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2019-03-... įsakymu Nr. LKMV3LAZDIJŲ KRAŠTO MUZIEJAUS IR JO PADALINIŲ
2019 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1.1. Muziejaus vidaus darbo
Pagal poreikį rengti vidaus darbo tvarką reglamentuojančius
tvarką reguliuojančių dokumentų dokumentus.
rengimas
1.2. Sutarčių su Lietuvos ir
Pagal poreikį pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su
užsienio organizacijomis
mokyklomis, bendruomenėmis, asociacijomis.
rengimas
1.3. Projektinė veikla (paraiškų
1. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai parodos
rengimas: projekto ir fondo
„Dievdirbys Antanas Soroka“ daliniam finansavimui gauti.
pavadinimas)
2. Parengti ir pateikti paraišką Lazdijų rajono savivaldybės
Etninės kultūros plėtros programai „Dzūkų aprangos ypatybės“.
3. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai
edukacinės programos „Vilnos pusny“ daliniam finansavimui
gauti.
4. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai
edukacinės programos „Koks vėjas, toks ir oras“ daliniam
finansavimui gauti.
5. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai
kilnojamos parodos „Senųjų Lazdijų beieškant“ daliniam
finansavimui gauti.
6. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai
„Rezistencinio pasipriešinimo istorijos sklaida“.
7. Parengti ir pateikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai „Septynių
vasarų giesmės“ (poeto Sigito Gedos kūrybos ir jo atminimo
įamžinimui) daliniam finansavimui gauti.
1.4. Kiti darbai

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi asmenys

Per metus

Daina Pledienė

Per metus

Daina Pledienė

Per metus

Jūratė Paciukonienė

Per metus

Odeta Barkauskienė

Per metus

Vilma Busilaitė

Per metus

Vilius Tumosa

Per metus

Regina Kaveckienė
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II. MUZIEJAUS RINKINIAI
Eksponatų įsigijimas
2.1. Rinkinių komisijos darbas
(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)

2.2. Eksponatų įsigijimas (kokia
tematika, kokiu būdu, į kokius
rinkinius ketinama įsigyti)

2.3. Ekspedicijos, išvykos ir
lauko tyrimai (tikslas, vieta)

2.4. Kiti darbai
Eksponatų apskaita

4 rinkinių komisijos posėdžiai. Svarstytini klausimai:
Per metus
1. Naujai gautų Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių eksponatų
paskirstymas į pagrindinį ir pagalbinį fondus.
2. Eksponatų įvertinimas tikrąja verte.
3. Perkamų vertybių peržiūra ir įkainojimas.
4. Muziejinių vertybių skaitmeninimo klausimais.
Gyventojų padovanotais, įstaigų perduotais daiktais papildyti:
Per metus
1. Lazdijų krašto muziejaus tekstilės, fotonuotraukų, raštijos
eksponatų rinkinius.

Daina Pledienė
Jūratė Samuolienė

2. Etnografinės Prano Dzūko sodybos rinkinį papildyti namų Per metus
apyvokos, virtuvės reikmenų eksponatais.

Jūratė Paciukonienė

3. Veisiejų krašto muziejaus rinkinį papildyti numizmatikos, Sigito
Gedos ir Esperanto kalbos ekspozicijoms skirtais eksponatais.
4. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus rinkinį papildyti
šiais eksponatais: miškininkų darbo įrankiais, dokumentais,
apranga, buities daiktais.
5. Laisvės kovų muziejaus rinkinį papildyti tremties tematikos
eksponatais.
1. Organizuoti išvykas Lazdijų rajone pas eksponatų pateikėjus ir
rinkti medžiagą tremties tematika.
2. Organizuoti ekspedicijas ir išvykas Lazdijų rajone pas
eksponatų pateikėjus ir rinkti medžiagą apie Sigitą Gedą ir
esperanto kalbą.
3. Organizuoti išvykas Lazdijų rajone ir rinkti senovinius namų
apyvokos bei virtuvės reikmenų eksponatus, namų darbo tekstilės
eksponatus.
4. Organizuoti išvykas Kapčiamiesčio seniūnijoje ir rinkti
medžiagą apie miškininkus.

Per metus

Regina Kaveckienė

Per metus

Odeta Barkauskienė

Per metus

Vilius Tumosa

Per metus

Vilius Tumosa

Per metus

Regina Kaveckienė

Per metus

Jūratė Paciukonienė

Per metus

Odeta Barkauskienė

Jūratė Samuolienė
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2.5. Pirminė apskaita (kiek
numatoma išrašyti priėmimo
aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)
2.6. Inventorinimas (kiek
numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)
2.7. Kartotekos (numatomų
išrašyti kortelių skaičius)
2.8. Kiti darbai

1. Išrašyti 24 priėmimo aktus 2018 m. Lazdijų krašto muziejuje
gautiems eksponatams.
2. Išrašyti visiems per 2019 m. gautiems eksponatams priėmimo
aktus.
3. Visus gautus eksponatus įrašyti į pirminės apskaitos knygas.
Suinventorinti visus per 2019 metus gautus eksponatus.

