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ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS
                      

PRITARTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2022 m.                     d. sprendimu Nr. T-

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-02-28    Nr. VD-(4.12E)-5
Zarasai

I SKYRIUS
BENDROSIOS ŽINIOS APIE ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJŲ

Zarasų krašto muziejus yra biudžetinė įstaiga. Kodas 190221622. Adresas D. Bukonto
g.  20,  32132,  Zarasai.  Tel.  (8  385)   52  456,  8  616  25 297,  el.  paštas  muziejus@zarasai.lt.
Internetinės svetainės adresas http://www.zarasumuziejus.lt. Iki 2021 m. spalio 1 d. direktore dirbo
Ilona Vaitkevičienė, nuo 2021 m. spalio 15 d. direktorė Danutė Karlienė.

Zarasų  krašto  muziejus  (toliau  –  Muziejus)  savo  veiklą  vykdo  vadovaudamasis
Muziejaus  nuostatais,  patvirtintais  Zarasų  rajono  savivaldybės  tarybos  2015  m.  gegužės  22  d.
sprendimu Nr. T-108, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
ĮV-898  (Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2019  m.  gruodžio  13  d.  įsakymo  Nr.  ĮV-827
redakcija) ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-
898 „Dėl Muziejaus veiklos ir valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Zarasų
rajono  savivaldybės  Tarybos  sprendimais  ir  mero  potvarkiais,  administracijos  direktoriaus
įsakymais.

Muziejaus  veiklą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos  muziejų  įstatymas,  Lietuvos
Respublikos  kilnojamųjų  kultūros  vertybių  apsaugos  įstatymas,  Lietuvos  Respublikos  autorinių
teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymas,  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.  ĮV-716
patvirtinta muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kiti įsakymai,
kiti teisės aktai. 

Muziejaus struktūroje yra trys struktūriniai padaliniai (toliau – Padaliniai):  Kalbininko
Kazimiero Būgos memorialinis muziejus Pažiegės kaime,   Stelmužės bažnytinio meno muziejus,
Amatų centras Antazavės dvare. 

Misija – kaupti,  saugoti,  tirti,  eksponuoti  bei  populiarinti  Zarasų krašto materialines,
dvasines ir istorines kultūros vertybes ir paveldą,  prisidėti prie visuomenės vertybinių nuostatų ir
istorinės savimonės ugdymo.

 Vizija –  senąsias  krašto  tradicijas  puoselėjanti,  pristatanti  kaupiamą  ir  saugomą
materialųjį  ir  nematerialųjį  istorijos  bei kultūros paveldą,  atvira  lankytojų poreikiams,  patraukli,
kintanti ir komunikuojanti kultūros įstaiga.

Tikslai: teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas, puoselėti kultūrinį savitumą
ir  tautinį  identitetą,  skatinti  ir  gerinti  miesto  gyventojų  ir  svečių  kultūrinį  aktyvumą,  saugoti  ir
populiarinti krašto kultūros paveldą.
  Įgyvendindamas  šiuos  tikslus,  Muziejus  vykdė  šias  funkcijas:  sistemino  su  Zarasų
kraštu susijusius bei istorinę vertę turinčius eksponatus, pildė jais jau esančius rinkinius;  užtikrino
sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, saugojimo sąlygas, restauravimą ir apsaugą;  sudarė sąlygas
lankytojams  susipažinti  su  saugomomis  muziejinėmis  vertybėmis:  rengė  nuolatines  ir  laikinas
ekspozicijas,  parodas  iš  Muziejaus  fondų;  organizavo  renginius  (minėjimus,  ekskursijas,
konferencijas,  edukacines  programas  ir  kita);  atsižvelgdamas  į  pandeminę  situaciją  Lietuvos
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Respublikoje  dalį  renginių  organizavo  virtualiai; informaciją  apie  veiklas  viešino  interneto
svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

      Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą
      Įstaigoje buvo organizuojami pasitarimai aktualiais veiklos klausimais, sudarytos sutar-

tys  su  įstaigomis,  organizacijomis,  fiziniais  asmenimis.  Direktorius  parengė  ir  išleido  įsakymus
veiklos klausimais 43, personalo klausimais 114, atostogų ir komandiruočių klausimais 38.

