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2016
M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai)

Pravesti keturis muziejaus 2016 m. vasario 12 d.
tarybos posėdžius
NUTARTA:
1. Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių veiklą vykdyti remiantis 2016 m. veiklos
planu.
2. Kupiškio etnografijos muziejaus 2016 m. veiklos
planą iki vasario 16 d. išsiųsti Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijai.
3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijai
siūlyti iki 2016 m. rugsėjo 28 d. į biudžetinių
įstaigų kalendorinių metų biudžetą įtraukti eilutes:
inventoriaus įsigijimas virš 1000 eurų, projektų
finansavimas.
4. Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių veiklą vykdyti vadovaujantis 2016 m.
biudžetu.

V. Aleknienė

V. Aleknienė

V. Aleknienė

V. Aleknienė

5. Įpareigoti Kupiškio etnografijos muziejaus V. Aleknienė
muziejininkus iki metų kiekvieno mėnesio Muziejininkai
paskutinės
dienos
parengti
individualios
muziejinės veiklos sekančio mėnesio planus.

6. Įpareigoti Kupiškio etnografijos muziejaus V. Aleknienė
muziejininkus iki mėnesio paskutinės dienos Muziejininkai
parengti kiekvieno praėjusio mėnesio individualios
muziejinės veiklos plano ataskaitą.
2016 m. liepos 4 d. Nr. 2
NUTARTA:
1. Muziejininkei Miglei Zakarauskaitei iki 2016 m.
liepos 30 d. parengti Kupiškio etnografijos
muziejaus veiklos apklausos anketas, jas pateikti
internetinėje
svetainėje
www.etnografijosmuziejus.lt .
2. Muziejininkei Donatai Jutkienei iki 2016 m.
rugsėjo 1 d. sudaryti Kupiškio etnografijos
muziejuje 2017 m. planuojamų rengti parodų
planą.
3. Vadovaujantis apklausos anketomis muziejininkei
Miglei Zakarauskaitei iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
parengti Kupiškio etnografijos muziejaus veiklos
analizę.
4. Muziejininkei Irmai Šemetaitei iki 2016 m.
numatytos datos parengti LKT projektą „Vaško
dvarelis su šimtu langelių“.
5. Direktorei Violetai Aleknienei dėl Uoginių amatų
centrui reikalingo etato skyrimo klausymą įtraukti į
muziejaus 2017 m. perspektyvinę veiklos
programą ir pateikti Kupiškio rajono savivaldybės
tarybai.
2016 m. balandžio 7 d.

NUTARTA:
1. Kiekvienam muziejininkui suinventorinti iki 2016
m. gruodžio 28 d. apie 150 eksponatų.
2. 2016 m. rugsėjo 13-14 d. muziejininkėms A.
Jonušytei ir M. Zakarauskaitei dalyvauti LIMIS
mokymo programoje „Darbo su Lietuvos integralia
muziejų informavimo sistema (LIMIS) pagrindai“.
3. LIMIS centro vedėjai D. Mukienei iki 2016 m.
gegužės 30 d. pateikti informacinį raštą „Dėl
LMISC LIMIS“ muziejininkių atvykimo.
4. Direktorei V. Aleknienei iki 2016 m. balandžio 20
d. muziejaus 2015 m. veiklos ataskaitą pateikti
Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
5. Muziejininkei M. Zakarauskaitei muziejaus 2015
m. veiklos ataskaitą iki 2016 m. gegužės 2 d.
patalpinti
elektroninėje
svetainėje
www.etnografijosmuziejus.lt.
6. Lietuvos muziejų kelią „Dvarų kultūros
atspindžiai“ organizuoti pagal sudarytą Kupiškio
etnografijos muziejaus veiklos programą.
2016 m. rugsėjo 2 d.
NUTARTA:
1. Muziejininkams Lietuvos kultūros tarybai iki 2016
m. rugsėjo 30 d. parengti ir išsiųsti šiuos projektus:

„Dailininkės V. Šleivytės vardo mokinių kūrybos paroda- J. Knizikevičienė
konkursas“;
„Dešimt metų besileidžianti baltų genčių šviesa“;
J. Knizikevičienė
„A. Petrausko muziejaus ekspozicijų atnaujinimas D. Jutkienė

įdiegiant interaktyvias paslaugas“;
„Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų
dešimtmečių menininkų kūryboje;
„Meno aukštybių siekiančioji“ (dedikuota aktorei Unei
Babickaitei);
„Saulė kyla ir leidžiasi Baltų genčių žemių piliakalnių
viršūnėse“;
„Skapiškis. Naujausi gamtos ir istorijos puslapiai“;
„Kupiškio žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“;
„Žymiausiam pasaulio semiotikui Algirdui Juliui Greimui100“;
„Nusipelnęs mokytojas, vargonininkas, vertėjas-Balys
Kašponis;
„Lietuviškosios
ateities
garantas-sugebėjimas
bet
kokiomis istorinėmis sąlygomis išsaugoti valstybę“
(dedikuota A. J. Greimui);
„Rūbai dabina, rūbai gadina“;
„Spalvingi tautinių drabužių deriniai-lyg gyva mūsų
Lietuva“;
2. Kupiškio rajono tarybai iki 2016-10-01 teikti raštą
„Dėl papildomų lėšų skyrimo eksponatų
restauravimui“.

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

D. Jutkienė
V. Aleknienė
V. Aleknienė
A.Jonušytė
A.Jonušytė
V. Aleknienė
V. Aleknienė
V. Aleknienė

K. Jokimienė
K. Jokimienė
G. Zuozienė
V. Aleknienė

Parengti muziejaus vidaus Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių V. Aleknienė
tvarką
reglamentuojančius padalinių 2016 m. veiklos planas, 2016-01-10;
dokumentus.
Laukminiškių kaimo muziejaus 2016 m. veiklos planas, J. Knizikevičienė
2016-01-10;

Veronikos Šleivytės paveikslų galerijos 2016 m. veiklos
planas, 2016-01-10;
Adomo Petrausko muziejaus 2016 m. veiklos planas,
2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių muziejininkų 2016 m. kvalifikacijos kėlimo
planas, 2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus 2016-2017 m.
restauravimo ir prevencinio konservavimo planas, 201601-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių 2016-2017 m. viešųjų ryšių planas, 2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių veiklos aptarimo ir vertinimo 2016-2017 m.
veiklos planas, 2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių ekspozicijų atnaujinimo 2016-2017 m. veiklos
planas, 2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių 2016-2020 metų eksponatų vertinimo planas,
2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus 2016 m. rinkinių
komisijos planas, 2016-01-10;
Kupiškio etnografijos muziejaus Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 2016-2018 m.
planas, 2016-01-20;
Kupiškio etnografijos muziejaus kultūros vertybių
evakavimo darbų planas ekstremalių situacijų ir ginkluotų
konfliktų atvejais, 2016-01-20;
Viešųjų pirkimų 2016 m. veiklos planas, 2016-03-15;

J. Knizikevičienė
I.Šemetaitė
V. Aleknienė

G. Zuozienė

M.Zakarauskaitė
V. Aleknienė

D. Jutkienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė
V. Aleknienė

G. Zuozienė

V. Aleknienė

Muziejaus muziejininkų pareiginių nuostatų pakeitimas, V. Aleknienė
2016-06-30;
Muziejaus dokumentacijos planas, 2016-03-30;
R. Baltuškienė
Muziejaus ir jo struktūrinių padalinių etikos kodeksas, V. Aleknienė
2016-09-30;
Muziejaus 2016 m. muziejinės veiklos ataskaita Kupiškio V. Aleknienė
rajono savivaldybei, Lietuvos kultūros tarybai, 2016-0215.
3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Parengti
neterminuotas
sutartis:
Kupiškio
trečias
narių
universitetas
„TAU“
ir
Kupiškio
etnografijos
muziejus.
Kupiškio
etnografijos
muziejus
ir
Kupiškio
technologijų
ir
verslo
mokykla.
Asociacija Žiemių pradas
„Simkala“
ir
Kupiškio
etnografijos muziejus.
Rokiškio rajono Panemunėlio
miestelio bendruomenė ir
Kupiškio
etnografijos
muziejus.
Pagal galimybes parengti
bendradarbiavimo sutartis su
švietimo
ir
kultūros

Kupiškio trečias narių universitetas „TAU“ ir Kupiškio V. Aleknienė
etnografijos muziejus, 2016 m. sausio mėn.

Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio technologijų ir V. Aleknienė
verslo mokykla, 2016-12-10.

Neparengta.

Neparengta.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro ir Kupiškio V. Aleknienė
etnografijos muziejus, 2016-02-24.
Kėdainių rajono Truskavos kultūros centras ir Kupiškio V. Aleknienė

įstaigomis, kurios nebuvo etnografijos muziejus, 2016-09-09.
numatytos veiklos plane.
Vilniaus Kupiškėnų klubas ir Kupiškio etnografijos V. Aleknienė
muziejus, 2016-12-05.
Rokiškio krašto muziejaus Obelių laisvės istorijos kovų V. Aleknienė
muziejus ir Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-12-15.
4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)

Parengti projektai ir gautos „Kupiškis. Naujausi moksliniai tyrinėjimai“ (monografijos
finansinės lėšos.
leidyba) LKT 4600 eurų, 2016 m.;
„Visi keliai veda kupiškėnų šeškoturgin“ LKT 1500 eurų,
2016 m.;
„Dailininkės Veronikos Šleivytės kūrybos darbų
restauravimas“ I d. LKT 10 100 eurų, 2016 m.;
Profesionalaus meno dailininkų pleneras „Kupiškio krašto
dvariškių kultūrinė erdvė“. Negautos finansinės lėšos,
2016 m.;
Balys Kašponis „Atsiminimai“. Negautos finansinės lėšos,
2016 m.;
„Rūbai dabina, rūbai gadina“. Negautos finansinės lėšos,
2016 m.;
„Baltų genčių šviesa“ LKT 2000 eurų, 2016 m.;
„Vaško dvarelis su šimtu langelių“. Negautos finansinės
lėšos.
Ne pagal planą parengti „Mes baltai“. Kupiškio rajono savivaldybės tautinioprojektai LKT ir kitiems pilietinio ugdymo projektų fondas 2000 eurų, 2016 m.;
fondams.
„Adomynės širdis-pono Adomo dvaras“ 900 eurų, 2016
m.;
„Kupiškio krašto žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties
sąsajos“ LKT 4400 eurų, 2016 m.;
„Seserų Glemžaičių tradicinių lietuviškų drabužių ir jų
priedų rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje“ LKT

A.Jonušytė
V. Aleknienė
G. Zuozienė
D. Jutkienė

V. Aleknienė
K. Jokimienė
J. Knizikevičienė
I. Šemetaitė
J. Knizikevičienė
V. Aleknienė
A.Jonušytė
G. Zuozienė

10 000 eurų, 2016 m.
„Interaktyvių paslaugų įdiegimas Kupiškio etnografijos D. Jutkienė
muziejuje“ LKT 8000 eurų, 2016 m.
5. Kiti darbai

Kartu su Kupiškio rajono
nevyriausybinėmis
organizacijomis
parengti
projektus.

Kartu su liaudies meno studija „Židinys“ parengtas ir V. Aleknienė
įgyvendintas projektas „Adomynės dvaro lobiai“ 500
eurų,
2016 m.;
Kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos V. Aleknienė
Kupiškio skyriumi parengtas ir įgyvendintas projektas
„Rytų Aukštaitija: Bunkerių paslaptis atskleidus“ 500
eurų, 2016 m.

