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FORMA PATVIRTINTA 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus 

2017-02-15 įsakymu Nr.5P–5 a 

 

BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS ,,SĖLA‘‘ 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingi 

asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA 

1. Muziejaus tarybos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

1. Metinės darbo ataskaitos, metinio veiklos plano, 

numatomų struktūros pertvarkymų, prioritetinių 

veiklos krypčių aptarimas;  

2. Muziejaus veiklos rezultatų aptarimas, gairių 

planui numatymas. 

Įvyko 2 muziejaus tarybos posėdžiai, kuriuose 

buvo aptarti planuoti klausimai. 

G. Butkevičius 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų 

rengimas 

Muziejaus vidaus kontrolės politikos dokumentų 

rengimas.  

Muziejaus kvalifikuotų darbuotojų veiklos 

vertinimo išvadų rengimas. 

Direktoriaus 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 5P-

3A sudaryta darbo grupė muziejaus vidaus 

kontrolės politikai parengti. Politika patvirtinta 

direktoriaus 2021-04-15 įsakymu Nr. 5P-7. 

Įstaigos veiklos klausimais išleista 70 įsakymų. 

Atliktas 34 kvalifikuotų muziejaus darbuotojų 

veiklos vertinimas. 

G. Butkevičius 

D. Kairienė 

M. Vaičiulienė 

Skyrių vedėjai 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

Pasirašyti sutartį su Bauskės pilies muziejumi. Sutartis parengta ir suderinta. Nepasirašyta dėl 

pandemijos. 

G. Butkevičius 

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

4. Projektinė veikla (paraiškų 

rengimas: projekto ir fondo 

pavadinimas) 

LTKT (Tolygi kultūros raida) paraiška projektui 

„Baroko pavasaris Biržuose 2021“ 

Gautas finansavimas 7000 Eur. Festivalis buvo 

organizuotas liepos 2- 30 d. (7 koncertai ir 1 

meistriškumo kursai)  

E. Lansbergienė 

LTKT paraiška projektui „Fotografijų albumas 

„Grafų de Šuazelių Gufje fotografijos paveldas 

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ ir Žemaičių 

muziejuje „Alka“ 

Gautas finansavimas 6780 Eur. Išleista knyga- 

nuotraukų albumas „Grafai de Šuazel-Gufjė. 

Plateliai-Papilys) 

E. Lansbergienė 

LTKT (Tolygi kultūros raida) paraiška projektui 

„Tautodailininko Vytauto Masiulio tapybos darbų 

Paraiška teikta, finansavimas negautas. L. Kuncytė 
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katalogas“ 

LTKT paraiška projektui „Biržų krašto etnografijos 

savitumų atskleidimas ekspozicijoje pasitelkiant 

inovacijas“ 

Paraiška teikta, finansavimas negautas. Dž. Flenderienė 

Paraiška Kultūros paveldo departamentui Europos 

dienų renginiams 

Paraiška nebuvo teikiama, Europos paveldo dienų 

renginių organizavimą derinant su savivaldybe. 

E. Lansbergienė 

Paraiška LTKT (II šaukimas) Apgintos laisvės 30-

mečio, Baltijos kelio paminėjimo renginiams. 

Paraiška teikta, finansavimas negautas. A. Jakubelskienė 

 Paraiška LTKT „Astravo dvaro archeologinių 

radinių restauravimas“ 

Pateikta paraiška „ Biržų Astravo dvaro grafų 

Tiškevičių kredenso indų restauravimas“. Gautas 

finansavimas 9800 Eur. Įgyvendintas projekto I 

etapas, restauruota dalis indų. 

A. Šinkevičienė 

 2020 m. LTKT pateiktos paraiškos „Lietuviško 

pianino „Birutė“ restauravimas“ II etapo 

įgyvendinimas 

Projektas užbaigtas. Eksponatas restauruotas P. Variakojis 

5. Kiti darbai  VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros 

atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms 

į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų 

sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ 

projekto Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko 

skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas 

kultūros ir turizmo reikmėms. Projekto užbaigimas. 

Projektas baigtas įgyvendinti. Ekspozicija atverta 

gegužės 15 d. turizmo sezono atidarymo metu, 

oficialiai pristatyta visuomenei rugpjūčio 14 d. 

 

E. Lansbergienė 

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ projekto „Biržų 

kunigaikštystė (1547–1811) – europietiškų kultūros 

ir gyvenimo būdo tradicijų centras“ I etapas 

I etapas įgyvendintas. Įsigyti istoriniai XVII a. 

kostiumai (vyro ir moters), pristatyti 4 

renginiuose – Papilyje, Parovėjoje, Likėnuose ir 

Nemunėlio Radviliškyje. 

E. Lansbergienė, 

I. Varzienė 

R. Binkienė 

Paraiška kartu su Kupiškio folkloro klubu 

„Kupkėmis“ Lietuvos nacionaliniam kultūros 

centrui Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvadui „Naminio alaus gamybos tradicija Biržų ir 

Kupiškio krašte“. 

Paraiška pateikta 2021m. lapkričio mėn. Įvertinta, 

atliktos korekcijos ir pateikta 2022 m. sausio 

mėn. 

R. Binkienė 
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UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos 

nacionalinio registro paraiška dėl B. Krivicko 

paveldo, saugomo Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 

Paraiška pateikta, 2 artefaktai įtraukti į UNESCO 

programos „Pasaulio atmintis“ registrą kaip 

nacionalinė vertybė. 

E. Lansbergienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI 

1. Eksponatų įsigijimas 

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

7 posėdžiai. Eksponatų įsigijimas (dovanotų, 

perkamų ir gautų iš archeologinių kasinėjimų); 

priimtų laikinam saugojimui eksponatų perkėlimas 

į pagrindinį ir pagalbinį fondus; eksponatų 

vertinimas tikrąja verte. 

Įvyko 6 posėdžiai. Buvo svarstoma: eksponatų 

įsigijimas (dovanotų, perkamų ir gautų iš 

archeologinių kasinėjimų); eksponatų vertinimas 

tikrąja verte). 

T. Niedvarienė 

1.2.Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

ketinama įsigyti) 

Apie 4000 eksp. (į raštijos, archeologijos, 

fotografijos, etnografijos ir kt. rinkinius). 

Eksponatus planuojama rinkti išvykų, ekspedicijų 

metu, pirkti, gauti iš archeologinių kasinėjimų, 

priimti dovanotus. 

Gauti 4088 eksponatai (į raštijos, archeologijos, 

fotografijos, etnografijos ir kt. rinkinius). 

Eksponatai buvo dovanoti, pirkti, gauti iš 

archeologinių kasinėjimų, rinkti išvykų, 

ekspedicijų metu. 

T. Niedvarienė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos 

(tikslas, vieta)  

10 išvykų renkant eksponatus, tikslinant duomenis Biržai (7 išvykos), Auliai, Medeikiai (2 išvykos), 

N. Radviliškis (2 išvykos), Kuldūnai, Gulbinai, 

Kraštai, Vilnius, Raudondvaris. Iš viso: 16 

S. Kubiliūtė 

10 išvykų renkant Sausio 13-osios dalyvių 

atsiminimus 

Užrašyti 7 dalyvių atsiminimai  E. Mikelionienė. 

A. Jakubelskienė 

8 išvykos Vabalninko skyriuje 16 išvykų, kurių metų užrašyti Sausio 13-osios 

dalyvių atsiminimai, atsiminimai apie B. Sruogos 

g. ir Žolinės g. namus, rinkti eksponatai. 

V.Skujienė 

2. Eksponatų apskaita 

2.1. Pirminė apskaita (kiek 

numatoma išrašyti priėmimo aktų, 

įrašyti eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas) 

Apie 60 priėmimo aktų, apie 4000 eksponatų.  Surašyti 83 aktai, gauti 4088 eksponatai 

(Fondams pateikti 1394 eksponatai) S. Kubiliūtė. 

E. Mikelionienė (4 aktai, 406 eksponatai) 

T. Niedvarienė 

L. Fergizienė  

Istorinių tyrimų 

skyrius 

2.2. Inventorinimas (kiek numato-

ma suinventorinti pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų) 

500 pagrindinio fondo eksponatų Suinventorinti 55 eksponatai 

Vietinėje fotografijos duomenų bazėje – 1474 

įrašai 

A. Šinkevičienė 

S. Kubiliūtė 

Istorinių tyrimų 

skyrius 
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2.3. Eksponatų topografinių sąrašų 

sudarymas 

Tęsti eksponatų topografinių sąrašų papildymą (II 

saugyklos II a. raštijos ir dailės, 500 eksp.) 

Papildytas II saugyklos II a. raštijos ir dailės 

eksponatų topografinis sąrašas – įtraukti 1023 

raštijos bei 87 dailės eksponatų (paveikslai)  

D. Seibutienė 

2.4. Kiti darbai 2019–2021 m. gautų fotografijų tvarkymas: sudėti 

pagal GEK saugojimo numerį į vokelius ir dėžes.  

Fotografijų 3623, atvirukų 316 vnt S. Kubiliūtė 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra 

3.1.Rinkinių tikrinimas (kokius 

rinkinius numatoma tikrinti, 

nurodant juose esančių eksponatų 

skaičių) 

 Atlikti filatelijos bei filokartijos rinkinių 

patikrinimą: filatelijos (ne mažiau 3325 vnt.), 

filokartijos (ne mažiau 6282 vnt.)  

