
    PATVIRTINTA 

        Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus  

        2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-31 
 

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 2020 M. VEIKLOS PLANAS 
 

2020 m. veiklos prioritetai: projekto „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimas; muziejaus veiklos sklaida; 

eksponatų  apskaitos gerinimas ir skaitmeninimas. 
 

Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai 

 

Terminai Atsakingi asmenys Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai, sumos 

Siektini vertinimo rodikliai 

ADMINISTRACINĖ VEIKLA 

Organizuoti muziejaus veiklą, užtikrinti 

įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, 

rūpintis muziejaus  intelektiniais, 

materialiniais ir finansiniais ištekliais, 

racionaliu lėšų ir turto naudojimu, įstatymų 

ir kitų teisės aktų vykdymu, užtikrinti 

muziejaus atskaitomybę 

Metinio veiklos plano 

įgyvendinimas 

Visus metus A. Astramskas Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Organizuoti svarstymą ir sudaryti 

perspektyvinį parodų planą 3 metams 

Plano parengimas II ketvirtis A. Astramskas Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku 

Užtikrinti rinkinių apsaugą, apskaitą, 

saugojimą, vertinimą ir skaitmeninimą, 

rengti veiklos planus ir atskaitas, vadovauti 

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriui bei 

eksponatų rinkinių saugotojų darbui 

 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas  

 Visus metus J. Gaidelienė PKM biudžetas, 

tikslinės 

savivaldybės 

skirtos lėšos 

konkretiems 

projektams, 

projektinis 

finansavimas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Organizuoti muziejaus kultūrinę veiklą, 

rengti veiklos planus ir ataskaitas, 

organizuoti veiklos sklaidą, vykdyti 

einamąją finansų kontrolę 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus V. Venckuvienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų   



 
 

2 
 

Patikrinti Etninės kultūros 

skyriaus archyvo 

dokumentaciją ir ataskaitų 

teisingumą 

Sausio mėn. V. Venckuvienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Surašytas patikrinimo aktas 

Užtikrinti įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio 

turto apskaitą, viešųjų pirkimų 

organizavimą, patalpų ir inventoriaus 

priežiūrą, taisyklingą naudojimą, užtikrinti 

darbuotojų saugų darbą, organizuoti 

patalpų vidaus ir išorės remonto ir 

priežiūros darbus 
 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus V. Zaksas PKM biudžetas, 

tikslinės 

savivaldybės 

skirtos lėšos 

konkretiems 

projektams 

Kokybiškai įgyvendintos 

suplanuotos veiklos; veiklų 

įgyvendinimas numatytu laiku;  

audito metu nenustatyta esminių 

trūkumų 

Vykdyti viešuosius pirkimus Parengta reikalinga viešųjų 

pirkimų dokumentacija 

Visus metus V. Zaksas  Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Kokybiškai įgyvendintos 

suplanuotos veiklos; veiklų 

įgyvendinimas numatytu laiku; 

audito metu nenustatyta esminių 

trūkumų 

Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo 

procesus 

Įvaldyti skaitmeninę 

apskaitos sistemą „Biudžetas 

VS“ 

Visus metus V. Zaksas Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku    

Vykdyti ūkinės ir finansinės veiklos 

buhalterinę apskaitą, rengti ataskaitas, 

apskaitos dokumentus, registrus, vykdyti 

išankstinę finansų kontrolę, kontroliuoti 

ekonomišką materialinių, darbo ir finansų 

resursų naudojimą, kontroliuoti, kaip 

laikomasi dokumentų ir atsiskaitymų 

forminimo tvarkos 
 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus D. Bakšanskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių 

operacijų, įplaukiančių lėšų, prekių bei 

materialinių vertybių ir piniginių lėšų 

apskaitą 
 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

 

Visus metus D. Bakšanskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku;  audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Įvykdyti turto apskaitos 

dokumentų patikrinimą 

Vasario mėn. D. Bakšanskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Surašytas patikrinimo aktas 
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Muziejaus vykdomų projektų sąmatų ir 

ataskaitų tikrinimas 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus D. Bakšanskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku;  audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo 

procesus 

Tobulinti darbo įgūdžius 

dirbant su apskaitos sistema 

„Biudžetas VS“, konsultuoti 

kitus su šia sistema 

dirbančius darbuotojus 
 

Visus metus D. Bakšanskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku    

Rengti darbo sutartis, pildyti darbo sutarčių 

registravimo žurnalą, formuoti darbuotojų 

asmens bylas 

 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus K. Žygienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį, 

rengti darbuotojų darbo ir atostogų 

grafikus, registruoti siunčiamus ir 

gaunamus dokumentus, sutartis, įsakymus 
 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus K. Žygienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku;  audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Tvarkyti įstaigos archyvą Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus K. Žygienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku    

Optimizuoti įstaigos išteklių valdymo 

procesus 

Konsultuoti darbuotojus, 

dirbančius su dokumentų 

valdymo sistema „Avilys“ 

Visus metus K. Žygienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku    

Priimti, išduoti ir saugoti pinigines lėšas ir 

kasos dokumentus, vykdyti jų apskaitą  

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus R. Sprindienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku;  audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų 

