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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 12 d. 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. 

                  2022 m. sieksime muziejaus rinkinių  efektyvesnio kaupimo, saugojimo, apskaitos ir jų sklaidos visuomenei. Kursime istorinę savimonę 

formuojančias, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias, krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas. 

Didinsime muziejaus teikiamų paslaugų kokybę ir pasiekiamumą, stiprinsime kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais pagrįstą edukacinę 

veiklą, kuri atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius. Skatinsime ir planingai įgyvendinsime muziejaus darbuotojų gebėjimų ugdymą 

ir kvalifikacijos tobulinimą. 
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ŠILUTĖS HUGO ŠOJAUS MUZIEJAUS  

2022  M.  VEIKLOS PLANAS 

 

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. 2021 metų įstaigos veiklos ataskaita. 

2. 2022 metų įstaigos veiklos planas. 

3. lankytojų, pasinaudojusių mokamomis ir nemokamomis 

paslaugomis, stebėsenos išvadas. 

4. Įstaigos veiklos viešinimo strategiją,  

5. Ekspozicijų atnaujinimas ir modernizavimas Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus Švėkšnos ir Ž. Naumiesčio ekspozicijoje. 

6. Muziejaus rinkodara ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

7. Kiti klausimai. 

I – III ketv. 

 

Muziejaus 

tarybos 

pirmininkas, 

Indrė  

Skablauskaitė 

 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

1. Muziejaus specialistų veiklos ataskaitų vertinimas ir Šilutės 

Hugo Šojaus muziejaus 2021 m. vadovo veiklos ataskaitos 

parengimas. 

2. Muziejaus specialistų darbo planų vertinimas ir Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus 2022 m. veiklos plano parengimas. 

3. Muziejaus darbuotojų 2021 m. veiklos vertinimas ir 2022 m. 

siektinų rezultatų ir jų vertinimo rodiklių nustatymas. 

4. 2022 m. kvalifikacijos kėlimo plano parengimas. 

I ketv. Indrė 

Skablauskaitė 

 

 

 

 

 

 

5. Muziejaus vidaus dokumentų pildymas ir tvarkymas. I-IV ketv. Roma Šukienė 
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6. Viešųjų pirkimų plano parengimas. 

7. Viešųjų pirkimų žurnalo pildymas. 

8. Viešųjų pirkimų sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių 

ataskaitos  „Atn-3“ pateikimas Viešųjų pirkimų tarnybai. 

9. Parengti ir inicijuoti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos pakeitimus. 

10. Vadovaujantis Muziejaus viešųjų pirkimų tvarkos aprašu, 

vykdyti mažos vertės viešuosius pirkimus prekėms ir 

paslaugoms įsigyti, vykdant viešųjų pirkimų apklausas žodžiu 

bei raštu: parengti pirkimo dokumentus, apklausti tiekėjus, 

išnagrinėti gautus pasiūlymus, priimti sprendimus dėl 

laimėtojų, organizuoti pirkimo sutarčių pasirašymą 

11. Atnaujinti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kompiuterinės 

įrangos naudojimosi taisykles. 

 Vilmantas 

Pielikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Parengti muziejaus veiklos viešinimo ir sklaidos planą.  Sigita 

Ežerskienė 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

1.Pasirašyti ir administruoti muziejaus veiklos sutartis su 

įvairiomis institucijomis, iš jų: 

 - autorinių turtinių teisių perdavimo, 

 - eksponatų pirkimo-pardavimo, 

 - eksponatų deponavimo, 

 - eksponatų skaitmeninių vaizdų naudojimo,  

 - paslaugų atlikimo,  

 - savanorystės.  

atlikimo, savanorystės ir kt. 

2. Tartis 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. Rengti, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis 

rajono, respublikos, užsienio kultūros paveldo, mokslo, 

švietimo ir kt. institucijomis 

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. 

Lietuvos kultūros tarybai: 

Programa: „Literatūra“ 1.  Šarlotės Kaizer knygos leidyba 
  

I – II ketv. Indrė 

Skablauskaitė 
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 Atminties institucijų: kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų 

programai                                                                                                       

1.Tęstinio muziejinių vertybių restauravimo projektas 

„Eksponatai – laikmečio liudininkai“.     

II ketv. Natalija 

Kučinskaja 

 

 

 

Programa „Tolygi kultūrinė raida“     

1. Projektas  „Senųjų liuteronų kapinių byla“    

2.Tęstinis kūrybinių improvizacijų ciklas „Muziejus kitu 

kampu“ 

3.„Pasitinkant Klaipėdos krašto prijungimo šimtuosius metus‘. 

 

II ketv. Asta 

Bartkevičiūtė 

 

 

 

Programa: Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas. 

1.Projektas ,,Hermano Zudermanas veiklos įprasminimas 

Šilutėje – 165 – ųjų gimimo metinių minėjimas“.   

II ketv. Živilė 

Girdžiutė 

 

 

 

 Programa: „Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų 

kūrimas“   

1. Projektas „Videoturas po Šilutės rajone esančius buvusios 

Klaipėdos krašto sienos perėjimo punktus“. 

2. Edukacinis žaidimas pabėgimo/galvosūkių kambarys 

„Šilokarčemos dvaro paslaptis“ 

 

II ketv. Ignas Giniotis 

 

 

 

 

 

 

 3. Edukacinis VR turas po XIX a. pab. – XX a. pr. Žibų 

gyvenvietės centrą 

 

II ketv. Mantas Užgalis 

 

 

4. Projektas „Šiuolaikiškas istorinių procesų pateikimas 

Žemaičių Naumiesčio istorijos sienoje“. 

 

 Saulius 

Sodonis 

5. Projektas „ Virtualus turas Švėkšnos sinagogoje“ 

Lietuvos Kultūros paveldo departamentui: 

1. Projektas “Žydų kultūros diena Švėkšnoje“                         

 Monika 

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

pasitarimus muziejaus veiklos klausimams aptarti.  

 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

 

2. Parengti 2022 m. parodų eksponavimo planą. 

 

 Živilė 

Girdžiutė 

 

3. Parengti 2021 m. muziejaus lankymo statistinę analizę, 

nuolatos vesti 2022 m. muziejaus lankymo apskaitą; vesti 

muziejaus ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir kitų teikiamų 

paslaugų lankomumo apskaitą, tirti jų efektyvumą, analizuoti 

lankomumą, 

teikti pasiūlymus. Sisteminti lankytojų apskaitos duomenis ir 

teikti apibendrintas mėnesines, ketvirtines ir metines 

lankomumo ataskaitas.  