Patikrintas filatelijos rinkinys, rasti 3328 

eksponatai.  

Patikrintas filokartijos rinkinys, rasta 6440 

eksponatų. 

T. Niedvarienė 

P. Variakojis 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti eksponatų 

grupes ir kiekį) 

Konservuoti 150 archeologinio metalo eksponatų.  

Perrestauruoti 20 eksponatų iš arsenalo 

ekspozicijos (su korozijos žymėmis). Nuvalyti ir 

konservuoti 50 monetų. 

 

Restauruoti apie 20 vnt. Astravo dvaro 

archeologinių radinių (gavus finansavimą projekto 

įgyvendinimui) 

Konservuota 156 archeologinio metalo 

eksponatų.  

Perrestauruota 20 eksponatų iš arsenalo 

ekspozicijos (su korozijos žymėmis).  

Nuvalytos ir konservuotos 52 monetos. 

 

Eksponatų iš istorinio metalo prevencinis 

valymas ir paruošimas eksponavimui 

(ekspozicijai Vabalninko sk.) - 43 vnt.  

 

Restauruoti 46 indai iš Astravo dvaro 

(restauravimo projekto I etapas)  

 

Restauruotas pianinas „Birutė“ (įgyvendintas 

projekto II etapas) 

O. Čepinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Šinkevičienė 

 

 

P. Variakojis 

3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti saugyklų, 

salių kiekį, pagrindinius priežiūros 

ir tvarkymo darbus) 

Nuolat tikrinti fonduose bei ekspozicinėse salėse 

esančių eksponatų būklę, fiksuojant drėgmės ir oro 

temperatūros daviklių parodymus (2 k. per dieną d. 

d.).  

 Atlikti planinius saugyklų patalpų dezinfekavimo 

darbus 

 (2 k. per metus).  

 Vykdyti būtiną prevencinę eksponatų priežiūra 

ekspozicinėse salėse (apie 50 eksp.), saugyklose 

Nuolat tikrinta fonduose bei ekspozicinėse salėse 

(30) esančių eksponatų būklė, fiksuoti drėgmės ir 

oro temperatūros daviklių parodymai (d. d. - 2 

k./dieną), Saugyklose atlikti būtini dezinfekavimo 

darbai (2 k. per metus). 

Tikrintos muziejaus Vabalninko skyriaus 

eksponatų laikymo ir eksponavimo sąlygos (4 

kartus).  

 V. Sutkevičienė 
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atlikti būtinus eksponatų dezinfekavimo darbus 

(dezinfekuoti apie 250 eksp). 

 Naujai gaunamus eksponatus paruošti saugojimui 

ir eksponavimui: nuvalyti, išplauti, dezinfekuoti 

(apie 200 eksp.). 

 Pagaminti dėžutes ir įv. aplankus eksponatų 

saugojimui (apie 40 vnt.). 

Atlikta prevencinė eksponatų priežiūra - 

periodinis valymas ir dezinfekavimas: buities, 

paveikslų, gamtos (405 vnt.).  

Paruošti saugojimui (išplauti ir nuvalyti) naujai 

gauti eksponatai: buities, medicininės įrangos, 

gamtos (236 vnt.).  

Pagaminta 51 vnt. įv. matmenų aplankų ir dėklų 

knygų, dokumentų, foto albumų saugojimui. 

3.4. Kiti darbai Baigti eksponatų vertinimą tikrąja verte: pervertinti 

visus eksponatus, įvertintus simboline 1 euro verte 

– iš viso apie 17821 eksp. (istorijos, dailės, 

etnografijos ir kt).  

Baigti fotografijos rinkinio vertinimą – apie 7128 

vnt. 

Baigti etnografijos rinkinio eksponatų vertinimą – 

apie 2134 vnt. 

Iš dar neįvertintų tikrąja verte eksponatų sąrašo 

išskirstyti eksponatus pagal jų rūšį, priskirti 

inventorinį šifrą, eksponatą aprašyti - 10468 eksp. 

 Įvertinti 2021 m. gautus eksponatus. 

 

Baigtas eksponatų, įvertintų simboline 1 euro 

verte, pervertinimas. Iš viso pervertinta 17821 

eksponatas. Iš jų:  

- fotografijos rinkinys – 7505 (7111 fotografijų 

   bei 394 fotoįrangos eksp.)  

- etnografijos rinkinys – 3314 vnt.  

Sudaryti eksponatų sąrašai pagal jų 

priklausomybę tam tikram rinkiniui, jiems 

priskirti atitinkami šifrai - 10468 eksp. 

 

Įvertinti visi 2021 m. gauti eksponatai – 4088 vnt. 

 

T. Niedvarienė,  

P. Variakojis 

 

S. Kubiliūtė 

 

 

R. Binkienė 

 

A. Šinkevičienė 

 

Rinkinių 

komplektavimo 

komisija 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS 

1. Muziejų lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

Mokiniai, studentai, suaugusių žmonių grupės, 

šeimos, TAU (trečiojo amžiaus universiteto ) 

klausytojai, socialinės atskirties grupės, senjorų 

klubai kt. visuomeninės organizacijos 

Sausio – kovo mėn. galiojo besitęsiančio 

karantino ribojimai. Muziejus lankytojams 

atidarytas nuo kovo 18 d.  

Bendras muziejaus ir Vabalninko skyriaus 

lankytojų skaičius 50548. 

Iš viso muziejuje (neskaičiuojant Vabalninko 

skyriaus) apsilankė 49296 lankytojai. Iš jų 

arsenale dalyvavo konferencijose ir kituose 

renginiuose 2262 dalyviai. Muziejaus 

suorganizuoti bei prisidėta organizuojant 63 

renginius, kuriuose dalyvavo 22011 dalyvių. 

Organizuotų lankytojų grupės – 335 ir 6875 

lankytojai. Iš jų 1378 moksleiviai; 555 senjorai; 

Lankytojų 

aptarnavimo ir 

edukacijos 

skyrius 

Komunikacijos ir 

parodų skyrius 

Istorinių tyrimų 

skyrius 
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271 kariai, neįgalieji. 

Gido paslauga suteikta 313 grupių: 302 lietuvių 

k.; 6 anglų k.; 1 latvių k.; 4 rusų k. Tik parodas 

aplankė 95 lankytojai.  

Vabalninko skyriuje renginiuose, edukacinėse 

programos dalyvavo ir ekspozicijose apsilankė iš 

viso 1252 dalyviai. 

 Pasiekti bendrą muziejaus ir padalinio lankytojų 

skaičių iki 45 000. 

Priimti 49296 lankytojai.  

Vabalninko skyriuje - 1252 lankytojai.  

Bendras - 50548 lankytojai. 

Lankytojų 

aptarnavimo ir 

edukacijos 

skyrius 

Vabalninko 

skyrius 

2. Edukacinės programos (tęsiamų 

ir naujų programų temos, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, kur 

vyks) 

Vykdyti esamas (30 temų) edukacines programas. Pravesta 280 edukacinių programų: moksleiviams 

– 153; suaugusiems – 127. Dalyvavo 2746 

moksleiviai ir 2726 suaugusieji. 

 

 

 

Vabalninko skyriuje suorganizuoti 7 edukaciniai 

užsiėmimai, dalyvavo 102 moksleiviai. 

Lankytojų 

aptarnavimo ir 

edukacijos 

skyrius 

L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

V. Nikšienė 

Vabalninko 

skyrius 

 Pagal mokytojų pageidaujamas temas, remiantis 

ekspozicija sukurti 2 naujas edukacines programas.  

Birželio mėn. pristatytas edukacinis užsiėmimas 

„Pažaiskim rašto istoriją“ 

Lapkričio mėn. pravestas edukacinis žaidimas 

„Čypėnų respublika“, pritaikytas  

22-ajai Suaugusiųjų mokymosi savaitei. 

Dalyvavo 20 dalyvių. 

Lapkričio mėn. įvykdyti 3 edukaciniai 

užsiėmimai „Apie šv. Martyno dieną“ . Dalyvavo 

42 vaikai. 

A. Jakubelskienė 

 

E. Lansbergienė 

A. Jakubelskienė 

 

 

A. Jakubelskienė 

V. Dževečkaitė - 

Klepeckienė 

 Parengti lankytojų grupėms 3 programas krašto 

istorijos temomis (paskaitos, improvizuotos 

diskusijos, ekskursijos), panaudojant Biržų krašto 

istorijos medžiagą.  

Gegužės 15 d. Tarptautinės muziejaus dienos 

proga parengta ekskursija skirtingose 

ekspozicinėse salėse „Vieno daikto istorija“ 

Parengta ir vykdyta ekskursija apie Radvilų 

Lankytojų 

aptarnavimo ir 

edukacijos 

skyrius 
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istoriją bei paveldą. Užsakytos 2 ekskursijos 

lapkričio ir gruodžio mėn.  

Komunikacijos ir 

parodų skyrius 

 Šeštadieniniai pasakojimai salėse apie Biržų 

krašto istoriją birželio mėn. 

V. Dževečkaitė-

Klepeckienė 

 Numatyti aptarnauti 5000 dalyvių edukacinėse 

programose, skirtose vaikams bei suaugusiems. 

