
Jurbarko krašto muziejaus ir jo padalinių 

 2021 metų veiklos planas 

 

 

Nr

. 

Mėnuo Renginio 

pavadinimas 

Organizatoriu

s 

Vieta Trumpas renginio 

komentaras 

 Sausis  Tautodailininkės Eglės 

Dvarionaitės – 

Vindašienės karpinių ir 

kalėdinių suvenyrų  

paroda 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Židinio salėje Su edukacija 

 Sausis Virtuali paroda 

„Pegasai“ 

V.Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V.Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Sausis  Viktorijos Jasinskaitės 

- Bobinos tapybos 

darbų paroda 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Parodų ir 

koncertų salėje 

Tęsiasi 

 Sausis Audiovizualinio 

projekto ,,Jurbarkiečiai 

– Parlamento gynėjai“ 

pristatymas 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Videomedžiaga. 

Jurbarkiečių – 

Parlamento 

gynėjų 

prisiminimai. 

Skirta Sausio 13 

– ajai 

 Sausis Virtuali, arba reali 

Skirmantės Žemaitytės 

stiklo paroda 

V.Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V.Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Sausis 

arba 

vasaris 

Knygos „Komiksas apie 

Vincą Grybą“ 

(pavadinimas kol kas 

darbinis) pristatymas   

V.Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V.Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Sausis - 

vasaris 

Parodų ,,Senolių 

palikimas: amatai“ 

ciklas.  

Paroda „Raštų 

margumynas pirštinėse“                                                               

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

Edukacija: 

mezgimas 

 Nuo 

sausio – 

Veliuonos bažnyčia  

menininkų darbuose, 

Veliuonos 

krašto 

Veliuonos 

bendruomenės 

 



iki metų 

pabaigos 

fotografijose ir 

dokumentuose 

istorijos 

muziejus 

salė 

 Vasaris   Irmos Gužienės 

tapybos darbų paroda 

Kartu su VšĮ 

,,Gabrielės 

studija“ 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Vasaris Užgavėnių kaukių 

paroda                  

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

Edukacija su B. 

Bartkute 

 Vasaris - 

kovas 

Vidmanto 

Vaitkevičiaus kūrybos 

darbų paroda ,,Lietuva“ 

ir tapybos darbų 

albumo ,,Lietuva“  

pristatymas 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

862329391 

 Kovas - 

balandis 

Ingridos Mockutės 

Pocienės kūrybos 

paroda – fotografija, 

muzika , vaizdai, 

eilėraščiai  

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Kovas - 

balandis 

Parodų ciklas - Amatai  

- stalystė 

Paroda – “Staliaus 

įrankiai“ 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Kovas/bal

andis/gegu

žė 

Respublikinis vitražo 

simpoziumas 

profesionalams  „XVI –

XIX amžiaus grizailės 

technika vitraže“ 

V.Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V.Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Kovas  Verbos. Jų gamyba, 

Verbų sekmadienio 

tradicijos               

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

Edukacija 

 Balandis Paroda „Veliuonos 

krašto  margučiai“  

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Balandis - 

gegužis 

Paroda ,,Laivyba 

Lietuvoje“. R. Bružo 

filmo apie laivininkystę 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Kartu su Lietuvos 

jūrų muziejumi 



pristatymas 

 Balandis Seminaras “  “Sekminių 

papročių ir apeigų 

sankloda Jurbarko 

krašte“                             

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Gegužis Renginiai, skirti 

Tarptautinei Muziejų 

dienai 

 

Jurbarko 

krašto 

muziejuje ir 

jo 

padaliniuose 

Jurbarko krašto 

muziejuje ir jo 

padaliniuose 

Pagal atskirą 

programą 

 

 Gegužė Tapybos ir grafikos 

paroda „100 pilkų 

atspalvių“ 

V. Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V. Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Gegužis Mojavinių tradicija  - 

Gegužinės giesmės 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Parapijos 

namuose 

B. Jurkšienė, 

J.Kvietkauskienė, 

Veliuonos 

CARIT-as 

 Gegužis  “Piemenėlių vaišės”. 

Gyvulių ganymo 

tradicijos tarpukario 

kaime                             

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Klangių P. 

Cvirkos sodyba 

B. Jurkšienė, 

K.Ragaliauskienė

, R.Birmanaitė 

D.Jurevičienė, 

l.Pocienė 

 Gegužis - 

birželis 

Rūtos Vasiliauskienės 

kūrybos darbų paroda 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Gegužis - 

lapkritis 

Paroda ,,Veliuoniečio“ 

šokių ansamblio 

vadovei Leonidai 

Matusevičienei atminti 

„Gyvenimas – šokio 

sūkurys”. 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Gegužis Parodų ciklas – Amatai. 