Priimti užmokestį už muziejaus paslaugas, 

parduoti bilietus, išrašyti sąskaitas-faktūras 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus R. Sprindienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Įgyvendintos suplanuotos 

veiklos; veiklų įgyvendinimas 

numatytu laiku; audito metu 

nenustatyta esminių trūkumų   

Teikti lankytojams informaciją apie 

muziejaus paslaugas 

Metiniame plane numatytų 

veiklų įgyvendinimas 

Visus metus R. Sprindienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Lankytojams laiku suteikta 

informacija; lankytojų 

nusiskundimų nebuvimas 
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Pateikti lankomumo ir edukacinių 

programų ataskaitas 

Dokumentų pateikimas Visus metus R. Sprindienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Pateikti veiklos planai ir 

ataskaitos; planai ir ataskaitos 

pateiktos nurodytu laiku 

Pateikti skyriaus veiklos planus ir 

ataskaitas  

Dokumentų pateikimas Visus metus Z. Pikelytė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Pateikti veiklos planai ir 

ataskaitos; planai ir ataskaitos 

pateiktos nurodytu laiku 

Pateikti skyriaus veiklos planus ir 

ataskaitas 

Dokumentų pateikimas Visus metus L. Vilienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Pateikti veiklos planai ir 

ataskaitos; planai ir ataskaitos 

pateiktos nurodytu laiku 

Pateikti skyriaus veiklos planus ir 

ataskaitas 

Dokumentų pateikimas Visus metus A. Šablinskienė    Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Pateikti veiklos planai ir 

ataskaitos; planai ir ataskaitos 

pateiktos nurodytu laiku 

Pateikti skyriaus veiklos planus ir 

ataskaitas 

Dokumentų pateikimas Visus metus S. Grubliauskas Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Pateikti veiklos planai ir 

ataskaitos; planai ir ataskaitos 

pateiktos nurodytu laiku 

PARODŲ ORGANIZAVIMAS 

Parodų salė III a. 

Evaldo Ivanausko paroda „Pašnekesiai su 

Vincu Firinausku“ 

Surengta paroda 2020-07 

2021-07 

Z. Pikelytė LKT, Panevėžio 

miesto 

savivaldybė 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija 

Pristatyti parodą „Lietuvos Laisvės kovos 

Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-osios 

deklaracija ir signatarai“ 

Surengta paroda 2020-02-16 

2020-03-07 

G. Baltuškienė PKM biudžetas, 

20 EUR 

Numatytu laiku pristatyta 

paroda; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Surengti parodą „Atkurtai Lietuvos 

nepriklausomybei 30“ 

Surengta paroda 2020-03-11 

2020-06-11 

E. Jocius Projektinės lėšos -

600 EUR 

 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

Pristatyti parodą ,,Kad nepasikartotų, kad 

niekada nepasikartotų“ 

Surengta paroda 2020-06-14 

2020-09-30 

G. Baltuškienė PKM biudžetas, 

40 EUR 

Numatytu laiku pristatyta 

paroda; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Pristatyti parodą „Išsaugota laisvė“ Surengta paroda 2020-01-07 

2020-02-13 

Z. Pikelytė PKM biudžetas Numatytu laiku pristatyta 

paroda; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 
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Virtualios parodos muziejaus svetainėje 

Parengti parodą „Panevėžio kraštotyros 

muziejui 95 

Parengta paroda 2020-01-13 I. Šimoliūnaitė 

E. Jocius 

Z. Pikelytė 

Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

Parengti parodą „Atkurtai Lietuvos 

nepriklausomybei 30“ 

Parengta paroda 2020-03-11 E. Jocius Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

Parengti parodą, skirtą dailininko 

Kazimiero Naruševičiaus gimimo 

šimtmečiui 

Parengta paroda Kovo mėn. J. Gaidelienė Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

Parengti parodą, skirtą dailininko, 

Panevėžio lėlių teatro įkūrėjo Alberto 

Stepankos 100-sioms gimimo metinėms 

paminėti 

Parengta paroda 2020-11-03 R. Stružienė Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengta paroda; 

nesulaukta esminių neigiamų 

pastabų 

 

KONFERENCIJOS, DISKUSIJOS, FORUMAI 

Surengti forumą-diskusiją, skirtą Juodojo 

kaspino ir Baltijos kelio dienai 

Surengtas renginys 2020-08-23 V. Venckuvienė 

(projekto vadovas), 

E. Jocius,  

 E. Juškienė 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracijos 

lėšos 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Surengti konferenciją „Iš Panevėžio 

praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs 

judėjimai“ 

Surengtas renginys 2020-11 D. Juzėnas (projekto 

vadovas), 

R. Stružienė 

Lietuvos kultūros 

tarybos lėšos 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 
 

SVARBIAUSI (DIDELĖS APIMTIES) MINĖJIMAI IR RENGINIAI 

Surengti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo 

medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo 

ceremoniją 

Surengtas renginys 2020-03-30 V. Vasiliauskaitė 

(projekto vadovas), 

A. Šablinskienė, 

I. Šimoliūnaitė,  

V. Venckuvienė 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracijos 

lėšos 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Surengti renginį „Muziejų naktis“ Surengtas renginys 2020-05-16 A.Astramskas 

(projekto vadovas), 

A. Šablinskienė, 

L. Vilienė, 

R. Stružienė, 

D. Petrulis 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

administracijos 

lėšos 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 
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Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų ir 

Edukacinio centro atidarymas, pristatymas 

visuomenei ir specialistams 

Surengtas renginys 2020 m.  

II pusmetis 

A.Astramskas 

(projekto vadovas), 

V. Venckuvienė,  

Z. Pikelytė,  

A. Šablinskienė,  

I. Šimoliūnaitė 

  

 

KITI RENGINIAI 
 

Sklaidos priemonės ir akcijos, skirtos 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 95-čiui 

Surengtas renginys 2020-01-14/20 L. Bekerė, 

I. Šimoliūnaitė, 

V. Goberienė 

PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Muziejaus dalyvavimas Knygų mugėje Surengtas renginys 2020-02-21 

 

A. Astramskas PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Muziejaus pristatymas renginyje 

„Susitikime penktadienį“ 

Surengtas renginys 2020- 06 V. Goberienė PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Dalyvauti Panevėžio gimtadienio šventėje  Surengtas renginys 2020-09-05 A. Šablinskienė 

