
                Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos  
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                       įsakymu Nr. ĮV-12 
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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS  
2017 M.  VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių 

skaičius ir svarstytini klausimai) 
-   

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus   2017 m.  

darbuotojų  pareigybių  ir   etatų  skaičiaus  patvirtinimas 

Vasario mėn. Jurgita 

Chmieliauskienė 
3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis 

rengimas 
-   

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir 

fondo pavadinimas) 
Paraiškos „Menas - kelias į save“ teikimas Elektrėnų savivaldybės 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai 

 

Kultūros rėmimo fondo lėšomis srities projekto paraiška 

,,SENIAU KAIME BUVA MADA..." 

 

Paraiškos ,,SENIAU KAIME BUVA MADA..." teikimas 

Lietuvos energijos paramos fondui  

 

Vasario - kovo mėn, 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

 

Birželio – liepos mėn 

 

Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 

5. Kiti darbai -   

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    
1. Eksponatų įsigijimas -   
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 
-   

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius ketinama įsigyti) 
Gauti eksponatų - dovanų  

Bus renkami kultūrinį,  politinį  gyvenimą   atspindintys  

spaudiniai, daiktai  bei    žmonių  dovanotos  muziejinės  vertybės.  

Per visus metus  Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Ekspedicijos į Elektrėnų savivaldybės seniūnijas Per visus metus Jurgita 
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Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
1.4. Kiti darbai -   
2. Eksponatų apskaita Tvarkyti muziejaus eksponatų apskaitą Per visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti 

priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas) 

Pagal poreikį išrašyti  priėmimo aktus.  Per visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų) 
Pagal galimybes suinventorinti  eksponatų Per visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių 

skaičius) 
-   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 

eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 
-   

2.5. Kiti darbai -   
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma 

tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių) 
-   

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti 

eksponatų grupes ir kiekį) 
-   

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 
-   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas 

(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

Patikrinti Etnografinio skyriaus eksponatus Spalio mėn, Eglė 

Dambrauskienė 

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

grupes) 
Planuojama: 

 pavienių  lankytojų - 250,   

organizuotų  lankytojų - 4500,  

edukacinių  užsiėmimų  dalyvių  skaičius - 600,  

Visus metus Eglė 

Dambrauskienė, 

Jurgita 

Chmieliauskienė 



 3 

muziejaus  renginių  lankytojų  skaičius -  500. 

 
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 

programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur vyks) 

1.“Lino kelias”.  
 

2. “Mūsų duonutė”.  
 

3.“Ką byloja audimų raštai”.  
 

4.“Advento žaidimai”.  
 

5. “Senoliai pasakoja”.  

6. „Smulkioji tautosaka“ 5-6 kl. mokiniams.  

7. Lietuvių liaudies dainos 8-10kl. mokiniams 

Visus metus  

 

Visus metus  

 

Visus metus  

 

Lapkričio- gruodžio 

mėn. 

 

Eglė 

Dambrauskienė, 

J. 

Chmieliauskienė 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) “Atmintis gyva, nes liudija” 

 

Tarptautinė lituanistų ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų 

konferencija ,,Imkit mane ir skaitykit“ 

 

Filmų apie Vasario 16-osios Akto signatarus it tautinį atgimimą 

peržiūra: „Dr. Jonas Basanavičius“, „Kai Lietuvos dar nebuvo“, 

„1918 metų Vasario 16-osios Akto signatarai“, „Lietuvos 

prezidentas Aleksandras Stulginskis“, „Pranas Dovydaitis“, 

„Broliai Biržiškos“, ir edukaciniai filmukai: „Jurgis Šaulys“, 

„Antanas Smetona“, „Donatas Malinauskas“, „Steponas Kairys“ –  

 

Paroda skirta moterims rašytojoms (I. Simonaitytei, Liūnei 

Sutemai, J. Vaičiūnaitei ir kt.) –  

 

Lituanistų konferencija ,,Moters dalis ir dalia lietuvių literatūroje“  

 

Filmo ,,Knygnešys“ peržiūra – skirta Knygnešio dienai (03 16) –  

 

Mokinių darytų knygų paroda, skirta Vaikų knygos dienai (04 02)  

 

Mokinių darytų/gamintų velykinių kiaušinių paroda  

  

Teminiai užsiėmimai moksleiviams apie Velykas ir kiaušinių 

marginimą  

 

Sausio 13 d. 

 

 

Vasario – kovo mėn. 

 

 

Vasario - kovo mėn.   

 

 

 

 

 

 

kovo mėn. 

 

kovo mėn  

 

kovo mėn.   

 

 

balandžio mėn. 

 

balandžio mėn. 

 

balandžio mėn.  
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Parodos, skirtos Fotografijos dienai (04 26), atidarymas 

 

Literatų šventė - ,,Muziejų naktis“  

 

Poezijos pavasaris – gegužės 27 d.  