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas

1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)

Įsigyti eksponatus:
Tautodailininko L. Perekšlio
skulptūros (apie 10 vnt.)
Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centro Alizavos
padalinys (perimti apie 150
eksponatų).
Domo Vaitkūno archyvas
(apie 120 eksponatų).
Mokytojo,
vargonininko,
savanorio Balio Kašponio
archyvas (apie 90 eksponatų).
Vadovaujantis
rinkinių
komisijos 2016 m. veiklos
planu vesti posėdžiai.

Nedovanojo, 2016 m.

G. Zuozienė

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Alizavos G. Zuozienė
padalinys muziejui perdavė 142 buities-etnografijos
eksponatus, 2016 m.
Buvusio Kupiškio valsčiaus viršaičio Domo Vaitkūno A.Jonušytė
artimieji perdavė 120 eksponatų, 2016 m.
Buvusio kupiškėno, savanorio, mokytojo, vargonininko G. Zuozienė
Balio Kašponio sūnus Rimtautas Kašponis perdavė 90 V. Aleknienė
eksponatų, 2016 m.
1.Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių išskirtinę, etninę, istorinę, mokslinę vertę
turinčių kultūros vertybių 2016-02-04.
2016-02-02 Nr. 1
NUTARTA

1.Iki 2016 m. kovo 30 d. pažymėti numatytu ženklu visas
Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių išskirtinę etninę, istorinę, mokslinę, meninę
vertę turinčias kultūros vertybes 2016-03-30.
2.Iki 2016 m. kovo 15 d. sudaryti Kupiškio etnografijos
muziejaus ir jo struktūrinių padalinių išskirtinę, istorinę,
mokslinę, meninę vertę turinčių kultūros vertybių sąrašą,
evakavimui.
2.Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus eksponatų
atrinkimo restauravimui ir konservavimui, 2016-03-04
Nr. 2
NUTARTA
1.Atrinkti ir pateikti iki 2016-04-30 LDK P. Gudyno
restauravimo centrui 20 kritiškiausios būklės ir didžiausią
meninę vertę turinčius V. Šleivytės paveikslus (sąrašas
pridedamas).
3. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus eksponatų I ir II
ketvirčiais gautų eksponatų tikrosios vertės nustatymo ir
paskirstymo, 2016-07-01 Nr. 3
NUTARTA
1.Į Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinius įtraukti I
ketvirčio 315 eksponatų: 137 eksponatus, į Fotografijos
(F) rinkinį 148 eksponatus, į Buities etnografijos (BE)
rinkinį 7 eksponatus; į Filokartijos (FL) rinkinį 17
eksponatų, į Meno (M) 1 eksponatą, į Kitų (KT) rinkinį 5
eksponatus.
2.Į Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinį II ketvirčio
įtraukti 69 eksponatus: Raštijos (R) 64 eksponatus, į
Fotografijos (F) 5 eksponatus.
3.Tikrąja verte įvertinti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. į

G. Zuozienė

G. Zuozienė

D. Jutkienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinį įtrauktus I ir II
ketvirtyje surinktus eksponatus.
4.Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus eksponatų
saugojimo sąlygų 2016-08-09 Nr.4
NUTARTA
1.Iki 2016 spalio 30 d. įsigyti muziejaus saugyklų
mikroklimatą renkantį drėgmės surinktuvą, langų ir durų
tinklelius, minkštinto mikolentinio popieriaus.
2.Teikti išvadas Kupiškio rajono savivaldybei apie
muziejaus saugyklose saugomų muziejinių vertybių būklės
gerinimą.
5.Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus formavimo, naujų
eksponatų formavimo kriterijų, šifrų nustatymo 2016-0823.
NUTARTA
1.Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūriniams
padaliniams, sudaryti rinkinius vadovaujantis kriterijais:
etnografiškumas (iki XX a. III deš. pab.) tam tikro regiono
buities, tradicijų ir papročių atskleidimas, kriteriškumas,
Kupiškio istorinės ir dabartinės teorinės ribos, išskirtinės
materialinės kultūros vertybės, turinčios ypatingą
kultūrinę, istorinę, mokslinę vertę, jau turimų identiškų
materialinių vertybių kiekio ribojimo.
2.Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių
padalinių vertinti eksponatus vadovaujantis šiais
kriterijais: būkle, autentiškumu, datavimu, moksline verte,
komplektiškumu.
3.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro
įsakymu „Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“.

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

4.2015 m. sausio 7 d. Nr. IV-3 išskirtomis grupėmis ir
naujai suformuotais prioritetais ir kriterijais Kupiškio
etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių padalinių
rinkiniams suteikti šiuos šifrus: BE buitis-etnografija,
Filokartija FL, Fonoteka FO, Fotografija F, Kita KT,
Numizmatika N, Raštija R.
6.Dėl eksponatų nupirkimo už steigėjo skirtas lėšas, 201612-06 Nr. 7
NUTARTA
1.Už Kupiškio rajono savivaldybės skirtas lėšas nupirkti
šiuos eksponatus: katiliuką (30 eurų), įrankį grindiniui
grįsti (20 eurų), 4 staltieses (60 eurų), 2 takelius (10 eurų),
2 užvalkalus (10 eurų), staltiesę (30 eurų), kilimėlį (10
eurų), paklodę (15 eurų), įsiuvai pagalvės užvalkalui (5
eurai), sūrmaišį (10 eurų), siūvimo mašiną (50 eurų),
etažerką (50 eurų).
7.Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus III ir IV ketvirčiais
gautų eksponatų tikrosios vertės nustatymo paskirstymo ir
vertinimo tikrąja verte, 2016-12-30 Nr. 8
NUTARTA
1.Į Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinius įtraukti II
ketvirčio 141 eksponatą: BE-92; F-33; R-13; M-2;
Filokartijos-1.
2.Į Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinius įtraukti III
ketvirčio 193 eksponatus: R-109; F-31; BE-38; FL-1; M14.
3.Tikrąja verte įvertinti iki 2017 m. sausio 10 d. į Kupiškio
etnografijos muziejaus rinkinį įtrauktus I ir II ketvirtyje
surinktus eksponatus.

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

Surinkti ~ 1300 eksponatų.

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)

Dalyvauti
Klaipėdos
universiteto
projekto
„Kupiškėnų, panevėžiečių ir
uteniškių poribio XXI a.
kalbų kontaktų aspektas“
(surinkti prisiminimus)

Surinkta 1939 įvairių eksponatų:
BE – 249;
R – 435;
F. – 218;
M. – 17;
Fl. – 19;
N. – 189;
Kt. – 14;
A – 1.
Į pagrindinį fondą įtraukta 617 eksponatų.
Į pagalbinį fondą įtraukta 525 eksponatai.
⃰Pagal eksponatų grupes pagalbinis fondas neskirstomas.
Dalyvauta Klaipėdos universiteto projekte „Kupiškėnų,
panevėžiečių ir uteniškių poribio XXI a. kalbų kontaktų
aspektas“ 5 d., 1 dalyvis, 2016- 07-08 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie gegužines. Kupiškio rajonas, 4
d., 2 dalyviai, 2016- 04-10 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie Virbališkių mokyklą,
Virbališkių, Laukminiškių, Jutkonių kaimus, 4 d. 1
dalyvis, 2016-04-09 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie Salamiesčio ir Kupiškio
seniūnijose veikusių partizanų būrius, pavienius
partizanus, 2 d., 1 dalyvis, 2016- 05-10 mėn.
Tautosakinės ir etnografinės medžiagos rinkimas Kupiškio
rajonas, 4 d., 1 dalyvis, 2016- 04-11 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie tremtinius ir pokario įvykius,
Uoginių kaimas, 2 d., 1 dalyvis, 2016- 05 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie Uoginių kaimo papročius, 1 d.,
1 dalyvis, 2016-04 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie dirigentą, nusipelniusį kultūros

G. Zuozienė

K. Jokimienė

V. Aleknienė
K. Jokimienė
J. Knizikevičienė

V. Aleknienė

K. Jokimienė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
V. Aleknienė

veikėją Praną Jankauską, Kupiškio miestas, 3 d. 1 dalyvis,
2016- 09-11 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie buvusį mokytoją, vargonininką, V. Aleknienė
savanorį, vertėją Balį Kašponį, Vilnius, 2 d., 1 dalyvis,
2016-06-07 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie buvusį gydytoją, sąjūdžio
veikėją Gediminą Kaluiną, Kaunas, 3 d., 1 dalyvis,
2016- 04-05 mėn.
Tęsta etnografinių eksponatų paieška Šimonių ir
Subačiaus seniūnijos, 4 d., 2 dalyviai, 2016-11-12 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie dailininkę Veroniką Šleivytę
Kupiškio rajonas, 3 d., 1 dalyvis, 2016- 05-08 mėn.
Prisiminimų rinkimas apie B. Stukaitę-Bugailiškienę
Kupiškio r., 2 d., 1 dalyvis, 2016-07 mėn.
Surinkta – 27 žmonių prisiminimai.

V. Aleknienė

G. Zuozienė
J. Knizikevičienė
A.Jonušytė

Surinkti ~ 22 žmonių
prisiminimus.
Surašyti ~ 110 priėmimo aktų Surašyti ~ 85 priėmimo aktai.

V. Aleknienė

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas skaičius)

Surašyti ~ 1300 eksponatų į
GEK knygą

Surašyti 1142 eksponatai į GEK knygą.

G. Zuozienė

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)

Suinventorinti ~ 800
eksponatų.

Suinventorinta pagrindinio fondo 702 eksponatai.

Muziejininkai

Nurašyti A. Petrausko
muziejaus tikrinimo metu
nerastus eksponatus.

Nurašyti A. Petrausko muziejaus tikrinimo metu nerasti G. Zuozienė
eksponatai, nes vyr. fondų saugotoja daug laiko skyrė
informacinio katalogo „Seserų Glemžaičių tradicinių
drabužių rinkinys ir jo dalys“ leidybos parengimui.

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)

G. Zuozienė

2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

Patikrinti muziejaus
archeologijos eksponatus.
Patikrinti B. JėčiūtėsJacevičiūtės paveikslus
gautus pagal tastamentą.

Patikrinti buities-etnografijos
eksponatus.

Patikrinti muziejaus archeologijos eksponatai (kirvukai)
78 eksponatai. Eksponatai yra visi, 2016-08-09 mėn.
⃰Filokartijos rinkinys buvo pakeistas į archeologijos
rinkinį.
Patikrintas B. Jėčiūtės-Jacevičiūtės paveikslų rinkinys,
gautas pagal tastamentą, 73 paveikslai. Eksponatai yra
visi. 2016-08-09 mėn.
Patikrinti buities-etnografijos eksponatai (apavas,
pirštinės, kojinės), 98 eksponatai. Nerasta 10 eksponatų,
2016 m. 04-05 mėn.
Nepatikrinti Laukminiškių kaimo eksponatai, nes
muziejininkė sirgo (spalio, lapkričio, gruodžio mėn.).
Restauruoti 20 V. Šleivytės blogiausios būklės paveikslai.