(projekto vadovė), 

kiti darbuotojai –

pagal reikalą 

PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Akcija „Uždek žvakutę Panevėžio krašto 

partizanams“ 

Surengtas renginys 2020-10-28 D. Juzėnas, 

G. Baltuškienė 

PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Atminimo vakaras, skirtas dailininko, 

Panevėžio lėlių teatro įkūrėjo Alberto 

Stepankos 100-sioms gimimo metinėms 

paminėti 

Surengtas renginys 2020-11-20 R. Stružienė PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Radinių iš partizano Broniaus Krivicko 

žūties vietos pristatymas 

Surengtas renginys Sausis-vasaris D. Juzėnas PKM biudžetas Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Seminarų ciklas Aukštaitijos regiono 

kultūros ir švietimo darbuotojams „Regionų 

kultūros paveldo ir etninės kultūros 

puoselėjimas ir sklaida“ 
 

Surengtas renginys 2020-10/10 L. Vilienė LKT projektinės 

lėšos 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 
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Dalyvauti Lietuvos valstybės dienos 

rengime – parengti  istorinę medžiagą 

renginio scenarijui 

Parengta ir perduota 

medžiaga 

2020-02 D. Pilkauskas Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės  

dienos minėjime – parengti  istorinę 

medžiagą renginio scenarijui 

Parengta ir perduota 

medžiaga 

2020-03 E. Juškienė Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Dalyvauti Užgavėnių šventės rengime - 

parengti  etnografinę medžiagą renginio 

scenarijui, konsultuoti rengėjus 

Parengta ir perduota 

medžiaga 

2020-02 L. Vilienė Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Dalyvauti Vasarvidžio šventės rengime - 

parengti  etnografinę medžiagą renginio 

scenarijui, konsultuoti rengėjus 

Parengta ir perduota 

medžiaga 

2020-06 V. Vasiliauskaitė Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Dalyvauti Valstybės dienos renginyje – 

pravesti ekskursiją po Panevėžį 

Pravesta ekskursija 2020-07-06 A. Astramskas Finansavimas 

nereikalingas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Parengti ir skaityti paskaitas bei pranešimus 

konferencijose, seminaruose 

Parengti ir perskaityti 

pranešimai, paskaitos 

 

Visus metus Muziejininkai PKM biudžetas, 

apmokamos 

kelionės išlaidos, 

jei to nedaro 

rengėjai 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Rengti choro „Likimai“ koncertus ir 

repeticijas 

Surengtos repeticijos ir 

koncertai 

Visus metus G. Baltuškienė Įvairūs šaltiniai 

pagal poreikį 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Rengti popietes, susitikimus ir kita, skirtus 

bendruomenės užimtumui 

Surengtas renginys Visus metus G. Baltuškienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Rengti popietės, susitikimus ir kita, skirtus 

sporto bendruomenės užimtumui 

Surengtas renginys Visus metus J. Sinickienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys; nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

IŠVYKOS 

Etnografinės, archeologinės, istorinės 

išvykos-ekspedicijos 

Surengtos išvykos Visus metus Istorijos, Etninės 

kultūros, Rinkinių 

apskaitos ir 

saugojimo skyrių 

darbuotojai 

PKM biudžetas, 

pagal galimybes 

padengiamos 

transporto išlaidos 

Surinkta istorinė ir etnologinė 

informacija, eksponatai 
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EDUKACINĖ VEIKLA, SKLAIDA 

Planuojamos naujos edukacinės programos. Temos ir pavadinimai bus patikslinti po tam skirtos diskusijos 

Parengti keturias naujas edukacines 

programas 

Parengtos keturios 

edukacinės programos  

 

2020 m.  

I pusmetis 

A. Šablinskienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku parengtos ir 

pristatytos programos 

 

Parengti keturias naujas edukacines 

programas 

Parengtos keturios 

edukacinės programos  

 

2020 m.  

 pusmetis 

L. Bekerė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku parengtos ir 

pristatytos programos 

 

Parengti keturias naujas edukacines 

programas 

Parengtos keturios 

edukacinės programos  

 

2020 m.  

I pusmetis 

V. Goberienė Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku parengtos ir 

pristatytos programos 

 

Edukacinio centro pristatymas pedagogams 

ir kt.    

Edukacinio centro 

pristatymas 

2020 m. A. Šablinskienė, 

I. Šimoliūnaitė 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Numatytu laiku surengtas 

renginys, nesulaukta esminių 

neigiamų pastabų 

Parengtų edukacinių programų vykdymas 

Šeimų šeštadieniniai edukaciniai 

užsiėmimai  

Pravestos 4 edukacinės 

programos šeimoms 

Visus metus A. Šablinskienė, 

V. Goberienė, 

L. Bekerė, 

G. Baltuškienė, 

L. Vilienė 

PKM biudžetas 50 dalyvių 

Parengtų edukacinių programų vykdymas 

muziejuje 

Pasiekti 8000 programų 

dalyvių skaičių  

 

Visus metus A. Šablinskienė, 

V. Goberienė, 

L. Bekerė, 

G. Baltuškienė, 

L. Vilienė 

Finansavimas 

numatomas iš 

PKM biudžeto 

konkrečioms 

programoms 

8000 dalyvių 

MUZIEJAUS VEIKLOS SKLAIDA 

Renginių plakatų, skrajučių, kitų 

informacinių priemonių  maketavimas ir 

gamyba   

Informacijos priemonių 

gamyba  

Visus metus R. Raziūnaitė Lėšos numatomos 

prie konkrečių 

renginių 

Reikiamu laiku parengtos 

sklaidos priemonės; nesulaukta 

esminių pastabų dėl jų dizaino  

Naujų muziejaus ekspozicijų ir edukacinių 

programų sklaida 

Informacijos priemonių 

sklaida 

Visus metus I. Šimoliūnaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Reikiamu laiku parengtos 

sklaidos priemonės; nesulaukta 

esminių pastabų dėl jų dizaino 

Muziejaus sklaidos dizaino stiliaus plėtra Suprojektuoti nauji 

muziejaus ženklą 

papildantys elementai 

2020 m.  