 

 

Paroda, skirta Žydų genocido dienai (09 23)   

 

Jaunųjų talentų skaitymai  

 

 

 

 

balandžio mėn.  

 

gegužės mėn.  

 

gegužės mėn. 

 

 

rugsėjo mėn. 

 

lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė 

Dambrauskienė 

 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip 

numatoma atnaujinti) 
Pastovus, operatyvus   muziejaus  svetainės puslapio 

www.elektrenumuziejus.lt pildymas 

Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė, 

Tomas Diemontas 

 
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek 

lankytojų planuojama aptarnauti)  
Planuojama aptarnauti 5 lankytojų. Daugiausia fonduose 

saugomais eksponatais domisi  mokyklų dėstytojai,  studentai, 

tautodailininkai 

Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 
6. Kita veikla -   

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 
 -   

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 
  

- 

  

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)   

Paroda skirta moterims rašytojoms (I. Simonaitytei, Liūnei 

Sutemai, J. Vaičiūnaitei ir kt.) –  

 

Paroda Fotografijos dienai (04 26) Augenio Kaspučio fotografijos 

paroda „Vievio meno mokyklos mokinių kūryba fotografijose“ 

 

Bendra Elektrėnų sav. literatūros ir meno muziejaus ir Elektrėnų 

 

Kovo mėn. 

 

 

Balandžio mėn. 

 

 

Gegužės mėn 

 

Jurgita 

Chmieliauskienė, 

Eglė 

Dambrauskienė 

 

 

http://www.elektrenumuziejus.lt/
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sav. dailės mokytojų metodinio būrelio paroda ,,Lietuviško žodžio 

kelias“  

 

Paroda, skirta Žydų genocido dienai (09 23)   

 

Mokinių darytų kalėdinių žaisliukų paroda  

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)  
    

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 
Virtuali paroda skirta Kaziui Bradūnui 

www.elektrenumuziejus.lt 

 

Vasario mėn.  

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama 

skolinti)  

  + 

7. Kiti darbai -   
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir leidyba 
-   

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų 

ir kt.) rengimas ir leidyba 
Rengti  reklamines  skrajutes ir skelbimus apie  Elektrėnų 

savivaldybės literatūros ir meno muziejaus muziejuje  vykstančius  

renginius  ir  parodas 

Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė 

Eglė 

Dambrauskienė 
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 

rengimas 
Parengti 5 publikacijas Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė 

Eglė 

Dambrauskienė 
4. Moksliniai tyrimai (temos)    -           

 

  

5. Mokslinių straipsnių rengimas -   

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje 

(tema, vieta) 
Lietuvių kalbos dienoms skirtos konferencijos Vasario - kovo mėn E. 

Dambrauskienė, 

J. 

Chmieliauskienė 
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose 

ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) 
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8. Pranešimai mokslinėse konferencijose -   

9. Kiti darbai     

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti 

numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų 

apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) 

Įvesti  į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę  150 įrašų apie 

pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus ir 40 skaitmeninių 

vaizdų. 

Visus metus E. 

Dambrauskienė 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)    

3. Eksponatų skaitmeninimas    
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) 

Pirmiausia bus skaitmeninami  turintys išskirtinę istorinę, etninę, 

estetinę vertę   

Visus metus E. 

Dambrauskienė  

J.Chmieliauskienė 
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius  40 Visus metus E. 

Dambrauskienė  

J.Chmieliauskienė 
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 
   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, 

mokymuose) 

   

5. Kiti darbai    
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo 

rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų 

parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų kiekį) 

3 Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos kampanijos)  
-   

3. Kita veikla -   
VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 

muziejaus veiklos kausimais 
Teikti  metodinę  pagalbą   Elektrėnų savivaldybės  moksleiviams, 

studentams, bendruomenėms 

Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė 

Eglė 

Dambrauskienė 
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdai) 

 

Teikti  metodinę  paramą  Elektrėnų savivaldybės  žinybiniams   

muziejams  ir  privačių  kolekcijų savininkams 

Visus metus Birutė 

Radavičienė 
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Laima Šimkutė 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais   Pagal poreikį priimti  praktikai  studentus  Visus metus Jurgita 

Chmieliauskienė 
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti 

darbuotojų skaičius) 
-   

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, 

kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

 Pagal   turimas  lėšas     kelti  kvalifikaciją  seminaruose   

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas -   

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai) 
 Atlikti muziejaus kiemelio remontą Rugsėjo mėn.  

3. Kitų padalinių darbas  -   

 

Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė                                                                        Jurgita Chmieliauskienė 

 (Vadovo pareigos)      (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

                  2017-03-16 

 (Užpildymo data) 

 