     Įgyvendinant LR teisės aktus, buvo parengti ir įsakymais patvirtinti šie dokumentai: Vi-
daus kontrolės įgyvendinimo Zarasų krašto muziejuje tvarkos aprašas, Zarasų krašto muziejaus bu-
halterinės apskaitos politika, Zarasų krašto muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, Za-
rasų krašto muziejaus ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas, Zarasų krašto muzie-
jaus ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas.

       Zarasų rajono savivaldybės ir audito tarnyba atliko 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų ri-
nkinio, biudžeto lėšų ir turto naudojimo audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų ir neatitikimų Za-
rasų krašto muziejuje auditą. Įgyvendinant Auditorių tarnybos rekomendacijas dalis jų buvo įgyven-
dintos. 

                                                        II SKYRIUS
                        ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR BIUDŽETAS       

       Įstaigos  ūkinė veikla  buvo organizuota  vadovaujantis  Zarasų rajono savivaldybės
tarybos  2021  m.  kovo  5  d.  sprendimu  Nr.  T-14  „Dėl  Zarasų  rajono  savivaldybės  2021  metų
biudžeto tvirtinimo“, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 9 d. Nr. T-132 „Dėl Zarasų
rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“
pakeitimo“, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. T-192 „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 5
d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“,
Zarasų rajono savivaldybės  tarybos 2021 m. gruodžio  29 d.  sprendimu Nr.  T-211 „Dėl  Zarasų
rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo“
pakeitimo“.

     1. Kultūros plėtros programa – 192000 Eur (panaudota 169386 Eur, 88,23 %:
1.1.  darbo užmokesčio  fondui  (su socialinėmis  išmokomis  ir  socialiniu  draudimu)  –

137100 Eur (panaudota 122555 Eur, 89,39 %);
                   1.2. kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 2100 Eur (panaudota 2100 Eur,
100 %);

       1.3. ryšių paslaugoms – 2000 Eur (panaudota 2000 Eur, 100 %);
1.4. komunalinėms paslaugoms – 10000 Eur (panaudota 10000 Eur, 100 %);
1.5. kitoms paslaugoms – 21200 Eur (panaudota  21200 Eur, 100 %);
1.6. kvalifikacijos kėlimui – 500 Eur (panaudota 500 Eur, 100 %);
1.7. transportui – 600 Eur (panaudota 600 Eur, 100 %);
1.8. informacinių technologijų išlaidos – 2200 Eur (panaudota 2200 Eur, 100 %).
1.9. darbdavių socialinė parama – 7200 Eur (panaudota 7131 Eur, 100 %).
1.10. ilgalaikiam turtui (muziejinėms vertybėms) įsigyti  - 1000 Eur (panaudota 1000

Eur, 100 %).
1.11.  specialioji  tikslinė  dotacija  savivaldybių  patirtoms  materialinių  išteklių

teikiamoms,  siekiant  šalinti  COVID-19 ligos  (koronaviruso  infekcijos)  padarinius  ir  valdyti  jos
plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti– 100 Eur (panaudota
100 Eur, 100 %);

       1.12. kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas - 8000 Eur (panaudota 0
Eur, 0 %).

2. Specialioji programa – lėšų už atsitiktines paslaugas surinkimas ir panaudojimas. 
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Planas 16500,00 Eur. Surinkta 7670,40 Eur. Likutis metų pabaigoje – 5829,60 Eur. 
Panaudota viso 11592,07 Eur:
2.1. komunalinėms paslaugoms (planas 900 Eur) – panaudota 481 Eur;
2.2. informacinių technologijų išlaidos (planas 500 Eur) –450 Eur;
2.3.  kitų prekių ir paslaugų išlaidoms (planas 9700 Eur) – 8958 Eur; 

       2.4. ilgalaikiam turtui (kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos) įsigyti
(planas 2000 Eur) –1703 Eur;

Likutis 2022 metams  – 5829,60 Eur. 
       3. Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa – 1000 Eur. Lėšos panaudotos 100 %.