 

R. Raziūnaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Reikiamu laiku suprojektuoti 

elementai; nesulaukta esminių 

pastabų dėl jų dizaino 
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Renginių plakatų, skrajučių, kitų 

informacinių priemonių  platinimas 

Informacijos priemonių 

sklaida 

Visus metus I. Šimoliūnaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Reikiamu laiku parengtos 

sklaidos priemonės; nesulaukta 

esminių pastabų dėl jų turinio 

Planuojama įvykdyti sklaida:  

TV laidos 5 kartai;  

Radijo laidos 5 kartai;  

50 informacinių pranešimų elektroniniu 

paštu įvairiomis temomis 

Pasiekti suplanuotus 

rodiklius 

Visus metus I. Šimoliūnaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Reikiamu laiku parengtos 

sklaidos priemonės;  nesulaukta 

esminių pastabų dėl jų turinio 

Muziejaus interneto svetainės redagavimas, 

papildymas 

Pasiekti suplanuotus 

rodiklius 

Visus metus I. Šimoliūnaitė 

 

Finansavimas 

nenumatomas 

Reikiamu laiku parengti 

atnaujinimai; nesulaukta 

esminių pastabų dėl jų turinio 

Informacinis leidinys, skirtas edukacinėms 

programoms 

Pasiekti suplanuotus 

rodiklius 

2020 m.  

II ketvirtis 

A. Šablinskienė, 

I. Šimoliūnaitė, 

V. Goberienė, 

L. Bekerė, 

G. Baltuškienė 

PKM biudžetas Numatytu laiku išleistas 

leidinys; nesulaukta esminių 

pastabų dėl jo turinio 

Informacinis leidinys, skirtas Panevėžio 

sporto istorijos ekspozicijai 

Pasiekti suplanuotus 

rodiklius 

2020  

IV ketvirtis 

J. Sinickienė Finansuojamas iš 

Savivaldybės 

sporto programos 

Numatytu laiku išleistas 

leidinys;  nesulaukta esminių 

pastabų dėl jo turinio 
 

TYRIMŲ TEMOS 
 

Vykdyti istorinius tyrimus tema: Panevėžio 

krašto priešistorė 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms. Parengti 

straipsnį „Panevėžio miesto 

Laisvės aikštė ir jos prieigos 

XVII–XIX a., remiantis 

2019 m. archeologiniais 

duomenimis“ 

Visus metus D. Petrulis Finansavimas 

nenumatomas 

Parengta rekonstrukcija; 

esminių pastabų rekonstrukcijai 

nebuvimas 

Vykdyti istorinius tyrimus tema: Panevėžio 

miesto XVI–XIX a. kultūrinis paveldas; 

Panevėžio kraštas nuo 1991 metų iki šių 

dienų 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, 

publikacijoms, parodai 

„Panevėžio krašto 

Visus metus E. Jocius Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 
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atstovai Atkuriamajame 

Seime ir jų veikla“. 
Vykdyti istorinius tyrimus tema: tautos 

Panevėžio mieste 1918–1940 metais 

 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus D. Pilkauskas Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti istorinius tyrimus temomis: 

Inteligentija pokario rezistencinėje 

kovoje. Poetas Bronius Krivickas. 

Panevėžio dramos teatras stalinizmo 

laikotarpiu (1940–1953 m.) 
 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus D. Juzėnas Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti istorinius tyrimus tema: Panevėžio 

kraštas 1953–1990 m.: ekonomika, 

ideologija, švietimas, kultūra 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus E. Juškienė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti istorinius tyrimus tema: Panevėžio 

krašto fotografija. Fotografo Antano 

Patamsio pasitraukimas iš Lietuvos, 

gyvenimas DP stovykloje, įsitvirtinimas 

ir veikla JAV. Panevėžio fotografai 

Algimantas Bandza ir Viktoras Eidukas 
 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus Dr. Z. Pikelytė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti istorinius tyrimus tema: Panevėžio 

sporto istorija: vandens sportas  

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus J. Sinickienė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti etnokultūros tyrimus tema: 

aukštaitiškų pintinių juostų tyrinėjimai 

(tradicija ir jos transformacijos šiandien) 

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus L. Vilienė 

 

Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 

Vykdyti etnokultūros tyrimus tema: 

Panevėžio krašto tautosakos bei 

Etnografijos rinkinių kaupimas ir 

tyrinėjimas   

Rinkti informacinę 

medžiagą  ir eksponatus 

ekspozicijoms, parodoms, 

publikacijoms 

Visus metus V. Vasiliauskaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti tekstai ekspozicijoms, 

parodoms, publikacijoms; 

parengti eksponatų sąrašai 

parodoms ir ekspozicijoms 
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LEIDINIAI, PUBLIKACIJOS 

Parengti parodos  Evaldo Ivanausko 

„Pašnekesiai su Vincu Firinausku“ katalogą 

Parengti ir išleisti 2020 m. Z. Pikelytė Projektinis 

finansavimas 

Išleistas leidinys; esminių 

pastabų leidiniui nebuvimas 

Parengti leidinį „Iš Panevėžio praeities: 

anisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai“ 

Parengti ir išleisti 

konferencijos medžiagą  

2020-11 D. Juzėnas 

(vadovas), 

R. Stružienė 

Projektinis 

finansavimas 

Išleistas leidinys; esminių 

pastabų leidiniui nebuvimas 

Parengti ir paskelbti publikacijas spaudoje 

 

Parengti ir paskelbti 

vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje, interneto 

leidiniuose ne mažiau kaip 

50 publikacijų įvairiomis 

miesto ir krašto praeities 

temomis atitinkančiomis 

tyrimų temas 

Visus metus Istorijos, Etninės 

kultūros, 

Edukacijos ir 

informacijos skyrių 

darbuotojai 

Atskiras 

finansavimas 

nenumatomas 

Publikuoti straipsniai; esminių 

pastabų nebuvimas 

EKSPOZICIJŲ  RENGIMAS 

Tęsti  Panevėžio sporto istorijos 

ekspozicijos rengimą  

Parengti dalį ekspozicijos: 

stendas vandens sportas  

2020 m.  

