
MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

2022-02-15 Nr. 3- 45 (1.7.) 

 
Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių 

skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai 

ir priimti sprendimai) 

2021 m. muziejaus tarybos posėdžiai: 

2020 m. muziejaus veiklos ataskaita. 

Projektų, programų svarstymas. 

Biudžeto, ūkinės-finansinės veiklos 

programa. 

Strateginio plano 2022-2024 m. ir 2022 

m. veiklos plano formavimas. 

Įvyko 4 muziejaus tarybos posėdžiai: 

1. 2021 m. planų ir programų tvirtinimas. 

2. Projektų, programų svarstymas. 

3. Biudžeto formavimas, ūkinės-finansinės veiklos programa. 

4. Strateginio plano 2022-2024 metams ir 2022 m. veiklos plano 

formavimas. 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Pagal poreikį rengti muziejaus vidaus 

darbo tvarką reguliuojančius 

dokumentus. 

1. Muziejaus strateginio veiklos plano 2022-2024 metams 

parengimas. 

 

 

 

 

2. Parengtas 2022 m. dokumentacijos planas. 

 

3. Parengtas 2021 m. kasmetinių atostogų grafikas. 

 

4. Parengtas planuojamų atlikti 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų 

viešųjų pirkimų planas. 

 

 

5. Parengti mėnesiniai muziejaus renginių planai. 

 

 

 

 

6. Parengti 3 darbuotojų pareigybių aprašymai. 

7. Atnaujintas „Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas“ 

8. Parengta „Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

taisyklės“ 

9. Parengtas „Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas“ 

10. Parengta „Vidaus kontrolės politika“. 

Antanas Pileckas, 

direktorius, Tomas 

Kukauskas, vyresnysis 

muziejininkas, Daiva 

Pavilonienė, vyr. 

buhalterė 

Erika Žukauskaitė, 

administratorė 

Erika Žukauskaitė, 

administratorė 

Vytautas Mitrulevičius, 

ūkvedys, Erika 

Žukauskaitė, 

administratorė 

Rasa Gražytė–

Bernotienė, Agnė 

Kaulickienė, 

muziejininkės-

edukatorės 

Antanas Pileckas, 

direktorius, Erika 

Žukauskaitė, 

administratorė 
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su 

Lietuvos ir užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) 

Pagal poreikį sutartys su kultūros, 

švietimo, socialinių paslaugų 

įstaigomis, projektų rangovais. 

Bendradarbiavimo sutartys: 

1. Su Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“, 2021-01-13 

Nr. DPS-4 

2. Su Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio 

bendrosios paramos logistikos batalionu, 2021-05-14, Nr. RV-5/DPS-

22. 

3. Su kaimo bendruomene „Gegužraibė“ 2021-08-05, Nr, DPS-34 

 

Vykdomų projektų sutartys: 

4. Projekto „Arbatėlės pas Bulotas“ vykdymo dalinio 

finansavimo sutartis, kai projektas vykdomas etapais su BĮ „Lietuvos 

kultūros taryba“, 2021-05-13, Nr. S/MRJ-16(6.230)/2021/2/DPS-30, 

galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

5. Projekto „Bulotų namų ekspozicijos papildymas interaktyviu 

turiniu“ vykdymo dalinio finansavimo sutartis, kai projektas 

vykdomas etapais su BĮ „Lietuvos kultūros taryba“, 2021-05-31, Nr. 

S/ATI4-20(6.32)2021/DPS-38, galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

6. Projekto „Interjero tekstilė (rankšluosčiai)“ vykdymo dalinio 

finansavimo sutartis su BĮ „Lietuvos kultūros taryba“, 2021-05-28, Nr. 

S/MRJ-32(6.230)2021/DPS-32, galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

 

7. Projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“ sutartis 

(SUBSIDY CONTRACT ) su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, 2021-01-19 Nr. 1S-16/DPS-5, galioja iki visiško sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Lietuvos kultūros tarybai: 

1. Projektas eksponatų restauravimui. 

2. Projektas „Bulotų namų 

ekspozicijos papildymas interaktyviu 

turiniu“. 

3. Projektas „Arbatėlės pas Bulotas“ 

4. Projektas „Interjero tekstilė. 

Rankšluosčiai“ 

 

Marijampolės savivaldybei: 

1. Projektas „Marijampolės 

savivaldybės merų eksponatų 

sukaupimas“ 

Projektai teikti Lietuvos kultūros tarybai: 

 

1. Projekto paraiška „Arbatėlės pas Bulotas“. Gautas finansavimas iš 

Kultūros tarybos – 2250 Eur, iš Marijampolės savivaldybės - 1200 

Eur. 

 

2. Projekto paraiška „Interjero tekstilė (rankšluosčiai)“. Gautas 

finansavimas iš Kultūros tarybos - 5500 Eur, iš Marijampolės 

savivaldybės - 2000 Eur. 

 

3. Projekto paraiška „Bulotų namų ekspozicijos papildymas 

interaktyviu turiniu“. Gautas finansavimas iš Kultūros tarybos - 6813 

Eur, iš Marijampolės savivaldybės - 4630 Eur. 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 
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2. Projektas edukacinei veiklai Grinių 

namuose. 

3. Projektas „Vaikų vasaros stovykla“ 

4. Projektas „1941 m. birželio trėmimo 

80-čiui skirta paroda“ 

Projektas „J. Lukšos-Daumanto 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimas“. 

 

Projektai teikti 2021 m. Lietuvos kultūros tarybai 2022 m. 

finansavimui: 

1. Projekto paraiška „Muziejinių vertybių restauravimas ir 

konservavimas“. 

 

 

2. Projekto paraiška „Interjero tekstilė (staltiesės)“. 

 

 

 

3. Projekto paraiška „Vaizdo siužetų ciklas „Eksponatai byloja 

istoriją: dr. K. Griniaus gyvenimas ir veikla“. 

 

Marijampolės savivaldybės finansuoti projektai: 

1. „Renginys bei kilnojamoji paroda, skirta legendinio Lietuvos 

partizano Juozo Lukšos 100-osioms gimimo (1921 08 04) bei 70-

osioms mirties (1951 09 04)metinėms paminėti“. Gautas finansavimas 

– 1700 Eur. 

2. „Masinio gyventojų trėmimo iš Lietuvos 80-mečio minėjimas. 

Gedulo ir Vilties diena“. Gautas 1460 Eur finansavimas. 

3. „Atviručių (Vincas Mykolaitis-Putinas „Mano mėnesiai“) 

išleidimas“. Gautas finansavimas – 500 Eur. 

4. „Fotoparoda „Marijampolės krašto žmonės“. Gautas 

finansavimas – 330 Eur. 

5. „Rašytojos Žemaitės 100-ųjų mirties metinių minėjimas“. Gautas 

2600 Eur finansavimas. 

6. „155-osios Lietuvos Prezidento K. Griniaus gimimo metinėms: 

ekspozicijų naujinimo baigiamieji darbai Grinių namuose“. Gautas 

2000 Eur finansavimas. 

7. „Marijampolės savivaldybės vadovų (merų) atminimui skirto 

muziejaus fondo rinkinio sudarymas ir eksponatų surinkimas“. Gautas 

4500 Eur finansavimas. 

 

Geros valios fondui teiktas projektas 2022 m finansavimui: 

1. „Knyga „Marijampoliečių žydų istorija nuo įsikūrimo iki 

Holokausto“. Gautas finansavimas 1750,00 Eur. 

 

Tarptautinis projektas. 

1. „Jungties forma: dailė ir literatūra“. Gautas 376549,80 Eur 

finansavimas. 

 

 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Romas Linionis, 

muziejininkas 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 
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5. Kiti darbai Atlikti korupcijos rizikos tikimybės 

nustatymą. 

 

Organizuoti ir administruoti muziejaus 

edukacinę veiklą. 

 

Administruoti kultūros paso sistemą. 

 

Dalyvauti komandiniame darbe 

projektinės veiklos proceso metu, esant 

poreikiui iškelti saugomų eksponatų 

duomenis ir kt. veikla. 

Prisidėta prie projekto „Daumanto būrys“ - trumpametražio 

dokumentinio, edukacinio filmo viešinimo, t. y. suteikiant galimybę 

rekonstruoti to laikmečio svarbesnius desanto įvykius, liudijimus 

prisidedant prie trumpametražio filmo kūrimo ir viešinimo. Skirtų 

Juozo Lukšos – Daumanto 100–osioms gimimo metinėms paminėti. 

Dalyvavimas projekte „Bulotų namų ekspozicijos papildymas 

interaktyviu turiniu“: archyvinių tyrimų vykdymas, medžiagos turiniui 

rengimas (2021-05-25 – 2021-12-31). 

Dalyvavimas projekte „Arbatėlės pas Bulotas“: tekstų redagavimas, 

seminaro „Arbatėlės pas Bulotas“ programos redagavimas, ekskursijų 

po Bulotų namus vedimas (2021-05-29). 

Dalyvavimas projekte „Masinio gyventojų trėmimo iš Lietuvos 80-

mečio minėjimas. Gedulo ir vilties diena“: tekstų redagavimas ir 

tremtinių prisiminimų skaitymo scenarijaus rengimas bei atlikimas 

(2021-06-14).  

Dalyvavimas projekte „Renginys bei kilnojamoji paroda, skirta 

legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos 100-osioms gimimo 

(1921-08-04) bei 70-osioms mirties (1951-09-04) metinėms 

paminėti“: renginio vedimas, tekstų redagavimas (2021-06-30). 

„Kultūros paso“ programai pateiktos ir patvirtintos 8 edukacinės 

programos: „Suvalkietiškas tautinis kostiumas (nauja), „Popieriaus 

paslaptį atskleidus“ (nauja), „Darbščios rankelės – margos juostelės“, 

„Minkysim, puodynėlę lipdysim“, „Darbščios rankelės – margos 

juostelės (5–12 klasėms)“, Minkysim, puodynėlę lipdysim (5–10 kl. 

mokiniams), Margučio magija (marginimas augaliniais dažais), 

,,Margučio magija“ (marginimas vašku).  

Visus metus administruojama „Kultūros paso“ sistema, pildytas 

„Kultūros paso“ kalendorius.  

Atstovavimas Marijampolės savivaldybei kuriant Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvadą. Susipažinimas su Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvadu, jo kūrimo specifika. Dalyvavimas 

nuotoliniuose ir gyvuose seminaruose, sąvadui tinkamų vertybių 

paieška, konsultavimasis su Sąvado kūrimo specialistais. 

Dirbta prie muziejus projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“, 

skirto Bulotų namų  įveiklinimui (ekspozicijų kūrimo klausimai, 

informacijos rinkimo apie A. Bulotos politinę ir teisinę veiklą bei kiti 

darbai). 

 

 

 

 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Valė 

Klesevičienė, Jurgita 

Jasevičienė, 

muziejininkės, Agnė 

Kaulickienė, Rasa 

Gražytė-Bernotienė, 
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Projekto „Jungties forma: dailė ir literatūra“, Europos Regioninės 

Plėtros fondas, Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per 

sieną programa administravimas: 

- Projekto veiklų koordinavimas, bendradarbiavimas su partneriais; 

- parengta pažangos ataskaita ir konsoliduota ataskaita; 

- Įvykdyta 15 viešųjų pirkimų, parengti pirkimo dokumentai, 

techninės specifikacijos, sutartys. 

- Projekto “Bulotų namų ekspozicijos papildymas interaktyviu 

turiniu”, Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybės 

administracija, administravimas:  

- parengta projekto tarpinė ataskaita; 

- įvykdyti 2 viešieji pirkimai, parengti pirkimo dokumentai, techninės 

specifikacijos, sutartys. 

- Organizuota ir dalyvauta Bulotų namų įveiklinimo darbo grupės 

susirinkimuose visus metus. 

muziejininkės-

edukatorės 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    

1. Eksponatų įsigijimas Muziejaus fondus papildyti 300 

muziejinių vertybių  

Į fondus priimta 965 eksponatai: pagrindinio fondo - 955 eksponatai, 

Pagalbinio fondo - 10 eksponatų. 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 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, vertinimo klausimams 

spręsti. 

Įvyko 11 rinkinių komisijos posėdžių. 

Svarstyti klausimai: 

1. Vertybių, pasiūlytų į muziejaus fondus atranka. 

2. Priimtų eksponatų paskirstymas į pagrindinį ir pagalbinį fondą. 

3. Muziejinių vertybių vertinimo ir pervertinimo klausimai. 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

1. 200 vnt. papildyti fondus 

bendradarbiaujant su kraštotyrininkais, 

savivaldybės mokyklomis — įvairiems 

rinkiniams. 