Patikrinti Laukminiškių
kaimo muziejaus eksponatus.
3.2. Konservavimas, restauravimas
Restauruoti ~20
(nurodyti konservuotų / restauruotų
V. Šleivytės blogiausios
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų
būklės paveikslus.
skaičių),
Esant
finansinėms Restauruoti 2 BE (buitis-etnografija) eksponatai.
galimybėms restauruoti ~ 3
blogiausios būklės muziejaus
eksponatus.
3.3. Restauravimo tarybos darbas
Muziejuje nėra restauravimo tarybos.

M. Zakarauskaitė

D. Jutkienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

G. Zuozienė

(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo
darbus)

Prižiūrėti
pagal
muziejininkystės
reikalavimus
muziejuje
esančias 2 saugyklas.

Saugyklų temperatūra tikrinama kiekvieną dieną,
temperatūra rašoma į stebėjimo sąsiuvinį.
Saugyklose esančių eksponatų būklė tikrinama kiekvieną
mėnesį.
Saugyklose laikomi drėgmės surinkimo prietaisai.
Eksponatai pagal poreikį vėdinami ir plaunami.

G. Zuozienė
G. Zuozienė
G. Zuozienė
G. Zuozienė
I. Vapšienė

Prižiūrėti
muziejaus Saugyklose esančių eksponatų būklė tikrinama kiekvieną J. Knizikevičienė
struktūriniuose padaliniuose mėnesį.
I. Šemetaitė
esančias 2 saugyklas.
Eksponatai pagal poreikį vėdinami ir plaunami.
J. Knizikevičienė
I. Šemetaitė
⃰V. Šleivytės paveikslų galerijoje eksponuojamos J. Knizikevičienė
nuotraukos, grafikos, pastelės darbai saugomi nuo D. Jutkienė
kalendorinių metų sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Kupiškio
etnografijos muziejaus saugyklose.

3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

Kupiškio
muziejuje
lankytojų.

etnografijos Kupiškio etnografijos muziejuje:
sulaukti 6000 Ekskursijos: 104.
Iš jų:
mokinių 61;
suaugusiųjų 43.
Ekskursantai:
iš jų moksleiviai 1040;
iš jų suaugę 993.
Pavieniai lankytojai 3732.
Bendras lankytojų skaičius 5765.

A. Petrausko
sulaukti
lankytojų.

muziejuje
A. Petrausko muziejus:
~
2000 Ekskursijos: 7.
mokinių 3;
suaugusiųjų 4.

I.Šemetaitė

Ekskursantai:
Iš jų moksleiviai 45;
Suaugusių 66.
Pavieniai lankytojai 1899.
Bendras lankytojų skaičius 2010.
Laukminiškių
kaimo Laukminiškių kaimo muziejus:
muziejuje sulaukti ~ 700 Ekskursijos: 22.
lankytojų.
Iš jų moksleiviai 6;
Suaugusių 16.

J. Knizikevičienė

Ekskursantai:
Iš jų moksleiviai 115;
Suaugusių 434.
Pavieniai lankytojai 491.
Bendras lankytojų skaičius 1040.
V.
Šleivytės
paveikslų V. Šleivytės paveikslų galerija:
galerijoje sulaukti ~ 900 Ekskursijos: 20.
lankytojų.
Moksleivių 4;
Suaugusiųjų 16.
Ekskursantai:
Iš jų moksleiviai 54;
Iš jų suaugę 377.
Pavieniai lankytojai 751.
Bendras lankytojų skaičius 1152.
⃰Edukaciniuose renginiuose dalyvavo 3236.

J. Knizikevičienė

Kupiškio etnografijos muziejaus ir jo
padalinių bendras lankytojų skaičius 13 203.

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos skirtos,
kur ir kada vyko)

Vestos edukacinės pamokos.

struktūrinių

„Senasis Kupiškis“, 5-12 klasių mokiniams, Kupiškio
etnografijos muziejus, 2016-03-11; 2016-03-15.
„Buitinė aplinka-praeities liudininkė“, 1-10 klasių
mokiniams, Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-04-14;
2016-06-09; 2016-06-10;2016-06-28.
„1863-1864 m. sukilimo keliu po Šiaurės Rytų
Aukštaitiją“, 5-12 klasių mokiniams, Kupiškio
etnografijos muziejus, 2016-06-01; 2016-06-03.
„Pasakomoji ir dainuojamoji tautosaka vaikams“,
priešmokyklinių grupių vaikams, 1-5 klasių mokiniams,
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-04-29; 2016-05-30.
„Pintinės juostos“, 5-12 klasių mokiniams, Kupiškio
etnografijos muziejus, 2016-02-08.
„Rudeninė puokštė“, priešmokyklinės grupės vaikams, 1-5
klasių mokiniams, Kupiškio etnografijos muziejus, 201610-12.
„Margučiai ir jų raštai“, priešmokyklinės grupės vaikams,
1-12 klasių mokiniams, Kupiškio etnografijos muziejus,
2016-03-07; 2016-03-10; 2016-03-17; 2016-03-19; 201603-23; 2016-11-15.
„Mįslių ir eksponatų draugystė“, 1-12 klasių mokiniams,
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-06-01; 2016-06-02;
2016-06-08; 2016-10-27.

A.Jonušytė
G. Zuozienė

G. Zuozienė
D. Jutkienė
K. Jokimienė

K. Jokimienė
K. Jokimienė

K. Jokimienė

K. Jokimienė

„Skulptoriaus Juozo Kėdainio gyvenimas ir kūryba“, 5-12
klasių mokiniams, Kupiškio etnografijos muziejus, 201606-15; 2016-12-19; 2016-12-19; 2016-12-19.
„Pažintis su Henriko Orakausko skulptūromis“, 5-12
klasių mokiniams, Kupiškio mieste, 2016-04-14; 2016-0530.
„Duonutės kelias“, priešmokyklinės grupės vaikams, 1-5
klasių mokiniams, Kupiškio etnografijos muziejus, 201602-05; 2016-04-05.
„Archeologijos lobynas“, 5-12 klasių mokiniams,
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-12-19; 2016-1219;2016-12-19.
„Senieji gryčios žiburiai“, 5-12 klasių mokiniams, A.
Petrausko muziejus, 2016-02-25; 2016-03-09; 2016-0412; 2016-05-04; 2016-05-25; 2016-05-26; 2016-06-08;
2016-06-08; 2016-06-09; 2016-06-09; 2016-06-21; 201612-14.
„Papuoškim kraičio skrynią“, 1-10 klasių mokiniams, A.
Petrausko muziejus, 2016-04-22; 2016-05-05; 2016-0524; 2016-09-23.
„Advento vainikas“, 1-10 klasių mokiniams, A. Petrausko
muziejus, 2016-12-14; 2016-12-10; 2016-12-19.
„Rankdarbiai iš vilnos“, 1-10 klasių mokiniams,
Laukminiškių kaimo muziejus, 2016-02-09; 2016-04-21;
2016-03-21.
„Mano pirmoji siūlinė lėlytė“, 1-5 klasių mokiniams,
Laukminiškių kaimo muziejus, 2016-05-20.
„Lauko akmenėlis-pirmas kūrinėlis“, 1-10 klasių
mokiniams, V. Šleivytės paveikslų galerija, 2016-05-25;
2016-05-25; 2016-05-30; 2016-06-09; 2016-09-16.

D. Jutkienė

D. Jutkienė

K. Jokimienė

M. Zakarauskaitė

I.Šemetaitė

I.Šemetaitė

I.Šemetaitė
J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

„Ateik, pajusk, išbandyk grafikos galimybes“, 5-12 klasių J. Knizikevičienė
mokiniams, V. Šleivytės paveikslų galerija (užsakymų
nebuvo).
„Bitės liemuo, lino gelmuo“ (žvakių liejimas), A. I.Šemetaitė
Petrausko muziejus, 2016-12-10, 2016-09-22.
„Salamiesčio dvaras“, 5-12 klasių mokiniams, Salamiesčio V. Aleknienė
miestelis, 2016-05-31; 2016-04-04.
„Keramikos pasaulyje“, 1-12 klasių mokiniams, Uoginių
amatų centras, 2016-09-16.
„A. Petrausko gryčia duona kvepia“, priešmokyklinės
grupės vaikams, 1-12 klasių mokiniams, suaugusiems,
Uoginių amatų centras, 2016-02-06; 2016-05-18;2016-0614; 2016-11-10.
„Prie balto Šv. Kučių stalo“, visoms žmonių grupėms,
Uoginių amatų centras, 2016-12-03; 2016-12-06; 2016-1213; 2016-12-16; 2016-12-29; 2016-12-30.
„Rid rido margučiai“, visoms žmonių grupėms, Uoginių
amatų centras, 2016-02-24; 2016-03-12; 2016-03-14;
2016-03-15; 2016-03-16; 2016-03-29.
„Užgavėnės“, visoms žmonių grupėms, Uoginių amatų
centras, 2016-01-27; 2016-01-28.
Vesti įvairius
renginius.

J. Čiplytė
S. Juknienė

S. Juknienė

S. Juknienė

S. Juknienė

edukacinius Edukacinė stovykla „Sodyboje linksmai“, Uoginių amatų S. Juknienė
centras, 2016-06-13 - 2016-06-17.
Edukacinis užsiėmimas „Krikštynos“, visoms žmonių S. Juknienė
grupėms, Uoginių amatų centras, 2016-06-18.
Edukacinis užsiėmimas „Kupiškėnų ingeidžiai ir S. Juknienė
linksmybės“, visoms žmonių grupėms, Uoginių amatų
centras, 2016-08-21.

Edukacinis renginys „Senasis kalendorius mažiesiems“,
priešmokyklinės vaikų grupės, Kupiškio mokykla
„Varpelis“. 2016-03-09.
Edukacinis projektas „Salamiesčio dvaro istorija dailėje“,
5-12 klasių mokiniams, Salamiesčio miestelis, 2016-0530.
Edukacinis renginys „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas
kalboje“, visoms žmonių grupėms, Kupiškio rajono
savivaldybės kultūros centras, 2016-03-05.
Edukacinis renginys „Svečiuose darbščios kaimynės“,
visoms žmonių grupėms, Laukminiškių kaimo muziejus,
2016-03-16.
Edukacinis renginys „Antašavos bibliotekai-70“, visoms
visuomenės grupėms, V. Šleivytės paveikslų galerija,
2016-05-27.
Advento popietė „Pasibūkim kartu“, visoms žmonių
grupėms, Laukminiškių kaimo muziejus, 2016-12-09.
Edukacinis projektas „Rokiškio krašto partizanų kovų
vietomis“, 5-12 klasių mokiniams, Rokiškio rajonas,
2016-06-02.
Edukacinis projektas „Adomynės širdis-pono Adomo
dvaras“, 5-12 klasių mokiniams, Antašavos miestelis,
2016-09-17.
Edukacinis užsiėmimas „Baltos lankos-juodos avys“, 1-6
klasių mokiniams, Laukminiškių kaimo muziejus, 201604-28.
Edukacinis užsiėmimas „Žaidžiame Europą“, 1-6 klasių
mokiniams, Virbališkių biblioteka, 2016-05-13.
Edukacinė popietė „Rudens taku“, 5-10 klasių mokiniams,
Šepetos A. Adamkienės pagrindinė mokykla, 2016-12-26.