Per metus

Nenumatoma. Trūksta žmogiškųjų išteklių.

-

Per metus

Veisiejų krašto muziejus:
Suvertinti tikrąja verte 500 anksčiau gautus pagrindinio muziejaus
rinkinio eksponatus ir visus 2019 m. naujai gautus į muziejaus
rinkinį eksponatus.

Regina Kaveckienė

Eksponatų apsauga ir priežiūra
2.9. Rinkinių tikrinimas (kokius Lazdijų krašto muziejus: patikrinti 150 raštijos rinkinio eksponatų. Per metus
rinkinius numatoma tikrinti)

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

Jūratė Samuolienė
Regina Kaveckienė
Odeta Barkauskienė
Vilius Tumosa
Jūratė Paciukonienė
Regina Kaveckienė
Odeta Barkauskienė
Jūratė Samuolienė
Vilius Tumosa
Jūratė Paciukonienė
-

Jūratė Samuolienė

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus: patikrinti muziejaus
rinkinio 200 filatelijos eksponatų.

Per metus

Odeta Barkauskienė

Veisiejų krašto muziejus: patikrinti muziejaus biblioteką.

2019 m. I pusm.

Regina Kaveckienė

Laisvės kovų muziejus: patikrinti muziejaus rinkinyje esančius
fotonuotraukų eksponatus.

Per metus

Vilius Tumosa

Etnografinė Prano Dzūko sodyba: patikrinti muziejaus rinkinio 50
etnologijos/buities eksponatų.

Per metus

Jūratė Paciukonienė

Prevenciškai konservuoti ir paruošti saugojimui naujai gautus
eksponatus. Parengti eksponatų, kuriuos reikia restauruoti, sąrašus
pagal rinkinius.

Per metus

Jūratė Samuolienė
Odeta Barkauskienė
Vilius Tumosa
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2.11 Eksponatų saugojimo
sąlygų tikrinimas (nurodyti
saugyklų, salių kiekį,
pagrindinius priežiūros ir
tvarkymo darbus)
2.12. Kiti darbai

1. Lazdijų krašto muziejuje, jo padaliniuose ir saugyklose nuolat
stebėti eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros
santykį patalpose.
2. Įvertinti gautų eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti ir
paruošti saugoti.
Sutvarkyti ir paruošti perkėlimui į eksponatų saugyklą 60
Etnografinės Prano Dzūko sodybos eksponatų, nenaudojamų
ekspozicijose.
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
3.1. Muziejų lankytojai (pagal
Bus pildomi Lazdijų krašto muziejaus ir jo padalinių lankytojų
kokias tikslines grupes bus
registravimo žurnalai. Išskiriamos šios tikslinės grupės:
registruojami)
1. Organizuoti lankytojai iš Lietuvos (mokiniai, turistų grupės) –
ekskursijos po muziejų ir (arba) po apylinkes;
2. Organizuoti lankytojai iš kitų šalių (mokinių ar suaugusiųjų
grupės) – ekskursijos po muziejų ir (arba) po apylinkes;
3. Pavieniai lankytojai, registruojami į šias grupes: Lazdijų rajono
savivaldybės gyventojai, atvykę iš įvairių Lietuvos vietovių,
atvykę iš kitų šalių.
4. Edukacinių užsiėmimų dalyviai išskiriami į grupes: mokiniai,
šeimos, senjorai, neįgalieji, užsienio šalių turistai.
3.2. Edukacinės programos
Lazdijų krašto muziejuje:
(tęsiamų ir naujų programų
Tęsiama 14 edukacinių programų:
temos, kokioms lankytojų
1.„Slapta mokykla“ (mokiniams);
grupėms jos skirtos, kur vyks)
2.„Archeologiniai kasinėjimai“ (mokiniams);
3. „Velykų rytą lelija pražydo“ (mokiniams, suaugusiems);
4. „Svečiuose pas Salomėją Nerį“ (mokiniams);
5. „Popieriaus gamyba“ (mokiniams);
6. „Žvakių liejimas“ (mokiniams, suaugusiems);
7. „Kino istorijos takais“(mokiniams, suaugusiems);
8. „Literatūrinės ir muzikinės stotelės“(mokiniams, suaugusiems);
9. „Senųjų Lazdijų beieškant“ (mokiniams, suaugusiems);

Per metus

Per metus

Regina Kaveckienė
Jūratė Paciukonienė
Jūratė Samuolienė
Odeta Barkauskienė
Regina Kaveckienė
Jūratė Paciukonienė
Vilius Tumosa
Jūratė Paciukonienė

