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Šilutės Hugo Šojaus muziejaus veiklos planas parengtas vadovaujantis 1995 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu Nr. I-930 

ir Tipinėmis muziejaus veiklos metinio plano formomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-

12 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 12d. įsakymo Nr. ĮV-17 redakcija). Šilutės Hugo Šojaus muziejaus veiklos planas 

teikiamas Šilutės rajono savivaldybės tarybai vadovaujantis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu.  

Tikslas: Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-769 patvirtintuose Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuostatuose numatytas 

pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – „Kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, eksponuoti bei populiarinti (patraukliai perteikti visuomenei) reprezentacines 

Šilutės rajono ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasines ir materialines vertybes“. Įgyvendinant šį tikslą numatyti uždaviniai: Šilutės rajono 

ir etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dvasinių vertybių apsaugą susieti su moksliniais tyrimais, visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos 

poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu. Ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūros 

tapatumą ir jį aktualinti. 

2020 m. keliami šie uždaviniai:   

1. Muziejaus rinkinių turtinimas, jų mokslinis tyrinėjimas, populiarinimas. 

2. Naujų edukacinių programų rengimas, jų populiarinimas pritraukiant kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių. 

3. Naujų, inovatyvių, atsinaujinančių muziejinių ekspozicijų kūrimas Šilutės Hugo Šojaus ir Žemaičių Naumiesčio ekspozicijose, sudarant palankias 

sąlygas gyventojų laisvalaikio kultūrinei veiklai. 

4. Macikų lagerių istorinis tyrimo sklaida ir viešinimas. 

5. Muziejaus darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kompetencijų kėlimas darbo su neįgaliaisiais, rinkodaros, muziejininkystės srityje. 

6. Tiriamoji mokslinė veikla, nagrinėjant Hugo Šojaus kolekcijas. 
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Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

Per metus numatoma surengti 2 Muziejaus tarybos posėdžius, kurių 

metu būtų svarstomi šie klausimai: 

1. 2019 metų įstaigos vadovo veiklos ataskaita. 

2. 2020 įstaigos veiklos planas. 

3. Muziejaus struktūra 

3. Ekspozicijų ir parodų koncepcijos. 

4. Muziejuje teikiamų paslaugų įkainiai. 

5. Ekspozicijų atnaujinimas ir modernizavimas Šilutės Hugo Šojaus 

muziejuje. 

6. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

7. Ataskaitą apie Muziejaus tarybos priimtų nutarimų 

įgyvendinimą. 

8. Kiti klausimai. 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

1. Muziejaus specialistų veiklos ataskaitų vertinimas ir Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus 2019 m. vadovo veiklos ataskaitos parengimas. 

2. Muziejaus specialistų darbo planų vertinimas ir Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus 2020 m. veiklos plano parengimas. 

3. Muziejaus darbuotojų 2019 m. veiklos vertinimas ir 2020 m. 

siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių nustatymas. 

4. 2020 m. kvalifikacijos kėlimo plano parengimas. 

5. Rinkodaros plano rengimas.  

5. Muziejaus vidaus dokumentų pildymas ir tvarkymas. 

6. Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento atnaujinimas. 

7. Viešųjų pirkimų plano parengimas. 

8. Viešųjų pirkimų žurnalo pildymas. 

9.Viešųjų pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių 

ataskaitos  „Atn-3“ pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai. 

10. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje saugomų kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimo, skaitmeninių bylų žymėjimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo rengimas 

Visus metus  Indrė 

Skablauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

Vilmantas 

Pielikis 

 

 

 

 

Ignas Giniotis 
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11. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kompiuterinės rinkinių apskaitos 

LIMIS tvarkos aprašo rengimas.  

 

Natalija 

Kučinskaja 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

1. Sudaryti sutartį su Gdansko II Pasaulinio karo muziejumi 

(Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)  

2. Su Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigomis dėl bendrų 

edukacijų, renginių su Lietuvos savivaldybių 

muziejais dėl susitikimų, koncertų, poezijos skaitymų, seminarų, 

mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių bei kultūrinių renginių. 

3. Atnaujinti sutartis su įstaigomis, teikiančiomis muziejui 

paslaugas. 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: 

projekto ir fondo pavadinimas) 

LRKM, LTKT ir Kultūros paveldo departamento projektų etapuose 

teikti dalinio finansavimo paraiškas. 

Atminties institucijų: kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų 

programa 

1. Tęstinio muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai – 

laikmečio liudininkai. 

2. Restauravimo projektas „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

restauravimas“. 

Atminties institucijų: inovatyvių paslaugų kūrimo programa 

3. Rytų Prūsijos dvaro ūkis“.  

4.„Inovatyvių technologijų kūrimas ir naudojimas muziejinėje 

veikloje“. 

Atminties institucijų: kultūros ir meno sklaidos programa 
7. „Katalogas „Hugo Šojaus egiptietiškas rinkinys“. 

8. „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus metraštis“. 

Atminties institucijos: bendruomenėms skirta programa 
9. „Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos atnaujinimas“ 

Tolygios kultūrinės raidos programa 

10. Pagarbos ženklai pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte kūrėjui 

11. „Klaipėdos krašto mokyklos“ 

Nematerialus kultūros paveldo programa 

14. Tęstinis edukacinių pamokų ciklas „Šeštadieninė lietuvininkų 

tarmės mokyklėlė“. 

2. Gavus finansavimą, vykdyti projektus: 

2020 m. I ketv.  

 

 

 

Natalija 

Kučinskaja 

 

 

Vilmantas 

Pielikis 

Roma Šukienė 

 

Ignas Giniotis 

Mantas Užgalis 

 

 

Saulius Sodonis 

 

Lina Kilienė 

Sigita 

Ežerskienė 

Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=256
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2.1. „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas 

ir įgūdžių suteikimas praktikos metu“  iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų. Bendras įgyvendinimo projekto biudžetas: 

11841,76 Eur 

2.2. projektas „Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai: senos formos 

– nauji pavidalai“ iš Kultūros tarybos. 