 Sigita 

Ežerskienė 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tirti lankytojų (ne mažiau 100 respondentų) nuomonę apie 

muziejaus edukacijas, renginius/parodas (parengti anketą ir 

gautų rezultatų pagrindu parengti išvadas). 

 Sigita 

Ežerskienė 

Indrė 

Skablauskaitė 

5. Koordinuoti muziejaus reprezentacinių erdvių naudojimą 

įvairių 

institucijų mokslinio, pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio 

renginiams. 

6. Išklausyti muziejininkų naujai parengtas edukacinių 

programų temas, temines-edukacines ekskursijas, pateikti 

pasiūlymus, pastabas. 

 

 Sigita 

Ežerskienė 

Indrė 

Skablauskaitė 

 

 

 

 

7. Sudarinėti muziejaus darbuotojų darbo grafikus.  Roma Šukienė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    

1. Eksponatų įsigijimas Planuojama muziejaus fondus papildyti 800 eksponatų.  Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis  

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

Organizuoti 10 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius, 

kuriuose planuojama svarstyti šiuos klausimus: 

I-IV ketv. Natalija 

Kučinskaja 
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svarstytini klausimai) -eksponatų įsigijimas, jų priskyrimas rinkiniams, tikrosios 

vertės nustatymas; 

-muziejaus rinkiniuose esančių eksponatų pervertinimas tikrąja 

verte; 

- muziejaus eksponatų apskaita, inventorinimas, 

skaitmeninimas; 

- muziejinių vertybių konservavimas ir restauravimas; 

- eksponatų deponavimas; 

- saugyklų pertvarkymas; 

- eksponatų, saugyklų patikrinimai: rezultatai ir problemos; 

 

Rinkinių 

komplektavimo 

komisija 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

ketinama įsigyti) 

Planuojama įsigyti 800 eksponatų (archeologijos, raštijos, 

fotografijos, istorinių eksponatų). 

Eksponatus planuojama rinkti ekspedicijų metu, pirkti, gauti iš 

archeologinių kasinėjimų, priimti dovanotus. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Saulius 

Sodonis 

Monika 

Žąsytienė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, 

vieta) 

1. Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijose, renkant medžiagą 

apie Žvejybos tradicijas ir gyvenimo ypatumus prie vandens 

Šilutės krašte (Šilutės raj.) 

 

 

II-III ketv. 

 

 

Asta 

Bartkevičiūtė, 

Ignas Giniotis 

 

2. 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, Šilutės raj., Klaipėdos raj. 

 

III ketv. 

 

 

Monika 

Žąsytienė 

Mantas Užgalis 
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3.Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijoje pas švėkšniškę M. D. 

Moteris gimusi (duomenys neskelbtini) m. Vilkėno dvare, kur 

tarnavo jos tėvai. 

Ekspedicijos tikslas: užfiksuoti M. D. atsiminimus apie Vilkėno 

dvarą, senąją Švėkšną, tarpukario laikus. 

Vieta: Švėkšna 

4.Organizuoti ir dalyvauti ekspedicijoje po Priekulės miestą ir 

apylinkes.  

Tikslas: surinkti ir užfiksuoti kuo daugiau duomenų apie 

buvusią A. B. garinę plytų dirbtuvę ir koklių fabriką.  

Surinkti duomenis apie sovietmečiu veikusią koklių gamyklą.  

Užfiksuoti vietinių prisiminimus, atlikti vietos fotofiksaciją, 

esant galimybei surinkti temą atitinkančius eksponatus.  

Vieta: Priekulė, Klaipėdos r. 

II-III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika 

Žąsytienė 

Mantas 

Užgalis, 

Ignas Giniotis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Surengti ekspediciją po Žemaičių Naumiesčio miestelį. 

Tikslas: papildomai fiksuoti Žemaičių Naumiesčio Dariaus ir 

Girėno ir Vytauto gatvių išlikusius senus namus, pagrindinį 

dėmesį kreipiant mediniams (išfotografuoti eksterjero detales: 

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

pastatų fotografijų, atsiminimų iš gyventojų.  

Surinktą medžiagą aprašyti, susisteminti pagal Šilutės Hugo 

Šojaus muziejaus nustatytą tvarką ir pateikti į muziejaus 

archyvą. Ekspedicijos rezultatus pristatyti vietos bendruomenei. 

Vieta: Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. 

II-IV ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius 

Sodonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Kiti darbai Parengti Nematerialaus kultūros paveldo sąvado bylą "Tarmės 

aktualizavimo tradicija". 

 

I-III ketv. 

 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

Tvarkyti, šifruoti, sisteminti ekspedicijų metu surinktą 

medžiagą. 

III–IV ketv. Ignas Giniotis, 

Mantas 

Užgalis, 

Monika 

Žąsytienė, 

Saulius 
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Sodonis 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma 

išrašyti priėmimo aktų, įrašyti 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas) 

1. LIMIS duomenų bazėje suformuoti 50 eksponatų priėmimo 

aktų; 

2. LIMIS duomenų bazėje pirminės apskaitos knygose 

suformuoti 

 800 eksponatų įrašų. 

  

III-IV ketv. Natalija 

Kučinskaja 

Saulius 

Sodonis 

Monika 

Žąsytienė 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma 

suinventorinti pagrindinio, pagalbinio 

fondo eksponatų) 

Numatoma suinventorinti 500 pagrindinio fondo ir 650 

pagalbinio fondo eksponatų, iš jų: 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

 

- etnografinio rinkinio -150 vnt.; 

 

 Asta 

Bartkevičiūtė 

- archeologinio rinkinio-200 vnt.; 

 

Visus metus Mantas Užgalis 

 

- raštijos rinkinio-100 vnt.; 

- istorinių eksponatų rinkinio - 200 vnt.; 

- fotografijos rinkinio – 100 vnt  

 

Visus metus Ignas Giniotis 

 

 

 

-Švėkšnos ekspozicijos rinkinio-200 vnt.; 

 

 

Visus metus Saulius 

Sodonis 

 

 

- Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos rinkinio- 200 vnt.; 

 

Visus metus Monika  

Žąsytienė 

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti 

kortelių skaičius) 

1.Pabaigti istorinės raštijos kompiuterinės kartotekos pildymą 

(1000 vnt); 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

 

2.Pildyti Švėkšnos ekspozicijos naujai gautų eksponatų 

kompiuterinę kartoteką- 50 vnt.; 

Visus metus Saulius 

Sodonis 
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3. Pradėti pildyti Ž .Naumiesčio raštijos kompiuterinės 

kartotekos pildymą. 

Visus metus Monika 

Žąsytienė 

 

4. Naujai gautiems archyvo-bibliotekos leidiniams, abėcėlinės 

ir sisteminės kartotekų papildymui –30 vnt. 