2. 895 vnt. planuoja pristatyti 

muziejininkai — etnografijos, buities, 

raštijos, fotografijos rinkiniams. 

Eksponatai padovanoti muziejui Muziejininkai, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 

trukmė, dalyviai) 

Išvykos rinkti medžiagą apie Andrių ir 

Aleksandrą Bulotas bei kitą su jais 

Ekspedicijos rinkti eksponatų ir etnografinių žinių: 

1. į Gustabūdžio kaimą (Šunskų sen.) pas Teresę Pėtelienę – trukmė 

1 d. 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 
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susijusią informaciją į bibliotekas, 

archyvus ir rankraštynus. 

Planuojama išvyka pas Bulotų šeimos 

tarnų giminaičius, siekiant užrašyti jų 

pasakojimus ir atlikti fotografijų 

kopijavimo darbus. 

Nuo 2 iki 5 išvykų eksponatų rinkimui, 

etnografinės bei istorinės medžiagos 

rinkimui 

2. į Daukšių miestelis (Igliaukos sen.) pas Albiną Neverauskienę – 

trukmė 1 d. 

2 išvykos į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, rankraščių, 

susijusių su Bulotais, Žemaite, tyrinėjimas, medžiagos rinkimas 

(2021-06-21, 8 val.; 2021-10-19, 8 val.). 

Išvyka į Jurbarką pas Bulotų šeimos tarnų giminaičius. 2021 08 26. 

Užrašyti Genovaitės Kvietkienės pasakojimai ir atlikti fotografijų 

kopijavimo darbai.  

Išvyka į buvusią Bulotų šeimos sodybą Putriškėse. 2021 04 21. 

Fiksuoti Ramutės Visockienės pasakojimai ir sodybos aplinkos 

vaizdai. 

Antroji išvyka į buvusią Bulotų šeimos sodybą Putriškėse. 2021 08 

30. Sodyba aprodyta Bulotų šeimos tarnų giminaičiams, užrašyti 

Julijos Adamkevičiūtės pasakojimai, fiksuoti aplinkos vaizdai. 

Išvyka į Daukšius pas verpėją Albiną Neverauskienę. 2021 08 10. 

Nufilmuotas pasakojimas ir amato demonstravimas, išfotografuoti 

audiniai, rankdarbiai. 

 4 išvykos: į Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centrą 

bei bažnytinio meno muziejų-gauta 9 eksponatai iš Justino Sajausko; 

pas Gemą Bagdonavičienę – 176 raštijos eksponatai, Kauno 

technologijos universiteto muziejų – 7 muziejinės vertybės, Kauno 

rezistencijos ir tremties muziejų – konsultuotasi dėl gautos 

ikonografinės medžiagos. 

Dėl nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado kūrimo 

Marijampolės savivaldybėje imtas interviu su Sasnavos gyventoja 

sodų rišėja Genovaite Burkšaitiene, 2021-09-28; 

Dėl nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado kūrimo 

Marijampolės savivaldybėje imtas interviu su marijampoliete sodų 

rišėja Genovaite Burkšaitiene, 2021-09-28. 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkės, Rasa 

Gražytė-Bernotienė,, 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkės-

edukatorės 

 

 

 

 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

1.4. Kiti darbai  Surinktų eksponatų valymas, sutvarkymas, parengimas saugoti – 

pritaikytų dėžučių  ir  planšečių gaminimas, pakavimas, 

lokalizavimas. 

Įvertinta 965 eksponatai. Jų vertė – 19897 Eur. 

Pervertinta 1124 eksponatai. Jų vertė po pervertinimo – 79520 Eur. 

 

Naujai įvertinti 2 pagalbinio fondo eksponatai (24 Eur). 

Pervertinti iš 1 Eur į tikrąją vertę  259 eksponatai (7424 Eur). 

 

TA 237 eksponatai įvertinti tikrąja verte 

 

TA 199 eksponatai įvertinti tikrąja verte 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 
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Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas skaičius) 

Įtraukti į pirminę apskaitą J. Kamaičio 

biblioteką. (300 vnt.) 

Numatoma išrašyti 30 priėmimo aktų, į 

eksponatų pirminės apskaitos knygas 

įrašyti 300 vienetų naujai gautų 

eksponatų. 

TA partizanų ir tremties muziejus 

numato įrašyti 5 aktus, į eksponatų 

pirminės apskaitos knygas įrašyti 100 

vienetų eksponatų. 

Per metus išrašyta 53 eksponatų priėmimo aktai. (965 eksponatai) Muziejininkai, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Suinventorinti 1080 eksponatų.  Suinventorinta 1114 vnt. eksponatų. Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

   

2.5. Kiti darbai Įvertinti tikrąja verte 2021 m. gautus 

eksponatus, pervertinti 50 vnt, tekstilės 

eksponatų tikrąja verte, kurie buvo 

įvertinti simboline 1 Eur verte, tikrąja 

verte. 

Pervertinti iš 1 Eur. į tikrąją vertę 

Lietuvos prezidento K. Griniaus 

memorialinio muziejaus pagalbinio 

fondo eksponatus. 

Įvertinti 100 vnt. TA partizanų ir 

tremties muziejaus  eksponatų. 

Išsiaiškinti ir aprašyti muziejuje buvę ginklai jų dalys ir šaudmenys. 

Nustatyti ginklų, jų dalių ir šaudmenų modeliai bei kalibrai. Surašyta 

14 vnt. priėmimo-perdavimo aktų, aprašyti 781 vnt. eksponatų.. 

Pateikti sąrašai policijai dėl muziejuje buvusių ginklų, jų dalių ir 

šaudmenų legalizavimo: 42 vnt. įrašų ginklų ir šaudmenų; 9 vnt. įrašų 

ginklų dalių; 2 vnt. įrašų signalinių pistoletų. 

Eksponatų naujos vertės nustatymas. Pervertinta 367 eksponatai, 

nustatyta vertė – 53 803 Eur. 

V. Mykolaičio-Putino muziejaus Fotografijos rinkinio tvarkymas, 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus Raštijos 

rinkinio tvarkymas. 

Pervertinta iš 1 Eur. į tikrąją vertę 487 eksponatai už 18068 Eur. 

 

 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

 

 

 

 

 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra  TA kiekvieno mėnesio švaros dienos metu tikrinta ekspozicijos salėse 

esančių eksponatų būklė. 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 
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3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti rankšluosčių kolekciją 

 

Lokalizuoti I. Rutkauskaitės keramikos 

rinkinį vienoje vietoje (rinkinį sudaro 

130 darbų). 

Patikrinti ir lokalizuoti šie rinkiniai:  

1. I. Rutkauskaitės rinkinys 

2. R. Krasninkevičiaus rinkinys 

3. M. Stankūnaitės rinkinys 

4. J. Dulinkso rinkinys 

5. R. Vaino rinkinys 

6. R. Zubrio rinkinys 

7. K. Barišausko rinkinys 

8. S. Česnos rinkinys 

9. R. Karpavičiaus rinkinys 

Rengiant medžiagą katalogui, patikrinta tekstilės rinkinio, 

rankšluosčių kolekcija.  

Rasta eksponatų be GEK  numerių. numeriukai nukritę, reikia 

išsiaiškinti jų numerius. 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių) 

Medis, metalas, popierius. Restauruoti trys muziejaus eksponatai: spinta, marškiniai žieduočiai, 

stalas. 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) 

 Muziejus neturi restauratorių, nėra tarybos.  

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų 

saugyklų, salių kiekį, atliktus  

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. Tikrinti Dailės skyriaus saugyklas, 

apžiūrėti eksponatų stovį. Tikrinti 

plakatų ir didelio formato spaudinių 

būklę, pradėti konservavimo darbus - 

ištiesinti, išvalyti, gaminti planšetes, 

pakuoti į apsauginį popierių. 

4. Baigti R. Krasninkevičiaus grafikos 

ir raižinių-klišių konservavimą.  

5. Lokalizuoti R. Krasninkevičiaus 

grafikos darbus vienoje vietoje, 

apjungti į rinkinį. 

Kiekvieno mėnesio sanitarinės dienos 

metu, tikrinti ekspozicinėse salėse 

Patikrinimas vyksta reguliariai – 1-2 k. per savaitę, atlikti šie darbai: 

Išvalyti plakatai, surūšiuoti pagal sritis, ištiesinti, supakuoti, 

lokalizuoti.  

Grafikos lakštai, nerėminti tapybos, piešimo, batikos darbai supakuoti 

į apsauginį popierių, pagamintos ir pritaikytos planšetės, lokalizuoti 

pagal autorius ir įrašymo į GEK metus. 

Baigtas R. Krasninkevičiaus rinkinio eksponatų pirminis 

konservavimas. 

Pagamintos talpos, supakuoti  trapūs eksponatai – šiaudų sodai, 

koliažai iš birių medžiagų. 

 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 
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esančių eksponatų būklę. Esant 

būtinybei, apie tai pranešti vyr. fondų 

saugotojai. 

3.5. Kiti darbai Pateikti eksponatus, fotografavimui 

muziejaus reklamai, internetinės 

svetainės atnaujinimui ir papildymui. 

Dailės skyriaus saugyklų patalpų priežiūros darbai. 

 

Suarchyvuoti ir susisteminti seni dokumentai ir laikraščių iškarpos iš 

Vytauto Griniaus archyvo. 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    

1. Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

1. Aptarnauti 5 000 ekspozicijų 

lankytojų: 

— 3000 Krašto muziejaus 

ekspozicijos, 

— 1300 Tauro apygardos partizanų ir 

tremties ekspozicija 

— 200 V. Mykolaičio-Putino 

memorialinė ekspozicija, 

— 500 Lietuvos prezidento K. 

Griniaus memorialinio muziejaus 

ekspozicijos, 

2. Aptarnauti 1000 (Rasa Agnė) 

edukacinių užsiėmimų lankytojų. 

Ekskursijų vedimas lietuvių, anglų 

kalba. 

Aptarnauta 7085 lankytojai, iš jų: 

1. 5376 ekspozicijų lankytojai: 

— Krašto muziejus – 2200; 

— TA padalinys - 2000; 

— V. Mykolaičio-Putino padalinys – 178; 

— Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis 

muziejus - 998. 

2. 931 edukacinių užsiėmimų dalyvių (iš jų 549 per „Kultūros paso“ 

programą).  

3. 778 įvairių muziejaus renginių dalyviai. 

 

Pravestos 88 ekskursijos. Iš jų:  

— Krašto muziejuje 10, 

 

 

— TA filiale 25, 

 

 

— 25 ekskursijos mieste; 

 

 

— 1 ekskursija Bulotų namuose, 

 

— 24 ekskursijų Lietuvos prezidento K. Griniaus 

memorialiniame muziejuje 

 

 

— V. Mykolaičio-Putino muziejuje 3 ekskursijos. 

Direktorius, 

muziejininkai, 

administratorė, 

ekspozicijų prižiūrėtojai, 

ekspozicijų konsultantas 

 

 

 

 

 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas, Rita 

Skroblienė, ekspozicijų 

konsultantė 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

Arūnas Kapsevičius, 

Tomas Kukauskas, 

muziejininkai 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

Tomas Kukauskas, 

vyresn. muziejininkas, 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

Tęsiamos edukacinės programos ir 

užsiėmimai: 

Vykdomos šios edukacines programos (statistika bendra visiems 

muziejininkams): 

• „Darbščios rankelės – margos juostelės“ 

Rasa Gražytė–

Bernotienė, Agnė 

Kaulickienė, 
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kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

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. 

9. „V. Mykolaičio-Putino gyvenimo ir 

kūrybos raida“ - 11-12 kl. 

mokiniams ir suaugusiems. 

10. Suvalkietiškas tautinis kostiumas“ 

11. „Tavo mėnuo“ 8-12 kl. mokiniams. 