K. Jokimienė

V. Aleknienė

K. Jokimienė
V. Aleknienė
J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
V. Aleknienė
A.Jonušytė
M. Zakarauskaitė
V. Aleknienė
J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

Edukacinė popietė „Pynimas iš popieriaus“, 5-10 klasių J. Knizikevičienė
mokiniams, Virbališkių biblioteka, 2016-12-09.
Edukacinis renginys „Gegužina pas Adomų Patrauskų“, K. Jokimienė
visoms žmonių grupėms, Uoginių amatų centras, 2016-05- I.Šemetaitė
18.

3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir vietą)

Parengti naujas edukacines
pamokas.
„Archeologijos lobynas“
Parengta edukacinė pamoka „Archeologijos lobynas“,
2016- 03-04 mėn.
„Tautiniai drabužiai“.
Parengta edukacinė pamoka „Tautiniai drabužiai“,
2016- 04-05 mėn.
„Adomynės dvaro lobiai“.
Parengta edukacinė pamoka „Adomynės dvaro lobiai“,
2016-08-09 mėn.
„Mįslių
ir
eksponatų Parengta edukacinė pamoka „Mįslių ir eksponatų
draugystė“.
draugystė“,
2016-01-02 mėn.
Kartu su ugdymo ir kultūros
įstaigomis
organizuoti
renginiai:
Vasario 16-osios šventės Vasario
16-osios
šventės
minėjimas.
Parodos
minėjimas.
„Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ pristatymas, 2016-0216, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.
Profesionalių teatrų festivalis Profesionalių teatrų festivalis „Ard de“ skirtas aktorės
„Ard de“.
Unės Babickaitės atminimui, 2016-03-21-2016-03-25 d.
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.
Muziejinė naktis „Gegužina Muziejinė naktis „Grgužina pas Patrausko Adomų“, 2016pas Patrausko Adomu“.
15-18.
Uoginių amatų centras.
Popietė „14 laiškų iš girios“. Popietė 14 laiškų iš girios“ 2016-01-22.

M. Zakarauskaitė
K. Jokimienė
V. Aleknienė
M. Zakarauskaitė
K. Jokimienė

V. Aleknienė

J. Knizikevičienė

K. Jokimienė
I.Šemetaitė
J. Knizikevičienė

Popietė „Gimtųjų žodžių
apkabintas,
aš
gyvas
kalboje“.
Šventinis
vakaras
„Kad
namai alsuotų Velykomis“.
Literatūrinis vakaras „Per
patį bulviakasį...ir reikėjo gi
šitaip atsitikti“, skirtas poetės
J. Gabriūnaitės 80-osioms
gimimo metinėms.
Adventinis
vakaras
„Pasibūkim kartu“.
Susitikimas su dailininke
Sigute Abramavičiene.

Virbališkių kaimo biblioteka.
Popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ J. Knizikevičienė
2016-03-15.
Laukminiškių kaimo muziejus.
Šventinis vakaras „Kad namai alsuotų Velykomis“ 2016- J. Knizikevičienė
03-23.
Laukminiškių kaimo muziejus.
Literatūrinis vakaras „Per patį bulviakasį...ir reikėjo gi J. Knizikevičienė
šitaip atsitikti“ 2016-09-09.
Laukminiškių kaimo muziejus.

Adventinis vakaras „Pasibūkim kartu“, 2016-12-20.
J. Knizikevičienė
Virbališkių kaimo biblioteka.
Susitikimas su dailininke Sigute Abramavičiene, 2016-05- J. Knizikevičienė
07.
V. Šleivytės paveikslų galerija.
Adomo Petrausko muziejus.
Vasario 16-osios šventės minėjimas ir Zitos Kumpelienės
tradicinių sertifikuotų amatų parodos pristatymas, 201602-15.
Uoginių amatų centras.

Vasario 16-osios šventės
minėjimas
kartu
su
tautodailininkės
Zitos
Kumpelienės
parodos
pristatymu.
Šventė „Pavasario žingsniai“. Šventė „Pavasario žingsniai“, 2016-03-18.
Jurginių šventė.
Uoginių amatų centras.
Jurginių šventė, 2016-03-30.
Uoginių amatų centras.
Uoginių kaimo Šv. Marijos Uoginių kaimo Šv. Marijos Magdalenos koplyčios 300

I.Šemetaitė

I.Šemetaitė

I.Šemetaitė

Magdalenos koplyčios 300 metų paminėjimo šventė, 2016-07-23.
metų paminėjimo šventė.
Uoginių amatų centras.
Popietė
„Kalėdinės
dirbtuvės“.
Projekto
„Baltų
genčių
šviesa“ pristatymo šventė.
„Baltų vienybės diena“.

Popietė „Kalėdinės dirbtuvės“, 2016-12-09.
Uoginių amatų centras.
Projekto „Baltų genčių šviesa“ pristatymo šventė, „Baltų
vienybės diena“, 2016-09-22.
Ant Kupiškio piliakalnio.

Renginys
bandonija“.

„Aleksiuko Renginys
„Aleksiuko
bandonija“.
Parodos
„Nepriklausomos
Lietuvos
velykiniai
atvirukai“
pristatymas ir edukacinės pamokos „Margučių raštai“
vedimas, 2016-03-20.
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.
Projekto „Kupiškio krašto Projekto „Kupiškio krašto dvariškių kultūrinė erdvė“
dvariškių kultūrinė erdvė“ pristatymo šventė. Klaipėdos muzikinio teatro opera
pristatymo šventė.
„Eugenijus Oneginas“, 2016-07-05.
Komarų dvaras.

I.Šemetaitė
J. Knizikevičienė
K. Jokimienė

I.Vapšienė
K. Jokimienė

D. Jutkienė
V. Aleknienė

Tautodailininkų
plenero Tautodailininkų plenero „Adomynės dvaro labirintai“ V. Aleknienė
„Adomynės dvaro labirintai“ pristatymo šventė, 2016-06-21.
pristatymo šventė.
Adomynės dvaras.
Projekto „Visi keliai veda Projekto „Visi keliai veda kupiškėnų šeškoturgin“ V. Aleknienė
kupiškėnų
šeškoturgin“ pristatymo šventė, 2016-10-01.
M. Zakarauskaitė
pristatymo šventė.
Kupiškio miestas.
Projekto „Sielos
pristatymo šventė.

ilgesys“ Projekto „Sielos ilgesys“ pristatymo šventė.
E. Zalogubaitės kūrybos darbų pristatymas, 2016-06-23.
Palėvenės Domininkonų vienuolynas.

V. Aleknienė

Projekto „Adomynės širdispono
Adomo
dvaras“
pristatymo šventės antra
dalis.

Projekto „Adomynės širdis-pono Adomo dvaras“
pristatymo šventės antra dalis.
Parodos „Adomynės dvaro lobiai“ pristatymas, 2016-0917.
Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos styginio kvarteto
koncertas.

V. Aleknienė
M. Zakarauskaitė

D. Jutkienė
V. Aleknienė

Rengti parodų pristatymus:
Kupiškio rajono trečiojo Kupiškio rajono trečiojo universiteto kūrybos darbų „Čia I.Vapšienė
amžiaus universiteto kūrybos ir dabar“ pristatymas, 2016-01-08.
D. Jutkienė
darbų „Čia ir dabar“ paroda. Kupiškio etnografijos muziejus.
Kupiškio
rajono
tautodailininkų 2015 m.
ataskaitinė kūrybos darbų
paroda.
R. Kriūkos ir I. StulgytėsKriūkienės meninio stiklo
dirbinių paroda.

Kupiškio rajono tautodailininkų 2015 m. ataskaitinės D. Jutkienė
kūrybos darbų parodos pristatymas, 2016-03-04.
I.Vapšienė
Kupiškio etnografijos muziejus.

Tautodailininkų V. Zakarkos
ir V. Kavoliūno kūrybos
darbų paroda skirta paminėti
Gedulo ir vilties dieną.

Tautodailininkų Vidmanto Zakarkos ir Vytauto Kavoliūno V. Aleknienė
kūrybos darbų parodos pristatymas, kuris skirtas Gedulo ir D. Jutkienė
vilties dienai, 2016-06-14.
Kupiškio etnografijos muziejus.

Remigijaus Kriūkos ir Indrės Stulgytės-Kriukienės D. Jutkienė
meninio stiklo dirbinių paroda „Švytėjimas“, 2016-05-06. V. Aleknienė

A.Paslaičio kūrybos paroda Arūno Paslaičio kūrybos parodos „Aukštaitijos krašto
„Aukštaitijos krašto dvarai“. dvarai“ pristatymas, 2016-07-06.
Kupiškio etnografijos muziejus.
Izraelio stiklo menininko Izraelio stiklo menininko LUI SAKALOWSKY kūrybos
LUI
SAKALOWSKY darbų parodos pristatymas, 2016-08-26.
kūrybos darbų paroda.
Kupiškio etnografijos muziejus.

D. Jutkienė
I.Vapšienė
D. Jutkienė
I.Vapšienė

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)

Tautodailininkių
B.
Jugulienės ir L. Raišienės
mezginių
paroda
„Talentingos rankos šilumą
kuria“.
„Seserų
Glemžaičių
tradicinių lietuviškų drabužių
ir jų priedų rinkinys“.

Tautodailininkių J. Jugulienės ir L. Raišienės mezginių G. Zuozienė
paroda „Talentingos rankos šilumą kuria“ parodos V. Aleknienė
pristatymas, 2016-10-28.
I. Vapšienė
Kupiškio etnografijos muziejus.

Į
muziejaus
interneto
svetainę įkelti muziejinę
veiklą
reglamentuojančius
dokumentus, įvairių renginių
aprašymus,
skelbimus,
virtualias parodas ir kitą
informaciją.

Į muziejaus internetinę svetainę įkelta:
-Kupiškio etnografijos muziejaus 2015 m. veiklos
ataskaita (pateikta Kultūros ministerijai), 2016-03-01.
-Kupiškio etnografijos muziejaus ir struktūrinių padalinių
2016 m. veiklos planas, 2016-03-01.
-Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus 2015 m.
veiklos ataskaita (pateikta Kupiškio rajono savivaldybės
tarybai), 2016-04-30.
-Kupiškio etnografijos muziejaus 2016 m. viešųjų pirkimų
planas, 2016-03-15.
-Kiekvieno 2016 m. mėnesio patikslinti veiklos planai,
2016 m.
-2015 m. įgyvendintų projektų aprašymai, 2016-12-30.
-Muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose 2016 m.
įvairių renginių aprašymai, 2016-12-30.
Įkeltos virtualios parodos:
„Senovines gegužines prisiminus“ (10 fotografijų ir
anotacija), 2016-06-01.
„Adomynės miestelio ir dvaro istorija“ (10 fotografijų ir

„Seserų Glemžaičių tradicinių lietuviškų rūbų ir jų priedų G. Zuozienė
rinkinys“, kuri yra skirta kupiškėnų etnografinės parodos
55-rių metų jubiliejui, pristatymas, 2016-12-20.
Kupiškio etnografijos muziejus.

M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė

M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė

M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė

anotacija), 2016-09-30.
Tautodailininkų pleneras „Adomynės dvaro labirintai“ (11 M. Zakarauskaitė
kūrybos darbų ir anotacija), 2016-09-30.
Nepriklausomos Lietuvos puoselėtojas, kupiškėnas-Domas M. Zakarauskaitė
Vaitkūnas (10 fotografijų, 109 dokumentai), 2016-12-15.
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes
ir skaičių)

Aptarnauti ~90 muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus muziejininkė D. Bieliauskienė,
jo struktūrinių padalinių 2016-03 mėn.
fondų lankytojų.
Tautodailininkų projekto „Adomynės dvaro labirintai“
dalyviai-10, 2016 m. 01 mėn.
Kupiškio trečio amžiaus universiteto „Tau“ dalyviai-27,
2016 m. 01 mėn.
Lietuvos dailės akademijos tekstilės katedros studentai-10,
2016 m. 03 mėn.
Kupiškio rajono ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai,
kurie įgyvendina neformalaus ugdymo programas-15,
2016 m. 09-12 mėn.
Pavienių lankytojų-25, 2016 m.