4. Kitos lėšos sudarė 22866 Eur. Lėšos panaudotos 100 %:
4.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

lėšos  projekto „Edukaciniai užsiėmimai: tradicinių medinių žaislų – kalavijų ir valtelių drožyba“
įgyvendinimui – 3636 Eur;   
                   4.2. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
lėšos 2 projektų įgyvendinimui – 3030 Eur;

4.3. Lietuvos kultūros tarybos lėšos 2 projektų įgyvendinimui – 16200 Eur;
4.4. Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus lėšos (subsidijos) – 391,04 Eur.   

       Kreditorinis įsiskolinimas 220,07 Eur.:
       nesumokėta paslaugų teikėjams (už elektrą 170,62 Eur, apsaugos ir stebėjimo paslaugas

43,32 Eur ir ryšius 6,13 Eur). 

III SKYRIUS
MUZIEJAUS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Eksponatų fondas
                   Pagrindinė Muziejaus funkcija yra rinkinių formavimas, atskleidžiantis Zarasų krašto
istoriją ir kultūrą. Sukaupti 24174 eksponatai: iš jų Muziejuje ir padaliniuose eksponuojami 1094,
saugyklose  saugoma  23080,  tikrąja  verte  pervertinta  2850  eksponatų.  Muziejaus  fondai  nuolat
papildomi  naujais  eksponatais,  kaupiami  ir  sisteminami  muziejinę  bei  istorinę  vertę  turintys
eksponatai, užtikrinamas jų saugojimas. 

2021 m. 2020 m. 2019 m.
1 2 3 4

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 24174 23360 22046
Per ataskaitinius metus suinventorintų eksponatų skaičius 814 1314 700
Pervertintų tikrąja verte eksponatų skaičius 2850 9640 1000

      2021 m. 29 eksponatai perduoti laikinai saugoti Daliui Bučenkai. Ankstesniais metais
eksponatai depozito teisėmis buvo perduoti: 164 Antalieptės Energetikų muziejui, 25 eksponuojami
K.  Būgos  memorialiniame  muziejuje.  1  eksponatas  depozito  teisėmis  buvo  eksponuojamas
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, Kupiškio rajone.  

      Kauno  Maironio  lietuvių  literatūros  muziejus  depozito  teisėmis  yra  perdavęs  32
eksponatus,  kurie  eksponuojami  K.  Būgos  memorialiniame  muziejuje  ir  1  Rokiškio  krašto
muziejaus eksponatas eksponuojamas Muziejuje. 

Surašyti  35 eksponatų priėmimo nuolat saugoti (dovanojimo) aktai.  LIMIS sistemoje
suskaitmeninta  504  eksponatai  iš  fotografijos  ir  raštijos  rinkinių.  Laimėjus  Lietuvos  kultūros
tarybos  finansuojamą  projektą  buvo  restauruoti  3  eksponatai.  2021  m.  suskaitmeninti  2924
eksponatai.  Ataskaitiniais  metais  nebuvo  atrinkti  eksponatai,  kuriuos  būtina  restauruoti.  42
eksponatus būtina restauruoti.

2021 m. 2020 m. 2019 m.
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų sk, 2924 2439 2039
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Per ataskaitinius metus suskaitmenintų eksponatų skaičius 504 381 251
Būtinų restauruoti eksponatų skaičius 42 45 25

 Į pirminės apskaitos knygas įrašyti 814 eksponatai (iš jų – 687 pagrindinio fondo, 127 –
pagalbinio).  Gauti  eksponatai  įtraukti  į  eksponatų  gavimo  pirminės  apskaitos  ir  pagalbinių
eksponatų knygas. 2021 m. surašyti 5 Zarasų krašto muziejaus Rinkinių komplektavimo komisijos
posėdžių protokolai ir suinventorinti eksponatai įtraukti į šiuos rinkinius: 

Eil.
Nr.

Rinkinio pavadinimas Rinkinio santrumpa Eksponatų skaičius

1 2 3 4
1. Istorija I 188
2. Raštija R 214
3. Fotografija F 226
4. Etnografija E 9
5. Numizmatika N 50
6. Liaudies menas LM 0
7. Dailė D 0
8. Archeologija A 0

2021 metais  už  1000 eurų  įsigytos  32 muziejinės  vertybės  (2020 m.  -  43):  tautinis
mergaitės kostiumas, veltiniai (15 vnt.), Pirmojo pasaulinio karo fotografijų kopijų skaitmeninėje
laikmenoje (10 vnt.), atvirukų komplektas „Zarasai“, paso registracijos kortelė, mokyklos baigimo
pažymėjimas, 3 vnt. veltinių.