Per metus

Vilma Busilaitė
Regina Kaveckienė
Odeta Barkauskienė
Jūratė Samuolienė
Vilius Tumosa
Jūratė Paciukonienė

Per metus

Vilma Busilaitė Jūratė
Samuolienė
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10. „Šieno monai“ (mokiniams, suaugusiems);
11. „Dzūkiškas ornamentas“ (mokiniams, suaugusiems);
12. „Žemės menas“ (mokiniams);
13. „Atsiųsk man ranka rašytą atviruką“ (mokiniams,
suaugusiems);
14. „Motiejaus Gustaičio gyvenimo takais“ (mokiniams,
suaugusiems).
Nauja edukacinė programa:
1.„Paletė ir gyvenimas. Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių“.
(mokiniams).

Laisvės kovų muziejus:
Tęsiamos 4 edukacinės programos:
1.„Amžinai gyvi“(mokiniams, suaugusiems);
2.„Lietuvos šalelėj“(mokiniams);
3.„Mums laisvę byloja Dzūkijos šilai“ (mokiniams, suaugusiems);
4.„Tremty sušaldyta vaikystė“ (mokiniams).
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus:
Tęsiama 10 edukacinių programų:
1.„Iš šiandienos į senovę“ (mokiniams);
2.„Kepurę laikau, margučių prašau“ (mokiniams, suaugusiems);
3. „Tarp rūtų ir lelijų tylus berželis svyra“(mokiniams,
suaugusiems);
4. „Moteris amžių istorijoje“ (mokiniams);
5.„Atvažiuoja Kalėdos“ (mokiniams);
6.„Vieno lango istorija“ (mokiniams, suaugusiems);
7. „Seni dar mena – jauni tik sužino“ (mokiniams, suaugusiems);
8. „Muzikos kalba visiems suprantama“ (mokiniams);
9. „Aš labai myliu Lietuvą“ (mokiniams);
10. „Barsuko sapnas“, skirta pusiaužiemiui paminėti (mokiniams).
Nauja edukacinė programa:
1.Šiaudinių žaisliukų gamyba (mokiniams ir suaugusiems).

Per metus

Vilius Tumosa

Per metus

Odeta Barkauskienė
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Veisiejų krašto muziejus:
Tęsiamos 8 edukacinės programos:
1.„Vaikų vakarojimai žibalinės lempos laikais“ (mokiniams);
2.„Ant kiaušinio lukšto telpa visi lietuvių liaudies
raštai“(mokiniams, suaugusiems, šeimoms ir neįgaliesiems);
3.„Savo rankomis pagamintas sveikinimas (atvirukas)“
(mokiniams, neįgaliesiems);
4. „Dzūkijos regiono tautinis kostiumas“ (mokiniams);
5.„Žvakių liejimas“ (mokiniams, suaugusiems, šeimoms ir
neįgaliesiems);
6. „Karpinių menas“ (mokiniams, suaugusiems);
7. „Sodų rišimas“ (mokiniams, suaugusiems, šeimoms ir
neįgaliesiems);
8. „Gimtosios kalbos labirintais“(mokiniams, suaugusiems).
Nauja edukacinė programa:
1.„Pavasario pranašai“ (mokiniams).
Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje:
Tęsiamos 4 edukacinės programos:
1.„Žilvičio dūdelė“ (mokiniams, šeimoms);
2. „Slapukai“ (įvairaus amžiaus grupėms, pavieniams
lankytojams);
3. „Popieriaus gamyba“ (mokiniams);

3.3. Muziejaus renginiai
(pavadinimas ir vieta).

4. ,,Slaptoji mokykla“(mokiniams, suaugusiems).
Lazdijų krašto muziejus:
1. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursoparodos „Kalėdų angelo pasaka“ nugalėtojų apdovanojimai.
2. Jolantos Janulevičienės poetinės fotografijos parodos „...sielos
durys...“ atidarymas.

Per metus

Regina Kaveckienė

2019 m. I ir II ketv.
Jūratė Paciukonienė
balandžio-birželio mėn.
balandžio-spalio mėn.
balandžio-rugpjūčio mėn.
balandžio-spalio mėn

2019-01-21

Vilma Busilaitė

2019-02-01

Vilma Busilaitė

7

3. Motiejaus Gustaičio 149-ųjų gimimo metinių minėjimas.

2019-02-27

Vilma Busilaitė

4. Netradicinė pamoka „Motiejaus Gustaičio „Stilistikos“
vadovėlio aktualumas šiandien“, skirta Lietuvių kalbos dienoms
paminėti.
5. „Tarmių tekstynas – Leipalingio apylinkių šnekta“. Dr. Astos
Leskauskaitės Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir
dialektologijos skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos
paskaita, skirta Lietuvių kalbos dienoms.
6. Lazdijų rajono savivaldybės dailės ir technologijų mokytojų
kūrybos darbų parodos „1x1“atidarymas.