Visus metus 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- 20 vnt 

eksponatų; 

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

- iš TD ir ID skyrių į etnografinį rinkinį-150 vnt. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Asta 

Bartkevičiūtė 

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

saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte 

metodiką“ atlikti  eksponatų įvertinimą tikrąja verte (1900 

vnt.): 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

 

 

- per ataskaitinius metus gautus (800 vnt.);  

- archeologijos rinkinio-800 vnt.; 

- etnografijos rinkinio-300 vnt 

Įvertintus eksponatus teikti užpajamuoti buhalterinėje 

apskaitoje. 

 

Visus metus Saulius 

Sodonis 

Monika 

Žąsytienė 

Roma Šukienė 
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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 nuvalyti, įvokuoti, aplenkti, 

kiekvienam eksponatui suteikti (užrašyti, pririšti) apskaitos 

numerius, šifrus, išskirstyti po saugyklas pagal muziejuje 

nustatytą eksponatų saugojimo sistemą. 

 9.Vesti raktų išdavimo muziejaus darbuotojams registracijos 

žurnalą. 

 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius 

rinkinius numatoma tikrinti, nurodant 

juose esančių eksponatų skaičių) 

Per 2022 metus patikrinti: 

1.Švėkšnos ekspozicijos pagrindinio fondo fotografijų rinkinį. 

2.Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos pagrindinio fondo raštijos 

rinkinį.  

3.Šilutės Hugo Šojaus muziejaus pagrindinio fondo dailės 

rinkinį. 

4.Šilutės Hugo Šojaus istorinės raštijos pagrindinio fondo 

rinkinį (1000 vnt). 

5. Šilutės Hugo Šojaus archeologijos rinkinį -300 vnt. 

6. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus bonistikos rinkinį-500 vnt. 

7.Eksponatus, esančius Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

ekspozicinėse salėse.  

Parengti patikrinimo aktus. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja ir 

direktorės 

įsakymu 

sudaryta 

komisija 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) 

2022 m. planuojama prevenciškai konservuoti 60 vnt. 

eksponatų, konservuoti 115 vnt. eksponatų, restauruoti 17 vnt. 

eksponatų. Iš jų: 

- raštijos eksponatų: restauruoti- 11 vnt., konservuoti – 25 vnt.; 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja  
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- metalo eksponatų: konservuoti - 30 vnt., 

 

 

-tekstilės eksponatų: prevenciškai konservuoti-60 vnt., 

konservuoti -60 vnt., restauruoti – 6 vnt. 

 

Visus metus  

 

 

Visus metus 

Raimondas 

Puodžiūnas 

 

Idalija 

Ragelienė 

2. Kitur restauruoti 2 eksponatus (baldus). 

 

Visus metus Kvalifikuoti 

medienos 

restauratoriai 

3.Pasiūti iš agroplėvelės medžiagos maišus kabinamiems 

tekstilės eksponatams- 10 vnt. Pakabas paminkštinti vata ir 

aptraukti medvilninių audiniu. 

Visus metus Idalija 

Ragelienė 

 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(numatomas posėdžių skaičius ir 

svarstytini klausimai) 

Pravesti 10 restauravimo tarybos posėdžių, 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 

visose muziejaus ekspozicijose, parodose bei saugyklose (kas 

mėnesį). 

2. Saugyklose atlikti būtinus dezinfekcijos darbus pagal poreikį.  

3. Mikroklimatinių tyrimų duomenis apibendrinti, analizuoti, 

paruošti ataskaitą. 

4. Organizuoti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį 

sanitarines dienas eksponatų saugyklose bei ekspozicinėse 

salėse. 

5. Užtikrinti tinkamas eksponatų laikymo sąlygas. Sutvarkyti 3 

saugyklas (baldų, indų, technikos), sudaryti topografinius 

sąrašus. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 

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

- 2021 m. eksponatų priėmimo-perdavimo aktų bylą; 

- 2021 m. fondų tikrinimo aktų bylą; 

- 2021 m. eksponatų vertinimo aktų bylą; 

- 2021 m. konservavimo-restauravimo pasų bylą. 

I – ketv.  Natalija 

Kučinskaja 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Ignas Giniotis 
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- 2021 m. eksponatų vidaus judėjimo aktus; 

- 2021 m. gaunamų eksponatų knygą; 

- 2021 m. eksponatų priėmimas-perdavimas laikinam 

saugojimui aktus; 

-2022 m. vykusių ekspedicijų medžiagą, susistemintą pagal 

muziejaus tvarką; 

- 2022 m. parodų ir renginių bylą; 

-2022 metų teiktų projektų bylą; 

- 2022 m. naujai sukurtų edukacinių užsiėmimų aprašymų bylą. 

 

Mantas Užgalis 

Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

   

1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 

Siekti, kad per metus Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 

ekspozicijas aplankytų 15150 lankytojų. 

Šilutės Hugo Šojaus muziejų aplankys 13 000 lankytojai, iš jų 

ekskursijų dalyvių – 4000, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 

4500, pavienių lankytojų – 1500, renginių dalyvių – 3000. 

 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

Sigita 

Ežerskienė 

 

Švėkšnos ekspoziciją aplankys 1300 lankytojų, iš jų ekskursijų 

dalyvių – 750, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 90, integruotų 

pamokų dalyvių – 150, pavienių lankytojų – 150, renginių 

dalyvių – 160. 

 

Visus metus Monika 

Žąsytienė 

 

 

 

Žemaičių Naumiesčio ekspoziciją aplankys 600 lankytojų, iš jų 

ekskursijų dalyvių – 150, edukacinių užsiėmimų dalyvių – 150, 

pavienių lankytojų – 100, renginių dalyvių – 200.  

 

Visus metus Saulius 

Sodonis 

 

 

 

Macikų lagerį aplankys 250 lankytojų, iš jų ekskursijų dalyvių 

– 150, pavienių lankytojų – 60, renginių dalyvių – 40. 

Visus metus Ignas Giniotis 

 

 

2.Edukacinės programos (tęsiamų ir 

naujų programų temos, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, kur 

vyks) 

1.Tęsiamos edukacinių programų temos Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus ekspozicijoje, Šilutėje, Lietuvininkų g. 4): 

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

 

Visus metus Mantas Užgalis 
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1.2.„Linksmosios muitinės procedūros“ (įvairaus amžiaus 

grupėms); 

1.3. „1923 m. sausio mėn. įvykiai Klaipėdos krašte“ 

(vyresniųjų klasių moksleiviams); 

 

Visus metus Ignas Giniotis 

 

 

 

 

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

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

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

1.7. „Orientacinės varžybos: Pažink senojo Šilutės dvaro 

istoriją“.  