12. „Marijampoliečiai žydai miesto 

kūrėjai“ 

• „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ 

• „Žvakę liesiu, ugnį įžiebsiu“ 

• „Popieriaus paslaptį atskleidus“ 

• „Šv. Velykų tradicijos“ 

• „Margučio magija“ 

• „Molinukas – mano žaisliukas” 

•  „Kūčių tradicijos ir burtai“ 

• „Suvalkietiškas tautinis kostiumas“ 

• „V. Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos raida“ 

• „Mano mėnesiai“ 

• „Ką aš žinau apie savo šalį Lietuvą“ 

• „Lankykime muziejų kitaip“ 

• „Kas yra muziejus“ 

• „Surask eksponatus“ 

• „Komedijos „Amerika pirtyje“ repeticijos Grinių namuose“ 

• „Pažintis su valstybės vėliavos ir herbo istorija „Lietuvos spalvos“ 

• „Pradžios mokykla“ 

• Moksleivių profesinis veiklinimas prezidento K. Griniaus 

memorialiniame muziejuje 

 

Įvykdyta 51 edukacinis užsiėmimas Muziejuje: 

1. „Darbščios rankelės – margos juostelės“ - 4 užsiėmimai; 

2. „Minkysim, puodynėlę lipdysim“ - 9 užsiėmimai; 

3. „Popieriaus paslaptį atskleidus” - 4 užsiėmimai; 

4. „Molinukas – mano žaisliukas” - 7 užsiėmimai; 

5. „Žvakę liesiu, ugnį įžiebsiu“ - 2 užsiėmimai; 

6. „Kūčių tradicijos ir burtai” - 11 užsiėmimų; 

7. Suvalkietiškas tautinis kostiumas“ - 2 užsiėmimai (1 nuotolinis); 

8. „Arbatėlės pas Bulotas“ - 1 užsiėmimas; 

9. „Oranžado gamyba ir degustacija“ - 1 užsiėmimai. 

10. „Tavo mėnuo“ – 3 užsiėmimai; 

11. „V. Mykolaičio-Putino gyvenimo ir kūrybos raida“ – 2 

užsiėmimai; 

12. „Komedijos „Amerika pirtyje“ repeticijos Grinių namuose“ – 2 

užsiėmimai. 

 

Kiti edukaciniai užsiėmimai: 

1. Edukacinis užsiėmimas „Popieriaus perdirbimas ir dekoras“ 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 2021 m. 

rugpjūčio 4 d. 

muziejininkės-

edukatorės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

Rasa Gražytė–

Bernotienė, Agnė 

Kaulickienė, 
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13. „Kas yra muziejus” . 

14. „Surask eksponatus“. 

15. „Moksleivių profesinis veiklinimas 

prezidento K. Griniaus 

memorialiniame muziejuje”. 

16. „Pradžios mokykla“. 

17. „Pažintis su valstybės vėliavos ir 

herbo istorija “Lietuvos spalvos“. 

18. „Lankykime muziejų kitaip“. 

19. „Komedijos” Amerika pirtyje” 

repeticijos Grinių namuose. 

 

 Naujos edukacinės programos: 

20. „Arbatėlės pas Bulotas“ 

Rengiamas edukacinės programos 

aprašas TA partizanų ir tremties 

muziejuje. 

 

 

2. Holokausto dienai paminėti buvo vykdyti 3 užsiėmimai 

„Marijampoliečiai žydai miesto kūrėjai“ 

 

Dėl paskelbto karantino nebuvo vykdomos programos:; „Margučio 

magija”; „Šv. Velykų tradicijos“. 

 

Šiuose užsiėmimuose dalyvavo lankytojai iš Marijampolės, 

Kalvarijos, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos , Vilniaus raj. Didžiąją dalį 

edukacinių programų lankytojų sudarė mokiniai. 

Edukacinės programos vykdytos Marijampolės krašto ir Prezidento 

Kazio Griniaus muziejaus edukacijų salėse, vyko išvykstamieji 

užsiėmimai Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje, 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje. 

Nuolat tobulinamas edukacinių užsiėmimų turinys: informacija, 

metodai, priemonės. Užsiėmimai skirti ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, 1-12 klasių mokiniams, suaugusiems, šeimoms. 

 

Numatyta edukacinės programos forma, tema ir aptarta techniniai - 

gamybiniai klausimai su firma, kuri esant finansavimui gamins. Dėl 

finansinių kliūčių galutinai neįgyvendinta. 

Parengta 40 klausimų iš partizaninio karo bei tremties temų 

edukacinei programai. 

„Kultūros paso“ programai pateiktos ir patvirtintos 8 edukacinės 

programos: „Suvalkietiškas tautinis kostiumas (nauja), „Popieriaus 

paslaptį atskleidus“ (nauja), „Darbščios rankelės – margos juostelės“, 

„Minkysim, puodynėlę lipdysim“, „Darbščios rankelės – margos 

juostelės (5–12 klasėms)“, Minkysim, puodynėlę lipdysim (5–10 kl. 

mokiniams), Margučio magija (marginimas augaliniais dažais), 

,,Margučio magija“ (marginimas vašku), Komedijos "Amerika 

pirtyje" repeticijos Grinių namuose „..  

Visus metus administruojama „Kultūros paso“ sistema, pildytas 

„Kultūros paso“ kalendorius.  

Dalyvaujant „Lėtojo turizmo“ projekte, jo dalyviams pristatytos 

muziejaus edukacinės programos, vesta ekskursija muziejuje ir iki 

Bulotų namų.  

 

 

Parengta užduotis nuotolinei edukacijai „Suvalkietiškas tautinis 

kostiumas“, pravestas užsiėmimas. 

muziejininkės-

edukatorės 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

 

Agnė Kaulickienė, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkės-

edukatorės 

 

 

 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė, 

Jurgita Jasevičienė, Valė 

Klesevičienė, 

muziejininkės 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir vietą) 

1. Romo Krasninkevičiaus darbų 

paroda 

2. Parodos skirtos dr. K. Griniaus 

medicininei veiklai „Prezidentas 

daktaras Kazys Grinius 1866-1950“ 

atidarymas. 

 

3. Seminaras „Arbatėlė Bulotų 

namuose”, Bulotų namai. 

 

4. „Muziejų naktis“. 

5. Seminaras „Arbatėlės pas Bulotas“ 

 

6. S. Lipskio knygos „Poeto ir kunigo 

drama. Biografinė knyga apie rašytojo 

Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą“ 

pristatymas V. Mykolaičio-Putino 

muziejuje. 

7. Parodos „1941 m. birželio trėmimų 

80-mečiui“ atidarymas. 

8. Minėjimas J. Lukšos Daumanto 

100-osioms gimimo metinėms. 

9. Lietuvos nacionalinis projektas 

„Muziejų kelias“. 

 

10. Renginys „Aš priėjau prie jo ir 

paklausiau“, skirtas Kristinos Grinienės 

125-osioms gimimo metinėms. 

11. Trijų paskaitų ciklas Bulotų 

namuose, pagal projektą „Jungties 

forma: dailė ir literatūra”, Bulotų 

namai. 

12. Tarptautinis mokslinis seminaras 

Užnemunės istorijos tema. (Vokietijos 

istorijos instituto Varšuvoje padalinys 

Vilniuje). 

13. Renginys, skirtas Prezidento Kazio 

Griniaus gimimo metinėms paminėti.  

14. Žemaitės 100-ųjų metinių 

minėjimas, Bulotų namai. 

1. Parodos „Į laisvę“,  skirtos 1991 m. sausio mėnesio tragiškiems 

įvykiams atminti pristatymas J. Basanavičiaus aikštėje, 2021 m. sausio 

13 d. 

2. Akcija „Devynios muziejų mįslės“ Tarptautinės muziejų dienos 

proga, muziejuje ir jo padaliniuose, 2021 m. gegužės 18 d. 

 

 

3. Renginys-seminaras tarpukario etiketo, gastronomijos ir stalo 

kultūros temomis „Arbatėlės pas Bulotas“ Bulotų namuose, 2021 m. 

gegužės 29 d. („Cukrinis festivalis - 2021“) 

4. I-asis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir 

teisinis kontekstas“ renginys: prof. dr. Rimanto Miknio (Vytauto 

Didžiojo universitetas) paskaita. Bulotų namuose, 2021 m. birželio 9 

d. 

 

5. Parodos „1941 m. birželis“, skirtos 1941 m. birželio masinio 

gyventojų trėmimo 80-mečiui paminėti pristatymas. Prie tremties 

vagono, 2021 m. birželio 12 d. ir birželio 14 d. 

 

 

6. Parodos „Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“, skirtos Gedulo ir 

vilties dienai, atidarymo renginys Marijampolės krašto ir Prezidento 

Kazio Griniaus muziejuje pristatymas 2021 m. birželio 14 d. 

 

 

 

7. II-asis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir 

teisinis kontekstas“ renginys: dr. Artūro Svarausko (Lietuvos istorijos 

institutas) paskaita Bulotų namuose, 2021 m. birželio 16 d. 

8. III-asis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir 

teisinis kontekstas“ renginys: doc. dr. Gintaro Šapokos (Mykolo 

Romerio universitetas) paskaita Bulotų namuose.2021 m. birželio 18 

d. 

9. Tarptautinė konferencija „Naujausios Užnemunės istorijos 

tyrinėjimų perspektyvos“ Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejuje, 2021 m. birželio 22 d. 

10. Renginys ir parodos atidarymas, skirti legendinio Lietuvos 

partizano Juozo Lukšos 100-osioms gimimo bei 70-osioms mirties 

metinėms paminėti Bulotų namuose. 2021 m. birželio 30 d. 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

Vyresnieji 

muziejininkai, 

muziejininkai, 

muziejininkai-

edukatoriai 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas ir 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkai 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Jonas Gustaitis, Giedrius 

Bagdonas, Valė 

Klesevičienė, 

muziejininkai 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

 

 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas ir 
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15. 2 susitikimus-diskusijas jaunimo ir 

senjorų grupėms pagal projektą „Bulotų 

namų ekspozicijos papildymas 

interaktyviu turiniu“. 

16. 3 vnt. Etnokultūrinės vaikų vasaros 

stovyklos „Atrask muziejų“  

5-7 metų vaikams ir 8-12 metų 

vaikams. 

 

 

11. Dailininko Tom Byrne, Airija, Dublinas, portreto „Lietuvos 

kariuomenės kpt. Sergijus Staniškis (1899 09 17-1953 02 03) iš 

Geležinių kaimo Padovinio vlsč.“ (drobė, aliejus) perdavimo renginys. 

2021 m. rugpjūčio 10 d. 

12. Parodos „Mano miesto žmonės (1976-2021) atidarymo 

renginys Marijampolės kultūros centre, 2021 m. rugpjūčio 19 d. 

13. Lietuvos muziejų kelio renginys: ekskursijų diena 

„Marijampolės miesto parkai; kelionė laiku“, miesto parkuose, 2021 

m. rugpjūčio 21 d. 

14. Lietuvos muziejų kelio renginys: išvažiuojamoji ekskursija 

„Tarp Marijampolės ir Veiverių: dviejų parkų istorija“ 2021 m. 

rugpjūčio 22 d. 

15. I-asis paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir 

Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys: Valės 

Klesevičienės ir Magdalenos Wolowskos-Rusinskos (Marijos 

Konopnickos muziejus, Lenkija) paskaitos Bulotų namuose, 2021 m. 

rugsėjo 20 d. 

16. Ekskursija „Niekada nepaliko savo miesto“, skirta 

marijampoliečiams žydams atminti Marijampolės mieste, 2021 m. 

rugsėjo 23 d. 

17. Skaitymai „Aš priėjau prie jo ir paklausiau“, skirti Kristinos 

Grinienės 125-osioms gimimo metinėms Lietuvos prezidento K. 

Griniaus memorialiniame muziejuje, 2021 m. rugsėjo 30 d. 

 

 

18. II-asis paskaitų ciklo „XIX a.pab. – XX a. per. Lietuvos ir 

Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys : Elizos 

Ptaszynskos (Suvalkų regiono muziejus) paskaita Bulotų namuose, 

2021 m. spalio 4 d. 

 

19. Suvalkų apskrities muziejaus parodos „Stanislovas Bohušas 

Sestšencevičius. Medžio raižiniai ir piešiniai spaudoje“ pristatymas 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje, 2021 m. 

spalio 4 d. 

20. III-asis paskaitų ciklo „XIX a. pab.- XX a. pr. Lietuvos ir 

Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys: prof. 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkai 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

 

Romas Linionis, 

muziejininkas 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė, Jurgita 

Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė, 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

Jurgita Jasevičienė ir 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkės 
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Virginijos Jurėnienės (Vilniaus universitetas Kauno fakultetas) 

paskaita Bulotų namuose, 2021 m. spalio 6 d. 