Edukacinėse programose dalyvavo 5472 dalyviai. 

Vabalninko skyriuje – 469 dalyviai. 

 

Bendras dalyvių skaičius 5941. 

Lankytojų 

aptarnavimo ir 

edukacijos 

skyrius 

Vabalninko 

skyrius 

 Parengti edukacinę apie tautinių ir baltų genčių 

kostiumus, muziejuje eksponuojant kostiumų 

parodą iš LNKC.  

Parodos suderinti nepavyko, nes LNKC pasikeitė 

darbuotojai 

R. Binkienė 

L. Kuncytė 

 Pristatyti (2019 m parengtą) ir populiarinti 

orientacinį-edukacinį karinį žaidimą pilies kieme 

„Apgink Biržų tvirtovę“, ypač tinkantį žaisti 

šeimomis.  

Suorganizuoti 8 edukaciniai užsiėmimai. 

Dalyvavo 196 dalyviai. 

Lankytojų aptar-

navimo ir eduka-

cijos skyrius 

 Pristatyti (2020 m parengtą) teminę ekskursiją: 

„Mirtis pilna ironijos“ (apie kunigaikščių Radvilų 

gyvenimus ir mirtį) 

Ekskursija nepristatyta dėl šalyje Covid -19 

pandemijos, atsižvelgiant į vyraujančią 

visuomenės slogią nuotaiką 

Lankytojų aptar-

navimo ir eduka-

cijos skyrius 

 Parengti 2 dalių ekskursiją „Moters dalia istorijos 

kontekste: I d. „Biržų valdytojų - Radvilų ir 

Tiškevičių – moterys“, II d. „XX a. moterys, 

keitusios Biržų veidą“. 

Liepos 6 d. atkelta „Muziejų naktis“. Radvilų 

salė. „Kunigaikštytė Liudvika Karolina 

Radvilaitė. Išskirtinė asmenybė“.  

Tiškevičių salė. Pasakojimai apie grafo M. 

Tiškevičiaus antrąją žmoną Žiuljetą de Bo (pranc. 

Juliette de Beau).  

Edukacinė veikla ir žaidimas vaikams „Vaikai, 

kurie gyveno prieš 300 metų“ 

A. Jakubelskienė 

L. Kuncytė 

V. Dževečkaitė - 

Klepeckienė 

 2021 m vasario - gegužės mėn. rengiamos Lietuvių 

kalbos dienos. Edukacinės programos „Pažaiskim 

rašto istoriją“ (gegužės mėn.) ir „Valstybės 

kūrimas. Kalba ir laisvė“ (balandžio mėn.). 

Edukacinis užsiėmimas „Pažaiskim rašto istoriją“ 

birželio mėn. Užsakyti 4 užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo 54 mokiniai. 

A. Jakubelskienė 

3. Muziejaus renginiai 

(pavadinimas ir vieta) 

Sausio 13-osios 30-mečiui skirtos akcijos karantino 

sąlygomis (stendai mieste, paroda lauko galerijoje, 

Paruošta paroda, eksponuota miesto erdvėse ir 

muziejuje (pilies rūmų I a. galerijoje): mobilūs 

E. Lansbergienė  

I. Varzienė 
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siužetai Facebook socialiniame tinkle, muziejaus 

svetainėje) 

stendai, D. Meškausko fotografijos, autentiški 

daiktai. 

L. Kuncytė 

V. Nikšienė 

Vasario 16-osios proga – lauko paroda ir viktorina 

apie pirmosios Lietuvos respublikos laikmečio 

biržiečių mėgstamą švenčių ir laisvalaikio 

praleidimo vietą – Biržų piliakalnį. 

Paroda eksponuota pilies rūmų I a. galerijoje, 

parengta pagal publikacijas laikraštyje „Biržų 

žinios“ panaudojant tarpukario fotografijas iš 

muziejaus fondų. 

E. Lansbergienė 

V. Nikšienė 

J. Vasiliūnienė 

Festivalio „Baroko pavasaris Biržuose 2021“ 

atidarymo koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai  

Dėl pandemijos festivalis buvo nukeltas į vasarą 

„Baroko pavasaris Biržuose 2021“ atidarytas 

liepos 2 dieną. 

Organizuota Laisvės vėjo malūnėlių akcija 

(sudėliota trispalvė ant pilies pylimo), parengtas 

virtualus koncertas, demonstruotas 

Nepriklausomybės aikštėje. 

G. Butkevičius 

E. Lansbergienė 

L. Kalninis 

Senosios muzikos edukacinis festivalis „Baroko 

pavasaris Biržuose 2021“ 

Dėl pandemijos vyko liepos 2- 30 d. (7 koncertai 

ir 1 meistriškumo kursai) 

G. Butkevičius 

E. Lansbergienė 

Naktis muziejuje. „Moterys, dvaras, kultūra...“ 

 

Liepos 6 d. Parodų „Grafai de Šuazel-Gufjė. 

Plateliai-Papilys“ ir „Skrebiškių koplyčios 

radiniai“ pristatymas. 

Ekskursija „Moters dalia istorijos kontekste: I d. 

„Biržų valdytojų - Radvilų ir Tiškevičių – 

moterys“. 

 

 

21.15 val. renginys „Žavingiausių biržiečių 

pristatymas ir jų papuošalų aukcionas“. 

E. Lansbergienė 

 

 

A. Jakubelskienė 

L. Kuncytė 

V. Dževečkaitė - 

Klepeckienė 

 

S. Kubiliūtė 

E. Mikelionienė 

Neplanuota Ekskursija biržiečiams: kelionė J. Janonio takais 

Biržuose (poeto mirties dieną gegužės 30 d.). 

Aplankytos vietos ir pastatai, kuriuose jis mokėsi 

ar pabuvojo, palyginta, kaip pakito miestas po 

paskutinio jo apsilankymo. 

S. Kubiliūtė 

Neplanuota Europos archeologijos diena. 

Pristatyti naujausi archeologiniai radiniai iš J. 

Janonio aikštės, vesta edukacinė pamoka 

„Dingusio miesto paslaptys“, lankytojai 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

T. Niedvarienė 

O. Čepinskienė 
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supažindinti su metalo restauratorės darbu, 

atvirais archeologijos fondais. Amatininkas iš 

Rokiškio Igoris Skripka mokė pasidaryti metalinį 

strėlės antgalį. 

P. Variakojis 

A. Šinkevičienė 

 

Edukacinės kelionės kardinolo Vincento 

Sladkevičius takais  

Darbuotojai išėjus iš darbo kelionė nebuvo 

organizuota 

I. Varzienė 

Žygis Radvilų keliais  Žygis įvyko liepos 24-25 d. 1-ąją dieną dalyvavo 

228 žygeiviai, 2-ąją – 143. Viso nueita 11 355 km 

E. Lansbergienė 

Pirmųjų trėmimų 80-metis 

Panevėžio dramos teatro spektaklis „Kokio 

gražumo saulė“.  

Birželio 14 d. Vyko minėjimas siaurojo 

geležinkelio stoties vietoje, dalyvavo tremtiniai, 

jų vaikai ir vaikaičiai, Biržų politinių kalinių ir 

tremtinių choras, „Saulės“ gimnazijos choristai, 

jaunimo grupė „Impresio“. 

E. Lansbergienė 

 

Neplanuota Birželio 19 d. Skrajojančios Respublikos dviračių 

klubo narių sutiktuvės muziejuje ir palydėtuvės 

maršrutu Biržai-Nemunėlio Radviliškis 

S. Kubiliūtė 

R. Timukas 

V. Nikšienė 

Šiuolaikinio gatvės meno spektaklis (teatras, 

cirkas) „Balansuojantis žmogus“ 

Birželio 30 d. spektaklis vyko pilies kieme E. Lansbergienė 

Miesto šventės renginiai: 

Susitikimas su biržiečiais-žalgiriečiais: V.Garastas, 

V. Linkevičius, V.Jankauskas, R. Valikonis, 77 

metai nuo „Žalgirio“ komandos įkūrimo, 35 metai 

nuo didžiausios „Žalgirio“ pergalės Viljamo Džon-

so (William Jones) taurės laimėjimo (Trofėjaus pa-

roda), 65 metai, kai V. Garastas pradėjo trenerio 

karjerą Biržuose. Viljamo Džonso (William Jones) 

taurės paroda. 

 

P. Kalpoko parodos pristatymas 

J. Stiklerio knygos „Žaidžiame ripką pristatymas“. 

Atminimo vakaras, skirtas filosofei prof. Jūratei 

Baranovai 

Liepos 30 d. Buvo prisimintos svarbiausios 

Kauno „Žalgirio“ pergalės vadovaujant V. Garas-

tui, V. Garasto profesinis kelias. Susitikime da-

lyvavo treneris V. Garastas, buvęs žalgirietis 

Juras Kaziūnas, krepšinio arbitras Romualdas 

Brazauskas. Viljamo Džonso (William Jones) 

taurė eksponuota sporto ekspozicijoje iki metų 

pabaigos. 

 

Rugpjūčio 1 d. Pristatyme dalyvavo knygos 

autorius J. Stikleris, leidėjas D.Preišegalavičius, 

mintimis apie prof. Jūratę Baranovą dalinosi A. 