II pusmetis 

 

E. Jocius (projekto 

vadovas), 

J. Sinickienė,  

D. Pilkauskas, 

Z. Pikelytė, 

S. Kraskauskienė  

Savivaldybės 

skirtos lėšos  

Įrengti numatyti stendai; 

esminių pastabų ekspozicijai 

nebuvimas 

Ekspozicijos „Raudonasis teroras 

Panevėžyje“ įrengimas  

Eksponatų, skaitmeninių jų 

kopijų, informacijos, 

vaizdo- garso medžiagos  

pateikimas ekspozicijos 

dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, jų 

konsultavimas, dalyvavimas 

darbo grupėse 

2020 m. 

I pusmetis 

 

D. Juzėnas 

(projekto vadovas),  

A. Astramskas,  

Z. Pikelytė 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengta ekspozicija; esminių 

pastabų ekspozicijai nebuvimas 

Ekspozicijos „Laiko liftas“ įrengimas Eksponatų, skaitmeninių jų 

kopijų, informacijos, 

vaizdo- garso medžiagos  

pateikimas ekspozicijos 

dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, jų 

2020 m. 

I pusmetis 

 

A. Astramskas 

(projekto vadovas), 

Z. Pikelytė 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengta ekspozicija; esminių 

pastabų ekspozicijai nebuvimas 
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konsultavimas, dalyvavimas 

darbo grupėse 
 

Ekspozicijos „Panevėžio krašto etnografija“ 

įrengimas 

Eksponatų, skaitmeninių jų 

kopijų, informacijos, 

vaizdo-garso medžiagos  

pateikimas ekspozicijos 

dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, jų 

konsultavimas, dalyvavimas 

darbo grupėse 
 

2020 m. 

I pusmetis 

 

L. Vilienė (projekto 

vadovė),  

V. Vasiliauskaitė 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengta ekspozicija; esminių 

pastabų ekspozicijai nebuvimas 

Ekspozicijos „Nuo pirmųjų gyventojų iki 

modernėjančio miesto“ įrengimas 

 

 

 

 

 

Eksponatų, skaitmeninių jų 

kopijų, informacijos, 

vaizdo-garso medžiagos  

pateikimas ekspozicijos 

dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, jų 

konsultavimas, dalyvavimas 

darbo grupėse 
 

2020 m. 

I pusmetis 

 

D. Petrulis 

(projekto vadovas),  

A. Astramskas,  

E. Jocius 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengta ekspozicija; esminių 

pastabų ekspozicijai nebuvimas 

Ekspozicijos „Panevėžys nacių ir sovietų 

okupacijos metais“  

Eksponatų, skaitmeninių jų 

kopijų, informacijos, 

vaizdo-garso medžiagos  

pateikimas ekspozicijos 

dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, jų 

konsultavimas, dalyvavimas 

darbo grupėse 
 

2020 m. 

I pusmetis 

 

E. Juškienė 

(projekto vadovė), 

D. Juzėnas 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengta ekspozicija;  esminių 

pastabų ekspozicijai nebuvimas 

Edukacinių klasių įrengimas Eksponatų skaitmeninių 

kopijų, informacijos, 

vaizdo- garso medžiagos  

pateikimas edukacinių 

klasių dizaino ir baldų 

rengėjams/gamintojams, 

 jų konsultavimas, 

dalyvavimas darbo grupėse 
 

2020 m. 

I pusmetis 

 

A. Šablinskienė 

(projekto vadovė), 

V. Goberienė,  

L. Bekerė, 

 

ES projekto 

finansavimas 

Įrengtos trys edukacinės klasės;  

esminių pastabų klasėms 

nebuvimas 
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EKSPONATŲ APSKAITA, SAUGOJIMO SĄLYGŲ GERINIMAS, RESTAURAVIMAS 

Vykdyti Rinkinių komisijos darbą Surengti ne mažiau kaip 5 

Rinkinių komisijos 

posėdžius 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Surengti 5 posėdžiai; parengti 

posėdžių protokolai su priedais 

(duomenys apie naujai priimtų 

eksponatų įvertinimą ir seniau 

priimtų eksponatų pervertinimą) 

Vykdyti pirminę eksponatų apskaitą  

 

Į Gaunamų eksponatų 

knygą surašyti Rinkinių 

komisijos priimtus 

eksponatus (ne mažiau kaip 

iš 85-ių Eksponatų 

priėmimo aktų) 

Visus metus A. Kriovienė, 

R. Stružienė 

Finansavimas 

nenumatomas 

Surašyti eksponatus į GEK 

knygą iš ne mažiau kaip 85-ių 

Eksponatų priėmimo aktų  

 

 