21. Virginijos Skučaitės knygos „Traukinio į mirtį pėdsakais. 

Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“ pristatymo renginys Bulotų 

namuose, 2021 m. spalio 27d. 

 

22. Romučio Karpavičiaus skulptūrų parodos atidarymo renginys 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, 2021 m. 

lapkričio 18 d. 

23. Suvalkų apskrities muziejaus parodos „Stanislovas Bohušas 

Sestšencevičius. Medžio raižiniai ir piešiniai spaudoje“ papildomi 

pristatymai Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejuje, 2021 m. lapkričio 20 ir 27 d. 

24. Antano Matulaičio vardo konferencija „Pilietinis pasipriešinimas 

vakar, šiandien ir rytoj“ Bulotų namuose, 2021 m. lapkričio 22 d. 

25. Rašytojos Žemaitės 100-ųjų mirties metinių minėjimo renginiai 

2021 m. gruodžio 7 d.: 

• Lauko parodos „Aleksandra ir Andrius Bulotai – rašytojos 

Žemaitės globėjai“ J. Basanavičiaus a. pristatymas; 

• Eisena į Senąsias miesto kapines pagerbti rašytojos kapą; 

• Konferencija „Rašytojos Žemaitės aktualumas vakar ir šiandien“ 

Bulotų namuose. Paskaitas skaitė: dr. Ramunė Bleizgienė, dr. 

Solveiga Daugirdaitė, dr. Dalia Pauliukevičiūtė 

26. Paskaita „Žemaitė Marijampolėje“ Marijampolės Trečiojo 

amžiaus universiteto Literatūros fakulteto studentams Bulotų 

namuose, 2021 m. gruodžio 10 d. 

27. Atvirų durų diena Grinių namuose Lietuvos Respublikos 

Prezidento Kazio Griniaus 155-ųjų gimimo metinių proga Lietuvos 

Prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje, 2021 m. gruodžio 

16 d. 

28. Kauno taikomosios dailės mokyklos parodų „Istorinių šriftų 

kaligrafijos darbai“ ir „Erdvinės kompozicijos ir pakuotės“ 

pristatymas Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialiniame 

muziejuje, 2021 m. gruodžio 16 d. 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

Egidijus Bičkus, 

dailininkas-fotografas 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

 

Antanas Pileckas, 

direktorius 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 

Pateikti informaciją, fotografijas, 

dokumentus atnaujinamai muziejaus 

internetinei svetainei iš įvairių 

muziejaus renginių, išvykų ir kitų 

vykdomų veiklų. 

Planuojama atnaujinti muziejaus 

interneto svetainės skiltis „Kultūra Jūsų 

namuose“, „Edukacija“, „Virtualios 

parodos“. 

Ketinama nuolatos atnaujinti skiltis 

„Planai ir ataskaitos“, „Finansinės ir 

biudžeto vykdymo ataskaitos“, 

„Viešieji pirkimai“, „Naujienos“. 

Pildyti Marijampolės krašto ir 

Prezidento Kazio Griniaus bei Tauro 

apygardos partizanų ir tremties 

muziejaus „Facebook“ puslapius. 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus 

svetainė ir facebook paskyra: 

• Dirbta prie naujos muziejaus interneto svetainės viešųjų pirkimo 

specifikacijos. Pradėti naujos muziejaus interneto svetainės 

kūrimo darbai.  

Darbai senoje muziejaus svetainėje: 

• Papildyta skiltis „Virtualios parodos“ (patalpinta 6 naujos 

virtualios parodos). 

• Papildyta skiltis „Leidyba“ (įkelta informacija naują muziejaus 

leidinį: katalogą „Rankšluosčiai“). 

• Sukurtos naujos skiltys „Virtualūs turai“, „Projektai 2021“ ir 

„Projektas Jungties forma: dailė ir literatūra“, „Veikiančios 

parodos“. 

• Papildyta skiltis „Kultūra Jūsų namuose“ (patalpintos naujienos, 

susijusios su virtualiomis muziejaus paslaugomis). 

• Atnaujintos skiltys „Darbo vietos“, „Darbo laikas“ (įkelti pakeisti 

duomenys). 

Nuolatos atnaujinamos pradinis tinklapio puslapis „Naujienos“, skiltys 

„Planai ir ataskaitos“, „Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos“, 

„Viešieji pirkimai“. 

Muziejaus padalinio Lietuvos prezidento K. Griniaus muziejaus 

svetainė ir facebook paskyra. 

Į muziejaus facebook puslapį buvo įkelta (arba pasidalinta) įvairaus 

pobūdžio pranešimai, susiję su muziejaus veikla. 

 

2021-05-18 Muziejų naktys. „Devynios muziejų mįslės“. Fotografuota 

ir siųsta nuotraukos administratoriui. 

2021-12-15 Parodos Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinių 

darbų paroda. Fotografuota ir siųsta nuotraukos administratoriui. 

2021 – 12- 16 dr. K. Griniaus 155 – ųjų gimimo metinių proga „Atvirų 

durų diena muziejuje“. Fotografuota ir siųsta nuotraukos 

administratoriui. 

2021-12-17 dr. K. Griniaus 155-ųjų gimimo metinių proga pagerbėme 

prezidento kapą. Fotografuota ir siųsta nuotraukos administratoriui.  

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

Planuojama aptarnauti 10 fondų 

lankytojų: Marijampolės kolegijos, 

Marijampolės profesinio rengimo centro 

bei kitų mokymo įstaigų studentų, 

mokinių, mokytojų ir kitų 

besidominčių, rašančių mokslinius 

Fonduose lankėsi: 

1. Svečiai iš Punsko (Lenkija) -2 asmenys 

2. Vilkaviškio Mažosios audimo artelės audėjos – 3 asmenys. 

3. Marijampolės savivaldybės atstovai – 4 asmenys. 

4. Marijampolės televizija -2 asmenys. 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 
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straipsnius ar norinčių atkurti 

muziejinių eksponatų kopijas. 

6. Kita veikla  Bendradarbiavimas su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru, 

darbas Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Marijampolės 

savivaldybės etapo vertinimo komisijoje (2021 m. sausio 23-29 

dienomis). 

• Virtualus renginys Lietuvių kalbos dienoms „Keletas faktų apie 

Andriaus Bulotos ir Jono Jablonskio sąsajas“, 2021 04 20, 

socialiniame tinkle „Facebook”. 

Darbai: renginio transliacija per ZOOM programą. 

• Parodos „Susitikimas su meistru” atidarymo renginys. 2021 05 04, 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje. 

Darbai: virtualaus turo „Susitikimas su meistru” demonstravimas, 

interaktyvaus rėmelio pristatymas. 

• Akcija „Devynios muziejų mįslės“ tarptautinės muziejų dienos 

proga, 2021 05 18, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio 

Griniaus muziejuje, Tauro apygardos partizanų ir tremties 

muziejuje, Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniame 

muziejuje. 

Darbai: užduočių lankytojams sudarymas, maketavimas. 

• „Arbatėlės pas Bulotas“, 2021 05 29, Bulotų namuose. 

Darbai: dalyvių registracija ir sąrašo rengimas, priemonių 

transportavimas ir parengimas, eksponatų išeksponavimas, puokščių 

gamyba, rūpinimasis ekrano užsklanda, renginio nuotolinė 

transliacija, pagalbiniai darbai. 

• I-asis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir 

teisinis kontekstas“ renginys: prof. dr. Rimanto Miknio (Vytauto 

Didžiojo universitetas) paskaita, 2021 06 09, Bulotų namuose. 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija, registracija, rūpinimasis 

ekrano užsklanda, pagalbiniai darbai. 

• II-asis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir 

teisinis kontekstas“ renginys: dr. Artūro Svarausko (Lietuvos 

istorijos institutas) paskaita, 2021 06 16, Bulotų namuose. 

Darbai: maisto transportavimas, registracija, renginio nuotolinė 

transliacija, rūpinimasis ekrano užsklanda, pagalbiniai darbai. 

• III-iasis paskaitų ciklo „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis 

ir teisinis kontekstas“ renginys: doc. dr. Gintaro Šapokos (Mykolo 

Romerio universitetas) paskaita, 2021 06 18, Bulotų namuose. 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija, fotografavimas, registracija, 

rūpinimasis ekrano užsklanda, pagalbiniai darbai. 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, Agnė 

Kaulickienė, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkės-

edukatorės 
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• Renginys ir parodos atidarymas, skirti legendinio Lietuvos 

partizano Juozo Lukšos 100-osioms gimimo bei 70-osioms mirties 

metinėms paminėti, 2021 06 30, Bulotų namuose. 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija, pagalbiniai darbai. 

• I-asis paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos 

visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys: Valės 

Klesevičienės (V. Mykolaičio-Putino muziejus) ir Magdalenos 

Wołowskos-Rusińskos (Marijos Konopnickos muziejus, Lenkija) 

paskaitos, 2021 09 20, Bulotų namuose. 

Darbai: dalyvių registracija ir sąrašo rengimas, priemonių 

transportavimas, vaizdo įrašymas, rūpinimasis ekrano užsklanda, 

pagalbiniai darbai. 

• II-asis paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir 

Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys: Elizos 

Ptaszynskos (Suvalkų regiono muziejus) paskaita, 2021 10 04, 

Bulotų namuose. 
Darbai: dalyvių registracija ir sąrašo rengimas,  rūpinimasis ekrano 

užsklanda, pagalbiniai darbai. 

• III-iasis paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir 

Lenkijos visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginys: prof. dr. 

Virginijos Jurėnienės (VU Kauno fakultetas) paskaita. 2021 10 

06, Bulotų namuose. 

Darbai: dalyvių registracija ir sąrašo rengima,  vaizdo įrašymas, 

rūpinimasis ekrano užsklanda, pagalbiniai darbai. 

• Suvalkų apskrities muziejaus Stanislovo Bohušo Sestšencevičiaus 

darbų parodos atidarymo renginys, 2021 09 24, Marijampolės 

krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje. 

Darbai: registracija, pagalbiniai darbai. 

• Knygos „Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas 

istorijos akivaruose“ pristatymas, 2021 10 27, Bulotų namuose 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija. 

• Virginijos Skučaitės knygos „Traukinio į mirtį pėdsakais. 

Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“ pristatymas, 2021 10 27, 

Bulotų namuose. 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija. 

• Matulaičio vardo konferencija. 2021 11 22, Bulotų namuose 

Darbai: dalyvių registracija. 

• Konferencija „Rašytojos Žemaitės aktualumas vakar ir šiandien“. 

2021 12 07, Bulotų namuose. 

Darbai: renginio nuotolinė transliacija, registracija, rūpinimasis 

ekrano užsklanda, pagalbiniai darbai. 
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• Vykdant edukacinę veiklą, buvo nuolatos atliekami edukacinių 

priemonių parengimo ir pasiruošimo užsiėmimams darbai: 

karpomi siūlai, pjaustomas molis, gaminamas šlikeris, popieriaus 

masė, karpomi tekstai, gaminami darbų pavyzdžiai, ruošiniai ir t.t.  

• Kultūros paso sistemoje pateiktos 3 naujos paraiškos. 

• Atliktas naujo muziejaus edukacinių programų kainyno 

sudarymas. 

• Vykdytas muziejaus puslapio „Facebook” socialiniame tinkle 

administravimas ir turinio kūrimas: per 2021 m. paskelbta 220 

įrašų, sukurti 26 renginių aprašai. Muziejaus puslapį ėmė 

„sekti“ 259 nauji sekėjai.  

• Vykdytas Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus 

puslapio „Facebook” socialiniame tinkle administravimas ir 

turinio kūrimas: per 2021 m. paskelbti 47 įrašai, sukurti 6 renginių 

aprašai. Muziejaus puslapį ėmė „sekti“ 395 nauji sekėjai.  

• 2021 m. gruodį sukurtas muziejaus puslapis socialiniame tinkle 

„Instagram“. Paskelbta 16 įrašų. Šią paskyrą ėmė „sekti“ 153 nauji 

sekėjai.   

Kas mėnesį vykdyta muziejaus elektroninio pašto priežiūra ir failų 

valymas. 

 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų 

bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

Tęsti Grinių namų ekspozicijos 

atnaujinimo darbus. 

Ekspozicijų Bulotų šeimos 

gyvenamajame name teminių planų ir 

turinio rengimas. 

Rengiamų parodų: „1941 m. birželio 

trėmimų 80-mečiui“ ir „J. Lukšos 

Daumanto 100-osioms gimimo 

metinėms“ ,tematiniai planai. 