Balbierius, J.Eidukas, K. Baranova, I. Varzienė 

G. Butkevičius 

L. Kuncytė 

E. Lansbergienė 

V. Nikšienė 

 

 

 

 

 

 

E. Lansbergienė 

 

Biržų žydų bendruomenės sunaikinimo holokausto 

metu 80-ųjų metinių paminėjimas 

Rugpjūčio 8 d. minėjime dalyvavo Žydų 

bendruomenių atstovai (Vilniaus, Šiaulių, Kauno, 

E. Lansbergienė 

E. Mikelionienė 
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Panevėžio), Biržų žydų palikuonys, biržiečiai. 

Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas (su 

vertimu į anglų kalbą). 

Rugpjūčio 7 d. vyko teminė ekskursija „Kelionė 

Biržų žydų kultūros ir istorijos pėdsakais“. 

Dž. Flenderienė 

 

 

V. Dževečkaitė - 

Klepeckienė 

Šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara“ Rugpjūčio 13-15 d. literatūros forumas tema 

„Paauglystė“. Dalyviams organizuota ekskursija į 

Papilį, pristatyti to krašto literatūros ir kultūros 

kūrėjai. 

G. Butkevičius  

E. Lansbergienė 

Baltijos kelio minėjimas, kartu pagerbiant Sausio 

13-osios aukas ir žmones, apgynusius Lietuvos 

laisvę 

Rugpjūčio 22 d. organizuotas minėjimas prie 

paminklo Žuvusiems už Lietuvos 

nepriklausomybę, pristatytas muziejaus leidinys 

„Biržiečiai Laisvės naktyje. Sausio 13-osios 

įvykių trisdešimtmečiui“ 

E. Lansbergienė 

E. Mikelionienė 

 

Muziejų kelio „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir 

sodų menas“ renginys „Biržų miesto parkai: atgal į 

ateitį“ 

 

 Rugsėjo 16 d. organizuota kelionė su virtualiais 

intarpais po Biržų miesto parkus: Piliakalnio, 

Kraštiečių, B. Dauguviečio, V. Bernotėno / P. 

Jakubėno. 

S. Kubiliūtė 

E. Lansbergienė 

E. Mikelionienė 

 

Europos paveldo dienų renginiai Rugsėjo 18 d. organizuota M. Daraškevičiaus 

paskaita Astravo dvare apie rūmų interjerą bei 

eksterjero ir parko dermę. 

E. Lansbergienė 

V. Nikšienė 

 

Pergalės prie Salaspilio paminėjimas, skirtas LDK 

didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus 460-

osioms gimimo metinėms 

Rugsėjo 25 d. Prisiminta LDK didysis etmonas 

J.K. Chodkevičius Biržų istorijos kontekste: Karo 

istoriko dr. Valdo Rakučio paskaita „Biržų 

tvirtovė Dominium maris Baltici kontekste; 

Biržų I tvirtovės tyrinėtojos, gidės Monikos 

Vasylienės ekskursija „Pirmoji – Kristupo I 

Radvilos Perkūno – Biržų tvirtovė“  

E. Lansbergienė 

Neplanuota  Renginys lapkričio 23 d. 17 val. „Kviečiame 

drauge švęsti Lietuvos kariuomenės dieną“ 

arsenalo salėje. Skaidrės „Lietuvos kariuomenės 

kūrimosi pradžia“ 

E. Lansbergienė 

V. Nikšienė 

Kalėdų laikotarpio akcijos Gruodžio 6-31 d. veikė „Linkėjimų arbatinė “ 

pilies rūmų I a. galerijoje 

E. Lansbergienė 

E. Mikelionienė 
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V. Nikšienė 

J. Vasiliūnienė 

A. Jakubelskienė 

 Parengtas edukacinis užsiėmimas parodai 

„Žaislai iš praeities“. Užsakyti 2 užsiėmimai, 

dalyvavo 29 vaikai. 

E. Mikelionienė 

V. Nikšienė 

J. Vasiliūnienė 

A. Jakubelskienė 

 Neplanuota Lapkričio 12 d. Mariaus Daraškevičiaus knygos 

„Magiškiausias kambarys, arba Dvaro vaistinėlė“ 

pristatymas 

E. Lansbergienė 

L. Kuncytė 

Renginiai Vabalninko skyriuje 5-8 renginiai Skyriuje organizuoti 3 renginiai. V. Skujienė 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip numatoma 

atnaujinti) 

Parengti virtualią biržiečių dailininkų galeriją 

muziejaus internetinėje svetainėje. 

Galerija sukurta, joje 18 su Biržų kraštu susijusių 

profesionalių dailininkų biografijos ir muziejuje 

saugomų jų darbų nuotraukos. 

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(kokius ir kiek lankytojų 

planuojama aptarnauti)  

Studentai, muziejų ir bibliotekų specialistai, 

mokslo darbuotojai, moksleiviai, istorija 

besidominti visuomenė. Apie 100. 

Fonduose esančiais eksponatais, jų sąsajomis su 

Biržų krašto istorija domėjosi 147 lankytojai 

 

Skaitmeninėmis bažnyčių metrikų knygų 

kopijomis muziejaus internetinėje svetainėje 

buvo domėtasi 3084 kartus 

Fondų skyrius 

S. Kubiliūtė 

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

6. Kita veikla Siekiant gerinti muziejaus įvaizdį apsaugos ir salių 

budėtojus aprūpinti uniformomis. 

Pasiūtos 9 moteriškos suknelės (apsaugos ir salių 

budėtojoms, kasininkėms) ir trys vyriški švarkai.  

R. Binkienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS 

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

Etnografijos ekspozicijos atnaujinimo koncepcijos 

parengimas. 

Koncepcija parengta.  Dž. Flenderienė 

2. Ekspozicijų atnaujinimas 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Atnaujinti 2-3 ekspozicijas Biržų tvirtovės rūmuose 

(gamtos, sporto istorijos, etnografijos) 

Sporto ekspozicijoje išeksponuoti biržiečio žalgi-

riečio Virginijaus Jankausko apdovanojimai, 5 

mėn. eksponuota Viljamo Džonso taurė – vertin-

giausias Kauno „Žalgirio“ trofėjus. 

Baigta paukščių „įgarsinimo“ programa gamtos 

ekspozicijoje 

 

Į anglų kalbą išverstos 62 anotacijos. 

Istorinių tyrimų 

skyrius, 

J. Vasiliūnienė 

 

 

 

Dž. Flenderienė 
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Baigti Vabalninko skyriaus rūsio ekspozicijos 

įrengimo darbus (4 temos) 

Ekspozicija užbaigta, lankytojams atverta 

gegužės 15d., pristatyta visuomenei rugpjūčio 14 

d. 

E. Lansbergienė 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta)  

Godos Balbieriūtės tapybos ir Gražinos 

Visockienės keramikos darbų paroda. Virtuali. 

Nuo vasario 1d. veikia virtuali paroda (žr. 

„Virtualios parodos“. 

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų 

paroda. Didžioji parodų salė. 

Neįvyko dėl pandemijos. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Neplanuota Biržų krašto dailininkų tapybos ir grafikos darbų 

„Meilės Biržų kraštui įkvėpti“. Veikė kovo 11 – 

balandžio 25 d. didžiojoje parodų salėje. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Rimos Jakutienės rankdarbių paroda. Mažoji 

parodų salė.  

Veikė nuo kovo 27 – balandžio 25 d. Sukurta ir 

virtuali paroda. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Alio Balbieriaus asambliažų paroda. Didžioji 

parodų salė. 

Atidaryta gruodžio 3 d. Veikė 2021 gruodžio 3– 

2022 sausio 16 d. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Likėnų kurorto jubiliejui. Fotografijų paroda. 

Mažoji parodų salė. 

Atidaryta balandžio 30 d. Veikė iki gegužės 30d. L. Kuncytė  

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

R. Binkienė 

Neplanuota  Paroda „Skrebiškių koplyčios radiniai“ atidaryta 

gegužės, veikia iki šiol 

E. Lansbergienė 

J. Vasiliūnienė 

Vidmanto Jažausko jubiliejinė tapybos darbų 

paroda. Didžioji ir mažoji parodų salės. 

Veikė birželio 3–27 d. Pristatymas birželio 12 d. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Taurimos Bunkutės tapybos ir fotografijos paroda. 

Didžioji ir mažoji parodų salės. 

Atidaryta liepos 3 d. Veikė iki liepos 25 d.  L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Petro Kalpoko tapybos darbų paroda iš 

Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus ir 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, privačių 

kolekcijų. Didžioji ir mažoji parodų salės. 

Atidaryta liepos 31 d. Veikė iki rugpjūčio 29 d. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

D. Flenderienė 
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Lygnby kirvio paroda iš Lietuvos nacionalinio 

muziejaus. 

Renginys skirtas archeologės Marijos Gimbutienės 

metams 

Atidaryta rugpjūčio 13 d. Veikė iki rugsėjo 20 d. L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

Tautodailininko Kęstučio Preidžius jubiliejinė 

tapybos darbų paroda. Didžioji parodų salė. 

Veikė rugsėjo 3–26 d. Pristatymas rugsėjo 8 d. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ kūrinių darbų 

paroda. Mažoji parodų salė. 

Neįvyko, nes sutartu laiku autoriai nepristatė 

darbų 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

D. Flenderienė 

Neplanuota Romualdo Audrūno Kuncos tapybos darbų 

paroda „Natiurmortai, peizažai, portretai“. 