Vykdyti eksponatų judėjimo apskaitą Eksponatų pirkimo, 

eksponatų panaudos 

sutarčių pildymas; 

dokumentacijos (išduodant 

eksponatus laikinam 

saugojimui, 

restauratoriams) vedimas 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Tikslus sutarčių pildymas, 

tikslus eksponatų judėjimo 

apskaitos dokumentacijos 

vedimas 

Rengti naujų eksponatų priėmimo-

perdavimo aktus 

Surašyti eksponatų 

priėmimo nuolatiniam 

saugojimui aktus 

Visus metus Visi skyrių 

darbuotojai 

Finansavimas 

nenumatomas 

Kokybiškai surašyti priėmimo 

aktai nurodytam eksponatų 

skaičiui 

Eksponatų inventorinimas mokslinėse knygose 

Vykdyti archeologijos rinkinio 

inventorinimą 

Suinventorinti 350 

eksponatų  

Visus metus D. Petrulis Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 350 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Knygų rinkinio inventorinimą Suinventorinti 100 

eksponatų 

Visus metus E. Juškienė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 100 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Periodikos, Daiktų, Dokumentų  

rinkinių inventorinimą 

Suinventorinti 200 

eksponatų 

Visus metus D. Pilkauskas Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 200 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Fotografijų rinkinio inventorinimą Suinventorinti 350  

eksponatų 

Visus metus Z. Pikelytė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 350 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 
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Vykdyti Etnografijos rinkinio inventorinimą Suinventorinti 150 

eksponatų 

Visus metus V. Vasiliauskaitė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 150 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Etnografijos rinkinio inventorinimą Suinventorinti 70 eksponatų Visus metus L. Vilienė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 70 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Daiktų, Meno ir Dokumentų 

rinkinių inventorinimą 

Suinventorinti 200 

eksponatų 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 200 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Pagalbinio rinkinio inventorinimą Suinventorinti 200 

eksponatų 

Visus metus A. Kriovienė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 200 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti Dokumentų rinkinio inventorinimą Suinventorinti 230 

eksponatų 

Visus metus R. Stružienė Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 230 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Vykdyti  numizmatikos rinkinio 

inventorinimą 

Suinventorinti 50 eksponatų Visus metus D. Juzėnas Finansavimas 

nenumatomas 

Suinventorinti 50 eksponatų; 

neturėti esminių pastabų dėl 

inventorinimo kokybės 

Pildyti eksponatų kartoteką  Bendrą eksponatų kartoteką 

papildyti ne mažiau kaip 

700 kortelių 

Visus metus A. Kriovienė 

 

 

Finansavimas 

nenumatomas 

Surašyta ne mažiau kaip 700 

kortelių 

Pildyti eksponatų kartoteką Archeologijos rinkinio 

kartoteką papildyti ne 

mažiau kaip 180 kortelių 

Visus metus R. Stružienė Finansavimas 

nenumatomas 

Surašyta ne mažiau kaip 180 

kortelių 

Rinkinių tikrinimas (numatomos tikrinti eksponatų grupės, perimami rinkiniai): 

Patikrinti ir perduoti Dokumentų rinkinį Surašyti patikrinimo 

protokolą ir surašyti 

eksponatų sąrašą 

Visus metus J. Gaidelienė, 

R. Stružienė 

Finansavimas 

nenumatomas 

Užpildyti patikrinimo 

dokumentus 

Tęsti Meno rinkinio patikrinimą Patikrinti ne mažiau kaip 

250 eksponatų 

Visus metus J. Gaidelienė, 

R. Stružienė 

Finansavimas 

nenumatomas 

Užpildyti patikrinimo 

dokumentus 

Tęsti Etnografijos rinkinio tikrinimą ir 

perdavimą 

Patikrinti ne mažiau kaip 

500 eksponatų 

Visus metus J. Gaidelienė,  

V. Vasiliauskaitė 

Finansavimas 

nenumatomas 

Patikrinti ne mažiau kaip 500 

eksponatų; užpildyti 

patikrinimo dokumentus 

Vykdyti Restauravimo tarybos veiklą Surengti ne mažiau kaip 2 

posėdžius  

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Surengti ne mažiau kaip 2 

posėdžiai; užpildyti posėdžių 
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dokumentai 

Vykdyti pagrindinio fondo sunykusių ir 

tolesniam saugojimui netinkančius 

eksponatų nurašymo procedūrą  

Įvertinti ne mažiau kaip 20 

eksponatų būklę ir priimti 

sprendimą dėl jų nurašymo 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertinta 20 eksponatų būklė; 

parengta eksponatų nurašymui 

reikalinga dokumentacija 

Restauravimas, konservavimas, stabilizavimas 

Restauravimo-konservavimo darbų sąlygų 

pagerinimas 

Edukacinio restauravimo 

centro įrangos montavimo 

priežiūra, reikalingų 

medžiagų ir priemonių 

įsigijimas  

Visus metus 

 

S. Grubliauskas 

 

ES projektas Įrengtas Edukacinis 

restauravimo centras 

Vykdyti eksponatų restauravimą Restauruoti 3 eksponatus Visus metus 

 

Ž. Mileris 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Restauruoti 3 eksponatai; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Vykdyti eksponatų restauravimą Restauruoti 1 eksponatą Visus metus 

 

B. Kaziukonienė Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Restauruotas 1 eksponatas; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Vykdyti eksponatų restauravimą Restauruoti 1 eksponatą Visus metus 

 

S. Grubliauskas 

 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Restauruotas 1 eksponatas; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Vykdyti eksponatų konservavimą  Konservuoti 15 eksponatų Visus metus 

 

Ž. Mileris 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Konservuoti 15 eksponatų; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Vykdyti eksponatų konservavimą  Konservuoti 8 eksponatus Visus metus 

 

S. Grubliauskas Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Konservuota 8 eksponatai; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Vykdyti eksponatų konservavimą  Konservuoti 160 eksponatų Visus metus 

 

B. Kaziukonienė 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Konservuoti 160 eksponatų; 

užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Suteikti eksponatams ekspozicinę išvaizdą Suteikti ekspozicinę 

išvaizdą 20 eksponatų 

Visus metus 

 

S. Grubliauskas 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Suteikta ekspozicinė išvaizda 20 

eksponatų; užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Suteikti eksponatams ekspozicinę išvaizdą Suteikti ekspozicinę 

išvaizdą 20 eksponatų 

Visus metus 

 

Ž. Mileris 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Suteikta ekspozicinė išvaizda 20 

eksponatų; užpildyta reikalinga 

dokumentacija 
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Stabilizuoti eksponatų būklę  Stabilizuoti 30 eksponatų 

būklę 

Visus metus 

 