Muziejinės vertybės (per 20 000 vnt.) saugomos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio pastato (D. Bukonto g. 18) keturiose patalpose, kurių bendras plotas 73,76 kv.
m.  Saugyklose yra drėgmės ir  temperatūros matuokliai,  veikia apsaugos signalizacija.  užtikrinta
eksponatų  fizinė  ir  priešgaisrinė  apsauga.   Šiuo  metu  Muziejaus  saugykla  perpildyta,  todėl  yra
poreikis gauti didesnes patalpas, labiau pritaikytas eksponatų saugojimui.

2021 m. parengta kraštotyrinės medžiagos 9 temos (2020  m. – 13): 1939 – 1941 m.
Zarasų apskrities  ir  rajono trėmimai;  Zarasų apskrities Antazavės apylinkių tarybiniai  aktyvistai
1941 – 1950 m; Zarasų apskrities Žemės ūkio trumpa apžvalga 1920 – 1944 m.; Zarasai vokiečių
okupacijos metais 1841 – 1944 m. Agronomo prisiminimai apie žemės reformą ir duoklių rinkimą;
1941 m. Birželio sukilimo dalyviai Zarasų krašte;  Milicija Zarasuose ir apskrityje 1918 – 1922 m.
Zarasų rajono savivaldybės metraštis 1945  – 1999 m.; Emilija Pliaterytė; Jaunimo organizacijos.
                   2021 m. suskaitmeninta kultūros paveldo objektų skaičius iš viso: 2924 eksponatai:
Fotografija – 2256; Dailė – 90; Istorija – 321; Archeologija – 39; Raštija – 58; Numizmatika – 104;
Etnografija – 28; Liaudies menas – 22; Pagalbinis fondas – 6. Virtualiųjų apsilankymų institucijos
valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius – 7676 vnt.
                  
 Projektinė veikla 

Muziejuje ir jos padaliniuose vykdoma projektinė veikla padeda pritraukti papildomų
lėšų,  lankytojams  pateikti  įvairesnius  ir  kokybiškesnius  kūrybos  produktus,  prisideda  prie
muziejinių vertybių išsaugojimo ir populiarinimo. Per ataskaitinį laikotarpį įsisavinta 28602,78 eurų
gautų lėšų ir įgyvendinti 6 projektai: 

Eil
Nr
.

Finansavimo šaltinis
Projekto pavadinimas

Gautas
finansavimas/
kofinansavimas
Eur

Vykdytojas

1 2 3 4
1 Lietuvos kultūros taryba 12000/1200 Zarasų krašto 
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1 2 3 4
„Virtualaus  turo  paslaugos  kūrimas  Zarasų  krašto
muziejaus padaliniuose“

muziejus

2 Lietuvos kultūros taryba 
„Vertybių restauravimas“

4200/1190 Zarasų krašto 
muziejus

3 Lietuvos kultūros taryba 
„Naujo kultūros kelio pristatymas“

2100/420 K. Būgos 
memorialinis 
muziejus

4 Kultūros paveldo departamentas 
„Tautinių mažumų nekilnojamasis kultūros paveldas
Zarasų rajone“

930/117,78 Zarasų krašto 
muziejus

5 Nacionalinės  mokėjimo  agentūros  prie  LR  Žemės
ūkio ministerijos 
„Edukaciniai užsiėmimai tradicinių medinių žaislų –
kalavijų ir valtelių drožyba“

3636/909 Amatų centras 
Antazavės 
dvare

6 Zarasų rajono savivaldybės NSŠ 
„Tradicinių pirštinių mezgimas  geldų drožyba“

1000/900 Amatų centras 
Antazavės 
dvare

Viso 23866/4736,78

Zarasų krašto muziejaus padalinius jau galima pamatyti ir virtualiai finansuoto projekto
„Virtualaus  turo  paslaugos  kūrimas  Zarasų  krašto  muziejaus  padaliniuose“  dėka.  Iki  2021  m.
gruodžio 31 d. internetinėje  svetainėje  www.zarasumuziejus.lt  užfiksuota 7676 apsilankymų (iki
2020 m. gruodžio 31 d. – 52312), Apsilankymų galėjo sumažėti dėl  interneto svetainės atnaujinimo
ir dizaino pakeitimo.  