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų
bei koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

Parengti
LKT
laimėtų Parengtos projektų koncepcijos.
projektų koncepcijas.
„Visi keliai veda kupiškėnų Kupiškėnų šeškoturgį numatome rengti toje pačioje V. Aleknienė
šeškoturgin“.
Kupiškio vietoje, buvusioje Turgaus aikštėje. Šis saitas
gimtojo krašto etninės kultūros reiškinys turėtų tapti
betarpiško bendravimo vieta ir primintų tarpukaryje
vykusių šeškoturgių vaizdą. Centre pastatysime Majausko
būdą, o aplink kitas, įrengsime gyvulių, įvairių gaminių

gaminimo ir pardavimo vietas, afišomis pažymėsime
buvusias Turgaus aikštėje įstaigas. Kupiškėnų šeškoturgis
kaimo žmogui buvo ne tik ūkinė veikla, bet ir proga,
pabūti antros dienos pusėje vykstančiuose įvairiuose
programose: loterijos, vaidinimai, muzikantai, pasakoriai
ir pan. Šeškoturgį atkurti padės tautodailininkai, amatų
puoselėtojai, kultūros įstaigų darbuotojai, meno
kolektyvai, bendruomenių nariai. O koks gi šeškoturgis be
jaunų bernų su šeškų kailiukais? Vyks teatralizuotas
pasirodymas, aukcionai, vaikų žaidimai, įvairios
varžytuvės, edukaciniai užsiėmimai. 2016-10-01.
„Seserų
Glemžaičių Kupiškio etnografijos muziejus puoselėdamas seserų G. Zuozienė
tradicinių tautinių drabužių Glemžaičių sukauptą materialųjį kultūrinį paveldą ir
rinkinys ir jo dalys“.
tęsdamas populiarinti tautinį kostiumą, jo reikšmę ir
sampratą, šiandien bendraujant su Vilniaus dailės
akademijos Tekstilės katedros lektore dr. Migle
Lebednykaite, Lietuvos dailės muziejaus muziejininke,
etnografe Dalia Bernotaite ir Vilniaus akademijos
leidykla, planuojame išleisti katalogą. Tikslas-skleisti
žinią visuomenei apie vertingą seserų Glemžaičių palikimą
Kupiškio etnografijos muziejuje. Tai pirmasis tokios
apimties ir turinio tiriamojo pobūdžio mokslinis leidinys
muziejaus istorijoje. Sukauptų muziejinių vertybių
katologizavimas bus panaudotas liaudies tekstilės sklaidai
ir populiarinimui. Katalogo pristatymo metu Kupiškio
etnografijos muziejuje bus surengta tekstilės paroda iš
seserų Glemžaičių tekstilės rinkinio. 2016 m. 02-12 mėn.
„Baltų genčių šviesa“.
Projekto „Baltų genčių šviesa“ pagrindinis tikslas-skatinti J. Knizikevičienė
vaikus ir jaunimą pažinti baltų genčių materialųjį ir
dvasinį paveldą, puoselėti bendravimo ir darnaus,

aktyvaus bendruomenės bendradarbiavimo tradicijas.
Atsižvelgiant į tai, kad Saulės mūšyje (1236 m.) buvo
pasiekta pasaulinės reikšmės pergalė, įrašiusi Lietuvą ir
visus Baltus į Europos istoriją, bus akcentuojamas
pilietiškumas, genčių vienybė, protėvius menančios kovos.
Be kovų demonstravimo bei šarvuotės ir ginkluotės veiks
okupaciniai mokymai. Kviečiami gyvosios istorijos
klubai-„Jotvos
sūnus“,
„Leitgius“.
Amatininkų
kiemeliuose planuojama pristatyti tradicinius amatus:
kalvystę, žvakių liejimą, gintaro, rago ir kaulo apdirbimas.
Veiks karių virtuvė, todėl visi galės ją palyginti su
Kupiškio krašto kulinariniu paveldu.
Šventėje VšĮ Vita Antigua direktorė, archeologė D.
Steponavičienė pristatys unikalią archeologinių baltų
genčių kostiumų kolekciją.
Projekto pristatymo šventė vyks 2016 m. rugsėjo 22 d. ant
Aukštupėnų-Kupiškio piliakalnio. Kartu su žiūrovais
pagarbinsime ir apdainuosime ugnies deivę „Gabiją“,
pamatysime baltų genčių kostiumus, klausysimės karo
dainų, sutartinių.
„Interaktyvių
paslaugų „Interaktyvių paslaugų įdiegimas Kupiškio etnografijos D. Jutkienė
įdiegimas
Kupiškio muziejuje“.
etnografijos muziejuje“.
Kupiškio etnografijos muziejus, siekdamas skatinti
visuomenę domėtis savo praeitimi, kultūros puoselėjimu,
siekia atraktyviai bei inovatyviai pristatyti gimtojo krašto
ir kultūros pamatą. Planuojame sukurti ir įdiegti
interaktyvųjį nuolatinės ekspozicijos video gidą.
Interaktyvųjį video gidą sudarys pasakojimas apie
Kupiškio krašte daugiau nei 100 metų gyvenusį žmogų ir
jo aplinką, bei dvylika filmų apie išskirtinius ekspozicijose

esančius eksponatus: tauro ragus, šienapjūtės marškiniai,
Oniūnų kaimo lobis, Šv. Jono Nepomukas, linininkystės
padargai, moterų galvos apdangalai, kaitkubilės, korvojus.
Pasakojimas bus paskelbtas 3 kalbomis – lietuvių, rusų,
anglų. Filmukų kūrimui medžiaga bus naudojama iš
muziejaus rinkinių. Į plančetinius kompiuterius lietuvių,
rusų, anglų kalbomis planuojame įrašyti ekspozicijų
pristatymą. Interaktyvaus video gido tikslas – parodyti
koks buvo kūrybingas ir išradingas XIX a. pab. – XX a.
pr. kaimo žmogus, atskleisti ne tik jo buitį, bet ir būtį,
kokia buvo stipri harmonija ir darna tarp žmogaus, jį
supančios
aplinkos,
gamtos
ir
tikėjimo.
„Adomynės
širdis-pono Vadovaudamiesi 2016 m. Europos paveldo dienų V. Aleknienė
Adomo dvaras“.
prioritetu, kuris yra skirtas išryškinti vietos bendruomenės
vaidmenį, jos kruopštų darbą, turimas idėjas, naujų formų
ieškojimus, pastangas kuo daugiau pritraukti lankytojų.
Muziejininkai ir Adomynės bendruomenės nariai
įgyvendindami projektą planuoja su Adomynės dvaro
lobiais supažindinti įvairias žmonių grupes.
Rugsėjo 16 dieną į Adomynės dvarą atvyksta rajono
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Mokinius
numatome suskirstyti grupėmis ir pravesti mokamąjąpažintinę ekskursiją po Adomynės dvarą. Po to jų laukia
edukacinė kelionė „Adomynės dvaro lobiai“. Mokinių
grupės turėdamos informacinius lankstinukus, žemėlapius,
atvirlaiškius, dėlionės atskiras dalis turės surasti dešimt
stotelių, jose atlikti užduotis, surinkti kuratorių parašus.
Moksleiviams sutiko koncertuoti Panevėžio rajono
Smilgių centro jaunimo liaudiška kapela. Po koncerto
komandoms įteikiami padėkos raštai, suvenyrai.

2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

2016 m. rugsėjo 17 d. į Adomynės dvarą atvyksta
Kupiškio rajono bendruomenių nariai, kultūros paveldu
besidomintys visuomenės nariai. Svečiams gidai planuoja
pravesti ekskursiją. Nyki ir nepatraukli viešnagė be
meninės dalies. Muziejininkai planuoja organizuoti
parodos „Adomynės dvaro labirintai“ pristatymą ir
Rokiškio L. Lymano muzikos mokyklos mokytojų
styginio kvarteto koncertą.
Tęsti Kupiškio etnografijos Įgyvendintas projektas „Interaktyvių paslaugų įdiegimas
muziejaus
ekspozicijų Kupiškio etnografijos muziejuje“.
atnaujinimą.
Plančetiniuose kompiuteriuose įrašytas ekspozicijų
pristatymas lietuvių (kupiškėniška tarme), rusų, anglų
kalbomis.
Sukurti virtualius esančių ekspozicijose eksponatų-tauro
ragų, Oniūnų kaimo lobio, šienapjūties, marškinių, Šv.
Neponuko, linininkystės darbų, moterų galvos apdangalų
pristatymai ir įkelti į plančetinius kompiuterius.
Parengti
ir
eksponuoti Kupiškio etnografijos muziejus
parodas.
Trečiojo amžiaus universiteto kūrybos darbų paroda.
Tautodailininkų 2015 m. ataskaitinė kūrybos darbų
paroda.
Remigijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės.
Kriukienės meninio stiklo paroda „Švytėjimas“.

D. Jutkienė
G. Zuozienė

D. Jutkienė
D. Jutkienė
I. Vapšienė

D. Jutkienė
I.Vapšienė
Tarptautinio keramikos seminaro „Žydėjimas“ ir D. Jutkienė
dailininkės Onutės Juškienės tapybos darbai.
I.Vapšienė
Medžio drožėjo Vidmanto Zakarkos ir Vytauto Kavoliūno V. Aleknienė
kūrybos darbų paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai.
I.Vapšienė
Architekto Arūno Paslaičio kūrybos darbų paroda, skirta D. Jutkienė

Mindaugo karūnavimo dienai.
Izraelio stiklo menininko LUI SAKALOWSKY kūrybos
darbų paroda.
Birutos-Annos-Austros Jugulienės ir Laimutės Raišienės
mezginių paroda „Talentingos rankos šilumą kuria“.
„Seserų Glemžaičių tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų
priedų rinkinys“.
Kilnojamosios parodos.
„Skulptoriaus Juozo Kėdainio eskizai“.
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2016-0102 -02.30.
„Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ (iš Vytauto Didžiojo
karo muziejaus fondų).
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 2016-0201 – 02.28.
Velykinių atvirukų paroda (iš Rokiškio krašto ir Kupiškio
etnografijos muziejaus fondų).
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 2016-0315 – 2016-04-30.
Aktorės Unės Babickaitės fotografijų ir asmeninių daiktų
paroda „Meno aukštybių siekiančioji“ (iš Lietuvos, teatro,
muzikos, kino muziejaus fondų) 2016-03-15 – 2016-0620.

V. Aleknienė
D. Jutkienė
I. Vapšienė
D. Jutkienė
I. Vapšienė
G. Zuozienė
I. Vapšienė
D. Jutkienė

V. Aleknienė

K. Jokimienė

J. Knizikevičienė

„Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia“.
D. Jutkienė
Subačiaus senelių namai, 2016-01-02 – 2016-12-31.
Dailininkės Veronikos Šleivytės kūrybos darbų paroda. G. Zuozienė
Antašavos pagrindinė mokykla, 2016-01-02 -2016-12-31.
Fotografijų paroda „Kupiškio krašto tremtiniai“.
A.Jonušytė
Kupiškio rajono savivaldybė, 2016-06-10 – 2016-12-31.