Kučinskaja 

Asta 

Bartkevičiūtė 

5. Kiti darbai 1. Kiekvieną mėnesį rengti administracijos ir muziejininkų 

pasitarimus muziejaus veiklos klausimams aptarti. Kiekvieną savaitę 

aptarti svarbiausius veiklos klausimus. 

2. Parengti 2020 m. parodų eksponavimo planą. 

3. Parengti 2019 m. muziejaus lankymo statistinę analizę, nuolatos 

vesti 2020 m. muziejaus lankymo apskaitą; vesti muziejaus 

ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir kitų teikiamų paslaugų 

lankomumo apskaitą, tirti jų efektyvumą, analizuoti lankomumą, 

teikti pasiūlymus. 

4. Koordinuoti muziejaus reprezentacinių erdvių naudojimą įvairių 

institucijų mokslinio, pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio 

renginiams. 

5. Išklausyti muziejininkų naujai parengtas edukacinių programų 

temas, temines-edukacines ekskursijas, pateikti pasiūlymus, 

pastabas. 

6. Sudarinėti muziejaus darbuotojų darbo grafikus. 

 

Visus metus 

 

2020 m. sausis 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 

Indrė 

Skablauskaitė 

 

Lina Kilienė 

 

 

 

 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

 

 

 

 

Roma Šukienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    

1. Eksponatų įsigijimas Planuojama muziejaus fondus papildyti 620 eksponatų. 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Saulius Sodonis 

Agnė 

Duobinienė 
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1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

Planuojama surengti 10 Rinkinių komplektavimo komisijos 

posėdžių, kuriuose bus svarstomi šie klausimai: 

1. Eksponatų įsigijimas, jų priskyrimas rinkiniams, tikrosios vertės 

nustatymas; 

2. Muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų pervertinimas tikrąja 

verte; 

3. Muziejaus eksponatų apskaita, inventorinimas, skaitmeninimas; 

4. Muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas; 

5. Eksponatų deponavimas; 

6. Saugyklų pertvarkymas; 

7. Eksponatų, saugyklų patikrinimai: rezultatai ir problemos; 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

 

Rinkinių 

komplektavimo 

komisija 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius ketinama įsigyti) 

Planuojama įsigyti  620 eksponatų, iš jų: 

- 400 vnt. papildyti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus rinkinius; 

- 200 vnt. papildyti Švėkšnos ekspozicijos rinkinius; 

- 20 vnt. papildyti Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos rinkinius. 

Eksponatus planuojama rinkti ekspedicijų metu, pirkti, gauti iš 

archeologinių kasinėjimų, priimti dovanotus. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Saulius Sodonis 

Agnė 

Duobinienė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) 1. Organizuoti ir vykdyti kraštotyrines, etnografines, istorines 

ekspedicijas Šilutės rajone. Rinkti prisiminimus, eksponatus, 

liudijimus apie krašto plėtrą, istorinius įvykius 

2. Tęsti ekspedicinį darbą renkant atsiminimus apie Macikų karo 

belaisvių – GULAG'o lagerio stovyklą. (Šilutės rajonas). Macikų 

lagerių tyrimas. Istorinė ekspedicija, atsiminimų fiksavimas  

3. Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijoje po Švėkšnos apylinkėse 

esančius Uoksų, Stankaičių, Skomantų, Mockaičių, Vyskupiškių, 

Veiviržėnų ir Norgėlų piliakalnius (fotografijos, žmonių 

pasakojimai, archeologinių tyrimų duomenys (jeigu yra), istoriniai 

šaltiniai ). Vieta: Švėkšnos apylinkės 

4.Organizuoti ir vykdyti ekspediciją po Švėkšnos apylinkes, siekiant 

atskleisti medinės architektūros savitumą ir unikalumą. Fiksuoti 

medinę architektūrą (detales): fotografijos, žmonių pasakojimai, 

tyrimų duomenys (jeigu yra), istoriniai šaltiniai. Vėliau surinktus 

duomenis viešai pristatyti muziejuje, viešo renginio metu. 

Vieta: Švėkšna, Švėkšnos apylinkės. 

5.Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijoje po Žemaičių Naumiesčio 

miestelį.  Tikslas: nufotografuoti visus Žemaičių Naumiestyje 

išlikusius senus medinius namus (išfotografuoti eksterjero detales: 

duris, langus, langines ir pan.). Esant galimybei surinkti senų pastatų 

 Asta 

Bartkevičiūtė 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė, 

Mantas Užgalis 

Agnė 

Duobinienė 

Mantas Užgalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius Sodonis 
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fotografijų, atsiminimų iš gyventojų. Medžiagą aprašyti, 

susisteminti, viešo renginio metu pristatyti bendruomenei. 

Susistemintą medžiagą perduoti saugoti į Šilutės Hugo Šojaus 

archyvą. 

Vieta: Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

1.4. Kiti darbai    

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma 

išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas) 

1. LIMIS duomenų bazėje suformuoti 45 eksponatų priėmimo 

perdavimo nuolat saugoti aktus; 

2. LIMIS duomenų bazėje pirminės apskaitos knygose suformuoti 

 400 eksponatų įrašų. 

  

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Agnė 

Duobinienė 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 

suinventorinti pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponatų) 

Planuojama suinventorinti 750 eksponatų pagrindinio ir pagalbinio 

fondo eksponatų, iš jų: 

-50 vnt. etnografinio skyriaus eksponatų; 

-50 vnt. archeologijos skyriaus eksponatų; 

-50 vnt. raštijos skyriaus eksponatų; 

-50 vnt. fotografijos rinkinio eksponatų; 

-150 vnt. istorinių eksponatų rinkinio eksponatų; 

- 200 vnt. Švėkšnos ekspozicijos eksponatų; 

- 200 vnt. Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos eksponatų. 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Inas Giniotis 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti 

kortelių skaičius) 

1. Planuojama sudaryti eksponatų kompiuterinius sąrašus 

(kompiuterinė eksponatų kartoteka): 

- numizmatikos rinkinio - 600 vnt.; 

- etnografinio rinkinio- 50 vnt.; 

- archeologijos rinkinio-50 vnt.; 

- raštijos rinkinio- 50 vnt.; 

- Švėkšnos ekspozicijos rinkinių-50 vnt.; 

- Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos fotografijos rinkinio-200 

vnt. 