Edukacinė  veikla  išplečia  ir  paįvairina  Muziejaus  ir  padalinių  paslaugas  įtraukia
įvairaus  amžiaus  lankytojus  į  veiklas.  2021  m.  pasiūlytos  26  edukacinės  programos,  buvo
organizuoti 163 edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, juose dalyvavo 1649 lankytojai. 

2021 m. 2020 m. 2019 m.

1 2 3 4

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius 163 170 102

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 26 25 37

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius 1 2 4

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius per metus 1649 1143 1188
 

Daugiausia  edukacinių  užsiėmimų vyko Amatų  centre  Antazavės  dvare.  Į  edukacinę
veiklą pritraukti daugiau lankytojų leido projektinė veikla ir bendradarbiavimas su rajono švietimo
įstaigomis,  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  bendruomenėmis.  Bendradarbiaujant  su  Utenos
krašto muziejumi  Stelmužės bažnytinio meno muziejuje  įvyko ,,Škaplierių audimo“ užsiėmimas.

                  Renginiai, parodos ir jų lankomumas 
2021 m. Muziejus suorganizavo renginius, skirtus Sausio 13-osios ir Vasario 16- tosios

dienoms paminėti.  Virtualias  paskaitas  skaitė  Lietuvos  istorijos  instituto  dr.  Artūras  Svarauskas
(,,1991  m.  Sausio  13-oji:  po  trisdešimties  metų“),  Vytauto  Didžiojo  universiteto  dėstytojas
Mindaugas Nefas („Vasario 16-osios tekstas ir kontekstas“). Taip pat buvo suorganizuoti renginiai,
skirti Laisvės gynėjų, Lietuvos kariuomenės, Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms,
Birželio  sukilimo  80-mečiui  paminėti,  dalyvauta  Dusetų  krašto  tremtinių  pagerbimo  minėjime
„Atraskime, kas papasakotų“.  Muziejininkai iniciavo ir organizavo renginius Holokausto aukoms
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atminti. Krakynės miške įvyko renginys, skirtas sušaudytiems Zarasų krašto žydams pagerbti. Buvo
surengtas  Adventinių dainų vakaras ,,Sodai sodai“.
                  Muziejus surengė ekskursijas: tautinių mažumų – sentikių – nekilnojamajam paveldui
pažinti,  tautinių mažumų – žydų  nekilnojamajam paveldui pažinti,  projekto ,,Muziejų kelias"  -
,,Zarasų krašto parkai ir sodai“ ir kitus.
                  Muziejus suorganizavo Zarasų rajono tautodailininkų dalyvavimą Lietuvos nacionalinio
kultūros  centro  rengiamos  respublikinės  konkursinės  liaudies  meno  parodos  „Aukso  vainikas“
respublikinio  turo parodoje Raudondvaryje (Kauno r.). Birutė Andrijauskienė laimėjo aukščiausią
apdovanojimą - ,,Aukso vainiką". Taip pat suorganizavo tautodailininkų dalyvavimą šios parodos
regioninio turo parodoje (spalio 5 –  27 d. Utenos kraštotyros muziejuje).  Joje dalyvavo Daiva
Čypienė  (riešinės),  Erikas  Čypas  (medžio  drožiniai),  Virginija  Kazancevienė  (margučiai)  ir
Gediminas  Kairys  (medžio  drožiniai).  Pastarųjų  dviejų  tautodailininkų  kūriniai  nominuoti
specialiuoju diplomu. 

                  2021 metais Muziejų ir padalinius aplankė 9590 lankytojai (2020 m. - 10806).

2021 m. 2020 m. 2019 m.