Mažoji parodų salė. Veikė rugsėjo 4 – spalio 31 

d. pristatymas spalio 2 d. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

D. Flenderienė 

Ėriškių tapybos plenero darbų paroda. Didžioji 

parodų salė. 

Veikė spalio 2–29 d. Spalio 29 d. planuotas 

susitikimas su autoriais neįvyko dėl pandemijos. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Ramygalos keramikos simpoziumo darbų paroda. 

Mažoji parodų salė. 

Veikė spalio 2–29 d. didžiojoje parodų salėje. 

Spalio 29 d. planuotas susitikimas su autoriais 

neįvyko dėl pandemijos. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Latvių tapytojo prof. Peterio Postažo tapybos darbų 

paroda. Didžioji ir mažoji parodų salės. 

Neįvyko dėl karantino Latvijoje. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Liturginių rūbų paroda iš muziejaus rinkinių. 

Didžioji parodų salė. 

Perkelta į 2022 m.  L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

Žilvino Kropo alternatyviosios fotografijos paroda 

„Įkūnytas išnykimas“. Mažoji parodų salė. 

Veikė gruodžio 3–31 d. L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

 Neplanuota VDA Telšių fakulteto baldų dizaino ir juvelyrikos 

paroda. Veikė spalio 12 – lapkričio 12 d. 

Atidaryta lapkričio 12 d. 

L. Kuncytė 

 Neplanuota Biržų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų 

centro lankytojų šventinių dekoracijų paroda 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 
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„Šventų Kalėdų belaukiant“. Arsenalo II a. fojė. 

Veikė nuo gruodžio 14 iki 2022 sausio 9 d. 

 Neplanuota  Gruodžio 2 d. – 2022 m. sausio 19 d. Paroda 

„Žaislai iš praeities“ rūmų II aukšto fojė. 

E. Mikelionienė 

V. Nikšienė 

J. Vasiliūnienė 

A. Jakubelskienė 

Parodos muziejaus Vabalninko 

skyriuje 

4-5 parodos Vabalninko muziejuje 4 parodos V. Skujienė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta)  

Kilnojamosios parodos „Kitokie, bet savi“ 

eksponavimas Biržų r. bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

 

 

Tautodailininkės D. Indrašienės darbų paroda 

Zarasų krašto muziejuje. 

Dėl pandemijos mokyklos dirbo nuotoliniu būdu, 

paroda bus eksponuojama 2022-aisiais 

 

Rugsėjo mėn. eksponuota Biržų kultūros centre 

 

Neįvyko dėl pandemijos. 

E. Lansbergienė 

L. Kuncytė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio adresas) 

Biržietiški atvirukai. 

https://www.birzumuziejus.lt/virtualus-muziejus/ 

Seniausi Biržų atvirukai muziejaus „Sėla“ 

kolekcijoje (1)  

 

S. Kubiliūtė 

R. Timukas 

https://www.birzumuziejus.lt/virtualus-muziejus 

Neplanuota 

Rašytinės Paliulių šeimos relikvijos. Lietuvos 

Respublikos Seimo paskelbtiems Archyvų 

metams.  

S. Kubiliūtė 

V. Nikšienė 

Paroda, skirta poeto J. Janonio 125- gimimo 

sukakčiai 

Janoniada... Poeto Juliaus Janonio 125-osioms 

gimimo metinėms - Birzu muziejus sela 

V. Nikšienė 

S. Kubiliūtė 

R. Timukas 

Paruošti virtualias parodas, pristatančias Biržų 

krašto savanorių ugniagesių veiklą prieškaryje, 

prieškario knygas su spaudais, B. Sruogos ir K. 

Binkio kūrybinį palikimą bei žymius iš Biržų 

krašto kilusius žmones (4 parodas) 

Parengtos virtualios parodos LIMIS svetainėje:  

1. „Biržų krašto ugniagesiai prieškario 

laikotarpiu“ https://www.limis.lt/virtualios-

parodos/-

/virtualExhibitions/view/57401004?backUrl=%2f

virtualios-parodos 

 2. „Biržų krašto šviesuoliai XX a. 1-oje pusėje“ 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-

/virtualExhibitions/view/72669155?backUrl=%2f

P. Variakojis 

https://www.birzumuziejus.lt/virtualus-muziejus
https://www.birzumuziejus.lt/janoniada-poeto-juliaus-janonio-125-osioms-gimimo-metinems/
https://www.birzumuziejus.lt/janoniada-poeto-juliaus-janonio-125-osioms-gimimo-metinems/
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401004?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401004?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401004?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401004?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/72669155?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/72669155?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
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virtualios-parodos 

3. „Kazio Binkio ir Balio Sruogos“ kūryba“ 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-

/virtualExhibitions/view/53117651?backUrl=%2f

virtualios-parodos 

4. „Geležies amžiaus artefaktai“ 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-

/virtualExhibitions/view/74275050?backUrl=%2f

virtualios-parodos 

  Dėl karantino neįvykus parodai, parengta virtuali 

Godos Balbieriūtės tapybos darbų paroda. 

https://www.birzumuziejus.lt/virtuali-godos-

balbieriutes-tapybos-paroda/ 

L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

  Dėl karantino neįvykus parodai, parengta virtuali 

Gražinos Visockienės keramikos darbų paroda. 

https://www.birzumuziejus.lt/virtuali-grazinos-

visockienes-keramikos-darbu-paroda/ 

L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

  Dėl karantino uždarius muziejų, parengta ir 

virtuali paroda iš muziejaus rinkinių. 

https://www.birzumuziejus.lt/paroda-meiles-

birzu-krastui-ikvepti/ 

L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

planuojama skolinti)  

Paskolinti eksponatus LNM parodai „Deivės ir 

Kariai“, skirtai M. Gimbutienės šimtmečiui 

paminėti. 

 

Neplanuota 

Paskolinta – 4 archeologijos eksponatai 

(neolitinio kapo įkapės) LNM rengiamai parodai 

„Deivės ir Kariai“, skirtai M. Gimbutienės 100-

osioms gimimo metinėms paminėti. 

Paskolinta – 1 muzikos instrumentas 

(penkiastygės kanklės) LNM Nacionalinės dailės 

galerijos rengiamai parodai „Aniceta, Teresė, 

Stasys, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, 

Anupras ir kt. Čiabuvių pasakojimai“ 

T. Niedvarienė 

 

 

 

 

T. Niedvarienė 

Pasiskolinti eksponatus iš Žemaičių „Alkos“ 

muziejaus Grafų de Šuazel Gufje parodai 

Pasiskolinta depozito teisėmis - 46 eksponatai 

(paveikslai, baldai, skulptūros, taikomosios dailės 

kūriniai) bei 50 fotografijų skaitmeninių vaizdų. 

T. Niedvarienė 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/72669155?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/53117651?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/53117651?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/53117651?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/74275050?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/74275050?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/74275050?backUrl=%2Fvirtualios-parodos
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 Pasiskolinti iš VDKM 1 eksponatą muziejaus 

nuolatinei karybos ekspozicijai arsenale (tęsiama) 

Pasiskolinta depozito teisėmis – 1 karybos 

eksponatas (muškieta) 

T. Niedvarienė 

 Neplanuota. Pasiskolinta 14 eksponatų iš Lietuvos 

nacionalinio dailės muziejaus ir 21 eksponatas iš 

Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 

muziejaus, 2 eksponatai iš kolekcininko Gintaro 

Sadauniko P. Kalpoko tapybos darbų parodai.  

L. Kuncytė 

Neplanuota. Pasiskolintas 1 eksponatas laikinai parodai iš 

Lietuvos sporto muziejaus.  

L. Kuncytė 

Neplanuota. Pasiskolinta 22 tapybos darbai iš Mariaus Kuncos 

Romualdo Audrūno Kuncos tapybos darbų 

parodai. 

L. Kuncytė 

Neplanuota Pasiskolinta 7 eksponatai iš Nacionalinio 

muziejaus „LYNGBY“ kirvio parodai. 

L. Kuncytė 

D. Flenderienė 

 Neplanuota Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos 

ir archeologijos institutui paskolinti 48 archeolo-

gijos eksponatai spektrometriniams tyrimams at-

likti, įgyvendinant projektą „I tūkstantmečio po 

Kr. vario lydinių metalurgijos ir technologijų pro-

greso tyrimai visuomenės socio-ekonominės rai-

dos kontekste“. Rezultatai bus pateikti muziejui. 

T. Niedvarienė 

7. Kiti darbai    

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA 

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba 

Fotografijų albumo „Grafų de Šuazelių Gufje 

fotografijos paveldas Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 

ir Žemaičių muziejuje „Alka“ leidyba 

Knyga išleista, pristatyta Biržuose lapkričio 

26 d., Papilyje lapkričio 27 d., Telšiuose 

gruodžio 17 d. 

E. Lansbergienė 

Tautodailininko Vytauto Masiulio tapybos darbų 

katalogo leidyba 

Neįvykdyta dėl negauto finansavimo. L. Kuncytė 

Leidinio „Biržiečiai Laisvės kovose "I dalis 

„Sausio 13 mes apgynėme savo Laisvę“, skirta 

Sausio 13 - osios įvykių 30 - mečiui (įvykių 

kronika, prisiminimai, nuotraukos).  