2. Bibliotekos leidiniams surašyti korteles fondinės, abėcėlinės ir 

sisteminės kartotekų papildymui. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Inas Giniotis 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

Roma Šukienė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

numatoma eksponatų nurašyti, perkelti ir 

kodėl) 

1.Peržiūrėti ir patikrinti pagalbinio fondo eksponatus; nurašyti 

sunykusius, netekusius ekspozicinės vertės. 

2. Siekiant išgryninti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus rinkinius, tęsti 

eksponatų perkėlimą iš vienų rinkinių į kitus: 

- iš numizmatikos skyriaus į faleristikos perkelti 50 vnt eksponatų; 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 
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- iš liaudies meno į istorinių eksponatų rinkinį – 10 vnt; 

- iš etnografijos rinkinio į istorinių eksponatų rinkinį – 10 vnt. 

2.5. Kiti darbai Vadovaujantis 2015 m. sausio 7 d. patvirtinta „Muziejuose saugomų 

kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodiką“ 

atlikti eksponatų vertinimą tikrąja verte (3620 vnt.): 

- gautus per ataskaitinius metus - 620 vnt.; 

- anksčiau gautus - 3000 vnt. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Inas Giniotis 

Sigita 

Ežerskienė 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis. 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra 1. LIMIS sistemoje suformuoti eksponatų priėmimo aktų 

registracijos knygą. 

2. Vesti fondų knygų registracijos žurnalą V3. 

3. Vesti plombų registravimo žurnalą. 

4. Vesti inventorinių ir pirminės apskaitos knygų išdavimo 

registravimo žurnalą. 

5. Vesti salių plombavimo tvarkos registracijos žurnalą. 

6. Kontroliuoti eksponatų vidaus judėjimą. Rašyti eksponatų vidaus 

judėjimo aktus. 

7. Rašyti laikinam saugojimui perduotų eksponatų aktus.  

8.Naujai gautus eksponatus sutvarkyti pagal eksponatų tvarkymo 

taisykles. 

9.Naujai gautus eksponatus išskirstyti po saugyklas pagal muziejuje 

nustatytą eksponatų saugojimo sistemą. 

10. Vertinti 2020 m. nemokamai gautus eksponatus ir surašyti 

vertinimo aktus bei suvestines. 

11. Įvertintus eksponatus teikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje. 

12.  Vesti eksponatų išdavimo-priėmimo restauruoti registracijos 

žurnalą. 

13. Vesti raktų išdavimo muziejaus darbuotojams registracijos 

žurnalą. 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius 

numatoma tikrinti, nurodant juose esančių 

eksponatų skaičių) 

1. Švėkšnos ekspozicijos rinkinių tikrinimas ir perdavimas. 

2. Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos rinkinių tikrinimas ir 

perdavimas. 

2020 m. sausis 

 

 

Direktorės 

įsakymu 

sudaryta 
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3. Naujausių laikų raštijos pagrindinio rinkinio patikrinimas; 

4. Archeologijos pagrindinio rinkinio patikrinimas. 

 

 

2020 m. II ketv. komisija 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) 

1. Per 2020 m. numatoma prevenciškai konservuoti 20 vnt., 

konservuoti 30 vnt., restauruoti 8 eksponatus, iš jų:  

- metalo restauratorius konservuos 30 eksponatų; 

-dokumentų restauratorė prevenciškai konservuos 20 vnt., restauruos 

6 eksponatus; 

- kitur restauruoti 2 paveikslus iš Hugo Šojaus rinkinio. 

2. Parengti 38 konservavimo, restauravimo pasus. 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Raimondas 

Puodžiūnas 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

Pravesti 10 restauravimo tarybos posėdžius, kuriuose bus svarstoma: 

1. Muziejaus rinkinių prevencinio konservavimo ir restauravimo 

planas. 

2. Restauravimo darbų programos ir užduotys. 

3. Restauravimo darbų kokybės, eksponato būklės po restauravimo ir 

restauravimo procesų dokumentavimas. 

4. Kiti aktualūs eksponatų restauravimo klausimai. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Restauravimo 

taryba 

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, 

pagrindinius priežiūros ir tvarkymo 

darbus) 

1. Atlikti temperatūros, drėgmės, apšvietimo monitoringus 

muziejaus ekspozicijose  bei saugyklose (kas mėnesį). 

2. Saugyklose atlikti būtinus dezinfekcijos darbus pagal poreikį.  

3. Mikroklimatinių tyrimų duomenys apibendrinti, analizuoti, 

paruošti ataskaitą. 

4. Organizuoti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį sanitarines 

dienas eksponatų saugyklose bei ekspozicinėse salėse. 

5. Faleristikos rinkinio eksponatų saugojimo sąlygų pagerinimas 

(150 vnt.), perdedant juos į saugius aplankalus ir vokus. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis  

Raimondas 

Puodžiūnas 

3.5. Kiti darbai Parengti ir perduoti į muziejaus mokslinį archyvą šias bylas: 

- 2019 m. eksponatų priėmimo - perdavimo aktų byla; 

- 2019 m. fondų tikrinimo aktų byla; 

- 2019 m. eksponatų vertinimo aktų bylą; 

- 2019 m. konservavimo-restauravimo pasų bylas. 

2020 m.  Natalija 

Kučinskaja, 

 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    

1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

Siekti, kad per metus Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijas 

aplankytų 14820 lankytojai. 

Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankys 12500 lankytojai, iš jų 

ekskursijų dalyvių – 4000, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 2600, 

2020 m.  Natalija 

Kučinskaja 

Agnė 

Duobinienė 
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pavienių lankytojų – 2500, renginių dalyvių – 3400. 

Švėkšnos ekspoziciją aplankys 1500 lankytojų, iš jų ekskursijų 

dalyvių – 700, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 90, integruotų 

pamokų dalyvių – 100, pavienių lankytojų – 600, renginių dalyvių – 

300. 

Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankys 600 lankytojų, iš jų 

ekskursijų dalyvių – 100, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 100, 

pavienių lankytojų – 100, renginių dalyvių – 300.  

Macikų lagerį aplankys 220 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių – 

150, pavienių lankytojų – 30, renginių dalyvių – 40. 

 

Saulius Sodonis 

Ignas Giniotis 

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 

programų temos, kokioms lankytojų 

grupėms jos skirtos, kur vyks) 

Tęsiamos edukacinių programų temos Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus ekspozicijoje, Šilutėje, Lietuvininkų g. 4): 

1. „Šilutės rajono piliakalniai“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

2. „Linksmosios muitinės procedūros“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

3. „1923 m. sausio mėn. įvykiai Klaipėdos krašte“ (vyresniųjų klasių 

moksleiviams); 

4. „Pažink senąją Šilutę“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

5. „Paslaptingoji Šilokarčema“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

6. Užgavėnių užsiėmimai – Šiupinio šventė; 

7. Velykiniai užsiėmimai „Velykų šventės tradicijos“; 

8. Kalėdiniai užsiėmimai (adventui): vainikų pynimas, žaisliukų 

gamyba, sausainių puošimas arba kepimas; 

9. „Duonos ir pyrago kelias“ (įvairaus amžiaus moksleiviams); 

10. „Lietuvininkų buitis ir rūbai“ (įvairaus amžiaus moksleiviams); 

11. Senasis pašto kelias” (skirta ikimokyklinukams ir 1–6 kl.) 

12. „Žaislų istorija“ (skirta ikimokyklinukams ir 1–4 kl.) 

13. „Orientacinės varžybos: Pažink senojo Šilutės dvaro istoriją“.  

(1–6 kl.). 

14. „Knygos istorija“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

15. „Dvaro etiketas“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

16. „Mažosios Lietuvos spaudos raida. Senosios Šilutės 

(Šilokarčemos) spaustuvės“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

17. „Rašytojo H. Zudermano takais“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

18. „Arbatos gėrimo tradicijos Europoje ir Azijoje“ (įvairaus 

amžiaus grupėms); 

19. Edukacinės erdvės „Kalėdų senelio kambarys“. 

20. „Klaipėdos krašto mokyklos“ (1–6 kl.) 

  

 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

 

 

 

Ignas Giniotis 

Sigita 

Ežerskienė 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

 

 

 

Lina Kilienė 

Sigita 

Ežerskienė 

 

 

Roma Šukienė 

 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Lina Kilienė 
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 Švėkšnos ekspozicijoje: 

1.„Ką byloja namas“ (mažiausiems); 

2. „Mano jidiš vardas“ (1–4 kl.); 

3. „Štetlo paieškos“. 

 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje:  

1. „Grūdo kelias nuo dirvos iki duonos“ (įvairaus amžiaus 

moksleiviams); 

2. „Kaip mes rašėme?“ (2–7 kl.) 

 

Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas 

Šilutės Hugo Šojaus  muziejuje: 

1. „Senojo kino savaitė muziejuje“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

2. „Senovės lietuvininkų buitis ir rūbai“ (anglų kalba). 

Agnė 

Duobinienė 

 

 

 

Saulius Sodonis 

 

 

 

 

 

Sigita 

Ežerskienė 

Asta 

Bartkevičiūtė 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir 

vieta) 

1. Renginys, skirtas 1923 m. sausio sukilimo Klaipėdos krašte 

dienai paminėti (strateginis renginys). 
Vieta: prie Šilutės raj. Savivaldybės esančio paminklo. 

2.Renginys-akcija, skirta Tarptautinei asmenukių muziejuje 

dienai paminėti.  

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus (Lietuvininkų g. 4). 

3.Renginys, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo 

dienai paminėti. 2020-ieji - Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metai. 

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17;  

Šiaudviečių k., Šilutės r. 

4. Renginys „Valstybės gimtadienis mažiems ir dideliems“, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 

5. Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 

11-osios) 30-mečiui. Susitikimas su Sąjūdžio dalyviais. Paskaita 

„Nuo Sąjūdžio iki Kovo 11. Žemaičių Naumiestis“. 

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17. 

6. Renginys, skirtas Kovo 11-ąją paminėti. 

Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna 

7. Renginys, skirtas Kovo 11-ąją paminėti. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4 

8. Renginys, skirtas Hugo Šojaus 175 metų gimtadienio 

paminėjimui. Vieta: H. Šojaus kapo, esančio H. Šojaus g. 

2020 m. sausio 15 d. 

 

 

2020 m. sausio 27 d. 

 

 

2020 m. sausio 27 d. 

 

 

 

 

2020 m. vasario 16 d. 

 

2020 m. kovo 11 d. 

 

 

 

2020 m. kovo 11 d. 

 

 

2020 m. kovo 11 d. 

2020 m. balandžio 1 

d.  

Ignas Giniotis 

 

 

Lina Kilienė 

 

 

 Saulius Sodonis 

 

 

 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Saulius Sodonis 

 

 

Agnė 

Duobinienė 

 

Indrė 

Skablauskaitė  

Ignas Giniotis 
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skverelyje. 

9. Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti, tema: 

„Teatralizuota – muzikinė iškyla, kai dvare baltais žiedais sninga“. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus (Lietuvininkų g. 4) 

10. Renginys (strateginis), skirtas Tautos gedulo ir vilties dienai 

paminėti. Renginio metu bendradarbiaujant su sporto ir karybos 

klubu „Baltijos Štormas“ bus parengta edukacija supažindinanti su 

Macikų karo belaisvių ir GULAG‘o lagerių istorija.  

Vieta: Macikų lagerio karcerio – muziejus. Vilties g. 2, Macikai. 

11.Renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti  

,,Tremtinių išgyvenimai – gyvi istorijos puslapiai“. 
Vieta: Žemaičių Naumiesčio biblioteka Pergalės a. 17. 