1 2 3 4

K, Būgos memorialinis muziejus 40 486 1161

Stelmužės bažnytinio meno muziejus 4477 5953 8794

Amatų centras Antazavės dvare 1543 1764 1251

Zarasų krašto muziejus 3530 2603 4948

Renginiai ir parodos

2021 m. 2020 m. 2019 m.

1 2 3 4

Renginių skaičius 20 40 66

Surengtų parodų skaičius 30 37 29

Surengtų tarptautinių parodų skaičius 2 1 1

Surengtų virtualių parodų skaičius 7 17 2

                   Muziejus organizavo fotomenininkų Rimanto Bikulčiaus ir Rimanto Lelecko virtualias
fotografijų parodas, skirtas Sausio 13-ajai; tarptautinę Teodor Radu Pantea (Rumunija) fotografijų
parodą; tautodailininkės Virginijos Kazancevienės margučių, lietuvių tautinių kostiumų fotografijų
parodas Amatų centre  Antazavės  dvare,  virtuali  paroda „Dusetų  krašto tremtiniai“;  ,,Zarasiškiai
1941 m. Birželio sukilime" ; Vyčio paramos fondo parengtą JAV lietuvio Gintaro Karoso darbų
parodą „Vytis – Lietuvos ir lietuvių”; Al Jaffee (JAV) atnaujintą ir papildytą piešinių reprodukcijų
parodą  „Vaikystės  nuotykiai  Zarasuose“;  parodas  ,,Senieji  Zarasai“;  ,,Laiko  sūpynėse",  skirtą
šviesios atminties žurnalistui  Vytautui Gedgaudui;  Eglės Lipeikaitės tapybos parodą ,,Vanduo";
Onutės Šukštulienės jubiliejinę  tapybos parodą ,,Nuostabus pasaulis, kuriame daug spalvų ir gėrio“
ir kitas.
                  2021 m. suorganizuotos 25 parodos (2020 m. – 31). Iš jų tautodailės ir amatų – 4;
istorinės – 9 (1 virtuali); fotografijų – 8 ( 3 virtualios);  profesionalaus meno – 4 (tapybos, iš jų 1
tarptautinė). 
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IV SKYRIUS
DARBUOTOJAI

                               
                    Darbuotojams buvo sudarytos galimybės dalyvauti seminaruose, konferencijose,
nuotoliniuose  kvalifikacijos  kėlimo  renginiuose.  Jie  dalyvavo  LMA  RMTS  XXIV  mokslinėje
konferencijoje  ,,Archeologinis  paveldas  Lietuvos  muziejuose",  mokslinėje  konferencijoje  ,,Sėlių
žemė".  Vasilijus  Trusovas  Zarasų  kultūros  centre  skaitė  pranešimą  ,,Vietovardžiai  saugo  sėlių
dvasią“. 2021 m. naujų žinių įgijo ir kvalifikaciją kėlė 3 darbuotojai.  
                   Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-107 ,,Dėl
didžiausio  leistino  pareigybių  skaičiaus  nustatymo  Zarasų  krašto  muziejuje”  buvo  patvirtintas
maksimalus  pareigybių  skaičius  13.  Įstaigoje  metų  pabaigoje  patvirtinta  13  pareigybių.  Užimtų
pareigybių  –  10,75.  Kultūros  darbuotojų  pareigybių   –  8.75,   užimtos  8  pareigybės.  2021  m.
pradžioje dirbo 13 darbuotojų,  pabaigoje – 14 darbuotojų, Specialistų su aukštuoju išsilavinimu –
9, su -   aukštesniuoju išsilavinimu – 2. 

                   Darbuotojų  pareigybės ir jų skaičius
Eil.
Nr.