Rengta koncepcija Bulotų namų ekspozicijai – apibendrinta surinkta 

medžiaga, generuotos idėjos, išgrynintos ekspozicijos temos, 

parengtas koncepcijos aprašas viešojo pirkimo sąlygoms, atlikta 

eksponatų atranka, išmatavimas, aprašymas, dalyvauta koncepcijos 

aptarimuose, diskusijose bei susitikimuose su ekspozicijų kūrėjais. 

 

 

 

Parengta: 

1. Tremties ekspozicijos atnaujintas tematinis planas, 

2. Stacionarinės parodos „Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“ 

tematinis planas, 

3. kilnojamųjų parodų „1941 m. birželis“ tematinis planas, 

4. Kilnojamos parodos „Partizanų mjr. J. Lukšai –100“ tematinis 

planas. 

 

Parengta Bulotų namų ekspozicijos koncepcija: Atliktų archyvinių, 

istorinių, ikonografinių tyrimų metu surinkta informacija ir medžiaga 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė, Rasa 

Gražytė-Bernotienė, 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkės-

edukatorės, Tomas 

Kukauskas, vyresnysis 

muziejininkas 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

 

 

 

Jurgita Jasevičienė, Valė 

Klesevičienė, 
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buvo susisteminta, išskirtos  temos ir potemės, atrinkti jas 

atspindintys eksponatai ir skaitmeniniai vaizdai.  Pagrindinė 

ekspozicijos tema – „Bulotų namai – tarpukario miestietiškos 

kultūros atspindys“. 

muziejininkės, Agnė 

Kaulickienė, Rasa 

Gražytė-Bernotienė, 

muziejininkės-

edukatorės, Tomas 

Kukauskas, vyresnysis 

muziejininkas 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) 

Tremties ekspozicijos atnaujinimo 

darbų užbaigimas. 

Buvo atlikti šie darbai: 

1) Buvo atnaujinta esamų ekspozicijų koncepcija bei rinkta 

faktografinė  medžiaga, kurią būtų galima panaudoti naujinamose 

ekspozicijose.  

2) Atrinktos ir suskenuotos nuotraukos naujai ruošiamiems stendams.  

3) Atlikti būsimų stendų dydžių proporcijų matavimai.  

4) Paruošti etiketažo tekstai.  

5) Informacija buvo perduota maketuotojams, su kuriais vykdytas 

susirašinėjimas derinant einamuosius  maketavimo klausimus.  

 

Įgyvendinant projektą buvo atnaujinta ekspozicija. 

1. Įrengtas informacinio turinio stendas atskleidžiantis K. Griniaus ir 

jo šeimos veiklą 1941 – 1944 m. 

2. Įrengta ekspozicijos dalis ir apšvietimas „Gydytojo priimamasis“. 

3. Ekspozicijoje „Kultūrinis gyvenimas Grinių namuose“ įrengtas 

informacinio turinio stendas skirtas K. Griniaus gyvenimui ir veiklai 

1904 – 1914 m. 

4. Įrengtas apšvietimas „Gimnazisto kambarys“. 

 

Tremties ekspozicija atnaujinta: atrinkti ir išeksponuoti tremtinių 

rankdarbiai ir jų spauda trijose skryniose, užsakyti bei pagaminti nauji 

skrynių uždengimai iš plastiko. Atnaujinta ekspozicijos dalis, skirta 

1941 m. birželio trėmimams. 

Atnaujinta Tauro apygardos partizanų ekspozicija, išimant partizanų 

naudotus ginklus, jų dalis bei šaudmenis bei pakeista kitais 

eksponatais. 

Tauro apygardos partizanų ekspozicija papildyta paroda „Partizanų 

mjr. J. Lukšai –100“  

Perdarytos naujai ir laminuotos abiejų ekspozicijų anotacijos. 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

1. J. Bernardo Tumo dailės darbų 

paroda. 

2. Miesto dailininkų darbų paroda 

3. Romo Krasninkevičiaus darbų 

paroda 

1. Paroda „Interjero tekstilė“, Bulotų namuose. 

 

 

 

 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 
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4. Lietuvos medicinos ir farmacijos 

istorijos muziejaus kilnojama paroda 

skirtos dr. K. Griniaus medicininei 

veiklai „Prezidentas daktaras Kazys 

Grinius 1866-1950“ 

5. Paroda „1941 m. birželio trėmimų 

80-mečiui“ atidarymas. 

6. Paroda J. Lukšos Daumanto 100-

osioms gimimo metinėms. 

Fotografijų paroda „Sūduvos krašto 

žmonės“ 

2. Paroda „Juozo Bernardo Tumo kūryba“ 

 

 

3.Margučių paroda, 2021-03-30 – 2021-04-10 

 

 

 

 

4. Paroda „Septynetas kūrėjų iš Marijampolės“ 2021-04-01 – 2021-

05-15 

 

 

5.„Susitikimas su meistru“ R. Krasninkevičiaus grafikos darbų paroda 

2021-05-05 – 2021-06-05 

6. Kilnojamoji paroda „1941 m. birželis“ 2021-06-12 – 2021-06-14 

 

 

 

7. Paroda „Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“ 2021-06-14 – 2021- 

 

 

 

8. Prienų krašto muziejaus paroda „Laisvės žvalgas“, skirta legendinio 

partizano Juozo Lukšos 100-osioms gimimo ir 70-osioms mirties 

metinėms paminėti. 

 

9. Fotografijų paroda „Mano miesto žmonės 1976-2021“ I dalis. 2021-

08-12 – 2021-09-10 

10. Paroda iš Suvalkų apskrities muziejaus rinkinių „Stanislovas 

Bohušas Sestšencevičius. Medžio raižiniai ir piešiniai spaudoje“ 2021-

10-04 – 2021-12-20. 

11. Romučio Karpavičiaus skulptūros paroda. 2021-11-18 – 2022-01-

31. 

12. Paroda, skirta dr. K. Griniaus  medicininei veiklai „ Prezidentas 

Kazys Grinius 1866 – 1950“ (2021-09-28  - 2021-12-10 ). 

13. Kauno taikomosios dailės mokyklos paroda „Istorinių šriftų 

kaligrafijos darbai ir „Erdvinės kompozicijos ir pakuotės“ 2021-12-16 

– 2022- 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, Agnė 

Kaulickienė, 

muziejininkės-

edukatorės 

Romas Linionis, 

muziejininkas, Egidijus 

Bičkus, dailininkas-

fotografas 

Romas Linionis, 

muziejininkas 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Romas Linionis, 

muziejininkas 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

 

Egidijus Bičkus, 

dailininkas-fotografas 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas, Jolita 

Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1. Kilnojamoji paroda „Į laisvę“, skirta 

sausio 13-osios įvykiams, laisvės 

gynėjų dienai J. Basanavičiaus aikštėje. 

1. Paroda „Į laisvę“, skirta sausio 13-osios įvykiams, laisvės gynėjų 

dienai. J. Basanavičiaus a. 2021 m. sausio 7 d. – 2021 m. d. 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 
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2. Paroda autobusų stotelėse „Būk 

savo miesto gidu“. 

 

 

2. Paroda „Aleksandra ir Andrius Bulotai – rašytojos Žemaitės 

globėjai“ J. Basanavičiaus a. 2021 m. gruodžio 7 d. 

 

3. Pažintinė paroda Marijampolės miesto autobusų stotelių stenduose 

„Būk savo miesto gidu“ (20 vnt. stendų) 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

1.Virtuali paroda Laisvės gynimo 30-

mečiui „Kas kitas, jei ne aš?“ 

2. Virtuali paroda ,,Atgimimas“ 

3. Virtuali fotografijų paroda ,,Dailės 

dienos Kapsuke 1980/1988 m. 

• Virtuali paroda Laisvės gynimo 30-mečiui „Kas kitas, jei ne 

aš?“ (2021 01 11) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kas-kitas-jei-

ne-as 

• Virtuali paroda „Sūduvos Suvalkijos krašto sūnūs“ (2021 02 12) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vasario-16-

osios-signatarai 

• Virtuali paroda „Mano mėnesiai“ (buvo pildoma kas mėnesį visus 

metus) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/manomenesiai 

• Virtuali paroda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

„Kėlėmės, ėjome, gyvename!“ (2021 03 05) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kelemes-

ejome-gyvename 

• Virtuali paroda „Aldonai Sabaitytei-Vilutienei – 90“ (2021 03 17) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/aldonai-

sabutytei-vilutienei 

• Virtuali paroda-publikacija „Ypatinga V. Mačernio įšventinimo į 

poetus valanda, užfiksuota liudininkų atsiminimuose“ (2021 06 04) 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vytauto-

macernio-gimimo-metinems 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja, 

rinkinių saugotoja, 

vyresnieji muziejininkai, 

muziejininkai, 

muziejininkai-

edukatoriai. 

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, kokių ir 

kiek eksponatų paskolinta) 

Lietuvos medicinos ir farmacijos 

istorijos muziejus, kilnojama paroda 

Prienų krašto muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

centras, Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės  filialas, 

Lietuvos valstybės naujasis archyvas 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

7. Kiti darbai Parengti atnaujintos Tauro apygardos 

partizanų ir tremties ekspozicijos 

sąrašus. 

Muziejininko Romo Linionio parengtos virtualios parodos „Kėlėmės, 

ėjome – gyvename!“ etiketažo redagavimas (2021-03-04).  

Virtualios parodos „Tauro apygardos ir tremties muziejaus įkūrėjai ir 

ilgametei vedėjai Aldonai Sabutytei-Vilutienei  90" teksto 

redagavimas (2021-03-09). 

Parengtas filmukas „Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 

sveikinimo Vasario 16-osios proga“ (2021 02 15), skelbtas virtualioje 

erdvėje. 

Rinkta medžiaga apie A. Bulotą iš dr. K. Griniaus „Atsiminimai ir 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 

https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kas-kitas-jei-ne-as
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kas-kitas-jei-ne-as
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vasario-16-osios-signatarai
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vasario-16-osios-signatarai
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/manomenesiai
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kelemes-ejome-gyvename
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/kelemes-ejome-gyvename
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/aldonai-sabutytei-vilutienei
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/aldonai-sabutytei-vilutienei
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vytauto-macernio-gimimo-metinems
https://www.marijampolesmuziejus.lt/virtualiosparodos/vytauto-macernio-gimimo-metinems
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mintys“ raštų. Fotografuota, skenuota ir siųsta Tomui Kukauskui. Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis) 

Parašyti ir išleisti Marijampolės žydų 

istoriją 

Katalogas „Rankšluosčiai“ 500 egzempliorių tiražas. 

 

 

 

Parengtas straipsnis: “Tauro partizanų apygardos archyvas iš 

Skaisčiūnų kaimo". 

 

Atviručių ir jų komplektų (Vincas Mykolaitis-Putinas „Mano 

mėnesiai“) leidyba (1200 atviručių: 12 atviručių po 100 vnt.- ir 40 

komplektų: 1 komplekte –12 atviručių ir 1 aplankas). 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

1. Paruošti trumpalaikius, edukacinius 

užsiėmimus pristatančius, informacinius 

skelbimus mokykloms. 

2. Planuojama rengti publikaciją apie 

Bulotų namų muziejaus ekspozicijas 

žurnalui „Lietuvos muziejai“. 

3. Pagal poreikį dirbti prie muziejaus 

informacinių leidinių rengimo. 

Parengtas 1 informacinis leidinys – bukletas apie edukacinę programą 

„Arbatėlės pas Bulotas“ (tekstų, vaizdinės medžiagos rengimas). 

Rengti tekstai įvairiems muziejaus renginių plakatams. 

 

Maketai: 

4 plakatai parodoms: „Juozo Bernardo Tumo kūryba“, „Interjero 

tekstilė“, „Susitikimas su meistru”, „Mano miesto žmonės“. 

5 plakatai kitiems renginiams: renginys „Traukinio į mirtį pėdsakais. 

Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“, akcija „Devynios muziejų 

mįslės“, dirbtuvės „Popieriaus perdirbimas ir dekoras“, virtualus 

renginys „Keletas faktų apie Andriaus Bulotos ir Jono Jablonskio 

sąsajas“, edukacinė programa „Kūčių tradicijos ir burtai“. 

1 plakatas projektams viešinti: Interreg Lietuva-Lenkija stendas. 