Tautodailininkų plenero „Adomynės dvaro labirintai“
kūrybos darbų paroda.
Adomynės dvaras, 2016-06-28 – 2016-12-31.
Magdalenos, Birutės Stankūnienės batikos technikos
atliktų darbų paroda.
Skapiškio kultūros centras, 2016-01-02 – 2016-12-31.
Rengti parodas Kupiškio Fotografijų paroda „Senovinės kupiškėnų vestuvės“.
etnografijos
muziejaus Skapiškio kultūros centras, 2016-05 – 2016-10-30.
edukacinėje klasėje.
Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.
Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo ir meno mokyklos
auklėtinių kūrybos darbų paroda, 2015-12-01 – 2016-0106.
Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus ugdytinių paroda
„Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai“, 2016-01-06 – 201603-20.
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ kūrybos darbų
paroda „Velykų džiaugsmas vaikų akimis“, 2016-03-15 –
2016-04-30.
Programos „Senovinis kalendorius mažiesiems“ ir
Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų dailės būrelio
„Palėtė“ kūrybos darbų paroda, 2016-05-02 – 2016-06-30.
Tautinio mokinių kūrybos konkurso „Suraskite
mitologinius lobius“ paroda, 2016-07-01 – 2016-09-30.
Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės
mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Rudens taku“,
2016-10-03 – 2016-11-15.
Uoginių
amatų
centre Paroda „Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų atvirukai
surengti parodas.
sovietmečiu“, 2016-12-01 – 2017-01-06.
Uoginių amatų centras.
Lolitos Brazos frotažo kūrybos darbų paroda „Protėvių

V. Aleknienė

G. Zuozienė
D. Jutkienė
K. Jokimienė

K. Jokimienė

K. Jokimienė

K. Jokimienė

K. Jokimienė

K. Jokimienė
K. Jokimienė

I.Šemetaitė

I.Šemetaitė

pėdsakais“, 2015-12-01 – 2016-01-29.
Zitos Kumpelienės tradicinių sertifikuotų amatų paroda,
2016-11-16 – 2016-02-29.
Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų
paroda, 2016-03-02 – 2016-03-11.
Vandos Kubiliūnaitės skiautinių paroda „Pavasario
belaukiant“, 2016-04-02 – 2016-04-30.
Rokiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda,
2016-05-03 – 2016-06-30.
Fotografijų paroda „Gyvenimo fragmentai, 2016-07-01 –
2016-08-31.
Tekstilės paroda „Kas į kraičio skrynią nesutilpo“, 201609-05 – 2016-10-29.
Romualdo Butkevičiaus drožinių paroda, 2016-09-05 –
2016-12-29.
Švietėjo, kunigo J. Katelės paramos ir labdaros fondo
valdytojo Leonardo Šablinsko šventųjų kryžių kolekcija,
2016-12-09 – 2017-01-30.
Adomo Petrausko muziejuje Zitos Kumpelienės tradicinių sertifikuotų amatų paroda,
surengti parodas.
2016-01-11 – 2016-02-29.
Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų
paroda, 2016-03-02 – 2016-03-31.
Onos Pajadaitės fotografijų paroda, 2016-04-02 – 201605-30.

I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė

I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė
I.Šemetaitė

Senųjų pinigų, knygų, dokumentų iš A. Petrausko rinkinių I.Šemetaitė
paroda, 2016-05-03 – 2016-05-31.
Elenos Jankauskienės kūrybos darbų paroda, 2016-06-01 – I.Šemetaitė
2016-06-30.
Busimų tautodailininkų B. Baltrėnienės, R. Molienės, D. I.Šemetaitė

Vaškelienės kūrybos darbų paroda, 2016-07-01 – 201608-31.
Eksponatų „sakralumo apraiškos“ paroda, 2016-09-01 –
2016-11-30.
Laukminiškių
kaimo Laukminiškių kaimo muziejus
muziejuje surengti parodas.
„Kraštiečiui, poetui, vertėjui, teisininkui Kleopui
Jurgelioniui-130 metų“, 2016-01-07 – 2016-01-31.
Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 11, 12 klasių
mokinių tapybos darbų paroda, 2016-02-01 -2016-02-29.
Gemos Ivanauskaitės kūrybos darbų paroda „Gamtos
spalvų paletė“, 2016-03-01 – 2016-03-31.
Paroda „Kraštiečiui Kazimierui Babickui-115 metų“,
2016-04-01 – 2016-04-30.
Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės
būrelio „Teptukas“ narių kūrybos darbų paroda „Pavasario
džiaugsmai“, 2016-05-02 – 2016-05-30.
Audronės Užtupienės kūrybos darbų paroda „Ieškojimų
vingiai“, 2016-06-01 – 2016-07-31.
Modesto Soko kūrybos darbų paroda, 2016-08-01 – 201609-30.
Fotografijų ir spaudinių paroda „Poetei Jadvygai
Gabriūnaitei-80 metų“, 2016-09-10 – 2016-09-30.
Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „Suraskite
mitologinius lobius“, 2016-10-01 – 2016-12-31.

I.Šemetaitė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

Veronikos
Šleivytės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.
paveikslų galerijoje surengti Senųjų Kalėdinių atvirukų paroda, 2016-01-02 – 2016-01- J. Knizikevičienė
parodas.
29.
Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės J. Knizikevičienė
būrelio „Teptukas“ narių kūrybos darbų paroda „Žiemos

fantazijos“, 2016-01-06 – 2016-02-28.
Loretos Šakalienės „Aristokratiškų damų“ paroda, 201603-01 – 2016-04-30.
Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Pavasario
žingsniai“, 2016-05-03 – 2016-05-31.
Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių
kūrybinių darbų paroda „Vasaros spalvos“, skirta V.
Šleivytės 110-osioms gimimo metinėms, 2016-06-01 –
2016-07-30.
Elenos Minkevičienės rankdarbių paroda „Margi raštai“,
2016-08-02 – 2016-09-30.
Akvilės ir Barboros Aidukaičių rankdarbių paroda „Kas
žodžiais neišsakyta“, 2016-10-01 – 2016-12.31.
Virtualios parodos.
„Senovines gegužines prisiminus“, 2016-05-24.
„Adomynės ir jos dvaro istorija“, 2016-09-30.
„Adomynės dvaro labirintai“ (tautodailininkų plenero
darbų paroda), 2016-06-15.
„Nepriklausomos
Lietuvos
puoselėtojas-Domas
Vaitkūnas“, 2016-12-15.
4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Surengti
dailininkės
B. Paroda nebuvo surengta, nes LKT nefinansavo
Jėčiūtės-Jacevičiūtės tapybos profesionalaus meno dailininkų projekto „Tik tapyba“.
darbų parodą Obelių laisvės
istorijos kovų muziejuje.

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė

M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

6. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių ir
kiek eksponatų paskolinta)

Virtualios parodos
„Senovines gegužines prisiminus“, 2016-05-24.
(www.etnografijosmuziejus.lt „Adomynės ir jos dvaro istorija“, 2016-09-30.
„Adomynės dvaro labirintai“ (tautodailininkų plenero
darbų paroda), 2016-06-15.
„Nepriklausomos
Lietuvos
puoselėtojas-Domas
Vaitkūnas“, 2016-12-15.
Bendradarbiauti su kitais
muziejais.

Arūno Paslaičio kūrybos darbų paroda „Aukštaitijos krašto
dvarai“, Lietuvos nacionalinis muziejus, 35 paveikslai,
2016-07-01 – 2016-08-24.
„Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“, Vytauto Didžiojo
karo muziejus, 24 paveikslai, 2016-02-02 – 2016-02-29.
Velykinių atvirukų paroda Rokiškio krašto muziejus, 30
atvirukų, 2016-03-15 – 2016-04-30.
Aktorės Unės Babickaitės fotografijų ir asmeninių daiktų
paroda „Meno aukštybių siekiantiems“, Lietuvos teatro,
muzikos, kino muziejus, 10 eksponatų, 2016-03-01 –
2016-04-30.

M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė

D. Jutkienė

V. Aleknienė
G. Zuozienė
J. Knizikevičienė

7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis

Parengti ir išleisti
informacinius lankstinukus.

Išleisti monografiją
„Kupiškis. Naujausi

Išleisti 4 informaciniai lankstinukai:
Kliaofas Jurgelionis – nežinomas poetas, nesuprastas
žmogus, 2016-01-10.
Poetė Jadvyga Gabriūnaitė, 2016-09-05.
Baltų vienybės diena, 2016-09-20.

J. Knizikevičienė

J. Knizikevičienė
J. Knizikevičienė
A. Pustovaitienė
Kupiškio etnografijos muziejus, 2016-03-30.
D. Jutkienė
Išleista monografija „Kupiškis. Naujausi moksliniai A. Jonušytė
lokaliniai tyrimai“, 2016-12-30.

moksliniai lokaliniai
tyrimai“.
Išleisti knygą „Kupiškio
krašto žydų bendruomenė.
Praeities ir dabarties sąsajos“.
Išleisti katalogą iš muziejaus
rinkinių.

2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Išleisti informacinius
lankstinukus, kvietimus,
plakatus, parengti padėkas.

Išleista knyga „Kupiškio krašto žydų bendruomenė. A.Jonušytė
Praeities ir dabarties sąsajos“, 2016-10-30.
Išleistas katalogas „Seserų Glemžaičių tradiciniai G. Zuozienė
lietuviški drabužiai ir jų priedai Kupiškio etnografijos
muziejuje“, 2016-12-30.

Išleisti 5 informaciniai lankstinukai;
Išleista 180 kvietimų;
M. Zakarauskaitė
Parengtos 54 padėkos;
M. Zakarauskaitė
Parengti 26 plakatai-skelbimai.
M. Zakarauskaitė
Parengti
ir
paskelbti 1. V. Juškienė. „Kaimo galeriją įveikė laikas ir kiauras
periodinėje
spaudoje
ir stogas“. Kupiškėnų mintys 2016-01-05 p.14.
kituose leidiniuose ~ 40 2. J. Baronienė. „Kūrybingi senjorai surengė paradą“
straipsnių.
Kupiškėnų mintys 2016-01-19 p.6.
3. J. Banionienė. „Paveldosaugą kuruos naujas
specialistas“, Kupiškėnų mintys 2016-01-21 p.1,4.
4. Aleknienė-Andrijauskė „Praskleidė sėlių genties
istorijos uždangą“, Kupiškėnų mintys 2016-01-30, p.6.
5. J. Banionienė. „Diplomuota geografė įsiliejo į
muziejininkų kolektyvą“, Kupiškėnų mintys 2016-03-30,
p.4.
6. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Rajono tautodailininkų
darbų kraitis“, Kupiškėnų mintys 2016-03-15. p.12.
7. A. Merkytė. „Viena nuotrauka-vietoj šimto žodžių“.