2019-02-28

Vilma Busilaitė

2019-03-01

Vilma Busilaitė

2019-03-07

Vilma Busilaitė

7. Kraštotyros konferencija, skirta Juozo Petrausko atminimui.

2019-03-22

Vilma Busilaitė

8. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursoparodos „Baltų ženklai“ atidarymas.
9. Atminimo popietė, skirta kunigo Juozo Zdebskio 90-ųjų
gimimo metinių paminėjimui.
10. Muziejų naktis.

2019-04-02

Vilma Busilaitė

2019-05-10

Vilma Busilaitė

2019-05-17

Vilma Busilaitė

11. Dalyvavimas renginyje „Pasienio fiesta“.

2019-06-01

Vilma Busilaitė,

12. Kunigo Liongino Kunevičiaus pagerbimo renginys
Būdvietyje.
13. Vilmos Busilaitės ir Tomo Mirijausko kūrybos darbų parodos
atidarymas.

2019-06-16

Daina Pledienė

2019-06-21

Vilma Busilaitė

14. Juozo Stankevičiaus meninės kalvystės darbų parodos
atidarymas.

2019-08-09

Vilma Busilaitė

15. Prienų krašto muziejaus parengtos parodos „Simbolis ir jo
išraiška ženklu...“ atidarymas.

2019-09-05

Vilma Busilaitė

16. Muziejų kelio renginys „Akim tyliųjų ežerų“. Tapybos paroda. 2019-09-06
Parodos pristatymas. Paskaita apie vandenvardžius.

Vilma Busilaitė
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17. Ekskursija „Krasnogrūda. Pažintis su Č. Milošo kūryba“.

2019-09-13

Daina Pledienė

18. „Vandens simbolika liaudies mene“. Paroda ir paskaita.

2019-09-19

Vilma Busilaitė

19. Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų dailės skyriaus mokinių
kūrybos darbų parodos atidarymas.

2019-11-05

Vilma Busilaitė

20. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių „Švietimo istorijos
konferencija“.

2019-11-20

Vilma Busilaitė

21. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursasparoda „Žiemos spalvos“.

2019-12-12

Vilma Busilaitė

2019-01-11
2019-02-15

Vilius Tumosa

Laisvės kovų muziejus:
1. „Prisiminus 1991-ųjų sausio 13-ąją“.
2. Popietė, skirta Laisvės kovų dalyvio, Lietuvos šaulių sąjungos
Lazdijų skyriaus nario Gedimino Karausko atminimui.
3. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių viktorina „Partizaninis
karas Lietuvoje 1944-1953 m.“, skirta Jono Žemaičio-Vytauto
metams ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m.
vasario 16 d. Deklaracijos 70-osiosms metinėms paminėti.
4. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių konferencija
„Išsaugokime istorinę atmintį“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos
100-mečiui paminėti.

2019-03-04

2019-05-08

5. Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šeštokų geležinkelio stoties
skvere, skirtas 78-osioms pirmojo trėmimo metinėms paminėti.
6. Parodos, parengtos iš Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės
muziejaus fondų „Žydai Lazdijų krašte“, pristatymas. Renginys,
skirtas žydų genocido dienai paminėti.
7. Pilietinė iniciatyva „Uždek žvakutę savo krašto partizanams“.
Išvyka po Lazdijų krašto partizanų žūties, perlaidojimo ir
įamžinimo vietas.

2019-06-14

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus:
1.Vinco Kazoko kūrybos skaitymai, skirti poeto 100-osioms
metinėms.

2019-01-21

2019-09-20

2019-10-25

Odeta Barkauskienė
Aldona Rudzienė

9

2. Pusiaužiemio paminėjimas.

2019-01-25

3. Netradicinės pamokos „Vincas Kazokas – ilgametis Australijos
lietuvių laikraščio „Mūsų pastogė“ redaktorius“ 5-10 klasių
mokiniams, skirtos Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
4. Kraštiečio Antano Sadecko 90-mečio paminėjimas.

2019-03-06

5. Muziejų kelio renginys „Cykiai Ančia bangų neša...“.
Kapčiamiestiečių Česlovo Subačiaus, Nijolės Nalivaikienės ir kt.
poezijos skaitymai.
6. Renginys, skirtas poeto Vinco Kazoko 100-osioms gimimo
metinėms.

2019-09-11

7. Renginys, skirtas Emilijos Pliaterytės 213-osioms gimimo
metinėms paminėti

2019-11-13

8. Tradicinė Advento popietė

2019-12-04

Veisiejų krašto muziejus:
1. Renginys „Angelais pakilo...“, skirtas Laisvės gynėjų dienai
paminėti.