 

12.Renginys (strateginis), skirtas Europos dienos stalinizmo ir 

nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio minėjimo diena. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. 

 

13. Renginys, skirtas miestelio šventę paminėti. 

Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna 

 

 

14. Šv. Elenos (archeologų globėjos) dienos proga Šilutės Hugo 

Šojaus muziejuje (Lietuvininkų g. 4) planuojamos parodos 

atidarymo metu planuojama surengti ją pristatantį renginį. 

 

15. Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Lietuvos muziejų 

kelias“ renginys temai „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų 
kultūriniai reginiai“ 

 

16.Renginys, skirtas Lietuvos žydų genocido dienai paminėti, 

pilietinė akcija ,,Vardai”.2020-ieji - Vilniaus Gaono ir Lietuvos 

žydų istorijos metai. 

Vieta: Šiaudviečių k. ( žydų sušaudymo vieta), Šilutės r. 

 

17. Renginys, skirtas Europos žydų kultūros dieną paminėti. 

Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna 

 

 

 

2020 m. gegužės 16 

d. 

  

 

2020 m. birželio 14 d. 

 

 

 

 

 

2020 m. birželis 

 

 

 

2020 m. rugpjūtis 

 

 

 

2020 m. liepos 25 d 

. 

 

 

2020 m. rugpjūčio 21 

d. 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

Ignas Giniotis 

 

 

Ignas Giniotis 

 

 

 

 

 

Saulius Sodonis 

 

 

 

Ignas Giniotis 

 

 

 

 

Agnė 

Duobinienė 

 

 

Mantas Užgalis 

 

 

Sigita Ežeskienė 

 

 

 

Agnė 

Duobinienė 

 

 

 

Agnė 

Duobinienė 
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18. Renginys, skirtas Holokausto dieną paminėti: „Vardų“ 

skaitymas. 

Vieta: Liepų a., Švėkšna; Švėkšnos ekspozicinis padalinys, 

Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

 

19. Renginys, skirtas Tautodailės metus paminėti. Pranešimas 

apie medinę architektūrą (detales); vykdytos ekspedicijos po 

Švėkšnos apylinkes surinktų duomenų pristatymas. 

Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

 

20. Renginys (strateginis), skirtas Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti.  

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4. 

 

21. Advento renginiai. Eglių alėja 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus. 

 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

 

 

2020 m. spalis 

 

 

 

2020 m. spalio 16 d.  

 

2020 m, gruodis 

 

Agnė 

Duobinienė 

 

 

 

Agnė 

Duobinienė 

 

 

 

Ignas Giniotis 

 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip numatoma atnaujinti) 

1. Perprogramuoti ir pakeisti interneto svetainės renginių kalendorių, 

interneto svetainės kategorijos „Administracinė informacija“ grafinį 

dizainą.   

2. Sukurti edukacinių užsiėmimų registravimo sistemą. 

3 .Administruoti muziejaus interneto svetainę ir socialinio tinklo 

„Facebook“ puslapį, užtikrinti pastovų  informacijos viešinimą. 4. 

Reguliariai atnaujinti informacija apie muziejaus veiklą, 

atlyginimus, finansinę būklę, viešuosius pirkimus. 

5. Parengti informacinius pranešimus muziejaus svetainei ir 

Facebook paskyrai apie įdomiausius muziejaus eksponatus, 

restauruotus eksponatus, renginius, parodas.  

6. Parengti 2020 m. rajoninėje spaudoje apie muziejų spausdintų 

straipsnių bibliografinį sąrašą.  Šį sąrašą patalpinti muziejaus 

internetinėje svetainėje, rubrikoje, Muziejus spaudoje „Apie mus 

rašo“. 

7. Muziejaus internetinėje svetainėje pateikti atnaujintus duomenis 

apie  Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio  archyvo fondus. 

2020 m. II ketv. 

 

 

2020 m. IV ketv. 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

 

 

Visus metus 

Vilmantas 

Pielikis 

 

Sigita 

Ežerskienė  

Ignas Giniotis, 

Mantas Užgalis, 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Natalija 

Kučinskaja 

Roma Šukienė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir 

kiek lankytojų planuojama aptarnauti)  

Per metus planuojama aptarnauti apie 50 fondų lankytojų: KU ir kitų 

mokymo įstaigų dėstytojų, studentų, moksleivių ir muziejaus 

darbuotojų. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Roma Šukienė 

6. Kita veikla    

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

koncepcijų rengimas 

1. Papildyti Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos koncepciją bei 

teminį planą. 

2. Parengti Macikų lagerių ekspozicijos koncepciją. 

 

Visus metus Saulius Sodonis 

Ignas Giniotis 

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 

Vykdant ES finansuojamą projektą „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

ekspozicijų atnaujinimas“, atnaujinti ir įrengti šias ekspozicijas 

Šilutėje, Lietuvininkų g.4: 

Miesto istorija; 

Krašto istorija; 

Interaktyvi fotoateljė; 

Miestiečio buitis; 

Hugo Šojaus šeimos istorija; 

Hugo Šojaus kabinetas; 

Klaipėdos krašto žymių žmonių pasikalbėjimų kambarys; 

Egiptietiška ekspozicija; 

Miniatiūrų parodų salė; 

Senoji karčema; 

Cukrainė; 

Lietuvininkų pyrago kelias; 

Vaikų žaidimų erdvės.  

Iki 2020 gruodžio 31 

d. 

Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

Muziejininkai 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) 1. Paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“, skirtą Klaipėdos 

krašto prijungimui prie Didžiosios Lietuvos dienai paminėti. 

Parodoje eksponuojami 2019 m. dovanoti ir įsigyti eksponatai. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2. Paroda „Nematoma paveikslo pusė“, skirta pristatyti vieno 

paveikslo tyrimo rezultatus. Juos pristatys MKT meno kūrinių 

laboratorijos vadovas, restauratorius technologas Rapolas Vedrickas 

(Vilnius). 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

3. Paroda „Tarp eglių ir upių“, peizažų paroda iš Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus fondų. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

4. Šilutės rajono tautodailininkų paroda. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

5. Paroda, skirta Kovo 11-ąją paminėti. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

6. Algio Dobrovolskio (Varniai) medžio drožinių paroda, skirta 

Kovo 11-ąją paminėti. 