(1–6 kl.).  

1.8.„Žinai laiką dirbti, žinok laiką žaisti“ (visoms amžiaus 

grupėms). 

1.9.„Atgyjantis paveldas. Nepažinta Šilutė“ (visoms amžiaus 

grupėms). 

1.10.„Pasigamink dvaro maketą“ (5–10 klasių moksleiviams). 

1.11. Edukacinės erdvės „Kalėdų Senelio kambarys“. 

1.12. „Porceliano užburti“; 

1.13. „Kūrybinės dirbtuvės įdomybių kambaryje“; 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

 

1.14. Nuotolinė edukacinė ekskursija „Pažintis su Šilutės Hugo 

Šojaus dvaru“. 

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

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

 

Visus metus Živilė 

Girdžiutė 

 

 

 

1.17. „Ką grūdelis pasakoja“ (įvairaus amžiaus moksleiviams); 

1.18.„Lietuvininkų buitis ir rūbai“ (įvairaus amžiaus 

moksleiviams); 

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

Visus metus Asta 

Bartkevičiūtė 

 

 

 

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

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

1.22.„Mažosios Lietuvos spaudos raida. Senosios Šilutės 

(Šilokarčemos) spaustuvės“ (įvairaus amžiaus grupėms); 

1.23.„Rašytojo H. Zudermano takais“ (įvairaus amžiaus 

grupėms); 

1.24„Arbatos gėrimo tradicijos Europoje ir Azijoje“ (įvairaus 

amžiaus grupėms); 

Visus metus Roma Šukienė 
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Švėkšnos ekspozicijoje: 

1. „Mano jidiš vardas“ (1–4 kl.); 

2. „Štetlo paieškos“. 

 

Visus metus Monika 

Žąsytienė 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje:  

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

moksleiviams); 

2. Kaip seniau rašydavo žmonės“  

Visus metus Saulius 

Sodonis 

2. Naujų edukacinių užsiėmimų sukūrimas 

Šilutės Hugo Šojaus  muziejuje: 

2.1.„Antspaudų istorija“ (skirta visoms amžiaus grupėms). 

2.2.“Klaipėdos krašto pinigai“ (skirtą 1-8 klasių mokiniams).  

2.3. ,,Aplink pasaulį su Hugo Šojumi“ (skirtą 

ikimokyklinukams ir 1-6 klasių mokiniams). 

2.4. Naują edukacinę programą, skirta 100-ąsiams Klaipėdos 

krašto prijungimo prie Lietuvos metinėms paminėti. 

2.5.“Restauravimo paslaptys“, skirta įvairaus amžiaus 

lankytojams. 

Visus metus Živilė 

Girdžiutė 

Ignas Giniotis 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijoje: Raidžių ir raštijos kelias 

skirtingose tautose“ (skirta įvairioms lankytojų grupėms). 

2.6. Pasiūlyti naujų edukacinių programų moksleiviams, skirtų 

Švėkšnos miestelio istorijai; dvarų kultūrai. 

3.Rengti specialius trumpalaikius edukacinius užsiėmimus, 

integruotus į muziejuje veikiančias parodas, proginių dienų 

programas, kalendorinių švenčių 

4.Rengti ir pateikti edukacinių užsiėmimų paraiškas „Kultūros 

paso“ programai. 

Visus metus Saulius 

Sodonis 

Monika 

Žąsytienė 

 

 

 

Živilė 

Girdžiutė 

5.Rengti ir virtualiai pristatyti (vesti nuotoliniu būdu) 

edukacinius užsiėmimus vaikams ir suaugusiems. 

6.MO muziejaus inicijuoto projekto „Keliaujantis muziejus: 

pažink save per meną“ specialūs integruoti į muziejuje 

veikiančią parodą „Permainų šventė“ edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

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. 

2022 m. sausio 15 d. 

 

 

 

Ignas Giniotis 
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2. Renginys, skirtas tarptautinei Holokausto aukų atminimo 

dienai paminėti.  

Vieta: Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17;  

Šiaudviečių k., Šilutės r. 

Švėkšnos ekspozicinis padalinys, Bažnyčios g. 9a, Švėkšna 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė 

2022 m. sausio 27 d. 

 

Ignas Giniotis 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 

 

 

3.Protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti.  

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4 

4. Renginys „Valstybės gimtadienis mažiems ir dideliems“, 

skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4 

Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a.17 

2022 vasario 16 d. Ignas Giniotis 

Indrė 

Skablauskaitė 

Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

5.Renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti.  

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

Švėkšna; 

Žemaičių Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17, Ž. 

Naumiestis; 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g.4, Šilutė 

2022 m. kovo 11 d. 

 

Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

 

6.Renginys, skirtas Hugo Šojaus 175 metų gimtadienio 

paminėjimui. 

Vieta: prie H. Šojaus kapo, esančio H. Šojaus g. skverelyje, 

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, Lietuvininkų g.4. 

 

 

2022 m. balandžio 1 

d 

 

 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

 

 

 

7.Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti.  

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

8.Renginys, skirtas Šilutės miesto gimtadienio minėjimui, 

parengti edukacinę erdvę prie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus. 

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

 

2022 m. gegužės 21 

d. 

 

Sigita 

Ežerskienė 

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

paminėti. 

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

Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a. 17 

 

2022 m. birželio 14 

d. 

 

 

Ignas Giniotis 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 
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10. Renginys, skirtas miestelio šventę paminėti. 

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

Švėkšna 

 

2022 m. liepos 23 d. 

 

Monika 

Žąsytienė 

 

11.Renginys, skirtas Šv. Elenos (archeologų globėjos) dienai. 

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

 

 

2022 m. rugpjūčio 19 

d. 

Mantas Užgalis 

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

nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio minėjimo diena. 

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

Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės a.17 

2022 m. rugpjūčio 23 

d. 

 

Ignas Giniotis 

13. Renginys, skirtas mokslo ir žinių dienos minėjimui. 

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

 

2022 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

 

14. Renginys, skirtas rašytojo Hermano Zudermano 165-ųjų 

gimimo metinėms paminėti. 

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

2022 m. rugsėjo 30 d.  Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

 

15. Renginys, skirtas Europos žydų kultūros dieną paminėti. 

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

Švėkšna.  

 

16. Renginys, skirtas Holokausto dieną paminėti „Vardų“ 

skaitymas. 

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

Bažnyčios g. 9a, Švėkšna. 

2022 m. rugsėjis Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 
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17. Renginys (strateginis), skirtas Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido dienai paminėti.  