2019-06-14

2019-10-22

2019-01-14

2. Renginys „Šaukiu aš tautą“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
kovų atminimo metams ir Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės
nario, poeto, Lazdijų garbės piliečio, kraštiečio Sigito Gedos 76osioms gimimo metinėms paminėti.
3. Netradicinė pamoka „Užmiršta senolių šnekta“, skirta Lietuvių
kalbos dienoms.
4. Dzūkų liaudies dainų popietė „Tegul skamba daina“, skirta
Veisiejų miesto paskelbimo Mažąja kultūros sostine progai
paminėti.

2019-02-12

5. Poezijos popietė „Eilės Veisiejams“, skirta Veisiejų miesto
paskelbimo Mažąja kultūros sostine progai paminėti.

2019-10-17

2019-03-05
2019-09-27

Regina Kaveckienė
Aldona Rudzienė
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6. Poezijos skaitymų popietė „Jis visada su mumis“, skirta Sigito
Gedos 11-osioms mirties metinėms paminėti.
Etnografinė Prano Dzūko sodyba:
1. Netradicinė pamoka „Dzyvina šnekta“, skirta Lietuvių kalbos
dienoms paminėti.
2. Renginys „Po Žemės ir paukščio sparnu...“, skirtas Pasaulinės
Žemės dienos paminėjimui.

2019-12-12

2019-02-28
2019-03-20

3. Pažintinis renginys „Karpinių tradicijos namų puošyboje“.
Vyks Dumblio bibliotekoje.

2019-04-16

4. „Piemenėlių Sekminės“.

2019-05-31

5. XVII kaimo mėgėjų teatrų šventė „Susipažinkime“.

2019-08-24

6. Advento vakaronė „Gerumu sušildyk...“ (advento vainikų
pynimas, žvakučių liejimas) Dumblio bibliotekoje.

2019-12-06

3.4. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
4.1. Ekspozicijų ir parodų
Per metus
Etnografinė Prano Dzūko sodyba:
teminių planų bei koncepcijų
1. Papildyti naujais eksponatais ekspoziciją „Kryždirbystė
rengimas ir atnaujinimas
Dzūkijoje“.
2. Parengti ekspozicijos koncepciją „Edukacinė erdvė
Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje“.
3. Atnaujinti klėtyje esančią ekspoziciją.
4.2. Parodos muziejuje
Lazdijų krašto muziejus:
1. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursas-paroda 2019-01-02 – 2019-01-29
„Kalėdų angelo pasaka“.(Salėje)
2. Paroda, skirta kunigui Jonui Reitelaičiui atminti (Vitrinose).
2019-01-02 – 2019-02-27
3. Jolantos Janulevičienės poetinės fotografijos paroda „...Sielos
durys...“ (Salėje) .
4. Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės kovų metams
paminėti (Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje).
5. Aldonos Paškevičienės kryželiu siuvinėtų vėliavų paroda
„Popiežiai I-XXI a.“ (Vitrinose) .

Jūratė Paciukonienė

2019-02-01 – 2019-02-28
2019-02-15 – 2019-04-12
2019-03-01 – 2019-04-18

Jūratė Paciukonienė

Vilma Busilaitė
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6. Lazdijų rajono savivaldybės dailės ir technologijų mokytojų
kūrybos darbų paroda „1x1“ (Salėje) .
7. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių konkursas-paroda
„Baltų ženklai“ (Salėje) .
8. Velykinių margučių paroda, parengta iš Lazdijų krašto
muziejaus fondų (Vitrinose).
9. Lazdijų krašto gaisrinės istorija, skirta Šv. Florijono dienai
(Adolfo Ramanausko-Vanago aikštėje).
10. Trakų istorijos muziejaus skolinama paroda „Seirijų lobis“
(Salėje) .
11. Astos Eidukaitienės šuniukų skulptūrėlių kolekcijos paroda
(Vitrinose) .
12. Vilmos Busilaitės ir Tomo Mirijausko kūrybos darbų paroda
(Salėje) .
13. Vaikų piešinių paroda „Lazdijų krašto piliakalniai“ (Adolfo
Ramanausko-Vanago aikštėje).
14. Almos Zavadskienės karpinių paroda (Vitrinose) .

2019-03-05 – 2019-04-05

15. Juozo Stankevičiaus meninės kalvystės ir Nijolės
Vasiukonienės tapybos darbų paroda (Salėje) .
16. Nuotraukų paroda „Rugsėjo 1-oji“ (Vitrinose) .

2019-08-09 – 2019-09-04

17. Plenero „Veisiejų pavasaris“ dalyvių tapybos darbų paroda
(Salėje).
18. Prienų krašto muziejaus parengta paroda „Simbolis ir jo
išraiška ženklu...“ (Salėje).
19. Lazdijų meno mokyklos suaugusiųjų dailės skyriaus mokinių
kūrybos darbų paroda (Salėje).
20. Lietuviškų kino plakatų reprodukcijų paroda (Vitrinose).