Ž. Mileris 

 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Stabilizuota 30 eksponatų 

būklė; užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Stabilizuoti eksponatų būklę Stabilizuoti 50 eksponatų 

būklę 

Visus metus 

 

S. Grubliauskas Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Stabilizuota 50 eksponatų 

būklė; užpildyta reikalinga 

dokumentacija 

Gaminti eksponatų saugojimo priemones pagaminti 250 saugojimo 

priemonių (dėžutės, vokai) 

Visus metus 

 

S. Grubliauskas Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Siektini rezultatai: pagaminta 

250 saugojimo priemonių 
 

Esant poreikiui, paruošti eksponatus 

transportavimui, vykdyti rinkinių perkėlimą 

į naujas saugyklas 
 

Dalyvauti rinkinių 

perkėlime 

Visus metus 

 

S. Grubliauskas,  

Ž. Mileris,  

B. Kaziukonienė 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Perkelti suplanuoti rinkiniai 

Dalyvauti kilnojamųjų kultūros vertybių 

restauratorių atestacijoje, įgyti kvalifikacinę 

kategoriją 

Įgyta kvalifikacinė 

restauratoriaus kategorija 

Iki 2021 m.  S. Grubliauskas  

 

Numatoma iš PKM 

biudžeto finansuoti 

kelionės išlaidas ir 

reikalingų 

dokumentų 

parengimo išlaidas 

Įgyta kategorija 

Eksponatų saugojimas, priežiūra, apskaita 

Tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas Numatoma tikrinti saugyklų 

ir ekspozicijų būklę bei oro 

sąlygas sezoninių permainų 

metu, vykdyti nuolatinę 

priežiūrą. Rinkinių 

saugyklose 2 kartus, 

ekspozicijose 6 kartus per 

metus  

Visus metus 

 

Ž. Mileris (projekto 

vadovas), 

J. Gaidelienė, 

S. Grubliauskas, 

B. Kaziukonienė 

 

Finansavimas 

nenumatomas 

Patikrinimų kiekis; užpildyta 

dokumentacija 

Tvarkyti turimus eksponatų rinkinius: 

dokumentacijos pildymas, paieška, 

išdavimas, eksponatų pakavimas, švaros ir 

tvarkos palaikymas 
 

Patenkinamos saugojimo 

sąlygos, eksponatų 

išdavimas numatytu laiku 

Visus metus 

 

Visi rinkinių 

saugotojai 

Finansavimas iš 

PKM biudžeto 

Patenkinama būklė; užpildyta 

dokumentacija; suteiktos 

kokybiškos paslaugos fondų 

lankytojams 

Eksponatų skaitmeninimas 

Skaitmeninti Knygų rinkinio eksponatus Suskaitmeninti 50 

eksponatų 

Visus metus E. Juškienė Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 50 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 50 aprašų 
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Skaitmeninti Daiktų ir dokumentų rinkinio 

eksponatus 

Suskaitmeninti 50 

eksponatų 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 50 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 30 aprašų 
 

Skaitmeninti Etninės kultūros archyvo 

dokumentus 

Suskaitmeninti 50 

dokumentų 

Visus metus L. Vilienė Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 50 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 50 aprašų 

Skaitmeninti Skaitmeninio archyvo 

dokumentus 

Suskaitmeninti 100 

dokumentų 

Visus metus E. Jocius Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 100 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 100 aprašų 

Skaitmeninti Numizmatikos rinkinio 

eksponatus 

Suskaitmeninti 20 

eksponatų 

Visus metus  D. Juzėnas Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 20 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 20 aprašų 

Skaitmeninti Etnografijos rinkinio  

eksponatus  

Suskaitmeninti 50 

dokumentų 

Visus metus V. Vasiliauskaitė Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 50 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 50 aprašų 

Skaitmeninti Archeologijos rinkinio 

eksponatus 

Suskaitmeninti 30 

dokumentų 

Visus metus D. Petrulis Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 30 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 30 aprašų 

Skaitmeninti Periodikos rinkinio eksponatus Suskaitmeninti 70 

dokumentų 

Visus metus D. Pilkauskas 

 

Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 70 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 70 aprašų 

Skaitmeninti Dokumentų rinkinio 

eksponatus 

Suskaitmeninti 120 

dokumentų 

Visus metus R. Stružienė Finansavimas 

nenumatomas 

LIMIS sistemoje paskelbta 120 

vaizdų; LIMIS sistemoje 

paskelbta 120 aprašų 
 

Eksponatų vertinimas 

Naujai priimamų eksponatų įvertinimas 

tikrąja verte 

Įvertinti tikrąja verte visus 

naujai priimamus 

eksponatus 

Visus metus Rinkinių saugotojai Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertinti visi naujai priimami 

eksponatai; parengti vertinimo 

dokumentai 
 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Archeologijos rinkinyje 

  

Tikrąja verte pervertinti 350 

eksponatų 

Visus metus D. Petrulis Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 
 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Knygų rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 300 

eksponatų 

Visus metus E. Juškienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 
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Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Fotografijos rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 800 

eksponatų 

Visus metus Z. Pikelytė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Fotografijos pagalbiniame 

rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 400 

eksponatų 

Visus metus E. Jocius Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Numizmatikos rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 200 

eksponatų 

Visus metus D. Juzėnas Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Etnografijos rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 350 

eksponatų 

Visus metus V. Vasiliauskaitė  Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte vinilines plokšteles  Tikrąja verte pervertinti 100 

eksponatų 

Visus metus L. Vilienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Daiktų ir dokumentų rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 

1000 eksponatų 

Visus metus J. Gaidelienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Periodikos rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 800 

eksponatų 

Visus metus D. Pilkauskas Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Gamtos rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 600 

eksponatų 

Visus metus V. Goberienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Pagalbiniame rinkinyje 

Tikrąja verte pervertinti 800 

eksponatų 

Visus metus A. Kriovienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

Pervertinti tikrąja verte ankščiau priimtus 

eksponatus Dokumentų, Meno rinkiniuose 

Tikrąja verte pervertinti 600 

eksponatų 

Visus metus R. Stružienė Finansavimas 

nenumatomas 

Įvertintas suplanuotas 

eksponatų kiekis; parengti 

vertinimo dokumentai 

DARBUOTOJŲ, EKSPONATŲ IR INVENTORIAUS PERKĖLIMAS Į REKONSTRUOTAS PATALPAS 

Darbuotojų ir inventoriaus perkėlimas į 

rekonstruotas ir kitas patalpas 

Restauravimo ir 

konservavimo skyriaus 

darbuotojų ir inventoriaus 

perkėlimo organizavimas 

2020 m.  