2020 m. sausio 15 d. 

 

 

 

2020 m. sausio 15 d.  

 

 

 

 

2020 m. vasario 4 d. 

 

 

2020 m kovas 

 

2020 m. kovas   

 

2020 m. kovas 

 

Natalija 

Kučinskja  

 

 

 

 

 

 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

Lina Kilienė 

 

Ignas Giniotis,  

 

Agnė 

Duobinienė 
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Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

7. Paroda „Virsmas Žemaičiais: archeologijos apžvalga“ 

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17. 

8. Paroda. Horst‘o Skodlerak‘o peizažai. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

9. Autentiškų delmonų kopijų (rekonstrukcijų) parodą „Mažosios 

Lietuvos delmonai“ (rekonstravo E. Matulionienė). 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

10. Mados paroda iš „Alexander Vassiliev fondo“ 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

11. Paroda „Kelionė atgal į mados pasaulį“ (iš muziejaus fondų) 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

12. Fotografijų paroda, skirta miestelio šventei 

Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

13. Fotografijų paroda „Švėkšnos bažnyčia istorijos tėkmėje“ (iš 

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicijos fondų),skirta 

Švėkšnos bažnyčios 115 metų sukaktį bus paminėti. 

14. Šv. Elena - archeologų globėjos dienos progai skirta paroda. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

15. Antano Stanevičiaus fotografijų paroda „Baltijos kelio 

atspindžiai“. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

16. Vaškinių figūrų paroda 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

17. Gargždų krašto muziejaus kilnojamoji paroda ,,Dvaras 

Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“. 

Vieta: Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

18. Paroda „Ūkio padargai XIX-XX a.“ (iš muziejaus fondų), 

skirta ūkininkų šventei – Mykolinėms paminėti. 

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17. 

19. Paroda „Kelionė atgal į mados pasaulį“( paroda iš Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus fondų). 

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17. 

20. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus paroda „Kelionė atgal į 

mados pasaulį“ (iš Šilutės Hugo Šojaus muziejaus fondų). 

Vieta: Švėkšnos ekspozicija, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

21. Paroda „Kalėdų laukimas“ 

vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

 

2020 m. balandis 

 

2020 m. gegužė 

 

2020 m. gegužė 

 

 

2020 m. gegužė 

 

2020 m. liepa 

 

2020 m. liepa 

 

2020 m. rugpjūtis 

 

 

2020 m. rugpjūtis 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

2020 m. rugsėjis 

 

 

2020 spalis 

 

 

2020 m. lapkritis 

 

 

2020 m. gruodis 

 

Saulius Sodonis 

 

Lina Kilienė 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

Agnė 

Duobinienė 

Agnė 

Duobinienė 

 

Mantas Užgalis  

 

Ignas Giniotis 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Roma Šukienė 

Lina Kilienė 

 

 

Saulius Sodonis 

 

Natalija 

Kučinskaja 

 

 

Natalija 

Kučinskaja 

 

Lina Kilienė 
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4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta)  

Zanavykų muziejuje pristatyti parodą „Medicina Klaipėdos krašte“ 

Rusnės bibliotekoje pristatyti parodas: „Lietuvininkų krašto 

savastis“, „Šilutės Sąjūdis“ 

2020 m. birželis 

2020 liepa 

 

Roma Šukienė 

Ignas Giniotis 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

„Kovo 11 –oji Šilutės krašto gyventojų prisiminimuose“ 

www.silutesmuziejus.lt 

2020 m. kovo 11 d Ignas Giniotis 

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų planuojama skolinti)  

Atnaujinti ir pasirašyti  deponavimo sutartis. 

1. Pasiskolinti eksponatų etnografinei parodai iš kitų Klaipėdos 

krašto muziejų.  

2. Atnaujinti ir pasirašyti deponavimo sutartis  

3. Skolinti eksponatus kitiems muziejams pagal jų pateiktus 

prašymus. 

 

 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

7. Kiti darbai    

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 

   

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba 

1. Reprezentacinio Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijų 

lankstinuko koordinaciniai leidybos darbai; 

2. Informacinių reklaminių skrajučių įvairioms kalbos (LT,EN,DE) 

parengimas, maketavimas ir platinimas. 

Visus metus Jūratė Leonienė 

 

Lina Kilienė 

Sigita 

Ežerskienė 

 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas 

1. Mokslinio straipsnio apie Pagėgių karo belaisvių stovyklą oflager 

53 pagrindu, parengti informacinį straipsnį rajoninėje spaudoje. 

2. Parengti ir publikuoti straipsnių apie kolekcijas Šilutės Hugo 

Šojaus muziejuje ir jo ekspozicijose. 

3. Rengti ir publikuoti  informacinių pranešimų spaudai apie Šilutės 

H. Šojaus muziejaus ir jo ekspozicijose vyksiančius renginius, 

parodas, įgyvendinamus projektus. 

4. Parašyti straipsnį ir publikuoti periodinėje spaudoje apie Žemaičių 

Naumiestyje vykdytą ekspediciją 

5. Parengti straipsnį skirtą spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai.  

6. Parengti straipsnį H. Zudermano 163 – osioms  gimimo metinėms 

paminėti. 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gegužė 

Ignas Giniotis 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

 

 

 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

 

Roma Šukienė 

http://www.silutesmuziejus.lt/
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4. Moksliniai tyrimai (temos) Macikų lagerių istoriniai tyrimų apžvalga (remiantis KU 

mokslininkų tiriamuoju darbu). 

 

Visus metus Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 1. Parengti mokslinį straipsnį apie Pagėgių karo belaisvių stovyklos 

oflager 53 istoriją. 

2. Parengti ir publikuoti mokslinį straipsnį susijusį su Hugo ir Ericho 

Šojų archeologiniu rinkiniu arba su Šilutės ar Šilutės krašto istorija 

bei proistore 

Visus metus Ignas Giniotis 

Mantas Užgalis 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas 

muziejuje (tema, vieta) 

Seminaras „Mažosios Lietuvos tautodailė: senos formos – nauji 

pavidalai“. 