2019-09-05 – 2019-09-19

21. Senovinių kalėdinės eglės žaisliukų paroda (Vitrinose).

2019-12-02 – 2019-12-31

22. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių piešinių paroda „Žiemos
spalvos“.

2019-12-12 – 2019-12-31

2019-04-09 – 2019-05-10
2019-04-19 – 2019-05-10
2019-04-15 – 2019-05-15
2019-05-14 – 2019-06-19
2019-05-14 – 2019-06-28
2019-06-21 – 2019-08-08
2019-07-02 – 2019-08-30
2019-07-02 – 2019-08-30

2019-09-03 – 2019-10-21

2019-09-20 – 2019-11-04
2019-11-05 – 2019-12-09
2019-10-22 – 2019-11-29
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Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus:
1. Valerijos Kiškienės autorinė tekstilės darbų paroda „Tikiu“.
2. Prienų krašto muziejaus parengta paroda „Simbolis ir jo
išraiška ženklu...“
3. Lazdijų krašto muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“.
4. Genovaitės Babonienes tapybos darbų ir margučių paroda.

2019-01-11 – 2019-02-10
2019-02-11 – 2019-03-10
2019-03-10 – 2019-04-16
2019-04-16 – 2019-05-17

5. Jolitos Ivanauskienės rankų darbo lėlių paroda „Magija“.

2019-05-17 – 2019-06-30

6. Jolantos Janulevičienės, poetinė fotografija „...Sielos durys...“

2019-07-03 – 2019-08-01

7. Laimos Butanavičiūtės rankdarbių paroda.

2019-08-01 – 2019-09-10

8. Senųjų mokyklinių priemonių paroda, parengta iš
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus fondų.
9. Nijolės Vasiukonienės tapybos darbų paroda.

2019-08-30 – 2019-09-10

10. Dalios Blažaitienės siuvinėtų paveikslų paroda.

2019-11-04 – 2019-12-05

11. Tarptautinio mokinių piešinių konkurso-parodos, skirto
Emilijos Pliaterytės 213-osioms gimimo metinėms, darbų paroda.
Parodoje bus eksponuojami gražiausi konkursų darbai.
12. Paroda „Iš kartos į kartą“. Parodoje eksponuojami šeimoms
brangūs rankdarbiai ar daiktai, kurie pereina iš kartos kartą.

2019-11-04 – 2019-12-23

Etnografinė Prano Dzūko sodyba:
1. Raimondo Oleškevičiaus prieverpsčių paroda „Kai sukosi
rateliai...“
2. Austų rankšluosčių paroda „Audžiau audžiau audimėlį...“
Veisiejų krašto muziejus:
1. Raimundo Oleškevičiaus prieverpsčių paroda „Kai sukosi
rateliai...“
2. Vytauto Kvedaro tapybos ir Gedemino Kvedaro medžio
paveikslų paroda.
3. Jolantos Janulevičienės poetinės fotografijos paroda „...sielos
durys...“

Odeta Barkauskienė
Aldona Rudzienė

2019-09-11 – 2019-10-30

2019-12-05 – 2019-01-10
Jūratė Paciukonienė
2019-08-01 – 2019-09-15
2019-09-02 – 2019-10-15
2019-01-02 – 2019-01-24

2019-01-25 – 2019-02-28
2019-03-04 – 2019-04-04

Regina Kaveckienė
Aldona Rudzienė
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4. Margučių paroda iš Veisiejų krašto muziejaus rinkinio.

2019-04-12 – 2019-04-29

5. Andriaus Bieliuko drožybos darbų paroda Vido Venslovaičio
fotografijose.
6. Menininkės Valerijos Kiškienės tekstilės darbų paroda „Tikiu“.

2019-04-05 – 2019-05-09

7. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“.
8. Simonos Bučionienės nertų lėlių paroda „Vaikystės
džiaugsmas“.
9. Paroda „Veisiejai senose fotografijose“, skirta Veisiejų miesto
paskelbimo Mažąja kultūros sostine proga.
10. Juozo Varnelio, Tomo Pacaičio ir Ramūno Šuminsko
kalvystės darbų paroda.
11. Senųjų kalėdinių žaisliukų iš muziejaus fondų paroda.

2019-07-03 – 2019-08-31

Laisvės kovų muziejus:
1. Jono Markevičiaus fotografijų paroda „Sausio 13-oji Vilniuje“.
2. Teisučio Targausko fotografijų paroda „Valstybinių švenčių
akimirkos Vilniuje“.
3. Paroda iš Lazdijų krašto muziejaus padalinių Veisiejų krašto
muziejaus ir Etnografinės Prano Dzūko sodybos fondų „Šventi
paveikslai“.
4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
parengta fotografijų paroda „Vanagas su vanagėliais”.
5. Paroda iš Lazdijų krašto muziejaus padalinio Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės muziejaus fondų „Laiškai iš Sibiro“.
6. Paroda „1863-1864 m. sukilimo atspindžiai Albinos
Makūnaitės darbuose“.
7. Paroda iš Lazdijų krašto muziejaus padalinio Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės muziejaus fondų „Žydai Lazdijų krašte“.
8. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
parengta stendinė paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis”.