Knyga „Biržiečiai laisvės naktyje. Sausio 13-

osios įvykių 30-mečiui“ išleista. Pristatymas 

įvyko rugpjūčio 22 d. 

Lankytojų aptar-

navimo ir eduka-

cijos skyrius, 

E. Mikelionienė 

E. Lansbergienė 
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Istorinių tyrimų 

skyrius 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas 

ir leidyba 

Rengti plakatus, kvietimus, reklaminius stendus 

muziejaus renginiams (15). 

Parengti 29 plakatai, 14 kvietimų į muziejaus 

organizuojamus renginius. 

L. Kuncytė 

J. Vasiliūnienė 

Dž. Flenderienė 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

Dalyvauti laikraščio „Biržiečių žodis“ projektuose 

„Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje“ ir 

„Partizaninės kovos ir tremtis Biržų krašte: tremti-

niai, kovotojai, rėmėjai, istorinės vietos bei reliktai“ 

(rengti publikacijas, konsultuoti, teikti medžiagą) 

Parengtas straipsnis „Biržų krašto muziejuje 

„Sėla“ – nauja paroda „Meilės Biržų kraštui 

įkvėpti“ laikraščiui „Biržiečių žodis“. 

L. Kuncytė 

Parengti 10 publikacijų regioninei spaudai Rugsėjo mėn. straipsnis „Kas buvo, kai Biržų 

nebuvo“ (portale Panskliautas.lt ) 

 

Gruodžio mėn. 3 straipsniai laikraščiui „Šiaurės 

Rytai“ apie muziejaus per metus įsigytus 

eksponatus. 

 

Straipsnių publikuota mažiau dėl komplikuotų 

santykių su vienu iš rajono laikraščių. 

E. Mikelionienė 

 

 

E. Lansbergienė 

4. Mokslinių straipsnių rengimas Straipsnis kultūros žurnalui „Žiemgala“ – 

„Autentika pasakoja apie Bronių Krivicką“ 

Straipsnis neparašytas, koncentruotasi į paraiškos 

UNESCO programai „Pasaulio atmintis“ pildymą. 

E. Lansbergienė 

Straipsnis, remiantis pranešimu, skaitytu konferen-

cijoje „Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų 

rinkiniuose” 

Parengtas straipsnis „Archeologija: iš praeities į 

dabartį“ Gruodžio mėn. leidinys išleistas pdf 

formatu. 

P. Variakojis 

 Straipsnis LMA periodinio leidinio „Lietuvos 

muziejų rinkiniai“ rubrikai "Vieno eksponato 

istorija  

Parengtas straipsnis „Lito tėvo“ Vytauto Petrulio 

paltas – nepaprastos gyvenimo istorijos liudinin-

kas“. Gruodžio mėn. leidinys išleistas pdf formatu. 

R. Binkienė 

5. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (tema, vieta) 

Grafų de Šuazel-Gufje fotografinis paveldas Konferencija nebuvo organizuota. Parengtas 

leidinys, pristatytas 3 vietose. 

E. Lansbergienė 

6.Dalyvavimas mokslinėse ir 

kitose konferencijose ne muziejuje 

(tema, vieta, dalyviai) 

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio 

tyrimo sekcijos (LMA RMTS) organizuojama 

XXIV mokslinė konferencija „Archeologinis 

paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose“. 

Dalyvauta Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 

(LMA RMTS) organizuotoje nuotolinėje 

mokslinėje konferencijoje balandžio 22-23 

„Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų 

rinkiniuose“.  

P. Variakojis 

E. Lansbergienė 
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Baltijos šalių restauratorių XII konferencija-

trienalė 

Rugsėjo 29 – spalio 1 d. O. Čepinskienė 

Neplanuota  2021 m. gegužės 13–14 d. ZOOM platformoje. 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 

Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros 

ir Lituanistikos katedros Tarptautinė mokslinė 

konferencija „LDK didikų Pacų giminė ir 

Lietuvos Barokas“  

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

Neplanuota LII Nacionalinė mokslinė konferencija 2021 m. 

gruodžio 3 d. ZOOM platformoje. „Valdžia, 

luomas, individas XIV-XVIII a.“ 

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

 Neplanuota 2021 birželio 18 d. LRS Konferencija „1941 

metų birželis: okupacijos, didžiosios netektys ir 

pasipriešinimas“ Youtube platformoje 

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė, 

V. Nikšienė 

Neplanuota 2021 m. spalio mėn. 15 d. ZOOM platformoje. 

LII Mokslinė konferencija „Jonas Karolis 

Chodkevičius ir jo epocha per pagalbinių istorijos 

mokslų prizmę“.  

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė, 

V. Nikšienė 

 Neplanuota 2021 rugsėjo 21-22 d. ZOOM platformoje. Lietu-

vos vyriausiojo archyvo taryba. Tarptautinė kon-

ferencija „Išblaškytas dokumentinis paveldas – 

identifikavimas, prieinamumas, tyrimai, sklaida“.  

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

7. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose 

XXIV mokslinė konferencija „Archeologinis 

paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose“. 

Pranešimas apie archeologinio eksponato kelią iki 

ekspozicijos Biržų krašto muziejuje „Sėla“ 

Skaitytas pranešimas Rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos (LMA RMTS) organizuotoje nuotolinėje 

mokslinėje konferencijoje „Archeologinis 

paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose“. 

P. Variakojis 

Neplanuota Skaitytas pranešimas anglų kalba "Trends of 

Foreign Tourists Visiting the Biržai Region 

Museum "Sėla" in 2017–2020" taptautinėje 

ICOM konferencijoje "Museums and Regional 

Tourism: Tendencies and Perspectives", kuri 

vyko ZOOM platformoje 2021 m. lapkričio 23 d. 

Dž. Flenderienė 

8. Kiti darbai Pranešimas „Ekonominiai ir socialiniai virsmai 

grafams Tiškevičiams įkuriant Biržų ordinaciją“ 

Kovo 25 d. pranešimas skaitytas nuotolinėje 

konferencijoje 

E. Lansbergienė 
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BTVMC Vabalninko skyriaus organizuojamame 

respublikiniame profesinių mokyklų ekonomikos ir 

verslo žinių konkurse „Verslo žinios karjeros 

sėkmei 6“ 

Pranešimas „Įdomioji Biržų krašto rūpybos, globos 

ir slaugos istorija“ BTVMC Vabalninko skyriaus 

organizuotame respublikiniame profesinių mokyklų 

slaugytojų padėjėjų profesijos „Misija – padėti“ 

paskaitoje 

Balandžio 15 d pranešimas skaitytas nuotolinėje 

paskaitoje 

R. Binkienė 

Atvirukų biržietiška tematika tyrinėjimas: atranka, 

leidimo datų, autorystės nustatymas, aprašo 

parengimas virtualiai parodai 

Su J. Janonio vardu susijusių eksponatų atranka, 

skenavimas, fotografavimas, anotavimas, rengiant 

virtualią parodą, skirtą poeto gimimo sukakčiai 

174 atvirukai (klasifikacija, turinio analizė). 

Virtualioje parodoje „Biržų atvirukai Biržų krašto 

muziejaus „Sėla“ kolekcijoje (1) “ viešinti 25.  

J. Janonio sukakčiai rengtai virtualiai parodai 

atrinkta 101 eksponatas, viešinta – 85. 

S. Kubiliūtė 

R. Timukas 

D. Seibutienė 

 

Neplanuota Parengti įžanginiai straipsniai muziejaus 

leidiniams „Biržiečiai Laisvės naktyje“ ir „Grafai 

de Šuazel-Gufje; Plateliai-Papilys“. 

E. Lansbergienė 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

1. Kompiuterinė apskaita (jei 

vykdoma, nurodyti numatomų 

įvesti į muziejaus duomenų bazę 

įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų skaičių) 

1000 įrašų vietinėje duomenų bazėje 

500 įrašų (dailės ir raštijos eksp.)  

300 įrašų (raštijos eksp.) 

Vietinė fotografijos duomenų bazė papildyta 

1464 įrašais 

Į kompiuterinę apskaitą įkelti 403 raštijos ir 142 

dailės eksponatai. 

Į kompiuterinę apskaitą įkelti 587 raštijos fondo 

eksponatai.  

S. Kubiliūtė 

 

D. Seibutienė  

 

V. Sutkevičienė 

 

 Neplanuota Į muziejaus duomenų bazę įrašyti 854 

nufotografuotų/nuskenuotų eksponatų 

metaduomenys (dailės - 438, istorijos - 69, 

buities – 156, numizmatikos/sfragistikos -74, 

kartografijos -117) 

T. Niedvarienė 

2. LIMIS Į LIMIS įkelti 250 eksponatų (su vaizdais ir 

metaduomenimis)  

1000 įrašų LIMIS duomenų bazėje (be vaizdų) 

LIMIS svetainėje aprašyta 310 eksponatų (su 

vaizdais ir metaduomenimis)  

1182 įrašai LIMIS duomenų bazėje (be vaizdų) 

P. Variakojis 
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3. Kiti darbai  Visų naujai gautų eksponatų priėmimo aktų 

įkėlimas į muziejaus duomenų bazę (apie 60 aktų) 

Į muziejaus duomenų bazę įkelti 2021 m. gautų 

eksponatų priėmimo aktai - 83 vnt. 