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

18. Renginys, skirtas Tilžės akto minėjimui. 

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

2022  m. IV ketv. Indrė 

Skablauskaitė 

Ignas Giniotis 

Sigita 

Ežerskienė 

19.Renginys, skirtas adventui paminėti. Tautodailininkės V. 

Astrauskienės parodos „Angelai“ atidarymas. 

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

Švėkšna. 

2022  m. IV ketv. Monika 

Žąsytienė 

 20. Advento renginiai. Eglių alėja 

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

2022  m. IV ketv. 

 

Indrė 

Skablauskaitė 

Sigita 

Ežerskienė 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Živilė 

Girdžiutė 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip numatoma 

atnaujinti) 

1.Kintančios, papildomai atsirandančios aktualios informacijos 

reguliarus talpinimas įvairiose muziejaus svetainės 

www.silutesmuziejus.lt skiltyse. 

2.Reguliariai atnaujinti informaciją muziejaus puslapyje ir 

socialiniame tinkle „Facebook“.  

3.Reguliariai atnaujinti informacija apie muziejaus veiklą, 

atlyginimus, finansinę būklę, viešuosius pirkimus. 

4. Nuolat pildyti internetinės svetainės fotografijų ir įrašų 

galeriją. 

5.Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vykdyti interneto svetainės 

serverio failų ir duomenų bazių atsarginį kopijavimą. 

6.Atnaujinti interneto svetainės puslapių grafinį dizainą. 

7.Instaliuoti naujus interneto svetainės modulius, ne mažiau 2 

vnt. 

 

Visus metus Vilmantas 

Pielikis 
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 6.Rengti informaciją muziejaus rubrikai „Ar žinote kad“ apie 

įdomiausius muziejaus eksponatus bei istorijos faktus. 

7.Rengti informaciją rubrikai „Šilutės restauratoriai“ apie 

įdomiausius restauruotus eksponatus. 

8.Muziejaus socialinės paskyros rubrikos „Atspėk, kas slepiasi 

dėžėje“ kuravimas, informacijos rengimas ir publikavimas. 

9.Sukurti naują internetinę rubriką „Klaipėdos krašto 

prijungimo šimtmečiui artėjant“, kurioje bus dalinamasi 

įdomiausiais, intriguojančiais faktais, susijusiais su Klaipėdos 

krašto istorija ir 1923 m. įvykiais. 

10. Sukurti Muziejaus „Instagram“  paskyrą. Ją administruoti, 

viešinti naujienas. 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

Živilė 

Girdžiutė 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

Roma Šukienė 

 11. Rengti, reguliariai atnaujinti Švėkšnos ir Žemaičių 

Naumiesčio 

ekspozicijų informaciją atskiroje paskyroje Facebook 

socialiniame tinklapyje.  

12. Parengti 2022 m. rajoninėje spaudoje apie muziejų 

spausdintų straipsnių bibliografinį sąrašą.  Šį sąrašą patalpinti 

muziejaus internetinėje svetainėje, rubrikoje, „Muziejus 

spaudoje“ skiltyje „Apie mus rašo“.  

13. Muziejaus internetinėje svetainėje pateikti atnaujintus 

duomenis apie Šilutės Hugo Šojaus muziejaus mokslinio 

archyvo fondus. 

Visus metus Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 

 

Roma Šukienė 

 

 

 

 

 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(kokius ir kiek lankytojų planuojama 

aptarnauti)  

Teikti informaciją (muziejuje, telefonu, elektroniniu paštu) apie 

muziejuje esančius eksponatus bei išduoti eksponatus 

interesantams mokslo ir švietimo reikmėms (studentams 

rašantiems diplominius ar kursinius darbus, moksleiviams, 

žmonėms besidomintiems istorija bei privatiems asmenims). 

Planuojama aptarnauti 30 interesantų. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodinis  

6. Kita veikla 1.Parengti, apipavidalinti, maketuoti muziejaus renginių ir 

parodų viešinimui reikalingą informaciją – plakatus, kvietimus, 

informacinius pranešimus, padėkas ir kt. 

2.Muziejaus renginių, parodų ir edukacinių užsiėmimų 

apipavidalinimui reikalingų dekoracijų ir instaliacijų gamyba. 

Visus metus Jūratė 

Leonienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
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1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

   

2. Ekspozicijų atnaujinimas 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

1.Atnaujinti (papildyti naujais eksponatais ir informaciniais 

tekstais) šias ekspozicijas: 

- atvirus fondus: indų; 

- atvirus fondus: technikos; 

- etnografinė ekspozicija; 

- skrynių ekspozicija; 

- archeologijos; 

- Ž. Naumiesčio ekspozicijų. 

 I ketv. Natalija 

Kučinskaja 

Ignas Giniotis 

Mantas Užgalis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Saulius 

Sodonis 

 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta) 

1. Irenos Šarkuvienės piešinių paroda „Senieji metaliniai 

kryžiai“. 

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

2022 m. sausio mėn. 

. 

Monika 

Žąsytienė 

2. Paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“, skirtą 

Klaipėdos 

krašto prijungimui prie Didžiosios Lietuvos dienai paminėti.  

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 sausio mėn. Natalija 

Kučinskaja 

 3. Maironio lietuvių literatūros muziejaus paroda ,,Lietuvių 

literatūros įdomybės: nuo seniausių laikų iki šiandien“. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

 

2022 m. sausio 14 d 

 

 

 

Živilė 

Girdžiutė 

 

 

 

4. Šilutės rajono tautodailininkų paroda. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 vasario 24 d.  

 

Živilė 

Girdžiutė 

 5.Paroda iš muziejaus fondų „Medicinos įranga ir gydymo 

būdai seniau“. 

Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17, Ž. Naumiestis 

 

 

2022 m. vasario mėn, Saulius 

Sodonis 

6.Maironio lietuvių literatūros muziejaus paroda „Lietuvių 

literatūros įdomybės: nuo seniausių laikų iki šiandien“, skirta 

kovo 11 dieną paminėti.  

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

 

2022 m. vasario mėn. Monika 

Žąsytienė 
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7.Paroda ,,Vasario 16-osios šventė 1919-1940 metais: 

susitelkimas 

ateičiai“. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. kovo mėn. Živilė 

Girdžiutė 

8.Kilnojamoji paroda iš muziejaus fondų „Sąjūdis“. 

Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17, Ž. Naumiestis 

2022 m. kovo mėn. Saulius 

Sodonis 

9. Paroda iš Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

 

2022 m. balandžio 

mėn.  

Indrė 

Skablauskaitė 

10. Vieno stendo Velykinių margučių paroda iš muziejaus 

fondų. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. balandžio 

mėn. 

