
JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS IR JO PADALINIŲ  

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Parodos Jurbarko krašto muziejaus Parodų ir koncertų salėje (cerkvėje): 

1. Sausio mėn.-vasario mėn. – Audros Fiserienės – Toleikytės  tapybos darbų paroda. 

2. Vasario mėn.-kovo mėn.  – Eglės Ščerbinskaitės fotoparoda ,,2X Italija” (spaudai ant itališko stiklo). 

3. Balandžio mėn.-gegužės mėn. – Daivos Kupstienės tapybos darbų paroda. 

4. Birželio mėn. –  Rimvido Stankevičiaus projektas ,,Miesto laikrodis”. 

5. Liepos mėn.-rugpjūčio mėn. – Jolitos Lubienės tapybos darbų paroda.  

6. Rugsėjo mėn.-spalio mėn. – R. Misiukonio ir Ko paroda (J. Marcinkevičiaus kūrybos tema) 

7. Spalio mėn.-lapkričio mėn. - Sigito Petrausko  abstrakčios tapybos darbų paroda. 

8. Lapkričio mėn. -  Plenero ,,Kaunas – laikinoji sostinė” 10 autorių tapybos darbų paroda.  

9. Gruodžio mėn. -  Viktorijos Jasinskaitės - Bobinos tapybos darbų paroda. 

 

Parodos Židinio salėje: 

1. Sausio mėn. – jurbarkietės Renatos Bastikaitytės tapybos darbų paroda 

2. Vasario mėn.-kovo mėn. – Urtės Urbonaitės veltų herbų paroda. 

3. Vasario mėn.-kovo mėn. – N. Rericho tapybos darbų reprodukcijų paroda. 

4. Balandžio 2 d. – tarptautinė vaikiškos knygos diena. Vaikiškų žurnalų, knygų paroda iš muziejaus 

fondų. 

5. Balandžio mėn.  – rajono moksleivių tautodailės ir respublikinio vaikų tautodailės konkurso ,,Sidabro 

vainikėlis” dalyvių darbų atranka į regioninį turą. Paroda skirta Tautodailės metams. 

6. Spalio mėn.-lapkričio mėn. – Jurbarko tautodailininkų paroda ir atranka į regioninį tautodailės 

konkursą ,,Aukso vainikas” (tapyba, medžio drožyba, rankdarbiai ir t.t.), skirta tautodailės metams. 

7. Lapkričio mėn. – Medžiotojų trofėjų paroda (Huberto dienai). 

8. Gruodžio mėn. – kalėdinė atvirukų paroda. 

 

 



 

Parodos padaliniuose: 

 

V. Grybo memorialiniame muziejuje: 

Sausio mėn. 

1. Prakartėlės iš veltos vilnos paroda. 

Kovo mėn. 

2. Muziejaus edukacinėse dirbtuvėse parengta tapybos paroda “Moteris visokia”. 

3. Jurbarko krašto šventės sudėtinė dalis. Edukacinė paroda “Talento galia ir nemirtingumas”. 

Spalio mėn. 

4. Eglės Blažiūnaitės kūrybos paroda. 

Gruodžio mėn. 

5. Stiklo menininkės Skirmantės Žemaitytės parodinė instaliacija “Efektinga”. 

 

Veliuonos krašto istorijos muziejuje: 

1. 2020 m. (visus metus) - veliuoniečio menininko Valentino Gerulaičio kūrybos paroda (dailės kūriniai, 

eilėraščiai, rankraščiai, dokumentai ir kt. istoriagrafinė medžiaga). 

2. Sausio mėn. – Iš senelių albumų „Senoji fotografija“ – paroda skirta Laisvės gynėjų dienai  

3. Sausio mėn. – vasario mėn. - Laikas žmogaus gyvenime. Kalendorių paroda.  

4. Vasario mėn. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirta Tautinių juostų paroda.  

5. Vasario mėn. – kovo mėn. - tarpukario mokyklinių vadovėlių paroda, skirta Lietuvių kalbos dienoms.  

6. Kovo mėn. – gegužės mėn. - ,,Nuo Steigiamojo iki Atkuriamojo Seimo”. Dokumentų, knygų, 

spaudinių paroda.  

7. Birželio mėn. - Tremtis istorijoje, literatūroje ir mene. Veliuonos krašto tremtinių daiktų, kūrybos 

darbų paroda. 

6. Rugsėjo mėn. – gruodžio mėn. - Veliuonos bažnyčia fotografijose ir dokumentuose. 

  

 



Renginiai Jurbarko krašto muziejuje ir jo padaliniuose: 

1. Sausio 13 d. – Atminimo pamoka Laisvės gynėjų dienai ,,Jie – mūsų laisvė“. (Kartu su Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazija, mok. Danguolė Juščienė), Jurbarko krašto muziejuje. 

2. Vasario-kovo mėn. – Viktorina moksleiviams ,,Valstybė – tai aš“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienoms. Jurbarko krašto muziejuje. 

3. Vasario 12 d. - Integruota istorijos ir muzikos pamoka, skirta Vasario 16–ąjai. Kartu su Jurbarko A. 

Giedraičio – Giedriaus gimnazija. Jurbarko krašto muziejuje. 