2020 m. birželio 17–

19 d. 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

1. Dalyvauti Latvijos universiteto istorijos ir filosofijos fakulteto 

rengiamojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Archeologija 

Baltijos regione: tyrimai, metodai ir tendencijos“, 

2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XXIII konferencijoje „Kovo 11-osios Lietuvos muziejuose“ 

 

 Mantas Užgalis 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Ignas Giniotis 

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose 1. Skaityti pranešimą „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių 

stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio kapinių 

archeologinių ir istorinių tyrimų rezultatai“.  

 

2. Parengti mokslinį pranešimą susijusį su Hugo ir Ericho Šojų 

archeologiniu rinkiniu arba su Šilutės ar Šilutės krašto istorija bei 

proistore ir skaityti konferencijoje. 

 

Visus metus Mantas Užgalis 

9. Kiti darbai 1. Vykdyti archeologinius žvalgomuosius  tyrimus. 

2. Parengti 2021 m. minėtinų datų kalendorių. 

Visus metus 

 

2020 m. III ketv. 

Mantas Užgalis 

Roma Šukienė 

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) 

Į muziejaus skaitmeninių vaizdų archyvą įtraukti: 

- 50 vnt. fotografijų skyriaus, pagrindinio fondo nuotraukų vaizdų; 

- 150 vnt. bonistikos rinkinio nuotraukų vaizdų; 

- 150 naujai gautų eksponatų nuotraukų vaizdų. 

 

Visus metus Ignas Giniotis  

Natalija 

Kučinskaja 

Vilmantas 

Pielikis 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji 1. Parengti eksponatų skaitmeninimo ir viešinimo LIMIS planą. Visus metus Ignas Giniotis  
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darbai) 2.. Eksponatus atrinkti, fotografuoti, skenuoti, surinkti 

metaduomenis, sudaryti skaitmeninių vaizdų sąrašą, sukelti 

skaitmeninius vaizdus į muziejaus serverį. 

Natalija 

Kučinskaja 

Vilmantas 

Pielikis 

3. Eksponatų skaitmeninimas Nufotografuoti nemažiau 150 pagrindinio fondo eksponatų, tvarkyti 

skaitmenines nuotraukas laikantis bendrųjų LIMIS reikalavimų. 

Nuoroda į dokumentą: 

http://www.muziejai.lt/Aktualijos/images/Bendrieji_reikalavimai.pdf 

 

Visus metus Vilmantas 

Pielikis 

3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Numatoma skaitmeninti eksponatus:  

-  bonistikos  rinkinio (tęsti); 

- naujai gautus eksponatus; 

- etnografijos rinkinio eksponatus; 

- archeologijos eksponatus iš H. Ir E. Šojų kolekcijos; 

- fotografijos rinkinio 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų 

skaičius  

1.Per metus planuojama į LIMIS duomenų bazę įtraukti visus naujai 

gautus eksponatus su skaitmeninėmis bylomis  ir  vaizdais; 

2. Į skaitmeninį LIMIS duomenų bazę su metaduomenimis ir 

skaitmeniniais vaizdais planuojama įtraukti 400 eksponatų:  

- bonistikos rinkinio 50 vnt.; 

-etnografinio rinkinio 50 vnt.; 

 -archeologinio rinkinio iš H. ir E. Šojų kolekcijos 50 vnt.; 

- fotografijos rinkinio 50 vnt.; 

- Švėkšnos ekspozicijos fotografijos rinkinio 200 vnt.; 

-Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos fotografijos rinkinio 100 vnt. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas 

darbo grupėse, mokymuose) 

Dalyvauti LDM LIMIS centro rengiamuose seminaruose bei 

mokymuose 

Visus metus Agnė 

Duobinienė 

Saulius Sodonis 

5. Kiti darbai 1. Administruoti muziejaus serverių, informacijos saugyklų darbą, 

rezervinių sistemų kopijų darymą ir sistemų atstatymą. Diegti ir 

prižiūrėti informacijos saugos prevencines priemones. 

2. Vesti muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninių 

vaizdų apskaitą (pagal parengtą tvarką). 

Visus metus Vilmantas 

Pielikis 

 

 

Natalija 

http://www.muziejai.lt/Aktualijos/images/Bendrieji_reikalavimai.pdf
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3. Vesti muziejaus archyve saugomos fonotekos/videotekos apskaitą 

(pagal parengtą tvarką). 

 

Kučinskaja 

Roma Šukienė 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE    

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti 

numatomų parengti informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir televizijos 

laidų kiekį) 

1 .Planuojama periodiškai rengti pranešimus spaudai apie muziejaus 

einamuosius renginius vietinėje periodinėje spaudoje, muziejaus 

internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo Facebook paskyroje. 

2. Informacinių pranešimų apie įdomiausius gautus bei restauruotus 

eksponatus rengimas ir paskelbimas muziejaus internetinėje 

svetainėje bei socialinio tinklo Facebook  paskyroje. 

Visus metus Projektų vadovė, 

projektų vadovė 

edukatorė, 

muziejininkai, 

direktorės 

pavaduotoja 

vyriausia fondų 

saugotoja 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos 

kampanijos)  

1. Rengti specialias reklamines akcijas muziejaus vykdomiems 

projektams, renginiams: 

- kalendorinių švenčių edukaciniams užsiėmimams;  

- tarptautinėms A. Vasiljevo kolekcijos ir vaškinių figūrų parodoms; 

- Muziejų nakties renginiui „Kai dvare žiedais sninga“; 

- miesto šventės renginiams; 

- kalėdinių renginių ciklui. 

2. Bendradarbiauti su Šilutės miesto ir rajono švietimo įstaigomis: 

pristatyti muziejaus teikiamas edukacines programas, siūlyti 

pedagogams dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose pagal jų 

mokymo programas. 

3. Duoti interviu Lietuvos radijui, televizijos laidoms apie parodas ir 

kitus muziejuje organizuojamus renginius. 