L. Fergizienė 

V. Sutkevičienė 

3. Eksponatų skaitmeninimas 

3. 1.Numatomų skaitmeninti 

eksponatų atranka (nurodyti 

prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amžius, rūšis, tema, kt.). 

Numatomų skaitmeninti 

eksponatų skaičius 

Atrankos kriterijus – tema 

 

1000 (foto) 

25 (dokumentai) 

1100 (raštija)  

500 (banknotai)  

Viso suskaitmeninta 3386 eksp. Fotografijos ir 

filokartijos1464 vnt. 

Rankraščiai, dokumentai (25 eksponatai) 

Suskaitmeninti 1206 raštijos eksponatai 

Suskaitmenintas 691 numizmatikos eksponatas 

(76 banknotai, 360 vertyb. popierių, 203 maisto 

prekių ir rūkalų kortelės, 52 loterijos bilietai) 

S. Kubiliūtė 

V. Nikšienė 

P. Variakojis 

T. Niedvarienė 

4. Kiti darbai Nuskenuoti ir paviešinti etnomuzikologo Stasio 

Paliulio šeimos dainorėlį, jo tėvo Mykolo Paliulio 

dienoraštį (XIX a. pab. – XX a. 3 deš.) ir Pirmojo 

pasaulinio karo belaisvio, Petro Jukonio 

atsiminimus: tarnyba carinėje kariuomenėje, metai 

praleisti lageryje iki 1917 m. GEK-20356  

Lietuvių kalbos dienų ir archyvų metams. 

Rašytinės Paliulių šeimos relikvijos 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-

/virtualExhibitions/view/57401001?backUrl=%2f

virtualios-parodos  

S. Kubiliūtė 

V. Nikšienė 

Nufotografuoti ir paruošti publikavimui virtualioje 

biržiečių dailininkų galerijoje muziejaus interneto 

svetainėje 

Nufotografuota 55 tapybos darbai, eksponuojami 

muziejaus svetainės virtualioje galerijoje 

L. Kuncytė 

Fondų apskaitos 

ir apsaugos 

skyrius 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

1. Informacijos žiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir renginius 

rengimas (nurodyti numatomų pa-

rengti informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos laidų 

kiekį) 

Parengti 50 informacinių pranešimų apie muziejaus 

renginius rajono spaudai, internetinei svetainei, 

„Facebook“ socialiniams tinklui. 

 

Parengti 54 informaciniai pranešimai rajono 

spaudai, internetinei svetainei, „Facebook 

socialiniam tinklui. 

Parengta apie 40 informacinių pranešimų  

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

E. Mikelionienė 

S. Kubiliūtė 

V.  Nikšienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems planuojamos specialios 

reklamos kampanijos)  

Organizuoti reklamines kampanijas senosios 

muzikos festivaliui „Baroko pavasaris Biržuose 

2021“ ir „Muziejų naktis 2021“ 

Organizuotos reklaminės kampanijos senosios 

muzikos festivaliui „Baroko pavasaris Biržuose 

2020“ ir „Muziejų naktis. Ieškokite moters“. 

Parengti plakatai, kvietimai, pranešimai spaudai 

lietuvių ir latvių kalba. 

G. Butkevičius  

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

E. Lansbergienė 

https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401001?backUrl=%2fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401001?backUrl=%2fvirtualios-parodos
https://www.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/57401001?backUrl=%2fvirtualios-parodos
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Neplanuota Bendradarbiavimas kuriant Lietuvos ryto TV 

laidą „Lietuvos dvarai“. Filmuota spalio 26 d., 

per TV rodyta spalio 30 d. 

E. Lansbergienė 

L. Kuncytė 

R. Binkienė 

Neplanuota Bendradarbiavimas kuriant Gerų naujienų TV 

rubriką „Tautiškumo simboliai“ apie rimorystės 

amatą. Filmuota rugsėjo 21 d. Skelbta youtube 

kanale lapkričio 15 d 

R. Binkienė 

Neplanuota Bendradarbiavimas kuriant LRT laidą KELIAS. 

Spalio mėn. 

E. Lansbergienė 

S. Kubiliūtė 

Neplanuota Bendradarbiavimas su UAB 15 min. (fotografas 

J. Daubaras). Gruodžio mėn. 

S. Kubiliūtė 

3. Kita veikla Internetinei svetainei, „Facebook“ parengti trumpus 

pristatymus apie muziejaus eksponatus, Biržų kraš-

to asmenybes ar įvykius, įvairias sukaktis. Apie 30.  

Parengta 16 video pristatymų ir įkelta į muziejaus 

internetinės svetainės puslapį, Facebook, 

Youtube platformas.  

L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

S. Kubiliūtė 

V. Nikšienė 

E. Mikelionienė 

Neplanuota Gruodžio mėn. Reportažas LRT laidai 

„Panorama“ apie artefaktus, įtrauktus į UNESCO 

programos „Pasaulio atmintis“ registrą 

E. Lansbergienė 

 Neplanuota Gruodžio 16 d. Dalyvavimas Lietuvos mokinių 

etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo 5 - 12 

klasių mokiniams vertinimo komisijoje, 

organizuotoje Biržų ŠPT.  

R. Binkienė 

VIII. METODINĖ VEIKLA 

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais 

Teikti metodinę pagalbą Vabalninko skyriui Vabalninko skyriui buvo teikiama pagalba sau-

gyklų priežiūros bei eksponatų apsaugos, apskai-

tos ir saugojimo klausimais (konsultuota tiesio-

giai bei telefonu). Skyriaus eksponatų apskaita, 

dokumentacijos tvarkymas bei eksponatų laiky-

mo ir eksponavimo sąlygos buvo tikrintos 4 

kartus. 

T. Niedvarienė 

L. Fergizienė 

V. Sutkevičienė 

Neplanuota  Teikta informacinė, istorinė, vaizdinė medžiaga 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos istorijos 

mokytojai Vilmai Gailiūnienei, rengiant 

R. Binkienė 

T. Niedvarienė 

S. Kubiliūtė 
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mokykloje stendus apie Biržų krašto istoriją. E. Mikelionienė 

2. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

Kuruoti European Solidarity Corp savanorių veiklą 

muziejuje. 

Projektas sustabdytas dėl pandemijos. 

Gautas Europos Solidarumo korpuso kokybės 

ženklas, galioja iki 2027 gruodžio 31 d. 

L. Kuncytė Dž. 

Flenderienė 

Kuruoti Biržų JST programoje dalyvaujančius 

savanorius  

Kuruotos 2 moksleivės savanorės: Gauta JST 

akreditacija iki 2023 liepos 17 d. 

Dž. Flenderienė 

L. Kuncytė 

V. Skujienė 

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI 

1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ 

atleisti darbuotojų skaičius) 

Vykdant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

rekomendacijas, įrengus papildomą apsaugos 

sistemą, numatoma atleisti 2 naktinius apsaugos 

budėtojus. 

Vykdant Kontrolės ir audito tarnybos rekomenda-

cijas buvo atleisti du naktiniai sargai (išmokant 

kompensacijas). Keturi darbuotojai iš darbo atleis-

ti savo prašymais, priimti trys nauji darbuotojai. 

G. Butkevičius 

2. Kvalifikacijos kėlimas 

(darbuotojų studijos aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje  

Sudaryti galimybę kelti kvalifikaciją (dalyvauti 

seminaruose, mokymuose ar konferencijose) 15 

muziejaus darbuotojų. 

Kvalifikaciją per 2021 m. (dalyvaudami 

mokymuose, seminaruose) kėlė 16 darbuotojų. 

G. Butkevičius 

E. Lansbergienė 

Mokymai „Vidaus kontrolė įstaigoje. Kaip 

pasirengti veikiančią įstaigos vidaus kontrolės 

politiką. Praktiniai patarimai“ 

Sausio 7 d. Gintaras 

Butkevičius 

KOG instituto Lietuvos kultūros tarybos užsakymu 

atliko tyrimo pristatymas „Gyventojų dalyvavimas 

kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ 

Sausio 28 d. Vijolė Nikšienė 

Edita 

Lansbergienė 

Seminaras „2020 m. finansinė atskaitomybė ir 

duomenų pateikimas į VSAKIS“ 

Vasario 9 d. Danguolė 

Kairienė 

Biržų TIC organizuotas seminaras Gido dienos 

progai. Zoom platformoje. 

Vasario 20 d. L. Kuncytė 

Dž. Flenderienė 

Nuotoliniai gido kvalifikacijos kėlimo mokymai 

„Bendravimo psichologijos mokymai“. Organiza-

torius Turizmo rinkodaros asociacija „Tura“ 

Vasario 15 – kovo 3 d R. Binkienė 

Europos komisijos programoje HORIZONT-CL2-

2021-HERITAGE-01-02 dėl paraiškų teikimo 

Balandžio 15 d. Edita 

Lansbergienė 

Nuotolinis seminaras pasakotojų konkursui „Žodzis 

žodzį gena“, organizuotas LNKC 

Balandžio 20 d. R. Binkienė 

M. Vaičiulienė 
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Mokymai „Vidaus kontrolės kūrimas ir 

užtikrinimas viešajam sektoriui“ 

Balandžio 22 d. G. Butkevičius 

Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ nuotolinis semi-

naras „Kultūros organizacija kaip dialogo erdvė“ 

Balandžio 23 d. V. Nikšienė 

2021 m. muziejų kelio „Kultūriniai kraštovaizdžiai: 

parkų ir sodų menas“ programos renginys 

Liepos 02 d. P. Variakojis 

V. Nikšienė 

V. Sutkevičienė 

„Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ Rugsėjo 09-10 d. E. Mikelionienė 

Užutrakio dvaro sodyboje Lietuvos muziejų kelio 

„Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“ 

programos uždarymo konferencija.  