Asta 

Bartkevičiūtė 

 

11.Atvirukų ir fotografijų paroda „Šilutė amžių verpetuose“ (iš 

muziejaus fondų).   

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. gegužės 

mėn. 

 

 

Ignas Giniotis 

12.Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengta kilnojamoji 

paroda „Tarp žemės ir dangaus. Lietuvos kariuomenės technika 

1918–1940 m. “ 

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

2022 m. birželio mėn. Monika 

Žąsytienė 

13. Paroda iš muziejaus fondų „Prietaisai gyvenimo 

pagalbininkai“ 

Vieta: Ž. Naumiesčio ekspozicija, Pergalės g.17, Ž. Naumiestis 

2022 m. birželio mėn. 

 

Saulius 

Sodonis 

14. Eugenijaus Žmuidos tapybos paroda   

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. liepos mėn. Živilė 

Girdžiutė 

15.Šilutės dailės mokyklos, Švėkšnos skyriaus 2022 m. 

baigiamųjų darbų paroda (mok. Vytautas Bliūdžius, Švėkšna).  

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

2022 m. liepos mėn. Monika 

Žąsytienė 

16.Liturginių rūbų iš Švėkšnos katalikų bažnyčios archyvo 

paroda. 

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

2022 m. liepos 23 d. Monika 

Žąsytienė 

 

17. Archeologinė paroda, skirta Šv. Elenos dienai (iš muziejaus 

fondų) 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. rugpjūčio 18  

d. 

 

Mantas Užgalis 
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18. H. Skodlerako tapybos darbų paroda 

 Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. rugpjūčio 

mėn. 

 

Živilė 

Girdžiutė 

19. Vilniaus Gaono Žydų istorijos muziejaus kilnojamoji 

paroda ,,Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa”.  

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. rugsėjo 23 d. Živilė 

Girdžiutė 

 

20. Degtukų dėžučių paroda (iš muziejaus fondų).  

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

2022 m. rugsėjo mėn. 

 

 

Monika 

Žąsytienė 

21. MO muziejaus inicijuoto projekto „Keliaujantis muziejus: 

pažink save per meną“  paroda „Permainų šventė“. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. spalio mėn. Sigita 

Ežerskienė 

21.Tautodailininkės Violetos Astrauskienės rankų darbo paroda 

„Angelai“.  

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

2022 m. lapkričio 30 

d. 

 

Monika 

Žąsytienė 

 

23. Kalėdų senelio kambarys. 

Vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4 

2022 m. gruodžio 

mėn. 

Sigita 

Ežerskienė 

 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta)  

   

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

1.Virtuali paroda iš muziejaus fondų „Dokumentai, lėmę 

žmonių gyvenimą“. Tinklapio adresas: www.silutesmuziejus.lt 

ir www.zemaiciunaumiestis.lt  

IV ketv. 

 

 

Ž. Naumiesčio 

ekspozicijos 

muziejininkas 

2. Virtuali restauratorių paroda „Restauravimo subtilybės“ 

Tinklapio adresas: : www.silutesmuziejus.lt 

IV ketv. Šilutės Hugo 

Šojaus 

muziejaus 

restauratoriai 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba 

Muziejaus ekspozicijų vadovo paruošimas spaudai 

Sukurti muziejaus ženklą.  

Parengti ir išleisti muziejaus tradicinį kalendorių 2023 m. 

 

II-III ketv. 

          

Sigita 

Ežerskienė 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

http://www.silutesmuziejus.lt/
http://www.zemaiciunaumiestis.lt/
http://www.silutesmuziejus.lt/
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Monika 

Žąsytienė 

Saulius 

Sodonis 

Jūratė 

Leonienė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba 

1.Plakatų ir kvietimų rengimas visiems Šilutės Hugo Šojaus 

muziejuje ir jo padaliniuose vyksiantiems renginiams ir 

parodoms. 

2.Sumaketuoti ir atspausdinti muziejuje vykdomų edukacijų 

reklaminį lankstinuką. 

Visus metus Jūratė 

Leonienė 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas 

1.Parengti straipsnį „Šilutės H. Šojaus muziejuje baigėsi 

profesiniai mokymai jaunimui“ ir viešinti vietinėje spaudoje.  

sausio mėn. Natalija 

Kučinskaja 

2.Parengti straipsnį „Restauruoti istorijos artefaktai“ ir 

publikuoti vietinėje spaudoje.  

II ketv. Natalija 

Kučinskaja 

3.Parengti straipsnį „ Vandenženklis: svarbus dokumentų 

datavimo ir apsaugos faktorius“ apie vandenženklių 

panaudojimo svarbą ir muziejuje saugomų eksponatų su 

vandenženkliais apžvalgą. 

III ketv. Natalija 

Kučinskaja 

 

4.Publikuoti 4 straipsnius, jų temos: 

- istorinių ekspedicijų, organizuotų renkant medžiagą apie 

Macikų lagerius, medžiagos analizė ir apibendrinimas;  

II ketv.  Asta 

Bartkevičiūtė 

-Šilutės ar Šilutės krašto istorija bei proistorė;  II ketv. Mantas Užgalis 

 

-muziejine arba istorine tema apie Šilutės miesto ar krašto 

istoriją;  

III ketv. Ignas Giniotis 

-minint 100-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

metines;  

IV ketv.  Ignas Giniotis 
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  senosios evangelikų liuteronų kapinės. Istorija.  III-IV ketv. Ignas Giniotis 

Mantas Užgalis 

5.Parengti kraštotyrinį straipsnį „Švėkšnos muziejus: kai 

gyvenimai tampa istorija“ apie Būdvyčių ir Toliušių gimines iš 

Švėkšnos valsčiaus ir viešinti vietinėje spaudoje. 

II-III ketv. Monika 

Žąsytienė 

6.Rengti žinutes žiniasklaidoje apie muziejuje bei Žemaičių 

Naumiestyje vykstantį gyvenimą. 

I-IV ketv.  Saulius Sodonis 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. 2022 m. tęsti tyrimus tema „Smurtinis paveldas Klaipėdos 

krašte“. 

Visus metus Ignas Giniotis 

 

2. Minint 100-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

metines, atlikti mokslinius tyrimus šia tema. 

Visus metus Mantas Užgalis 

 

3. Tyrinėti muziejuje esančią Žemaičių Naumiesčio gimnazijos 

medžiagą ir jos pagrindu parengti keletą publikacijų. 

Visus metus Saulius Sodonis 

 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 1.Parengti mokslinį straipsnį, susijusį su Šilutės ar Šilutės krašto 

istorija bei proistore. 