2019-01-04 – 2019-02-12

2019-05-10 – 2019-06-29

2019-09-03 – 2019-10-14
2019-10-16 – 2019-11-21
2019-11-22 – 2020-01-07
2019-12-16 – 2020-01-07

2019-02-15 – 2019-03-29
2019-04-02 – 2019-05-02

2019-05-07 – 2019-06-11
2019-06-13 – 2019-07-30
2019-08-02 – 2019-09-13
2019-09-17 – 2019-10-25
2019-10-30 – 2019-11-29

Vilius Tumosa
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4.3. Parodos kituose muziejuose
ir institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas, vieta)

9. Technologijų mokytojos Linos Žaliauskienės dirbinių paroda
„Žiemos sulaukus“.
1. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“
Rokiškio muziejaus padalinyje Laisvės kovų istorijos muziejuje,
Obeliuose.
2. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje.
3. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje.
4. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“
Punsko Kovo 11-osios lietuvių bendrojo lavinimo licėjuje.
5. Lazdijų krašto muziejaus parengta paroda „Adolfas
Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“
Lazdijų viešosios bibliotekos padalinyje Šeštokų bibliotekoje.
6. Lazdijų krašto muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus
parengta paroda „Tremtinių takais: praeitis ir dabartis“ Lazdijų
viešosios bibliotekos padalinyje Dumblio bibliotekoje.

2018-12-03 – 2019-12-31

7. Lazdijų krašto muziejaus padalinio Kapčiamiesčio Emilijos
Pliaterytės muziejaus suorganizuota mokinių piešinių paroda
„Emilija“ Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje.
-

2019-11-04 – 2019-12-23

Odeta Barkauskienė

-

-

4.4. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)
4.5. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
5.1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba

2019-01-01 – 2019-02-28

Vilius Tumosa

2019-03-01 – 2019-04-01

2019-04-02 – 2019-05-02

2019-05-03 – 2019-05-31

2019-06-03 – 2019-07-01

2019-06-03 – 2019-06-28
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5.2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.)
rengimas ir leidyba
5.3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje rengimas

5.4. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas muziejuje
(tema, vieta)

5.5. Pranešimai mokslinėse
konferencijose
5.6. Kiti darbai

Parengti ir išleisti informacinį Lazdijų krašto muziejaus bukletą.

III ketvirtis

Vilma Busilaitė

Lazdijų krašto muziejus:
Parašyti 16 straipsnių ir informacinių pranešimų apie Lazdijų
krašto muziejaus renginius, parodas, edukacinius užsiėmimus ir
vykdomus projektus į rajono spaudą.
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus:
Parašyti 1 straipsnį apie Antaną Sadecką.

Per metus

Vilma Busilaitė

Per metus

Odeta Barkauskienė

2019-03-19

Vilma Busilaitė

2019-11-20

Vilma Busilaitė

2019-03-15

Regina Kaveckienė

Per metus

Daina Pledienė

Regina Kaveckienė,
Jūratė Samuolienė,
Odeta Barkauskienė,
Vilius Tumosa,
Jūratė Paciukonienė
Aldas Liaukus

Lazdijų krašto muziejus:
1.Kraštotyros konferencija, skirta Juozo Petrausko atminimui.
2. Lazdijų rajono savivaldybės mokinių „Švietimo istorijos
konferencija“.
Veisiejų krašto muziejus:
1.Konferencija „Veisiejų krašto vietovardžiai“, skirta
Vietovardžių metams paminėti.
Ruošime ir skaitysime, jei būsime pakviesti.

VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
6.1. Planuojamas į LIMIS
darbinę aplinką įvesti eksponatų
aprašų skaičius.

Į LIMIS darbinę aplinką įvesti visų 2019 m. priimtų eksponatų
aprašus.

Per metus

6.2. Numatomų pilnai
suskaitmeninti eksponatų
skaičius (aprašas + vaizdas
LIMIS sistemoje).

Lazdijų krašto muziejuje ir padaliniuose:
1. Nufotografuoti ir susisteminti 250 vnt. eksponatų.
2. Nuskenuoti ir susisteminti 50 vnt. fotonuotraukų ir dokumentų.
3. Įkelti į LIMIS darbinę aplinką 300 skaitmeninių vaizdų.

Per metus
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Suskaitmeninti 40 Veisiejų krašto muziejaus eksponatų.