4. Informacinių pranešimų apie įdomiausius eksponatus rengimas ir 

paskelbimas muziejaus internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. 

Visus metus Lina Kilienė 

Sigita 

Ežerskienė 

Indrė 

Skablauskaitė 

Roma Šukienė 

 

3. Kita veikla 1. Bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis, 

internetiniais portalais, muziejaus veikla suinteresuotomis įstaigomis 

bei kt. lankytojų / interesantų grupėmis (tiesiogiai, telefonu, e-paštu). 

2. Bendradarbiavimas su turistų grupes aptarnaujančiomis 

agentūromis planuojant / koordinuojant organizuotų turistų 

apsilankymus muziejuje. 

3. Išplatinti informaciją lietuvių /užsienio kalba  apie muziejuje 

teikiamas paslaugas. Parengti užsienio šalių turistams skirtų 

reklaminių skrajučių  apie muziejų bei jo padalinius (LT; EN; DE) 

4. Bendradarbiauti su Žemaičių Naumiesčio ir Švėkšnos 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Sigita 

Ežerskienė 

Saulius Sodonis 

Agnė 

Duobinienė 
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seniūnijomis, bendruomenėmis, rengiant įvairius muziejaus 

ekspozicijų renginius. 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

1. Konsultuoti interesantus ir teikti jiems metodinę pagalbą su 

muziejaus veikla susijusiais klausimais.  

2. Dalyvauti Mažosios Lietuvos etninės globos tarybos veikloje. 

3. Teikti konsultacijas dėl muziejaus fondų. 

4. Teikti konsultacijas dėl popieriaus restauravimo ir konservavimo. 

5. Teikti konsultacijas bibliotekos ir spaudos fondo klausimais. 

6. Teikti konsultacijas dėl lietuvininkų tarmės. 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

 

 

Natalija 

Kučinskaja 

 

 

Roma Šukienė 

Indrė 

Skablauskaitė 

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 

tikslinė grupė, sklaidos būdai) 

 

 

Parengti veiklos planą, skirtą jaunimo savanorių darbui muziejuje. 

Numatyti tikslus, užduotis ir priemones, kuriomis bus siekiama 

abipusiškai naudingo rezultato. 

 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais 1. Koordinuoti jaunimo savanorių veiklą muziejuje.  

2. Darbas pasiruošiant mokyti restauratorius pagal VVG programą. 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

Natalija 

Kučinskaja 

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    

1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti 

darbuotojų skaičius) 

Metų eigoje numatoma priimti medžio ar tekstilės restauratorių, taip 

pat darbuotoją viešiesiems darbams iš Šilutės darbo biržos, įforminti 

darbo sutartį, atleisti pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai. 

Visu metus Indrė 

Skablauskaitė 

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų 

studijos aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

 Planuojama kelti kvalifikaciją darbo su neįgaliaisiais mokymuose; 

dalyvauti LIMIS organizuojamuose kursuose, taip pat periodiškai 

dalyvauti muziejininkystės tema susijusiose konferencijose, 

seminaruose  

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Formuoti mokslinės bibliotekos knygų, fonotekos ir mokslinės 

periodikos leidinių fondą: knygų fondą papildyti 25 knygomis, 

fonotekos fondą 5 vnt. plokštelių, audio, video ir kompaktiniais 

Visus metus Roma Šukienę 
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diskais. Gautiems leidiniams padaryti 90 bibliografinių aprašų. 

2. Kraštotyrinės medžiagos rinkimas: papildyti 55 straipsniais 

kraštotyrinės medžiagos aplankalus, parengti 55 bibliografinius 

aprašus straipsniams. 

3. Aptarnauti iki 40 interesantų. 

4. Tvarkyti, sisteminti muziejaus mokslinį archyvą. 

5. Tvarkyti ir sisteminti muziejaus administracijos archyvą:  sudaryti 

2021 m. bylų planą;  2019 m. 6 nuolatinio, 3  ilgo ir 52 trumpo 

saugojimo bylas; nuolatinio ir ilgo saugojimo 2 bylų apyrašus; 

parengti trumpo saugojimo bylų sąrašą. 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai) 

1. Pastatų priežiūra. Statybos ir remonto darbai. 

2. Muziejaus apsauga. 

3. Darbuotojų instruktavimas. 

4. Viešieji darbai. 

5. Automobilio eksploatacija ir priežiūra. 

6. Aplinkos priežiūra. 

7. Kiti darbai. 

8. Kalėdinio Šilutės Hugo Šojaus muziejaus fasado ir „Eglučių 

alėjos“ apšvietimo projektavimo ir instaliavimo darbai. 

Visus metus Aidas Šimkus 

Antanas Jakas 

Dalia 

Jasiukaitienė 

Roma Šukienė 

Vilmantas 

Pielikis 

 

 

 

 

3.Informacinių technologijų specialistas 1. Atlikti planinius kompiuterinės įrangos priežiūros darbus. 

2. Naujos programinės įrangos instaliavimas, nemažiau 7 vnt. 

3. Kompiuterinių darbo vietų perkėlimas, nemažiau 3 vnt. 

4. Kompiuterių planinė patikra, nemažiau 10 vnt. 

5. Naujų kompiuterinių darbo vietų įrengimas, nemažiau 2 vnt. 

6. Kietojo disko informacijos perrašymas, nemažiau 1 vnt. 

7. Naujos techninės įrangos instaliavimas, nemažiau 2 vnt. 

8. Operacinės sistemos perrašymas, nemažiau 2 vnt. 

9. Bevielio tinklo antenų instaliavimas, nemažiau 4 vnt. 

10. Muziejaus nustatyta tvarka, rengti pasiūlymus viešiesiems 

pirkimams informatikos ir ryšių reikalais, nemažiau 5 vnt. 

Visus metus Vilmantas 

Pielikis 

 

 Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė                                     ______________________________                                          Indrė Skablauskaitė 

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

 

              2020-01-10______ 
 (Užpildymo data)   
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______________________________________________________________________________ 