II pusmetis 

V. Zaksas PKM lėšos Atliktas darbuotojų ir 

inventoriaus perkėlimas 
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Edukacijos ir informacijos 

skyriaus darbuotojų ir 

inventoriaus perkėlimo 

organizavimas 

2020 m.  

II pusmetis 

V. Zaksas PKM lėšos Atliktas darbuotojų ir 

inventoriaus perkėlimas 

Dalies Istorijos skyriaus 

darbuotojų ir inventoriaus 

perkėlimo organizavimas 

2020 m.  

II pusmetis 

V. Zaksas PKM lėšos Atliktas darbuotojų ir 

inventoriaus perkėlimas 

Dalies Archeologijos rinkinio perkėlimas į 

seną saugyklą 

Perkeltas rinkinys 2020 m.  

II pusmetis 

V. Zaksas, 

D. Petrulis 

PKM lėšos Įvykdytas perkėlimas 

KITA VEIKLA 

Tvarkyti Etninės kultūros skyriaus archyvą  Apskaitos dokumentų 

pildymas, vaizdo ir garso 

įrašų šifravimas 

Visus metus 

 

L. Vilienė Finansavimas 

nenumatomas 

Iššifruotų vaizdo ir garso įrašų 

kiekis 70 valandų; iššifruotos 

medžiagos kiekis 120 melodijų 

ir tekstų vienetų 

Tvarkyti Panevėžio kraštotyros muziejaus 

skaitmenį archyvą 

Apskaitos dokumentų 

pildymas, archyvo 

papildymas skaitmeniniais 

dokumentais, jų aprašymas 

ir išdavimas naudotojams 

Visus metus 

 

E. Jocius Finansavimas 

nenumatomas 

Į archyvą priimtų bylų kiekis 90 

vnt.; suformuotų (sutvarkytų) 

bylų kiekis 100 vnt.; aprašytų 

dokumentų bylose kiekis 500 

vnt. 
Skaitmeninti (skenuoti) dokumentus, 

nuotraukas ir kt. 

Nuskenuoti reikiamus 

dokumentus 

Visus metus E. Jocius Finansavimas 

nenumatomas 

Nuskenuotų dokumentų kiekis 

1000 vnt. 

Eksponatų, eksponuojamų Panevėžio sporto 

istorijos ekspozicijoje V. Variakojo sporto 

komplekse ir Cido arenoje surašymas į 

priėmimo ar skolinimo aktus  

Surašyti į aktus 300 

eksponatų   

Visus metus 

 

J. Sinickienė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengti dokumentai 

 

 

Identifikuoti iki 2016 m. Panevėžio sporto 

istorijos ekspozicijoje V. Variakojo sporto 

komplekse deponuotus PKM eksponatus  

Parengti eksponatų sąrašą 2020 m.  

I pusmetis 

J. Sinickienė Finansavimas 

nenumatomas 

Parengtas dokumentas 

 

Teikti konsultacijas ne muziejaus 

darbuotojams įvairiais klausimais 

Ne mažiau 100 konsultacijų 

per metus 

Visus metus 

 

Visi muziejaus 

darbuotojai pagal 

savo kompetenciją 

Finansavimas 

nenumatomas 

Suteiktų konsultacijų skaičius; 

užpildytas konsultacijų žurnalas  

Miesto vaizdų, renginių, įvykių, muziejaus 

renginių, eksponatų ir kitų muziejaus veiklai 

reikalingų eksponatų fotografavimas 

Pateikti PKM 

skaitmeniniam archyvui 

mažiau kaip 2000 

skaitmeninių dokumentų  

Visus metus 

 

G. Kartanas Finansavimas 

nenumatomas 

Pateiktas skaitmeninių 

dokumentų kiekis  
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Skaitmeninių dokumentų perrašymas į 

reikalingas laikmenas ir perdavimas 

muziejaus darbuotojams 

Perrašyti visus muziejaus 

poreikiams reikalingus 

skaitmeninius dokumentus 

Visus metus 

 

G. Kartanas Finansavimas 

nenumatomas 

Perrašyti reikalingi dokumentai; 

pagristų nusiskundimų 

nebuvimas 

Skaitmeninių dokumentų atrinkimas pagal 

užduotus parametrus 

atrinkti visus reikalingus 

skaitmeninius dokumentus 

Visus metus 

 

G. Kartanas Finansavimas 

nenumatomas 

Atrinkti reikalingi skaitmeniniai 

dokumentai; pagristų 

nusiskundimų nebuvimas 

ES finansuojamas projektas „Kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas naudojant inovacijas“ 

Projekto „Kultūrinio tarpvalstybinio 

paveldo populiarinimas naudojant 

inovacijas“ vykdymas 

Įgyvendinti 2020 m. 

numatytas  veiklas 

Visus metus 

 

A. Šablinskienė 

(projekto vadovo 

pavaduotoja) 

Projektinis 

finansavimas 

Įvykdytos suplanuotos veiklos; 

pagristų projekto partnerių 

nusiskundimų nebuvimas 

_________________________ 

 

 