Rugsėjo 27 d. E. Lansbergienė 

V. Nikšienė 

E. Mikelionienė 

Nuotolinis Baltijos šalių tradicinės kultūros 

seminaras forumas „Baltica – Web 2021“ 

Rugsėjo 20-22 d R. Binkienė 

Mokymai „Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros 

paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimas bei 

ženklinimas“ 

Rugsėjo 24 d. Povilas 

Variakojis 

Kultūrinės edukacijos forumas „Kultūra atrakina“ 

Panevėžio viešojoje bibliotekoje 

Spalio 28 d R. Binkienė 

A. Jakubelskienė 

Nuotolinė konferencija „ MOkytojo paso 

konferencija“ . Organizatorius MO muziejus 

Lapkričio 3 d. R. Binkienė 

Nuotoliniai mokymai „Muziejų objektų 3D skait-

meninimo pagrindai“. Mokymai vyko nuotolinio 

mokymo platformoje „Microsoft Teams“ 

Lapkričio 19 d. V. Nikšienė 

LNKC organizuotas Metinis seminaras Nemateria-

laus kultūros paveldo vertybių sąvado specialistams 

Lapkričio 17-18 d R. Binkienė 

Seminaras „Tautinis kostiumas šiandien“ Lapkričio 26 d. R. Binkienė 

S. Kubiliūtė 

M. Vaičiulienė 

Seminaras „Viešieji pirkimai 2022 m. pasikeitimai“ Gruodžio 1 d. E. Kuncė 
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Seminaras „Ruošiantis finansinių metų pabaigai 

viešojo sektoriaus subjektuose: 2021 m. teisės aktų 

pakeitimų apžvalga“ 

Gruodžio 2 d. D. Kairienė 

LNKC organizuotas nuotolinis seminaras „Tautinis 

kostiumas šiandien“ 

Gruodžio 2 d M. Vaičiulienė 

A. Jakubelskienė 

 Neplanuota  Istorinis webinaras. Europejski Humanistyczny 

Uniwersytet w Wilnie, Instytut Sztuki polskiej 

akademii nauk. Dr Mikola Volkau „Rysunki 

hetmana Janusza Radziwiłła“. Facebook 

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

Neplanuota 2021 m. gegužės mėn. 30 d. Facebook /Youtube. 

Istorinis webinaras. „IB\HW". Habil. dr. Konrad 

Bobiatyński. „Korespondencja wojskowa hetma-

na Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655“.  

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

Neplanuota 2021 m. gruodžio 16 d. Microsoft Teams platfor-

moje. Vebinaras. Kinga Urbańska, Karolina 

Szlęzak „Co DNA mówi o Twoich przodkach?“  

V. Paunksnytė-

Gailiūnienė 

„Atsakingo verslo iššūkiai 2022 –iesiems“ Gruodžio 17 d. G. Butkevičius 

M. Vaičiulienė 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA 

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Pagal galimybes komplektuoti leidinius istorine, 

etnografine, kraštotyrine, archeologine, 

bibliografine, informacine tematika. Tvarkyti 

bibliotekoje esančių knygų ir spaudinių apskaitą. 

(50 vnt). 

2021 m. muziejaus biblioteka pasipildė 58 doku-

mentais (55 pavadinimų spaudiniai, 3 pavadini-

mai DVD. Knygos, kompaktiniai diskai buvo 

aprašyti ir padaryti jų bibliografiniai aprašai. Dėl 

lėšų stokos bibliotekos fondų komplektavimui 

bibliotekos fondas buvo papildytas minimaliai 

(pirkti 5 leidiniai). 

V. Nikšienė 

Užprenumeruoti rajoninius laikraščius ir žurnalus. 

Sutvarkyti ir paruošti saugojimui 2020 m. žurnalus 

ir periodinius leidinius (3 spaudinių komplektai) 

Sutvarkyti ir paruošti saugojimui 2020 m. žurna-

lai („Liaudies kultūra“, „Būdas“, „Karys“, „Kar-

das“, „Krašto apsauga“, „Žiemgala“ ir kt.), rajo-

niniai laikraščiai („Biržiečių žodis“, „Šiaurės 

rytai“) – 8 komplektai  

Rekataloguoti muziejaus bibliotekos leidinius, 

sukuriant jų detalius bibliografinius aprašus. Vesti 

jų apskaitą LIMIS portale (100 įrašų). 

Rekataloguoti ir suinventorinti „Biržų krašto 

rašytojų leidiniai“ (200 bibliografinių aprašų). 
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Rinkti ir kaupti muziejaus bibliografiją (100 įrašų). Surinkti „Biržų krašto muziejus spaudoje 2020 

m. sausio-gruodžio mėn.“ bibliografiniai aprašai 

Aptarnauti muziejaus bibliotekos lankytojus ir 

teikti informaciją iš bibliotekos fonde esančios 

medžiagos muziejaus darbuotojams, moksleiviams, 

studentams, Biržų krašto ir kitų rajonų 

gyventojams. 

Bibliotekoje nuolat buvo aptarnaujami muziejaus 

darbuotojai, studentai, moksleiviai, pedagogai, 

Biržų krašto ir kitų rajonų gyventojai ir pan. 

Atsakinėta raštu, žodžiu ir elektroniniu paštu į 

užklausas. 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai) 

Prižiūrėti muziejaus 8 ha ploto teritoriją (pjauti 

žolę, grėbti lapus, šluoti takus, nukasti sniegą) 

Vykdyta nuolatinė muziejaus teritorijos priežiūra. L. Kalninis 

Prižiūrėti muziejaus vidaus patalpas (švaros 

palaikymas, eksploatacinių gedimų šalinimas). 

Vykdyta nuolatinė muziejaus vidaus patalpų 

priežiūra. 

Vabalninko skyriaus rūsio patalpų paruošimas 

naujai ekspozicijai (plotas 80 m2 ): remonto, 

elektros, šildymo ir ventiliacijos sistemos įrengimo 

darbai. 

Rūsio patalpos paruoštos naujai ekspozicijai: 

atlikti remonto, elektros, šildymo ir ventiliacijos 

sistemos įrengimo darbai, pagamintos 

eksponavimo pakylos ir lentynos. 

Atlikti remontą direktoriaus kabinete (perdažyti 

sienas 96 m2, nušlifuoti ir perlakuoti grindis 56 m2). 

Neįvykdyta dėl lėšų trūkumo ir persvarsčius 

prioritetus. 

Sutvarkyti pastatų griuvėsių konservacinius 

stogelius  

Neįvykdyta. Perkelta į kitus metus. 

Atlikti remontą Etnografijos ekspozicinių salių blo-

ke. Perdažyti sienas (sienų plotas – 840 m2) ir nušli-

fuoti ir perlakuoti grindis (grindų plotas – 330 m2) 

Neįvykdyta dėl lėšų trūkumo. Perkelta į kitus 

metus. 

 Neplanuota. Ekspozicinių baldų sutvarkymas. Perdažyti ir sutvarkyti pirmo aukšto, muzikos, 

tekstilės ekspozicinių salių baldai. 

L. Kalninis 

 Neplanuota.  Įrengtas papildomas akcentinis apšvietimas 

archeologijos ekspozicinėse salėse. 

L. Kalninis 

 Neplanuota. Laiptų link Birutės gatvės apšvietimo atkūrimas 

po Birutės gatvės remonto darbų. 

L. Kalninis 

3. Viešieji pirkimai Nupirkti projektavimo paslaugą, kuria būtų 

parengtas Biržų pilies rūmų (u. k. 22835) herbinių 

vėtrungių atkūrimo Tvarkybos darbų 

(restauravimo) ir Tvarkomųjų statybos darbų 

(paprastojo remonto) projektas 

Pirkimas nebuvo vykdomas dėl lėšų stokos E. Kuncė 
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Nupirkti projektavimo paslaugą, kuria būtų 

parengtas Biržų pilies rūmų (u. k. 22835) fasadų 

akcentinio apšvietimo ir teritorijos apšvietimo 

koncepcijos projektas 

Projektavimo paslaugos viešasis pirkimas 

atliktas, parengtas Biržų pilies apšvietimo 

projektas. 

E. Kuncė 

Nupirkti apsaugos signalizacijos įrengimo 

paslaugą, kad būtų užtikrintas Savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos 

įvykdymas 

Apsauginės signalizacijos įrengimo paslaugos 

pirkimas atliktas 

E. Kuncė 

 Atlikta 720 viešųjų pirkimų E. Kuncė 

3. Kitų padalinių darbas  Vabalninko skyriaus darbai integruoti į atskaitą 

pagal veiklos sritis 

  

 

 

 

Direktorius             Gintaras Butkevičius 

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

 

 2022-02- 14 

 (Užpildymo data) 

___________________________________________ 