3 skrajutės: parodai „Susitikimas su meistru”, parodai „Mano miesto 

žmonės“, akcijos „Devynios muziejų mįslės“ užduočių skrajutė. 

 

Plakatų, anonsuojančių renginius, redagavimas: „Arbatėlės pas 

Bulotas“ (2021-05-29), „Masinio gyventojų trėmimo iš Lietuvos 80-

mečio minėjimas. Gedulo ir vilties diena“ (2021-06-14), „Renginys bei 

kilnojamoji paroda, skirta legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos 

100-osioms gimimo (1921-08-04) bei 70-osioms mirties (1951-09-04) 

metinėms paminėti“ (2021-06-30), „Paskaitų ciklas Bulotų namuose“ 

(2021 m. birželio, rugsėjo mėnesiai), Žemaitės 100-ųjų mirties metinių 

minėjimas (2021-12-07). 

Agnė Kaulickienė, Rasa 

Gražytė-Bernotienė, 

muziejininkės-

edukatorės 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 
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3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Publikacijos muziejine tematika. 

Parengti straipsnių ciklą apie 1931 m. 

sukilimą Marijampolėje. 

Projekto „Jungties forma: dailė ir 

literatūra“ pristatymas. Publikacija 

leidiniui „Lietuvos muziejai“. 

Projekto „Jungties forma: dailė ir 

literatūra“ ir Bulotų namų muziejaus 

įveiklinimo pristatymas, publikacija 

laikraštyje „Suvalkietis“ 

Straipsnis spaudoje apie E. Vosyliaus 

tėvų namuose rastą partizanų 

dokumentų archyvą. 

Parengti straipsnį, skirtą Tauro 

apygardos partizanų ir tremties 

muziejaus įkūrėjai bei ilgametei jo 

vadovei A. Vilutienei, jos  90-osioms 

gimimo metinėms. 

Minint poeto Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines, straipsnis 

„Ypatinga V. Mačernio įšventinimo į poetus valanda, užfiksuota 

liudininkų atsiminimuose“. Muziejaus interneto svetainė 

www.marijampolesmuziejus.lt ir muziejaus puslapis „Facebook“ 

socialiniame tinkle (2021-06-04) 

Parengtas straipsnis laikraščiui „Suvalkietis“ „Akies krašteliu – Bulotų 

namus“, 2021-08-25. 

Publikacija „Miesto laikraštyje“ „Pirmasis Rusijos dūmos narys iš 

Putriškių kaimo“ 2021-02-11 Nr. 3(1752)/ML. 

Publikacija „Miesto laikraštyje“ „Prarastoji Marijampolė: Didžioji 

sinagoga ir beit midrašas“ 2021-09-30 Nr. 20(1769)/ML. 

Publikacija „Miesto laikraštyje“ „Marijampolė 1831 metų sukilimo 

verpete“ 2021-11-25 Nr. 24(1773)/ML. 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

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

ir apibendrinti istorinę medžiagą apie 

Andriaus Bulotos ir Aleksandros 

Bulotienės gyvenimą ir veiklą. 

2. Marijampolės savivaldybės merų ir 

kitų vadovų istorinių faktų ir eksponatų 

fondui surinkimas. 

3. Mokslinis tyrimas „Kristinos 

Grinienės gyvenimas ir veikla“ 

4. Vykdyti mokslinius tyrimus, 

susijusius su A. Bulotos teisine ir 

politine veikla bei jo veiklą masonų 

ložėje. 

5. Vykdyti mokslinius tyrimus apie 

muziejuje saugomą dr. K. Griniaus 

tardymo bylą. 

6. Mokslinis tyrimas „Bulotos – 

Žemaitės globėjai, jos atminimo 

saugotojai ir puoselėtojai“. 

7. Mokslinis tyrimas „Žemaitė 

Marijampolėje“. 

8. Parengti  parodų: sausio 13-osios  

įvykiams „Į laisvę“ bei „Kas kitas jeigu 

Rankšluosčių kolekcijos mokslinė analizė. 

 

 

 

Tyrimo pagrindu parengta paroda „Aleksandra ir Andrius Bulotai – 

rašytojos Žemaitės globėjai“, eksponuojama J. Basanavičiaus aikštėje 

(2021-12-07– 2022-03-10). 

Pranešimo „Paskutiniai Žemaitės gyvenimo mėnesiai ir jos atminimo 

įamžinimas Marijampolėje“ skaitymas aštuntuose Žemaitės 

skaitymuose „Trys dienos su Žemaite“ Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje (2021-10-21, 1 akad. val.) 

Paskaita „Žemaitė Marijampolėje" Marijampolės Trečiojo amžiaus 

universiteto Literatūros fakulteto studentams  Bulotų namuose (2021-

12-10, 1 akad. val.). 

Pranešimo parengimas ir skaitymas „Lenkų literatūros įtaka rašytojai 

Žemaitei“ paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos 

visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ renginyje (2021-09-20, Bulotų 

namai, 1 akad. val.). 

Toliau rinkta istorinė medžiaga apie Andriaus Bulotos ir A. Bulotienės 

asmenybes, veiklą, jų gyvenamąjį namą bei tarpukario miestiečio 

gyvensenos ypatumus: 

Kreiptasi į Šiaulių „Aušros“ muziejų, Kauno miesto muziejų, 

Maironio lietuvių literatūros muziejų, Istorinės LR Prezidentūrą, 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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ne aš?“ ; stacionarios parodos, 

dedikuotos 1941 m. birželio trėmimų 

80-mečiui 

ir  parodos, skirtos  J. Lukšos Daumanto 

100-osioms gimimo metinėms 

anotacijas, įvadinius bei 

paaiškinamuosius tekstus. 

Vytauto Didžiojo karo muziejų, Maironio lietuvių literatūros muziejų, 

Lietuvių Literatūros ir tautosakos institutą, Panevėžio kraštotyros 

muziejų dėl eksponatų, susijusių su Bulotų šeima, suderintas sutarčių 

pasirašymas ir skaitmeninių kopijų perdavimas.  

Atlikta literatūros apie Bulotų šeimą analizė, sistemintos ištraukos iš 

tarpukario spaudos, atliktas surinktos informacijos įvairiomis temomis 

apibendrinimas. 

Nuskenuotos visas fotografijų, susijusių su Bulotų šeima, fondas, 

saugomas Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus 

muziejuje. 

Nuolatinė šaltinių ir informacijos paieška, susijusi su Bulotų namų 

įveiklinimu. Rinkta, analizuota, sisteminta istorinė, etnografinė ir kita 

medžiaga: perskaityti, sukonspektuoti ir išanalizuoti Anelės Bulotaitės 

dienoraščiai; sukonspektuoti, papildant surastasis šaltiniais, visi 

Skrupskelio knygos skyriai; perskaityta ir sukonspektuota apie 15 

knygų, straipsnių ir kt. apie tarpukario etiketą, gastronomiją, 

gyvenamąjį namą, buitį, tarnaičių ir virėjų pareigas ir kt. 

 

Vykdytas tiriamasis darbas, rinkta ir sisteminta informacija tema 

„Marijampolės žydų istorija“, kuri panaudota išleisti to paties 

pavadinimo knygai. 

 

Parengta ekspozicijų  įvadiniai ir apibendrinamieji tekstai, parengtos 

eksponatų anotacijas (40 vnt.).  

Parengta kilnojamosios parodos „Į laisvę“,  skirtos sausio 13-osios 

įvykiams, laisvės gynėjų dienai  J. Basanavičiaus a. įvadinis tekstas, 

100 anotacijų: 

Parengta  30 anotacijų, įvadiniai bei paaiškinamieji tekstai virtualiai 

parodai,  skirtai sausio 13-osios įvykiams, laisvės gynėjų dienai „Kas 

kitas jeigu ne aš?“ 

Parengta 30 anotacijų  kilnojamai parodai  „1941 m. birželis“ 

Parengtos „ Partizanų mjr. J. Lukšai –100“  anotacijas, įvadinis 

tekstas. 

Išsiaiškinti ir aprašyti muziejuje buvę ginklai jų dalys ir šaudmenys. 

Nustatyti ginklų, jų dalių ir šaudmenų modeliai bei kalibrai. Surašyta 

14 vnt. priėmimo-perdavimo aktų, aprašyti 781 vnt. eksponatų. 

Suinventorinta 113 vnt. eksponatų. Pateikti sąrašai policijai dėl 

muziejuje buvusių ginklų, jų dalių ir šaudmenų legalizavimo: 42 vnt. 

įrašų ginklų ir šaudmenų; 9 vnt. įrašų ginklų dalių; 2 vnt. įrašų 

signalinių pistoletų. 

Pradėtas rengti Tauro partizanų apygardos teritorijoje egzistuojančių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

 

 

 

Arūnas Kapsevičius, 

muziejininkas 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 
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partizanų paminklų, slėptuvių, mūšių ir žūties vietų sąvadas. 

Išsiaiškinti, identifikuoti, aplankyti, nufotografuoti ir aprašyti 109 

objektai. 

Surinkta ir susisteminta medžiaga apie K. Grinienę. 

 

1. Vykdomi moksliniai tyrimai, susiję su A. Bulotos teisine ir politine 

veikla bei jo veikla masonų ložėje. 

2. Surinkta medžiaga apie muziejuje saugomą dr. K. Griniaus tardymo 

bylą. 

3. Vykdomi moksliniai tyrimai apie Marijampolėje veikusias ž.ū. 

draugijas bei pirmą ž.ū. parodą mūsų krašte. 

 

 

 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 

Paruošti mokslinį straipsnį apie 

muziejuje saugomą dr. K. Griniaus 

tardymo bylą. 

Parengtas straipsnis, apibendrinant aprašytus bei suinventorinus 

partizanų archyvo dokumentus, rastus Eugenijaus Vosyliaus  tėvų 

sodyboje. Straipsnį ketinta atspausdinti žurnale“ Lietuvos muziejai“, 

bet nespausdinta todėl, kad neatitiko kriterįjus, eksponatai apie 

kuriuos skelbiama ir rašoma, turi būti gauti tais pačiais metais, o E. 

Vosyliaus archyvas gautas 2017-2018 m. 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas). 

Tarptautinis mokslinis seminaras 

Užnemunės istorijos tema. (Vokietijos 

istorijos instituto Varšuvoje padalinys 

Vilniuje). 

Birželio 14 d. pranešimas  parodos „Siuviniai, kurie atnešė duonos“ 

atidarymo renginyje. 

Birželio 30 d. pranešimas konferencijoje, skirtoje  partizanų mjr. J. 

Lukšos 100-osioms gimimo, bei 70-osioms mirties metinėms 

paminėti, kuri įvyko Bulotų namuose 

Rugpjūčio 10 d. pranešimas dailininko Tom Byrne portreto „Lietuvos 

kariuomenės kapitonas Sergijus Staniškis“ perdavimo renginyje 

Konferencijos „Rašytojos Žemaitės aktualumas vakar ir šiandien“ 

organizavimas, moderavimas Bulotų namuose 2021-12-07, 2 akad. 

val. 

Antano Matulaičio vardo konferencija (Bulotų namuose). 2021-11-16. 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

Dalyvavimas Kelmės bibliotekos 

organizuojamoje konferencijoje  

„Aštuntieji Žemaitės skaitymai“. 

Lietuvos muziejų asociacija„ Archeologinis paveldas Lietuvos 

muziejuose“ (balandžio 22-23 d.)  

LR Kultūros ministerijos organizuota  nuotolinė konferencija, 

susitikimas  su policijos pareigūnais dėl muziejuje saugomų ginklų 

(rugpjūčio 18 d.) 

Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centras 

“Muziejų objektų 3D skaitmeninimo pagrindai“(lapkričio 19  d.) 

Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centras 

„Autorių teisės muziejų veikloje (lapkričio 20 d.) 

Gegužės 22 d. pranešimas  LPKTS Marijampolės skyriaus 

Antanas Pileckas, 

direktorius, Dalė 

Naujalienė, vyresnioji 

muziejininkė, Giedrius 

Bagdonas, 

muziejininkas 
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organizuotame 1948 m. gegužės 22-23 d. masinio Lietuvos gyventojų 

trėmimo „Vesna“ (Pavasaris) paminėjimo renginyje prie istorinio 

vagono. 

Birželio 14 d. pranešimas LPKTS Marijampolės skyriaus  

organizuotame pirmojo masinio Lietuvos gyventojų  trėmimo 1941 m. 

birželio 14-18 d. paminėjimo renginyje prie istorinio vagono. 