II ketv. Mantas Užgalis 

 

2. Parengti mokslinį straipsnį apie „smurtinį paveldą Klaipėdos 

krašte. 

III ketv. Ignas Giniotis 

3. Parengti mokslinį straipsnį apie etnografinį rinkinį. IV ketv.  Asta 

Bartkevičiūtė 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (tema, vieta) 

 „Šilutės evangelikų liuteronų kapinių istorija ir tvarkyba“. 

 

 III ketv. Asta 

Bartkevičiūtė 

„Pasitinkant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį 

(gavus finansavimą) 

Lapkričio 30 d. Sigita 

Ežerskienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

1.Dalyvauti LMA RMTS XXV mokslinėje konferencijoje             

„Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio 

akistatoje“ 

Vieta: Lietuvos liaudies buities muziejus 

Data: 2022 m. balandžio 28-29 d. 

2.Dalyvauti konferencijoje, aptariant muziejaus rinkinius, pristatyti 

naują leidinį, dalyvauti diskusijoje.  

 balandžio 

mėn. 

 

 

 

 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose 

1.Parengti ir mokslinėje konferencijoje perskaityti mokslinį 

pranešimą, susijusį su Šilutės ar Šilutės krašto istorija bei 

proistore. 

 

II-III ketv. 

 

 

Mantas Užgalis 
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2. Parengti pranešimą LMA RMTS XXV mokslinėj konferencijai 

„Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio 

akistatoje“. 

 

2022 m. 

balandžio mėn. 

Asta 

Bartkevičiūtė 

9. Kiti darbai Atsiradus užsakymų vykdyti archeologinius tyrimus.  

Remiantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 

„archeologinio paveldo tvarkyba“ VI skyriaus 24 punktu  

iki 2022 m. birželio 1 d. atsiskaityti archeologinių tyrimų 

ataskaitas už 2021 m vykdytus tyrimus. 

Visus metus Mantas Užgalis 

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) 

   

2. LIMIS (kokie vykdomi 

parengiamieji darbai) 

   

3. Eksponatų skaitmeninimas Sukurti eksponatų skaitmeninius vaizdus (skenuoti, fotografuoti).  Visus metus Vilmantas 

Pielikis 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-

us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė 

būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) 

   

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų 

skaičius  

Suskaitmeninti (įvesti į LIMIS eksponatų metaduomenis ir susieti 

juos su skaitmeniniais vaizdais), iš jų: 

- 800 vnt gautų per ataskaitinius metus, 

-100 vnt archeologijos radinių, 

- 300 vnt etnografijos rinkinio,  

- 100 vnt istorinių eksponatų rinkinio (indų). 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 
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 Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

Dalyvauti LDM LIMIS centro rengiamuose seminaruose ir 

mokymuose. 

Visus metus Natalija 

Kučinskaja 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

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, pagal renginių kalendorių, rengti 

informacinius pranešimus spaudai apie muziejaus ir jo ekspozicijų 

einamuosius renginius vietinėje periodinėje spaudoje, muziejaus 

internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

2. Planuojama periodiškai rengti pranešimus apie įdomiausius 

gautus bei restauruotus eksponatus ir informaciją skelbti muziejaus 

internetinėje svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

Živilė Girdžiutė 

Natalija 

Kučinskaja 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems planuojamos specialios 

reklamos kampanijos)  

1.Rengti viešinimo ir reklamos kampanijas muziejaus 

vykdomiems projektams, renginiams, parodoms, edukacinės 

veiklos programoms. 

2. Bendradarbiauti su Šilutės miesto ir rajono švietimo įstaigomis: 

pristatyti muziejaus teikiamas edukacines programas, siūlyti 

pedagogams dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose pagal jų 

mokymo programas. 

3. Teikti informaciją savivaldybės vadovams ir darbuotojams apie 

muziejaus renginius el. paštu ar asmeniniais kvietimais į renginius. 

4.Viešinti informaciją apie muziejaus renginius ir kitoms Šilutės 

rajono bei Lietuvos įstaigoms, privačioms įmonėms ar asmenims. 

5. Duoti interviu Lietuvos radijui, televizijos laidoms apie parodas 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Sigita 

Ežerskienė 

Živilė Girdžiutė 

Jūratė Leonienė 
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ir kitus muziejuje organizuojamus renginius. 

3. Kita veikla Muziejaus metraščio pildymas nuo 2022 m. Visus metus Jūratė Leonienė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

1.Koordinuoti jaunimo savanorių veiklą muziejuje. Savanoriškos 

tarnybos atlikimo muziejuje metu savanoriams teikti metodinę 

pagalbą ir informaciją. 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

 

2. Teikti informaciją apie muziejininkystę, muziejaus rinkinius, 

eksponatų restauravimą, rajono istoriją, kultūros paveldą rajono 

mokyklų visuomeninių muziejų atstovams, kitoms institucijoms, 

privatiems asmenims. 

3.Konsultuoti, teikti metodinę pagalbą tautodailininkams, 

amatininkams, kultūros darbuotojams, švietimo darbuotojams.  

 

 Indrė 

Skablauskaitė 

Živilė Girdžiutė 

Natalija 

Kučinskaja 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

2. Metodinės medžiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdai) 

 

Savanoriams parengti mėnesio darbų planus. Teikti savanoriškos 

tarnybos atliktų darbų ataskaitas Šilutės jaunimo edukaciniam 

centrui ir Gargždų jaunimo organizacijai „Alterno“. 

Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

1. Sudaryti sąlygas muziejuje atlikti praktiką aukštųjų mokyklų, 

kolegijų studentams, skirti jiems praktinio mokymo vadovus. 

 

 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

2.  Koordinuoti jaunimo savanorių veiklą muziejuje. Visus metus Sigita 

Ežerskienė 

 

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    

1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ 

atleisti darbuotojų skaičius) 

   

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų 

studijos aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

Planuojama  dalyvauti  LIMIS  organizuojamuose  kursuose,  taip  

pat  periodiškai  dalyvauti  muziejininkystės  tema  susijusiose 

konferencijose, seminaruose. 

Visus metus Indrė 

Skablauskaitė 

Natalija 

Kučinskaja 

 Sigita 
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Ežerskienė 

Živilė Girdžiutė 

Asta 

Bartkevičiūtė 

Mantas Užgalis 

Ignas Giniotis 

Monika 

Žąsytienė 

Saulius Sodonis 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Toliau formuoti mokslinės bibliotekos knygų, fonotekos ir 

mokslinės periodikos leidinių fondą: 

- pagal galimybes komplektuoti universalų etnografinį, istorinį, 

kraštotyrinį, archeologinį fondą. Vesti gautų spaudinių apskaitą, 

rengti bibliografinius aprašus įtraukiant gautus spaudinius  į  

abėcėlinį, sisteminį ir teminį katalogą.  