Pareigybių pavadinimai Pareigybių
skaičius

Užimtų
pareigybių

skaičius metų
eigoje

1 2 3 4
1. Direktorius 1 1
2. Direktoriaus pavaduotojas – fondų saugotojas 1 1
3. Vyresnysis buhalteris 1 1
4. Antazavės dvaro amatų centro vadovas 1 1
5. Muziejininkai 4,75 4
6. Archyvaras 1 1
7. Prižiūrėtojai 2.25 2.25
8. Valytojas 1 1

Muziejinės veiklos populiarinimas ir sklaida 
Daug  dėmesio  skyrėme  muziejinės  veiklos  populiarinimui  ir  sklaidai.  Muziejaus  ir

padalinių  renginiai  bei  parodos  (tarp  jų  ir  virtualios)  buvo  viešinami  internetinėse  svetainėse:
www.buga.zarasumuziejus.lt,  zarasumuziejus.lt,  www.zarasai.lt,  www.zarasuose.lt;  muziejai.lt;
Lietuvos  nacionalinės  televizijos  laidoje   ,,Daiktų  istorijos"  (apie  M.  Melnikaitę  pasakojo
muziejininkas  (ekskursijų  vadovas)  Kęstas  Vasilevskis,  apie  Piotrą  Vrangelį  –  muziejininkas
Šarūnas Pošius. LRT laidoje ,,Žinių radijas“ Vasilijus Trusovas kalbėjo apie renginius muziejuje,
publikacijos  spausdintos  UAB  „Zarasų  kraštas“,  laikraštyje  „Utenos  apskrities  žinios“.  Prieš
kiekvieną renginį buvo rengiami skelbimai ir kabinami Zarasų  miesto bei rajono leistinose vietose.

Publikuota straipsnių
Eil. Nr. Pavadinimas Skaičius

1 2 3
Straipsniai UAB ,,Zarasų kraštas“ 41
Straipsniai internetinėse svetainėse 129
Straipsniai laikraštyje ,,Dusetos" -
Straipsniai laikraštyje ,,Utenos apskrities žinios“ 2

Iš viso 172

http://www.zarasuose.lt/
http://www.zarasumuziejus.lt/
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Surengta parodų
Eil. Nr. Turinys Skaičius

1 2 3
Zarasų krašto muziejuje 18 (4 virt.)
Kazimiero Būgos muziejuje 2 (1 virt.)
Amatų centre Antazavės dvare 10 (2 virt.)

Iš viso 30 (7 virt.)

Renginių
Eil. Nr. Turinys Skaičius

1 2 3
Zarasų krašto muziejuje 17
Kazimiero Būgos muziejuje 3
Amatų centre Antazavės dvare -

Iš viso 20

Bendradarbiavimas ir partnerystė
Organizuojant  veiklas  bendradarbiauta  su  Lietuvos  nacionaliniu  dailės  muziejumi,

Lietuvos  gyventojų  genocido  ir  rezistencijos  tyrimo  centru,  Lietuvos  tautodailininkų  sąjungos
Vilniaus bendrija, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene; Kauno Vytauto Didžiojo karo, Valstybiniu
Vilniaus Gaono žydų, Rokiškio krašto,  Molėtų krašto, muziejumi,  Utenos kraštotyros,  Ignalinos
krašto,  A.  Baranausko ir  A.  Vienuolio-Žukausko memorialiniu,  Kaišiadorių  muziejais,  Lietuvos
istorijos  institutu,  Zarasų  rajono  savivaldybės  viešąja  biblioteka,  Zarasu  rajono  savivaldybės
kultūros centru, Kultūros centru Dusetų dailės galerija, Dusetų seniūnija, Dusetų Kazimiero Būgos
gimnazija,  Zarasų  miesto  seniūnija,  Zarasų  ,,Ąžuolo“  gimnazija,  Zarasų  Pauliaus  Širvio
progimnazija,  Zarasų  profesine  mokykla,  Zarasų  švietimo  pagalbos  tarnyba,  Zarasų  trečiojo
amžiaus universitetu, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-
ąja kuopa, Zarasų šaulių 7-ąja kuopa „Vytis“, uždarąja akcine bendrove ,,Zarasų kraštas“, kitomis
įstaigomis bei organizacijomis. 