Dalyvavimas Kelmės bibliotekos organizuojamoje konferencijoje  

„Aštuntieji Žemaitės skaitymai“  (2021-10-21). 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, pavadinimas, 

vieta) 

Pranešimas tema „Žemaitė 

Marijampolėje“ Kelmės bibliotekos 

organizuojamoje konferencijoje  

„Aštuntieji Žemaitės skaitymai“. 

Įvadinis pranešimas renginyje „Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“.  

Parengtas įvadinis pranešimas bei scenarijus renginyje „ Partizanų 

mjr. J. Lukšai –100“ 

Įvadinis pranešimas  Virginijos Skučaitės knygos pristatymo renginyje 

„Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos akivaruose“. 

Gegužės 22 d. pranešimas  LPKTS Marijampolės skyriaus 

organizuotame 1948 m. gegužės 22-23 d. masinio Lietuvos gyventojų 

trėmimo „Vesna“ (Pavasaris) paminėjimo renginyje prie istorinio 

vagono. 

Birželio 14 d. pranešimas LPKTS Marijampolės skyriaus  

organizuotame pirmojo masinio Lietuvos gyventojų  trėmimo 1941 m. 

birželio 14-18 d. paminėjimo renginyje prie istorinio vagono. 

Pranešimo „Paskutiniai Žemaitės gyvenimo mėnesiai ir jos atminimo 

įamžinimas Marijampolėje“ skaitymas aštuntuose Žemaitės 

skaitymuose „Trys dienos su Žemaite“ Kelmės rajono savivaldybės 

Žemaitės viešojoje bibliotekoje (2021-10-21). 

2021-11-16 Antano Matulaičio vardo konferencijoje skaitytas 

pranešimas „Antanas Matulaičio asmenybė ir aplinka“. 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė  

 

 

 

 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

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. 

Dalyvavimas V. Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje 

vykusiame renginyje, skirtame Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės-

muziejaus 50-čio jubiliejui paminėti, ir pranešimo „V. Mykolaičio-

Putino eilėraščio „Rūpintojėlis“ istorija“ skaitymas (2021-07-17) 

Parengti kiti maketai: 

• 2 elektroniniai kvietimai: renginio „Arbatėlės pas Bulotas“ ir 

paskaitų ciklo „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos 

visuomeninis, kultūrinis kontekstas“ (lenkams). 

• 2 elektroniniai atvirukai: „Gražių Šv. Velykų“, „Gražaus Verbų 

sekmadienio”. 

• 1 padėka renginiui „Arbatėlės pas Bulotas“. 

• Ekrano užsklandos renginiams: „Arbatėlės pas Bulotas“, paskaitų 

ciklams „XX a. pirmosios pusės Lietuvos politinis ir teisinis 

kontekstas“ ir „XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos ir Lenkijos 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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visuomeninis, kultūrinis kontekstas“, konferencijai „Rašytojos 

Žemaitės aktualumas vakar ir šiandien” ir kitiems. 

• Užsklandos socialiniam tinklui „Facebook“: „Mes prisimename – 

tarptautinė holokausto aukų atminimo diena“, „Susitikimas su 

meistru”, „Akcija Devynios muziejų mįslės”, „Arbatėlės pas 

Bulotas“, „1941 m. birželis“, „Niekada nepaliko savo miesto“, 

„Traukinio į mirtį pėdsakais. Kazimieras Skučas istorijos 

akivaruose“, „Lietuvos Muziejų kelias“ ir kitos.  

• Informacinės iškabos ant durų apie naujas karantino sąlygas ir 

muziejų lankymą. 

Atlikta Bulotų namų reklaminių suvenyrų atranka, užsakymai ir 

derinimai dėl gamybos. 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti 

įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų 

apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų 

skaičių) 

Suvesti duomenis iš dviejų GEK 

duomenų knygų (Nr. 1 ir Nr. 2) į 

muziejaus duomenų bazės Dailės 

skyriaus eksponatų apskaitos lenteles 

(Exel programoje), patikrinti 

eksponatus. Suvesti R. 

Krasninkevičiaus ir I. Rutkauskaitės 

rinkinių duomenis iš visų GEK 

eksponatų knygų. 

Suvesti duomenys iš 13 GEK knygų į muziejaus duomenų bazės 

Dailės skriaus duomenų apskaitos lenteles (Exel) apie visus saugomus 

dailės eksponatus.  

Atskirti ir į apskaitos lenteles suvesti I. Rutkauskaitės ir R. 

Krasninkevičiaus rinkinių duomenys. 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai) 200 vnt. 

20 vnt. 

100 vnt. Danutė 

Į LIMIS įkelta 20 eksponatų  

 

Į LIMIS įkelta 10 eksponatų 

 

Įvesta į LIMIS 19 eksponatų. 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

3. Eksponatų skaitmeninimas Į LIMIS sistemą įkelti 100 vnt. tekstilės 

rinkinio eksponatų 

50 vnt. K. Griniaus muziejaus fondų 

eksponatų 

100 vnt. eksponatų TA partizanų ir 

tremties muziejus 

Suskaitmeninta 318 eksponatų Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

Pateikti eksponatus skaitmeninimui 

pagal poreikį ir skaitmeninimo planus. 

Prioritetai: tarpinstitucinių sutarčių 

Kriterijus – retumas ir unikalumas, vertė, rinkinių komplektiškumas. 

 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 
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unikalumas, turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) 

reikalavimai, etninė kultūra, restauruoti 

bei greitai nykstantys eksponatai, 

skaitmeninimo darbams parengti 

eksponatai. 

Pradėti skaitmeninti LIMIS sistemoje R. 

Krasninkevičiaus grafikos rinkinio 

eksponatus. 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius  310 vnt. Suskaitmeninta: 318 eksponatų Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja, Valė 

Klesevičienė, Dalė 

Naujalienė, Giedrius 

Bagdonas, muziejininkai 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

 Rugsėjo 9-10 d. dalyvauta Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centro mokymuose „Muziejininkų mokymai 

dirbti su LIMIS“ 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas, Audronė 

Šlyterienė, rinkinių 

saugotoja 

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo grupėse, 

mokymuose) 

Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos 

skaitmeninimo, LIMIS centro, Lietuvos 

nacionalinio dailės muziejaus 

rengiamuose seminaruose. 

Dalyvavimas mokymuose „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros 

paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei ženklinimas“ (2021-

09-03, LIMIS centras, LIMIS centro mokymų klasė (Lietuvos 

nacionalinis dailės muziejus)- 5 akad. val. 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

5. Kiti darbai  Liepos 4 d. Vyšnialaukio k. dalyvauta J. Lapatos-Giedrio žūties vietoje 

pastatyto paminklo atidengimo renginyje 

Rugpjūčio 14 d. Juodbūdžio k. dalyvauta J. Lukšos 100-ųjų gimimo 

metinių minėjimo renginyje „Mano mintyse tik Tu ir Lietuva“ 

Rugsėjo 4 d. Liubave dalyvauta atminimo paminklo, skirto J. Lukšos 

ir bendražygių prasiveržimui pro geležinę uždangą įamžinti, 

atidengimo renginyje 

Gruodžio 31 d. Pabartupio k. dalyvauta žygyje „J. Lukšos metus 

palydint” 

LIMIS sistemoje formos dėl „Sekmoji diena“ 2021 m. gruodžio 18 d. 

skaitmeninių vaizdų pateikimas (2021-05-11). 

Giedrius Bagdonas, 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkai 

 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    

1. Informacija žiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir renginius 

(nurodyti parengtų informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, skaičių) 

1. Rengti pranešimus žiniasklaidai apie 

muziejuje vykdomas veiklas. 

2. Rengti pranešimus spaudai ir 

interneto portalams apie muziejaus 

parodas ir renginius. 

Sūduvos Gidas 2021-05-24. Straipsnis „Ir išausiu aš tau juostą...“ 

Marijampolės televizija – pokalbis apie rankšluosčių kolekciją 

muziejuje ir naują katalogą „Rankšluosčiai“ 

Suvalkietis „O kas septintoje knygoje...“ 2021-12-18 

Interviu Marijampolės televizijai: apie parodas „Į laisvę“, 

Danutė Katkuvienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja-vyriausioji 

fondų saugotoja 
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3. Informaciniai pranešimai apie 

Bulotų namų renginius, įveiklinimą, 

projektą „Jungties forma: dailė ir 

literatūra“, 4 vnt. 

Skaityti pranešimus muziejaus 

renginiuose, miesto visuomenei, 

dalyvauti valstybinių švenčių 

minėjimuose. 

„Rankdarbiai, kurie atnešė duonos“, Prienų krašto muziejaus parodos 

„J. Lukšai 100“ pristatymas.  

Interviu LRT: renginio „Partizanų mjr.Juozui Lukšai 100“ 

pristatymas. 

Interviu TV 3: Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus 

pristatymas bei kultūros darbuotojų darbo užmokesčio problemos. 

Liepos 4 d. Vyšnialaukio k. dalyvauta J. Lapatos-Giedrio žūties vietoje 

pastatyto paminklo atidengimo renginyje 

Rugpjūčio 14 d. Juodbūdžio k. dalyvauta J. Lukšos 100-ųjų gimimo 

metinių minėjimo renginyje „Mano mintyse tik Tu ir Lietuva“ 

Rugsėjo 4 d. Liubave dalyvauta atminimo paminklo, skirto J. Lukšos 

ir bendražygių prasiveržimui pro geležinę uždangą įamžinti, 

atidengimo renginyje  

Rengti žiniasklaidai pranešimai apie Žemaitės 100-ųjų mirties metinių 

minėjimą, Žemaitės santykius su Bulotais televizijos laidai „Atrask 

Sūduvą“ (2021 m. gruodžio mėnuo). 

Parengta 39 informaciniai pranešimai spaudai ir interneto portalams 

apie muziejaus renginius bei virtualias paslaugas. 

Marijampolės TV Žinių reportaže (2021 03 31) pristatyta margučių 

paroda iš muziejaus rinkinių. 

Ruoštasi filmavimui Velykų tema: skaityta literatūra, ruošta margučių 

paroda, marginimo priemonės demonstravimui. Filmuotasi dviejuose 

reportažuose (TV3 Žinios 2021-03-30 ir MTV Žinios 2021-03-31). 

„Suvalkiečio“ redakcijai siųsta informacija apie esamas parodas ar 

numatomus renginius.  
Duota interviu apie muziejaus veikla Marijampolės Televizijos žinių 

laidai. 

Buvo ruošiami pranešimai spaudai apie numatomus renginius 

muziejuje.  

Duota 3 interviu apie muziejaus veiklą  Marijampolės Televizijos 

žinių laidai. 

Dalyvauta Marijampolės TV laidoje apie Bulotų namus. 

Dalyvauta TV3 filmavime apie Šv. Velykų tradicijas; 

Parengta medžiaga ir dalyvauta Marijampolės televizijos filmavime 

Bulotų namuose kuriant istorinę laidą apie Advokatą Andrių Bulotą.  

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė 

 

 

 

 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

 

 

 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

Tomas Kukauskas, 

vyresnysis 

muziejininkas 

 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

Planuojama organizuoti specialias 

reklamos kampanijas svarbiausiems 

metų renginiams, parodoms, įvykiams. 

Reklamos kampanijos organizuotos visiems muziejaus renginiams ir 

virtualių parodų viešinimui. Renginiai ir parodos viešinti 

informaciniais pranešimais, publikuotas interneto naujienų portaluose 

„Mūsų savaitė“, „Sūduvos gidas“, „Etaplius“, tinklapiuose „Lietuvos 

muziejai“, „Marijampolės savivaldybė“, socialiniame tinkle Facebook, 

laikraštyje „Suvalkietis“, naujienlaiškiais el. paštu. Kai kurie renginiai 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė, Rasa 

Gražytė-Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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viešinti Marijampolės TV, LRT, plakatais miesto erdvėse. Be šių 

priemonių, projektas „Jungties forma: dailė ir literatūra“ viešintas 

specialiu stendu Bulotų namuose, atskiru baneriu ir naujienų skiltimi 

muziejaus interneto svetainėje. 

3. Kita veikla Rubrikos muziejaus FB paskyroje 

rengimas „Bulotų namai“. 

Bendradarbiavimas su Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 

centru, darbas Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 

Marijampolės savivaldybės etapo vertinimo komisijoje (2021 m. 

sausio 23-29 dienomis). 