Panevėžio kraštas 2016-03-19, p.6.
8.
J. Banionienė. „Paroda apie popiežiaus vizitą
Izraelyje“. Kupiškėnų mintys 2016-03-22. p.3.
9. J. Banionienė. „Nuotraukose-Unės Babickaitės
gyvenimas ir kūryba“. Kupiškėnų mintys, 2016-03-24,
p.2,4.
10. A. Jonušytė. „Jurėniškių kaimo tyla“. Kupiškėnų
mintys. 2016-05-06, p.2.
11. J. Banionienė. „Fotografijose-tremties akimirkos“.
Kupiškėnų mintys. 2016-05-07, p.4,6.
12. V. Juškienė. „Žmonės atlaikė Sibiro speigus“.
Ūkininko patarėjas, 2016-05-10, p.13.
13. A. Dvarionaitė. „Pasaulio tautų teisuolio medalis
atkeliavo į Kupiškį“. Kupiškėnų mintys 2016-05-10, p.1,3.
14. J. Banionienė. „Prisimintos gegužinių tradicijos“.
Kupiškėnų mintys, 2016-05-24, p.3.
15. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Gėlėmis pražydęs molis“.
Kupiškėnų mintys, 2016-05-24, p.2.
16. I. Saulienė. „Gegužina pas Patrausko Adomų“.
Panevėžio kraštas, 2016-05-28, p.9.
17. J. Banionienė. „Apie žydus-istorinės atminties
puoselėtojas“. Kupiškėnų mintys, 2016-06-02, p.2,1.
18. V. Juškienė. „Žydų bendruomenės praeitį sudės į
paveldo muziejų“. Kupiškėnų mintys, 2016-06-07, p.16.
19. A. Vasiliauskienė. „Utenos Rapolo Šaltenio
gimnazijos darbai-tarptautinėje konferencijoje“. Utenos
apskrities žinios, 2016-06-16, p.4.
20. I. Saulienė. „Žydų bendruomenės praeities gyvenimo
pėdsakais“. Panevėžio rytas, p.10.
21. A. Merkytė. „Izraelio ambasadorius Kupiškyje jau

trečią kartą“. Savivaldybių žinios, 2016-06-18, p.16.
22. J. Banionienė. „Plenero dalyviai įamžino Adomynės
dvarą“. Kupiškėnų mintys, 2016-07-02, p.4,5.
23. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Dvarų kultūros atspindžiai
kai kam ir sumaištį sukėlė“. Kupiškėnų mintys, 2016-0709, p.6.
24. A. Jonušytė. „Prezidentūroje pagerbtas kraštietis“.
Kupiškėnų mintys, p.6.
25. A. Vasiliauskienė. „Konferencijoje-apie Kupiškio
žydus“, XXI amžius, 2016-07-15, p.14.
26. I. Nagrockienė. „Stračniuose įamžintos senovinės
vestuvės“. Kupiškėnų mintys, 2016-08-09, p.1, 2.
27. I. Nagrockienė. „Laukminiškiai-garsių asmenybių
kraštas“. Kupiškėnų mintys, 2016-08-25, p. 4.
28. J. Banionienė. „Į protėvių žemę sugrįžo su savo
kūryba“. Kupiškėnų mintys, 2016-08-27, p.6.
29. A. Jonušytė. „Atidaryta paroda Truskovoje“.
Kupiškėnų mintys, 2016-09-13, p.2.
30. A. Jonušytė. „Prisiminta Laukminiškių lakštingala“.
Kupiškėnų mintys, 2016-09-17, p. 2.
31. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Europos paveldo
atspindžiai Adomynėje“. Kupiškėnų mintys, 2016-09-20,
p.6.
32. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Metas, kai nukabinamos
sūpuoklės ir prisimenamas baltiškos šaknys“. Kupiškėnų
mintys, 2016-10-04, p. 2.
33. A. Jonušytė. Knyga apie žydų bendruomenę pasiekė
Kupiškį. Kupiškėnų mintys, 2016-10-02, p. 4.
34. A. Jonušytė. „Stuburuose atidengtas paminklas
pokario kovotojams“. Kupiškėnų mintys, 2016-10-18, p.

1, 3.
35. A. Jonušytė. „Vilniuje su meile ir pagarba sutikta
knyga apie Kupiškio žydų bendruomenę“. Kupiškėnų
mintys, 2016-11-08, p. 2.
36. B. Aleknienė-Andrijauskė. „Į istorijos gelmes-dėdės
paskatinta“. Kupiškėnų mintys, 2016-11-12. P.3, 5.
37. R. Skaistis. „Paminklas žuvusiems partizanams“.
Varpas, 2016-12-17, p. 4.
38. „Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose“.
Kupiškėnų mintys. 2016-12-31, p. 4.
39. D. Sokienė „Prasideda prieššventiniai stebuklai“.
Kupiškėnų mintys, 2016-12-22, p.4.
40. D. Sokienė. „Svečiuose darbščiosios kaimynės“.
Kupiškėnų mintys, 2016-06-21, p. 6.
41. V. Aleknienė. „Dirigentas iš Gincagalės kaimo“,
almanachas „Kupiškis-2016“, p. 60-71.
42. G. Kaluina. „Išdavystės ir jos kaina“, almanachas
„Kupiškis-2016“, p. 82-87 (prisiminimai iš KEM
archyvo).
43. A. Jonušytė. „Žemutinės Palėvenės Komarai“.
Lietuvos muziejų rinkiniai, 2016 m.

4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Parengti mokslinei
konferencijai straipsnių
„Komarų dvaro praeitis,
dabartis, ateitis“.
Parengti mokslinį straipsnį

A.Jonušytė. Mokslinis straipsnis „Žemutinė Palėvenės A.Jonušytė
Komarai“. Lietuvos muziejų rinkiniai. 2016-04-21.

Mokslinis straipsnis „Seserų Glemžaičių tradicinių M. Lebednikaitė

6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema,
vieta, dalyviai)

katalogui „Seserų Glemžaičių lietuviškų rūbų ir jų priedų rinkinys“, M. Lebednikaitė,
tradicinių lietuviškų drabužių katalogas „Seserų Glemžaičių tradicinių lietuviškų
rinkinys ir jo priedai“.
drabužių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje“. 201612-15.
Parašyti du mokslinius
Mokslinis straipsnis „Skapiškio apylinkių medžiojamieji
straipsnius monografijai
gyvūnai ir jų medžioklė“. R. Baleišis „Kupiškis. Naujausi
„Kupiškis. Naujausi
moksliniai tyrinėjimai“. 2016-04-30.
moksliniai lokaliniai
Mokslinis straipsnis „Skapiškio valsčiaus teritorijos
tyrimai“.
geologinė apžvalga“, V. Marcinkevičius ir R. Guobytė
„Kupiškis. Naujausi moksliniai tyrinėjimai“. 2016-04-30.
Surengti
mokslines Mokslinė konferencija „Sėlių genties XIII-XIV a.
konferencijas:
dokumentai“.
„Sėlių genties XIII-XIV a. Kupiškio etnografijos muziejus. 2016-01-27.
dokumentai“.
„Gimtoji
kalba-mano Mokslinė konferencija „Gimtoji kalba-mano savastis“.
savastis“.
Kupiškio etnografijos muziejus. 2016-03-14.
„Kupiškio
žydų Mokslinė konferencija „Kupiškio žydų bendruomenė.
bendruomenė. Praeities ir Praeities ir dabarties sąsajos“.
dabarties sąsajos“.
Kupiškio etnografijos muziejus. 2016-05-29.
„Kupiškėnų
pratarmės Mokslinė konferencija neįvyko dėl objektyvių priežasčių.
intarpiniai ir sta kamieno
veiksmažodžiai“.
Dalyvauti
mokslinėse Mokslinė konferencija. Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija
konferencijose
pagal (RMTS) „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose, Žemaičių
finansines
galimybes
ir dailės muziejus Plungėje, 2 dalyviai. 2016-04-21.
gaunamus pakvietimus.
Konferencija „Kita patirtis“ (kuri skirta švietimo ir
kultūros įstaigų vadovams), Pakruojo dvaras, 1 dalyvis.
2016-08-24.
Konferencija „Tautinis paveldas Lietuvoje- iššūkiai ir
perspektyvos“. Raudondvaris, Kauno rajonas, 1 dalyvis,

G. Zuozienė

A.Jonušytė

A.Jonušytė

V. Aleknienė

V. Aleknienė
K. Jokimienė
A.Jonušytė

V. Aleknienė
A. Jonušytė
V. Aleknienė

I.Vapšienė

2016-12-08.
Respublikinė
konferencija
„Gailestingumo
žinios V. Aleknienė
įvykusiai Panevėžio vyskupijos 90-metėje istorijoje“.
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, 1 dalyvis.
2016-12-01.

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius, pavadinimas,
vieta)

Konferencija „Rankšluosčiai: tarp tradicijos ir inovacijos“.
Lietuvos dailės muziejus, 1 dalyvis. 2016-11-10.

G. Zuozienė

9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių
vaizdų skaičių)

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)

Į elektroninę duomenų bazę Į kompiuterinę duomenų bazę įvesta 60 nuotraukų.
įvesti
eksponatus
ir Į kompiuterinę duomenų bazę įvesta 1 knyga, 330
skaitmenintus vaizdus
dokumentų (Kupiškio žydų gimimo metrikų knygos).
Į kompiuterinę duomenų bazę įvesta 1 knyga, 200
dokumentų (Kupiškio žydų mirimo metrika).
Į kompiuterinę duomenų bazę įkelti 178 archeologijos
rinkinio eksponatai.
Į kompiuterinę laikmenų bazę įkelti 33 profesionalaus
meno kūriniai (paveikslai).
Į kompiuterinę laikmenų bazę įkelti 309 tekstilės
eksponatai.
Į kompiuterinę laikmenų bazę įvesta 124 Domo Vaitkūno
archyvo eksponatai.
Dalyvauti
LIMIS Individualiai mokėsi LIMIS centre muziejininkės M.
mokymuose, seminaruose.
Zakarauskaitė, A. Jonušytė.

A.Jonušytė
A.Jonušytė
A.Jonušytė
M. Zakarauskaitė
D. Jutkienė
G. Zuozienė
M. Zakarauskaitė
M. Zakarauskaitė
A.Jonušytė

Lietuvos dailės muziejus, LIMIS centras.
3. Eksponatų skaitmeniniams

Skaitmeninimui atrinkti seserų M. E. S. Glemžaičių
tekstilės rinkinio 309 eksponatai. Eksponatai yra surinkti
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Jie išsiskiria savo
regiono unikalumu, dalis eksponatų yra restauruota,
paruošti katalogo leidybai.
Skaitmeninti yra atrinkti 178 archeologinio rinkinio
eksponatai. Eksponatai priklauso priešistorės laikotarpiui,
išsiskiria savo regiono unikalumu, dalis eksponatų
restauruota, jų pagrindu parengta edukacinė pamoka
„Archeologijos lobynas“.
Skaitmeninti yra atrinkti Domo Vaitkūno archyvo 124
eksponatai. Eksponatai yra projekto „Lietuvos šimtmetisLietuvos muziejų eksponatuose“. Eksponatai yra priskirti
Kupiškio krašto 1918-1940 m. istoriniam laikotarpiui,
geros būklės.
Skaitmeninimui yra atrinkti 133 profesionalaus meno
kūriniai (paveikslai). Eksponatai priklauso 1935-1970
metų istorijos laikotarpiui, geros būklės.

3. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė
būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius

Suskaitmeninti
eksponatų

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai,
kt.)