V SKYRIUS
                                                       MATERIALINĖ BAZĖ

                   2021 m.  Zarasų krasšto muziejus gerino vartotojų ir darbuotojų darbo sąlygas.
Įsigytos  10  modernių  keėdzš ių  ir  stalas  lankytojams,  vitrina  suvenyrų  reklamai,  naujos  5
lentynos ir 2 spintos darbuotojams, 2 kompiuteriai, Antazaveės dvaro padaliniui įsigytas kasos
aparatas ir drozšybos įrankių komplektas.
                                                                 
                                                                    VI SKYRIUS

                                     VEIKLOS PROBLEMATIKA 

Nemotyvuojantis darbuotojų darbo užmokestis ir lėšų stoka kvalifikacijos kėlimui.
Būtini Muziejaus struktūros pokyčiai. Nepakankamas finansavimas materialinės bazės ir darbuotojų
darbo sąlygų gerinimui. Neskiriama lėšų patalpų remontui, todėl poreikis kasmet didėja. Nuo 2016
m. veikiančiame Amatų centre Antazavės dvare būtina sutvarkyti cokolinio aukšto vidaus patalpas.
Trūksta patalpų eksponatams saugoti. Nėra sąlygų eksponatus  suskirstyti    pagal  rūšį ir dydžius,
pasenusi  eksponatų  laikymo įranga.  Transporto  priemonės  nebuvimas  kelia  papildomų rūpesčių
ekspedicijoms po rajoną organizuoti, parodas transportuoti ar susisiekti su muziejaus padaliniais. 
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VII SKYRIUS
IŠVADOS

Muziejui  šie  metai  buvo  neeiliniai  dėl  paskelbto  COVID-19  ligos  karantino  ir
organizacinės-administracinės veiklos prasme. 2021 m. karantino metu dauguma specialistų dirbo
nuotoliniu  būdu  ir  7  parodos/renginiai  persikėlė  į  virtualią  erdvę.  Įgyvendinant  Vyriausybės
reikalavimus  buvo  imtasi  visų  būtinų  priemonių  kaip  saugiai  aptarnauti  lankytojus  ir  vykdyti
reikiamą  darbuotojų apsaugos programą. 
 2021 m. spalio 1 d. iš vadovaujančio posto pasitraukė įstaigos direktorė I. Vaitkevičienė,
įstaigos vadovo funkcijas vykdyti laikinai  pavesta Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorei  D. Karlienei.  Ataskaitinių  metų paskutinis  ketvirtis  iš  visų pareikalavo susitelkimo ir
naujų įgūdžių įvairiaplanių išbandymų akivaizdoje.  

Pagrindines Muziejaus veiklos kryptis 2022 m. numatoma orientuoti atsižvelgiant į šiuos
aspektus: 

1.  Įstaigos  administracinės  veiklos  kokybės  gerinimas  ir  komandos  kompetencijų
stiprinimas bei atsakomybių didinimas;                                                                               

2. Muziejaus žinomumo didinimas ir bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir NVO
aktyvinimas;

3. Materialinės  bazės  stiprinimas  ir  paslaugų  įvairovės  didinimas  bei  kokybės
gerinimas. 

4. Ekspozicijų įrengimas D. Bukonto gatvėje 1ir Amatų centre Antazavės centre.
Dėl  objektyvių  priežasčių  Muziejaus  ir  Padalinių  lankytojų  skaičius  sumažėjo.

Muziejaus edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius žymiai padidėjo, nors užsiėmimų skaičius kito
nežymiai. Šiuos rodiklius įtakojo Amatų centro Antazavės dvare vykdoma projektinė veikla. 
Muziejaus žinomumui didinti būtina išnaudoti turimą  Muziejaus interneto svetainės platformą, nors
veiklos viešinimas vietinėje spaudoje yra aktyvus. Muziejus yra sukaupęs nemenkus krašto istorijai
reikšmingų  eksponatų  fondus  ir  daug  kraštotyrinės  medžiagos,  tačiau  kol  kas  jie  per  mažai
išnaudojami  turimi  eksponatai  ir  sukaupta  unikali  istorinė  medžiaga  visuomenės  švietimui.
nevystoma  mokslinė  tiriamoji  veikla.  2022  m.  skirsime  dėmesio  darbuotojų  skatinimui  ir
motyvavimui  ieškoti  kūrybinių  sprendimų  ir  naujovių  bei  sieksime  palaikymo  jas  taikant
kasdieninėje Muziejaus veikloje. 

Sieksime, kad Muziejaus ir visų jo padalinių kasdieninė veikla prisidėtų prie strateginio
Zarasų rajono savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo.

Direktorė                                                                                                        Danutė Karlienė
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