• Informacijos apie muziejaus renginius bei projektus teikimas 

interesantams: pageidaujamų fotografijų atranka, tekstų 

parengimas ir pateikimas Marijampoles TIC, Marijampolės 

savivaldybės Kultūros ir Komunikacijos skyriams. 

• Įstaigos elektroninių sveikinimų platinimas įvairių švenčių proga. 

• Vykdyta muziejaus puslapio „Facebook“ ir „Instagram“ 

socialiniuose tinkluose pasiekiamumo, įsitraukimo stebėsena, 

naujų narių kvietimas. 

• Užmegztas ryšys su neįgaliųjų bendruomene, suorganizuotas 

susitikimas su konsultacijomis apie judėjimo negalią Bulotų 

namuose. 

• Parengtos įvairių projektų ir projektinių renginių viešinimo 

ataskaitos projektų ataskaitoms. 

• Parengtas darbo skelbimas ir atlikti jo viešinimo darbai. 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

Rasa Gražytė-

Bernotienė, 

muziejininkė-edukatorė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Konsultuoti visuomenės atstovus, 

savivaldybės, valstybines institucijas 

remiantis muziejaus veiklose įgyta 

praktika, muziejaus renkamomis ir 

saugojamomis muziejinėmis 

vertybėmis, bei jų pagalba kuriama 

informacija ir žiniomis. 

Dalyvavimas muziejaus partnerių - Marijampolės kultūros centro 

projekte „Sūduvių ugnys – budinam svietą“. Parengta mokomoji 

programa „Piemenėlių švilpynės“, pravesti dviejų dienų edukaciniai 

mokymai kursų dalyviams. Aptarnauti 12 dalyviai. 

Konsultacijos, pagalba V. Mykolaičio-Putino gimtajai sodybai-

muziejui, organizuojant Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės-muziejaus 

50-čio jubiliejaus minėjimą (2021-07-17). 

 

Konsultuoti lankytojai ir interesantai, savivaldybės ar valstybines 

institucijos, remiantis muziejaus veiklose įgyta praktika bei muziejaus 

renkamomis ir saugojamomis  muziejinėmis vertybėmis, bei  jų 

pagalba kuriama informacija  ir žiniomis 

Konsultuota mokytoja dėl tautosakos konkursui „Tramtatulis“;  

Konsultuota Lina Bankauskaitė-Šleinotienė apie kalendorines lietuvių 

šventes;  

Konsultuota žurnalistė D. Klimavičienė dėl Advento ir Kūčių dienos 

darbų. 

2021- 02-12 Bendradarbiavimas iš TIC merginomis dėl Joanos 

Audronė Šlyterienė, 

rinkinių saugotoja 

 

 

Valė Klesevičienė, 

muziejininkė 

 

 

Dalė Naujalienė, 

vyresnioji muziejininkė, 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 
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Griniuvienės „Velykinės bobos“ recepto. Pateiktas receptas, 

konsultuota, aiškinama, kaip turi būti kepamas ir dekoruojamas 

pyragas, kuris buvo publikuotas leidinyje „Lietuvos gimtadienio 

pyragas“.  

2021-02-22 Bendravimas iš TIC merginomis dėl J. Griniuvienės 

rūkytų dešrų gaminimo recepto. Rinkta medžiaga iš dr. K. Griniaus 

„Atsiminimai ir mintys“ raštų. Skenuota ir siųsta medžiaga. 

 

Konsultacija dėl V. Landsbergio-Žemkalnio pastato Kunigų emeritų 

namų, surinkta ir pateikta istorinė ir ikonografinė medžiaga. 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Jasevičienė, 

muziejininkė 

2. Metodinės medžiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) 

 Rinkta medžiaga projekto „Arbatėlės pas Bulotas“ bukletui tuo pačiu 

pavadinimu, išleista 2080 vnt. bukletų, skirtų naujai edukacinei 

programai Bulotų namuose. 

Agnė Kaulickienė, 

muziejininkė-edukatorė 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Pagal poreikius   

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI     

1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / 

atleistų darbuotojų skaičių) 

   

2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje (programos, 

temos, vieta, 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. 

Kiti seminarai, mokymai pagal poreikį. 

1. Lietuvos muziejų asociacijos XXIV mokslinė konferencija 

„Archeologinis paveldas Lietuvos muziejuose“ (balandžio 22-23 d.), 

nuotolinis, 10 ak. val. 

2. Lietuvos muziejų asociacijos organizuotas Pietų Lietuvos 

muziejų suvažiavimas Lukšiuose Zyplių dvare Zanavykų muziejuje. 

(rugpjūčio 2 d.) 

3. LR Kultūros ministerijos organizuota nuotolinė konferencija, 

susitikimas su policijos pareigūnais dėl muziejuje saugomų ginklų 

(rugpjūčio 18 d.) 

4. Lietuvos muziejų asociacijos organizuotas Lietuvos Muziejų 

baigiamasis renginys ir konferencija Užutrakio dvare ( rugsėjo 27 d.) 

5. Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centras 

„Muziejų objektų 3D skaitmeninimo pagrindai“(lapkričio 19 d.) 

6. Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS centras 

„Autorių teisės muziejų veikloje (lapkričio 20 d.) 

7. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus seminaras „Mažosios Lietuvos 

tautodailė“ Rugsėjo 14-15 d.(nuotolinis) 

8. Šilutės Hugo Šojaus muziejus konferencija ir mokymai spalio 15 

d. „Penktojo regiono tapatybė - išskirtinumas ir unikalumas“ 

(nuotolinis). 

9. Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo parodos 

„Archyvai – praeitis ateičiai! “ atidarymo stebėjimas (2021-01-22, 0,5 

h) 

Direktorius, muziejaus 

darbuotojai 
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10. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotos  doc. 

habil. dr. Vaido Šeferio paskaitos „Neregėtas Donelaitis: nauji 

donelaitikos atradimai“ klausymas youtube.com (2021-02-17) (1h) 

11. Dalyvavimas nuotoliniame seminare-diskusijoje „Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra“ (2017-03-17) (8 

akad. val.) 

12. Dalyvavimas tarpkultūrinės komunikacijos mokymuose 2020 m. 

spalio 22–2021 m. balandžio 30 dienomis. Mokymų tema –  

„Tarpkultūrinė komunikacija“ (viešoji įstaiga „Raidos kryptys“), 32 

akad. val.  

13. Kūrybiškos Europos biuro organizuotas seminaras „Neįgaliųjų 

integracija kultūros vadyboje“ 2021 m. balandžio 16 d. (nuotolinis 

dalyvavimas facebook paskyroje, 5 akad. val.). 

14. Nuotolinės konferencijos „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos 

turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“ stebėjimas (2021-04-27, 5 akad. val.) 

15. Virtuali-nuotolinė konferencija „Kretingos rajono archeologiniai 

tyrimai ir perspektyvos“, skirtos kraštotyrininko ir archeologo Igno 

Jablonskio 110 gimimo metinėms, 2021 m. gegužės mėn. 14 d. (4 akad. 

val.) 

16. Dalyvavimas edukaciniame renginyje „Arbatėlės pas Bulotas“, 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras (2021-05-29, 6 akad. 

val.).  

17. Dalyvauta Marijampolės vietos veiklos grupės projekte „Turizmas 

žmonėms ir apie žmones“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG 

bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ – išklausytas 

mokymų ciklas, dalyvauta stovyklose Lėtojo turizmo tema –198 akad. 

val., 2021-07-08–2021-11-03 

18. Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinio Vilniuje 

organizuotas mokslinis seminaras „Naujausios Užnemunės istorijos 

tyrinėjimų perspektyvos“ (2021-06-22, 6 akad. val.). 

19. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje 

bibliotekos XXI mokslinės konferencijos (nuotolinės) „Panevėžio 

krašto visuomenės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis 

pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“ stebėjimas. 

(2021-11-30, 5 akad. val.). 

20. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotos 

tarpdalykinės mokslinės konferencijos „Moterų savivokos slenksčiai: 
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XIX amžius–XX amžiaus pirma pusė“ nuotolinis stebėjimas (2021-12-

02, 03, 12 akad. val.) 

21. Vebinaras „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas 

kultūros paslaugomis“, Lietuvos kultūros taryba, 2021 05 18 (2 akad. 

val.) 

22. Nuotoliniai mokymai „Bendravimo su neįgaliaisiais ypatumai“, 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, 2021 09 14  (5 akad. val.)  

23. Apmokymai dirbti su nuotolinės transliacijos sistema, 

bandomosios transliacijos, apmokymai dirbti su SMART ekranu, 

bandomosios transliacijos (įvairiu laiku) 

24. Virtuali konferencija „Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“ Marijos 

Gimbutienės 100-mečiui, 5 akad. val., 2021-01-26 

25. Nuotolinis seminaras savivaldybėse paskirtiems Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių sąvado specialistams, 5 akad. val., 2021-03-

17;  

26. Seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: 

kūrimas ir plėtra“, 16 akad. val., pažymėjimas Nr. 17625, 2021-11-17-

18;  

27. Nuotolinis seminaras, „Kaip kūrybiškai pravesti edukaciją įvairaus 

moksleiviams, 2 akad. val., 2021-11-09;  

28. Nuotolinis seminaras „Tautinis kostiumas šiandien“, 5 akad. val., 

pažymėjimas Nr.17968, 2021-12-02. 

29. Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ gidų mokymai, 45 akad. 

val., 2021-03-02–2021-04-21 

30. Gidų kursai ir įgyta gido kvalifikacija, išklausytas 250 valandų 

kursas, išlaikyti egzaminai ir apgintas ekskursijos maršrutas, 

registracijos Nr. 1274, 2021-06-9;  

31. Kursai „Adobe InDesign CC (Basic)“, Nr. ITMC21/A1114, 2021-

12-18 

32. Kursai „Maketavimas ir grafinis dizainas“, 100 akad. val., 2021-

09-18–2021-12-18 

33. Seminaras „Kas slypi kūrybinėse industrijose“ 2021-02-25 

34. Vebinaras „Kalbėk stipriai online“, 2021-04-08 

35. Konferencija „Keletas faktų apie Andriaus Bulotos ir Jono 

Jablonskio sąsajas“, 2021-04-20 

36. Konferencija „Istorinės atminties medijų amžiuje“, 2021-05-20 

37. Seminaras Kultūra atrakina. „Kultūrinės edukacijos forumas 

Anykščiuose“, 2021-11-11 

38. Kultūra atrakina. „Kultūrinės edukacijos forumas Tauragėje“, 

2021-11-17 
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39. Vebinaras „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas 

kultūros paslaugomis“, 2021-01-28 

40. Kultūra atrakina. „Kultūrinės edukacijos forumas Marijampolėje“. 

2021-11-25 

41. Vebinaras „2021 m. planuojami viešieji pirkimai“ 2 ak. val., 2021-

03-18 

42. Seminaras „Personalo administravimas. Turinio ir formos 

probleminiai aspektai“, 2021 m. gruodžiai 3 d. (6 val.) 

43. Seminaras „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir 

naujovės 2021 m“ 2021 m. kovo 9 d. 

44. Seminaras „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus 

subjektuose: 2021 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga“ 8 akad. val., 

2021-12-14 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 

   

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. 

3. „Šviesos“ bibliotekos tvarkymas. 

• Pratęstas elektroninis knygų sąrašas. 

 

• Tauro apygardos partizanų ir tremties filiale saugomų muziejaus 

bibliotekos knygų priežiūra. 

• Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną tvarkomos bibliotekos 

knygos, valomos dulkės. Tvarkoma kartoteka. 

Erika Žukauskaitė, 

administratorė 

 

Jonas Gustaitis, 

muziejininkas 

Jolita Kubilienė, 

muziejininkė-edukatorė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

1. Gesintuvų patikra. 

2. Hidraulinis šiluminių tinklų 

bandymas. 

3. Elektros įrankių patikra. 

4. Įžeminimo kontūrų ir elektros 

varžų matavimai. 

1. Hidraulinis šiluminių tinklų bandymas. 

2. Gesintuvų patikra, 16 vnt. 

3. Elektros įrankių bendra patikra. 

4. Renginių įgarsinimas: 11 renginių. 

5. Inventoriaus perkraustymas renginiams: 22 kartai. 

Juozas Vytautas 

Mitrulevičius, ūkvedys, 

elektrikas 

 

Giedrius Bagdonas, 

muziejininkas 

3. Kitų padalinių darbas     

 

 

 

Direktorius         ___________________                          Antanas Pileckas 
 

 