Kraštotyrinės medžiagos rinkimas 

- rinkti Mažajai Lietuvai  aktualiomis temomis, kraštotyrinę 

medžiagą ją sisteminti, rengti bibliografinius aprašus.   

Interesantų aptarnavimas.  

-aptarnauti muziejaus mokslinio archyvo-bibliotekos lankytojus ir 

muziejaus specialistus. Padėti muziejaus specialistams ir 

lankytojams susirasti reikiamą medžiagą muziejaus mokslinės 

archyvo- bibliotekos fonduose. Suteikti interesantams informaciją 

apie katalogų ir kartotekų sistemą.  

Muziejaus mokslinio archyvo tvarkymas: 

-toliau tvarkyti ir pildyti suformuotą archyvinį fondą. 

-parengti naujas bylas gautiems dokumentams. 

Muziejaus administracijos archyvo tvarkymas 

- sudaryti ir pateikti tvirtinti 2023 m. bylų planą. 

- sutvarkyti ir paruošti saugojimui 2021 m. nuolatinio,  ilgo ir 

trumpo saugojimo bylas.  

- sudaryti 2021 m. nuolatinio ir ilgo saugojimo 2 bylų apyrašus. 

- parengti trumpo saugojimo bylų sąrašą. 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ketv. 

Roma Šukienė 
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2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai) 

Ūkinės veiklos administravimas. 

1. Kontroliuoti  muziejaus darbuotojų  ir asmens atsakingo už 

viešuosius pirkimus dokumentų tvarkymą. 

2. Pildyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengti 

darbuotojų darbo grafikus. 

2. Registruoti ir savivaldybės centralizuotai buhalterijai pateikti 

gautas sąskaitas faktūras. 

3. Rengti turto atidavimo naudoti ir atsargų nurašymo aktus. 

4.  Rengti ūkinio inventoriaus nurašymo aktus ir kontroliuoti 

nurašyto inventoriaus sunaikinimą. 

5. Suinventorinti 2022 m. gautą inventorių, pagal centralizuotos 

buhalterijos suteiktus inventorinius numerius. 

6. Atlikti metinę muziejaus ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir 

medžiagų inventorizaciją.   

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma Šukienė 

Vilmantas 

Pielikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatų priežiūra: Statybos ir remonto darbai 

1.Administracinio pastato koridoriaus, muziejininkų kabineto,  

grindų dažymas. Iš viso 76,60 m2 .  

2. Perdengti siloso bokšto stogą. 

3. 2022 m. lapkričio mėnesį išvalyti H. Šojaus muziejui  

priklausančių pastatų lietvamzdžius.  

 4. Organizuoti dvaro komplekso pastatų langų valymo darbus. 

 5. Vykdyti pastatų techninę priežiūrą ir pildyti techninės  

priežiūros žurnalus. 

 6. Vykdyti  neįgaliųjų keltuvo priežiūrą. 

Visus metus 

 

Aidas Šimkus 

Antanas Jakas 

 

Muziejaus apsauga: 

1.Bendradarbiaujant su UAB „Komanda“ vykdyti   muziejaus 

pastatų apsaugą, reaguoti į signalizacijos suveikimus. 

2.2022 m. kovo mėnesį atlikti gesintuvų techninę patikrą.  

 

Visus metus 

 

Aidas Šimkus 
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Darbuotojų instruktavimas: 

1. 2022 m.  pravesti priešgaisrinės saugos mokymus 

2.Į darbą priimtiems darbuotojams, pravesti priešgaisrinės ir darbo  

saugos mokymus. 

Viešieji darbai: 

1.2022 m. sausio mėn. Šilutės rajono savivaldybės ūkio skyriui   

pateikti užimtumo didinimo paraišką viešiesiems darbams. 2022 

m. pagal viešųjų darbų programą įdarbinti 2 žmones. 

2.Organizuoti (pagal viešųjų darbų programą) įdarbintų darbuotojų  

darbą. 

Automobilio eksploatacija ir priežiūra: 

1.Prižiūrėti muziejui priklausantį automobilį. Pasirūpinti 

muziejaus automobilio technine būkle ir vykdyti einamąjį remontą.  

2.Išrašyti kelionės lapus ir pildyti kelionės lapų registravimo 

žurnalą ir kuro apskaitą.   

 

III ketv. 

 

 

 

 

I ketv. 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos priežiūra 

1.2022 m. gegužės mėn. muziejaus teritoriją apsodinti gėlėmis, 

atsodinti žolę ir patręšti muziejaus teritorijoje augančius augalus. 

2.2022 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ir Macikų lagerio-

karcerio teritorijoje  prižiūrėti želdinius, laiku pjauti žolę, laistyti ir 

ravėti gėlynus.  

 

 Asta 

Fiodorovienė 

Antanas Jakas 

 

Kiti darbai: 

1.Organizuoti smulkius remonto darbus. 

2.Restauracinėse dirbtuvėse sumontuoti pertvarą. 

3.Pagal poreikį aprūpinti darbuotojus darbo priemonėmis ir  

kanceliarinėmis prekėmis. 

4.Organizuoti parodų parengiamuosius darbus. 

5.Vykdyti kitus administracijos pavestus darbus. 

 Aidas Šimkus 

Antanas Jakas 
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3.Informacinių technologijų specialistas 1.Sukurti kompiuterinės įrangos registracijos sistemą ir suvesti 

kompiuterinę ir programinė įrangą. 

2.Muziejaus nustatyta tvarka, rengti pasiūlymus viešiesiems 

pirkimams informatikos, organizacinės įrangos ir ryšių reikalais, 

nemažiau 10 vnt. 

3.Profilaktiškai ir techniškai reguliariai, bet ne rečiau kaip kas 6 

mėn., prižiūrėti kopijavimo aparato, projektoriaus, įgarsinimo 

įrangos, interaktyvaus stendo, stalo ir kt. technikos būklę, atlikti 

patikras. 

4.Administruoti muziejaus vaizdo kameras ir užtikrinti 

nepertraukiamą kamerų veikimą. Įvykus įvykiui perduoti vaizdo 

medžiagą suinteresuotoms institucijoms. 

5.Muziejaus nustatyta tvarka rengti pasiūlymus viešiesiems 

pirkimams informatikos ir ryšių reikalais. 

 

Visus metus Vilmantas 

Pielikis 

 

 

Parengė: Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorė  Indrė Skablauskaitė 

2022-02-28 

            

 
 

______________________________________________________________________________ 