Regina Kaveckienė
Aldas Liaukus
Jūratė Paciukonienė
Aldas Liaukus
Odeta Barkauskienė
Aldas Liaukus
Vilius Tumosa,
Aldas Liaukus

Suskaitmeninti 20 Etnografinės Prano Dzūko sodybos pagrindinio
rinkinio eksponatų.
Suskaitmeninti 40 Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus
filatelijos eksponatų.
Suskaitmeninti 10 Laisvės kovų muziejaus rinkinio eksponatų.
6.3. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
7.1. Informacijos žiniasklaidai
Rengti informacinius pranešimus rajono spaudai apie Lazdijų
apie muziejų ir jo vykdomas
krašto muziejaus ir jo padalinių renginius, parodas, edukacinius
veiklas rengimas.
užsiėmimus ir vykdomus projektus.

7.2. Informacinių pranešimų apie
muziejų ir jo vykdomas veiklas
rengimas Lazdijų krašto
muziejaus ir kitoms interneto
svetainėms.

Per metus

Rengti informacinius pranešimus Lazdijų krašto muziejaus ir
kitoms interneto svetainėms apie Lazdijų krašto muziejaus ir jo
padalinių renginius, parodas, edukacinius užsiėmimus ir
vykdomus projektus.

Per metus

Teikti metodinę pagalbą kaimo turizmo sodybų savininkams,
mokyklų muziejams, mokiniams, mokytojams, studentams
įvairios muziejų veiklos klausimais.

Per metus

Vilma Busilaitė
Regina
Kaveckienė Odeta
Barkauskienė Vilius
Tumosa Jūratė
Paciukonienė
Vilma Busilaitė
Regina
Kaveckienė Odeta
Barkauskienė Vilius
Tumosa Jūratė
Paciukonienė

7.3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
8.1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais muziejaus
veiklos kausimais

8.2. Darbas su stažuotojais,
praktikantais ir savanoriais
8.3. Kita veikla.

Daina Pledienė
Kaveckienė Odeta
Barkauskienė Vilius
Tumosa Jūratė
Paciukonienė
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IX. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
9.1. Kvalifikacijos kėlimas
9 darbuotojai kels kvalifikaciją Lazdijų švietimo centro, Lietuvos
(darbuotojų studijos aukštosiose muziejų asociacijos ir kitų įstaigų organizuojamuose mokymuose,
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose ir konferencijose, skirtuose kultūros darbuotojams.
stažuotėse)
9.2. Kvalifikacijos kėlimo
Planuoja lankyti kursus pedagogo kvalifikacijai įgyti.
poreikis (kokiuose seminaruose, Planuoja kelti kvalifikaciją informacinių pranešimų rengimo
srityje.
kursuose, konferencijose
Planuoja kelti kvalifikaciją muziejaus erdvių koncepcijos kūrimo
pageidaujama dalyvauti)
srityje
Planuoja kelti kvalifikaciją partizaninio karo ir tremties istorijos
tematikomis.
Planuoja kelti kvalifikaciją eksponatų skaitmeninimo srityje.

Per metus

Daina Pledienė

Per metus

Odeta Barkauskienė
Regina Kaveckienė
Jūratė Paciukonienė
Vilius Tumosa
Edita Lazauskienė,
Jūratė Paciukonienė,
Aldona Rudzienė
Vilma Busilaitė
Daina Pledienė

Planuoja dalyvauti mokymuose susijusiuose su viešaisiais ryšiais.
Planuoja dalyvauti vadybos, muziejinės veiklos tobulinimo ir kt.
vadovams skirtuose mokymuose ir stažuotėse.
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA
10.1. Archyvo ir bibliotekos
darbas
10.2. Ūkinė veikla (statybos ir
remonto darbai, kiti ūkiniai
darbai)

1. Gautas naujas knygas įtraukti į muziejaus bibliotekos
inventorinę knygą.
2. Sutvarkyti 2018 m. raštvedybos archyvą.
1. Stebėti patalpų būklę, rūpintis remontu, rekonstrukcijos ir
statybos darbais muziejaus eksplotuojamuose pastatuose.
2. Užtikrinti tvarką ir švarą muziejaus patalpose ir teritorijose.
3. Užtikrinti buitinių patalpų tinkamą aprūpinimą higienos
priemonėmis ir inventoriumi.
4. Užtikrinti, kad valstybinė ir istorinė vėliavos būtų iškeltos prie
muziejaus pastatų, vėliavų kėlimo dienomis, kaip reglamentuoja
įstatymas.
5. Organizuoti muziejaus aprūpinimą materialinėmis ir
nematerialinėmis vertybėmis, reikalingomis muziejaus veiklai,

Per metus

Vilma Busilaitė
Edita Lazauskienė

Per metus

Edita Lazauskienė
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organizuoti jų apsaugą, savalaikį remontą, užtikrinti jų efektyvų,
racionalų panaudojimą.
10.3. Kita pagalbinė veikla.

Direktorė

2019 m. kovo 7 d.

Daina Pledienė

