

 

7. Autorinė fotografijų paroda „Tylus reklamos gyvenimas 2“. 

8. Paroda J. Basanavičiaus aikštėje „Kapsukas. Marijampolė. 

Laisva Lietuva“ 

nuo 01-15 

vasario mėn. 

 

 

nuo vasario 

mėn. 

02-28 - 03-26 

 

gegužės mėn. 

rugpjūčio mėn. 

 

spalio mėn. 

kovo 11 d. 

Romas Linionis, muziejininkas 

Dalė Naujalienė, muziejininkė, 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

 

Jurgita Jasevičienė, muziejininkė 

 

Dalė Naujalienė, muziejininkė, 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

Romas Linionis, muziejininkas 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų 

planuojama skolinti)  

   

7. Kiti darbai Parengti atnaujintos Tauro apygardos partizanų ir tremties 

ekspozicijos sąrašus. 

Virtualaus muziejaus turo parengimas. 

Per metus Dalė Naujalienė, muziejininkė 

 



Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir leidyba 

Parašyti ir išleisti Marijampolės žydų istoriją  Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, 

plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba 

1. Paruošti trumpalaikius, edukacinius užsiėmimus pristatančius, 

informacinius skelbimus mokykloms. 

2. Esė konkurso nuostatų rengimas. 

3. Pagal poreikį dirbti prie muziejaus informacinių leidinių rengimo. 

per metus 

 

sausio mėn. 

pagal poreikį 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

 

Valė Klesevičienė, muziejininkė 

Rasa Gražytė – Bernotienė, Jurgita 

Jasevičienė, muziejininkės 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 

rengimas 

Publikacijos muziejine tematika. visus metus Muziejininkai 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Atlikti archyvinius tyrimus, surinkti ir apibendrinti istorinę 

medžiagą apie Andriaus Bulotos ir Aleksandros Bulotienės 

gyvenimą ir veiklą. 

2. Tyrimas „Marijampolės žydų istorija“ 

per metus Jurgita Jasevičienė, Rasa Gražytė-

Bernotienė, muziejininkės 

 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

5. Mokslinių straipsnių rengimas    

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas 

muziejuje (tema, vieta) 

Tarptautinis mokslinis seminaras Užnemunės istorijos tema. 

(Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje). 

spalio mėn. Antanas Pileckas, direktorius 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

   

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose Skaityti pranešimus mokslinėse konferencijose pagal poreikį muziejininkai 

9. Kiti darbai Planuojama rengti medžiagą kitiems maketams, tokiems kaip 

reprezentacinė ar padalomoji medžiaga švenčių metu, iškabos 

pristatymams, „Muziejų nakties“ užduotis-klausimynas ir t.t., esant 

poreikiui. 

visus metus Rasa Gražytė – Bernotienė, 

muziejininkė 

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) 

150 įrašų, nuo 300 iki 600 vaizdų  Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)    

3. Eksponatų skaitmeninimas Į LIMIS sistemą įkelti 120 vnt. tekstilės rinkinio eksponatų per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja, 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 



3. 1. Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, 

kt.) 

Pateikti eksponatus skaitmeninimui pagal poreikį ir skaitmeninimo 

planus. Prioritetai: tarpinstitucinių sutarčių reikalavimai, etninė 

kultūra, restauruoti bei greitai nykstantys eksponatai, skaitmeninimo 

darbams parengti eksponatai. 

per metus Danutė Katkuvienė, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja, 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius  80 vnt. 

100 vnt. 

20 vnt. 

per metus Dalė Naujalienė, muziejininkė 

Arūnas Kapsevičius, muziejininkas 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

   

 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, 

mokymuose) 

Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos skaitmeninimo, LIMIS 

centro, Lietuvos dailės muziejaus rengiamuose seminaruose. 

per metus muziejininkai 

5. 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) 

1. Rengti pranešimus žiniasklaidai apie muziejuje vykdomas 

veiklas. 

2. Rengti pranešimus spaudai ir interneto portalams apie muziejaus 

parodas ir renginius. 

3. Skaityti pranešimus muziejaus renginiuose, miesto visuomenei, 

dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose. 

nuolat muziejininkai 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos kampanijos)  

1. Marijampolė. Aukso amžius“ parodos viešinimas. 

2. Edukacinės programos „Margučio magija“ viešinimas; 

Edukacinės programos „Kūčių tradicijos ir burta“ viešinimas. 

3. Tauro partizanų apygardos įkūrimo metinėms planuojame 

organizuoti atskirą reklaminę kampaniją ypač orientuotą į Suvalkijos 

kraštą. Pagal galimybes kampanija turi apimti visą Lietuvą ir 

lietuvių išeivijos dalį. 

2020 02 mėn. 

2020 03 mėn. 

2020 12 mėn. 

iki liepos 18 d. 

Rasa Gražytė – Bernotienė, Jurgita 

Jasevičienė, muziejininkės 

 

Laurynas Bernotas, vyresnysis 

muziejininkas 

3. Kita veikla Planuojama pristatyti muziejaus veiklą Marijampolės miesto dienose 

(gegužės mėn.) ir kituose miesto renginiuose, esant poreikiui. 

Visus metus Rasa Gražytė – Bernotienė, 

muziejininkė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 

muziejaus veiklos kausimais 

Konsultuoti visuomenės atstovus, savivaldybės, valstybines 

institucijas remiantis muziejaus veiklose įgyta praktika, muziejaus 

renkamomis ir saugojamomis muziejinėmis vertybėmis, bei jų 

pagalba kuriama informacija ir žiniomis. 

nuolat Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja, 

vyresnysis muziejininkas, 

muziejininkai 

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdai) 

   

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Pagal poreikius   

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) 

1. Dalyvauti su muziejaus veikla susijusiuose vadybiniuose 

seminaruose. 

2. Dalyvauti seminaruose muziejininkystės bendrai ir fondų 

apsaugos apskaitos bei kitais su fondų veikla susijusiais 

klausimais. 

3. Dalyvauti įvairiuose su muziejine veikla ar tiesiogiai su 

muziejaus veiklomis susijusiuose seminaruose, mokymuose, 

konferencijose. 

4. Dalyvauti seminaruose muziejų edukacinės veiklos, muziejų 

ekspozicijų rengimo, muziejinės komunikacijos temomis. 

5. Kiti seminarai, mokymai pagal poreikį. 

per metus Darbuotojai pagal poreikį 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Kaupti literatūrą muziejinės veiklos, krašto kultūros, istorijos, 

tremties ir pasipriešinimo, klausimais. 

2. Skaitmeninti muziejaus bibliotekos vertybes. 

nuolat Erika Žukauskaitė, administratorė 

Jonas Gustaitis, muziejininkas 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai) 

1. Gesintuvų patikra. 

2. Hidraulinis šiluminių tinklų bandymas. 

3. Elektros įrankių patikra. 

4. Įžeminimo kontūrų ir elektros varžų matavimai. 

per metus Juozas Vytautas Mitrulevičius, 

ūkvedys 

 

 

Direktorius        ______________________________                   Antanas Pileckas 
 