4. Kovo 13 d. – susitikimas su buvusiais ir esamais nuo Jurbarko rajono išrinktais LR Seimo nariais, 

kovo 11-osios akto signatarais, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Jurbarko krašto 

muziejuje. 

5. Kovo mėn. – „Arbata su Vytautu Kernagiu”. Kartu su Jurbarko bardų klubu. 

6. Balandžio mėn. – mokomasis gamybinis seminaras su meistru “Pažintis su emalio technika”. Trukmė 

3 dienos. V. Grybo memorialiniame muziejuje.  

7. Gegužės 15 d. – renginys, skirtas Šeimos dienai ,,Šeimos diena Jurbarko dvaro parke”. 

8. Gegužės mėn. – Muziejų naktis. Renginiai, skirti Tarptautinei muziejų dienai. Jurbarko krašto 

muziejuje ir jo padaliniuose. 

9. Gegužės mėn. – mokomasis gamybinis seminaras su meistru “Pažintis su raugo keramika”. Trukmė 2 

dienos . V. Grybo memorialiniame muziejuje. 

10. Gegužės mėn. – Sekminės P. Cvirkos sodyboje. Piemenų duonos kepimas. Rengia Veliuonos krašto 

istorijos muziejus. 

11. Birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties dienai skirta programa Jurbarko krašto muziejuje. 

12. Birželio mėn.13 d. Gedulo ir vilties dienai skirtas Veliuonos krašto tremtinių susitikimas. Veliuonos 

krašto istorijos muziejuje. 

13. Liepos 6 d. – „Valstybės dieną pasitinkant”. Jurbarko bardų koncertas V. Grybo memorialiniame 

muziejuje. 

14. Liepos 25 d. – konferencija ,,Pokaris Veliuonoje. Burbinės miško tragedija”. Veliuonos krašto 

istorijos muziejuje. 

15. Rugsėjo mėn. – rengys, skirtas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams. 

16. Spalio mėn. – renginys, skirtas skulptoriaus Vinco Grybo 130 gimimo metinių minėjimui V. Grybo 

memorialiniame muziejuje. 

17. Gruodžio mėn. – adventinių renginių ciklas. 

18. Gruodžio mėn. – popietė ,,Ar dar dainuojam lopšines?” Veliuonos krašto istorijos muziejuje. 



Edukacinės programos Jurbarko krašto muziejuje: 

1. Dvaro pramogos ir kultūra (suaugusiems ir vyresniųjų klasių moksleiviams). 

2. Viduramžiai prie Nemuno (1-5 kl.). 

3. Rašto pažinimo keliais (1-5 kl.). 

4. Adventinio laikotarpio papročiai ir tradicijos (1-6 kl.). 

5. Velykų papročiai ir tradicijos (1-7 kl.). 

6. Senoji mokykla (1-5 kl). 

7. Svečiuose pas dvaro ponią (darželinukas ir pradinukams). 

8. Kraičio skrynios lobiai (darželinukams ir 1-6 klasių mokiniams). 

 

Edukacinės programos V. Grybo memorialiniame muziejuje: 

1. Teoriniai-edukaciniai užsiėmimai istorinėmis ir meno istorijos temomis: 

- „Ulmo procesas. Prieš teismą – SS koviniai daliniai“. Intriguojantis istorinis dokumentinis filmas. 

(Filme nufilmuotos vietos, virtusios masinių žudynių kapais, vaizdai iš Jurbarko, Vilkyškių, Šilalės ir 

kitų kaimyninių vietovių); 

- „V. Grybo laiškai ir puodelis kavos muziejuje“. Vaizdais iliustruota audioekskursija.  

- „Vitražo raidos istorija nuo XI iki XX amžiaus“. Meno istorijos edukacinis filmas rodomas 

ekspozicijoje, kurioje klausytojai mato skirtingus istorinius laikotarpius iliustruojančius vitražus.  

2. Praktiniai-gamybiniai edukaciniai dailės užsiėmimai vykstantys edukacijos centre ,,Menų namukas“: 

- papuošalų gamybos užsiėmimas naudojant stiklo sulyyimo techniką; 

- vitražo gamyba; 

- Keramikos gamyba; 

- šilko tapyba šaltais dažais; 

- vilnos vėlimas; 

-  odos dailės užsiėmimai. 

3. Sausio ir vasario mėn. kiekvieną trečiadienį – nemokamos ekskursijos: 

- “Pažintis su skulptūros liejimu. Aišku kaip 2 X2 “. 

 



Edukacinės programos Veliuonos krašto muziejuje: 

1. Daraktorinė ir tarpukario mokykla.  

2. Kai seneliai buvo maži. 

3. Talkos papročiai, inventories. 

4. Senoji Veliuona. 

5. Žvakių liejimas. 

6. Nuo lito iki lito. 

 

Muziejus pasilieka teisę keisti, pildyti veiklos planą, priklausomai nuo teiktų projektų 

finansavimo ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių. 

 

Jurbarko krašto muziejaus direktorė                                              

Lilija Jakelaitienė 

2020-01-05 

  

 