Dalyvauti projekte „Lietuvos
šimtmetis-Lietuvos muziejų
eksponatuose“.
Dalyvauti skaitmeninimo ir

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų

~

450 Suskaitmeninta 408 eksponatai.

G. Zuozienė

M. Zakarauskaitė

G. Zuozienė
M. Zakarauskaitė

D. Jutkienė

G. Zuozienė
M. Zakarauskaitė
D. Jutkienė

„Lietuvos šimtmetis-Lietuvos muziejų eksponatuose“ G. Zuozienė
(projekto organizatoriai Lietuvos dailės muziejaus LIMIS
centras).
Muziejininkės A. Jonušytė ir M. Zakarauskaitė dalyvavo M. Zakarauskaitė

bazėmis gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)

darbo duomenų bazėmis seminaruose „darbas su LIMIS sistema“. 2016-10-17.
gebėjimų mokymuose.

A. Jonušytė

5. Kiti darbai
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)

Spaudai parengti ~
informacinių žinučių.

16 Spaudai parengta 14 informacinių žinučių.

A.Jonušytė

A.Jonušytė
V. Aleknienė
K. Jokimienė
Padėti rengti VšĮ Kupiškio Kartu su VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centru M. Zakarauskaitė
televizijos ir informacijos parengti 28 reportažai.
A. Jonušytė
centrui
įvairių
renginių Reportažas 21 parodytas virtualioje erdvėje.
reportažus.
Spaudai parengti ~
informacinių straipsnių.

55 Spaudai parengta 46 informaciniai straipsniai.

Informuoti
Lietuvos
nacionalinį
radiją
apie
vykstančius renginius.
Vykstančius
renginius
viešinti kitose žiniasklaidos
priemonėse.

Lietuvos nacionaliniam radijui perduota 16 renginių M. Zakarauskaitė
pavadinimų ir jie paskelbti eteryje.
Duotas interviu Lietuvos radijui apie žurnalistikos J. Knizikevičienė
pradininką Petrą Babicką. Transliuota „Devyni radio
dešimtmečiai“. 2016-05-06.
Laida skirta Kupiškio kraštui. Pokalbis apie garsiąją J. Knizikevičienė
Babickų
šeimą.
Įrašytas
fonotekoje
http//lrvab.lrt/archyve/31993. 2016-08-26.
Facebook patalpintos 48 įvairių renginių anotacijos.
M. Zakarauskaitė

2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir jas trumpai
apibūdinti)

Parengti
projektams,
renginiams
reklamas.

finansuotiems Parengtas finansuotiems projektams, įvairiems renginiams M. Zakarauskaitė
įvairiems 28
specialios
reklamos
(žiūrėti
el.sv.
specialias www.etnografijosmuziejus.lt ).

3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Teikti metodinę pagalbą Suteikta 19 žmonių informacija apie Laukminiškių kaimo
įvairiais muziejaus veiklos muziejuje esančias ekspozicijas, eksponatus, parodas,
klausimais.
edukacines programas, darbo laiką.
Suteikta 50 žmonių informacija apie A. Petrausko
muziejuje ir Uoginių amatų centre rengiamas parodas,
eksponatus, edukacines programas, nuomos kainas.
Suteikta 13 žmonių informacija apie V. Šleivytės
paveikslų galerijoje atnaujintą ekspoziciją, eksponatus,
dailininkės gyvenimą ir kūrybą, edukacines programas.
Suteikta 14 žmonių informacija apie Kupiškio etnografijos
muziejuje vedamas edukacines pamokas, kupiškėnišką
tarmę, konkursui „Tramtatulis“ tarmiškų tekstų atranką.
Suteikta 17 žmonių informacija apie Kupiškio etnografijos
muziejuje saugomus eksponatus, rengiamas parodas.
Suteikta 11 žmonių informacija apie Kupiškio krašto
menininkus, muziejuje rengiamas parodas, projektus.
Suteikta 19 žmonių informacija apie Kupiškio etnografijos
muziejuje esamas ekspozicijas, įvairių renginių viešinimą.
Suteikta 8 žmonėms informacija apie Kupiškio krašto

J. Knizikevičienė

I.Šemetaitė

J. Knizikevičienė

K. Jokimienė

G. Zuozienė
D. Jutkienė
M. Zakarauskaitė
A.Jonušytė

kultūros paveldą, senuosius kaimus, ruošiamus leidybai
leidinius.
Suteikta 23 žmonėms informacija apie Kupiškio V. Aleknienė
etnografijos muziejaus teikiamas paslaugas, projektų
rengimą ir įgyvendinimą, Kupiškio krašto istoriją.
⃰Suteikta 184 žmonėms informacija apie Kupiškio
etnografijos muziejaus ir jo struktūrinių padalinių
vykdomą muziejinę veiklą.
2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas)

Surengti metodinę medžiagą
temomis:
Neformalaus
ugdymo Suteikta informacija apie neformalaus ugdymo galimybes
galimybės muziejuje ir jo muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose rajono
struktūriniuose padaliniuose. ugdymo įstaigų vadovams, rajono vadovų metodinis
pasitarimas. 2016-04 mėn.
Suteikta informacija apie 2016 m. Europos paveldo dienos
organizavimą, mokinių paruošimą edukacinei pamokai
„Adomynės dvaro labirintai“, rajono istorijos mokytojų
metodinis susirinkimas. 2016-05 mėn.
Suteikta informacija apie mokinių dailės plenerų vedimo
erdves, parodų rengimo ir pristatymo metodus, rajono
dailės mokytojų metodiniame susirinkime. 2016-05 mėn.
Suteikta informacija apie atnaujintas edukacines pamokas
muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose. 2016-09 mėn.
Kartu su Kupiškio pedagogine psichologine tarnyba
organizuotos 3 mokslinės konferencijos muziejuje.

K. Jokimienė
V. Aleknienė

V. Aleknienė

V. Aleknienė

K. Jokimienė

V. Aleknienė
A.Jonušytė
K. Jokimienė
Suteikta
metodinė
informacija
Nevyriausybinių V. Aleknienė
organizacijų vadovams apie projektų rengimą ir
įgyvendinimą.

⃰Stažuotojų ir praktikantų muziejuje nebuvo.

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais
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)

Kelti kvalifikaciją pagal
finansines
galimybes
dalyvauti
seminaruose,
mokytis
aukštosiose
mokyklose, stažuotėse.

Į pensiją išleista salių prižiūrėtoja V. Janulionienė, 201610-01.
Salių prižiūrėtoja dirbti priimta A. Vaitiekūnienė 2016-1001.
Muziejininke dirbti priimta M. Zakarauskaitė 2016-04-04.
Seminaras „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų,
atsakingų už civilinę saugą, įvadinio mokymo programa.
2016-04-21.
Seminaras „Dokumentų valdymo naujovės, aktualijos,
elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įstaigoje“.
2016-04-28.
Seminaras „Europos sąjungos investicijų į kultūros
sektorių
galimybės
ir
iššūkiai:
tarpsektorinis
papildomumas ir specializacija“.
2016-05-25.
Forumas „Lietuvos kultūros projektai“.
2016-06-06.
Seminaras „Inovacijos ir strategijos šiuolaikinio muziejaus
veikloje (Latvijos Respublika, Cesyjo miestas).
2016-06-06-2016-06-10.
Seminaras „Kultūros objektų aktualizavimas praktikoje:
finansavimo pritraukimas“.
2016-07-07.
Seminaras „Inovacijos kultūros įstaigose: dalinimosi
patirtimi sesija“.
2016-07-13-2016-07-15.
Seminaras „Darbo su Lietuvos integralia muziejų

V. Aleknienė
V. Aleknienė
V. Aleknienė
V. Aleknienė

R. Baltuškienė

V. Aleknienė
D. Jutkienė

V. Aleknienė
D. Jutkienė

V. Aleknienė

V. Aleknienė

M. Zakarauskaitė

informacine sistema (LIMIS) pagrindai“.
2016-10-12-2016-10-13.
Seminaras „Menas ir sveikata“, 2016-12-09.
3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA

Violetai Aleknienei. NOMINACIJA „Už nuopelnus
Kupiškio krašto kultūrai“.
Kupiškio savivaldybės meras, 2016-04-11.
Aušrelei Jonušytei. Nepaprastojo ir įgaliotojo Izraelio
valstybės ambasadoriaus Amiro Maimono padėka, už
viešnagės organizavimą Kupiškyje.
2016 m.
Aušrelei Jonušytei. Už Subačiaus istorijos populiarinimą,
pilietiškumą, geranoriškumą, pagalbą bendruomenei bei
dalyvavimą istorinėje konferencijoje „Subačius istorinėje
sandūroje“. Subačiaus bendruomenės valdybos vardu
dėkojo Dana Mingailienė.
2016 m.

A. Jonušytė
V. Aleknienė

1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Muziejaus
biblioteką Muziejaus biblioteka papildyta 27 leidiniais.
papildyti naujais leidiniais.

I.Vapšienė

Pagal reikalavimus sutvarkyti Pagal reikalavimus sutvarkytas muziejaus archyvas.
muziejaus archyvą.

I.Vapšienė

Papildyti vaizdo filmais apie VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centras nufilmavo A.Jonušytė
muziejaus renginius, parodas, ir sumontavo 28 reportažus.
projektus.

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai, finansinės
išlaidos)

Tvarkyti
muziejaus Tvarkytos muziejaus struktūrinių padalinių lauko I.Šemetaitė
struktūrinių padalinių lauko ekspozicijos ir aplinka (žolės pjovimas, grėbimas, J. Knizikevičienė
ekspozicijas ir aplinką.
išvežimas, medžių šakų ir krūmų genėjimas, gėlių V. Ramonenkovas
priežiūra).
Toliau
tęsti
muziejaus
struktūriniuose padaliniuose
einamąjį pastatų remontą.
Atnaujinti
muziejaus
kompiuterinę įrangą.
Nugriauti
V.
Šleivytės
paveikslų
galerijoje
netinkamą naudoti pastatą.

Muziejaus struktūriniuose padaliniuose esančių pastatų
einamasis remontas nebuvo vykdomas, nes steigėjo
neskirtas finansavimas.
Atnaujinta muziejaus kompiuterinė įranga. Nupirkti du
nešiojami kompiuteriai už 998 eurus.
Nugriautas V. Šleivytės paveikslų galerijoje netinkamas
naudoti pastatas ir sutvarkyta teritorija.

Įsigyti reikiamas higienos, Įsigytos reikiamos higienos ir darbo saugos priemonės.
darbo saugos priemones.

V. Aleknienė
V. Ramonenkovas
V. Aleknienė
V. Aleknienė
V. Ramonenkovas

V. Ramonenkovas

Organizuoti už socialines Organizuotas už socialines pašalpas dirbusių žmonių V. Aleknienė
pašalpas dirbančių žmonių darbas.
darbą.
⃰Muziejuje ir struktūriniuose padaliniuose 2016 m. dirbo už
socialines pašalpas 52 asmenys.
Pinoteksu
nudažyti
A. A. Petrausko muziejaus aplinkoje esančios ąžuolinės V. Aleknienė
Petrausko muziejuje esančias skulptūros pinoteksu nenudažytos, nes nebuvo skirtos V. Ramonenkovas
ąžuolines skulptūras lauke.
lėšos.

3. Kitų padalinių darbas

Direktorė
______________________________

___________________________

(Vadovo pareigos)

(parašas)

2017-01-23
______________________________
(Užpildymo data)

Violeta Aleknienė
______________________________
(vardas, pavardė)