Paroda ,,Virtuvės 

rakandai“ 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Birželis – 

liepa 

Panevėžio 

tautodailininkų jungtinė 

tapybos darbų paroda 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Birželis Fotografijų paroda 

„Veliuonos krašto 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

Veliuonos krašto 

istorijos 

 



tremtiniai“ muziejus muziejuje 

 Birželis Gedulo ir Vilties diena. 

Veliuonos krašto 

tremtinių ir politinių 

kalinių susitikimas. 

Konferencija, skirta 

pirmosios tremties 80 – 

ties metų paminėjimui. 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos KC  

 Birželis Projektas ,,Geležinkelio 

stotyje atgimusi 

istorija“, skirtas Gedulo 

ir Vilties dienai 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

kartu su 

LPKTS 

Jurbarko 

skyriumi 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Pagal atskirą 

programą 

 Liepa Jurbarko bardų 

koncertas „Valstybės 

dieną pasitinkant“ 

V. Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V. Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Liepa Veliuonos krašto amatai 

tarpukaryje. Paroda ir 

edukacija 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos amatų 

kiemelis 

 

 Liepa Koncertas „Tango karo 

metu“ (planuotas 

renginys perkeltas iš 

2020 metų) 

V.Grybo 

memorialinis 

muziejus 

V.Grybo 

memorialiniame 

muziejuje 

 

 Liepa Paroda, skirta aktoriaus, 

režisieriaus, pedagogo 

Konstantino Glinskio 

135 – osioms gimimo 

metinėms  

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

 

 Liepa -

rugpjūtis  

Živilės 

Barzdilauskaitės-

Bergins, tapybos darbų 

paroda 

Kartu su VšĮ 

,,Gabrielės 

galerija“ 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Liepa Parodų ciklas – Amatai 

– siuvinėjimas. 

J.Jucikaitės siuvinėtų 

paveikslų paroda                                                                      

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Rugpjūtis  Renginiai, skirti Miesto Jurbarko 

krašto 

Parodų ir 

koncertų salėje. 

Pagal numatytą 



šventei muziejus Židinio salėje  šventės temą 

 Rugpjūtis Fotodokumentų paroda 

,,Jurbarko istorija 

archyvuose“ , skirta 

Archyvų metams 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Iš muziejaus 

fondų 

 Rugpjūtis 

- rugsėjis 

Magdeburgo teisių 

suteikimo Jurbarkui 

jubiliejui. Jurbarke 

gyvenusių tautinių 

mažumų istorija ir 

kultūra 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

 

 Rugpjūtis 

- lapkritis 

 

 

 

Knygos „Veliuonos 

bažnyčia“ pristatymas 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos 

bažnyčioje, 

Jurbarko krašto 

muziejuje, Kauno 

arkivyskupijos 

muziejuje, Kauno 

kolegijoje 

 

 Rugsėjis Baltų vienybės diena. 

Baltiško vyriško 

kostiumo pristatymas               

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Rugsėjis Vytauto karūnavimo 

diena. Istorikų klubo 

diskusija: Vytauto 

vaidmuo Veliuonoje 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos muziejus 

 

 Rugsėjis  Mokytojo dienai skirtas 

literatūros užsienio 

kalba ir vadovėlių 

paroda, skirta buvusio 

lotynų kalbos mokytojo 

Petro Paulaičio 35-

osioms mirties 

metinėms, mokytojo ir 

vadovėlių autoriaus 

Teodoro Šuravino 55-

osioms mirties 

metinėms paminėti 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Iš muziejaus 

fondų 

 Rugsėjis Lietuvos žydų genocido 

diena 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos muziejus 

Diskusija 



 Spalis Fotoparoda ,,A. ir J. 

Juškų takais“ 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Parodų ir 

koncertų salėje 

KT remiamas 

projektas 

  Edukacija – Blynų 

diena 

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Amatų kiemelis  

 Spalis Videoprojekto ,,Žymūs 

kraštiečiai“ pristatymas 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Medžiagos 

rinkimas, 

filmavimas 

 Lapkritis Adventinių vainikų 

gamyba      

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

B. Jurkšienė, 

Giedrė 

Vasilijevaitė 

Jackienė                  

 Lapkritis Paroda ,,Istorinio 

kostiumo raida 

Lietuvoje“ 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Edukacija 

 Lapkritis Istorinių portretų 

paroda 

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Iš Lietuvos 

nacionalinio 

dailės muziejaus 

fondų 

 Lapkritis – 

gruodis  

Adventiniai koncertai. 

Romarikos Pikelienės 

kūrybos darbų paroda  

Jurbarko 

krašto 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje 

Pagal atskirą 

programą 

 Gruodis Senovinių atvirukų 

paroda                          

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos 

muziejuje 

 

 Lapkritis - 

gruodis 

Alvydo Šalkausko 

paroda ,,Dvarai 

fotografijoje“ 

 

Kartu su VšĮ 

,,Gabrielės 

galerija“ 

Parodų ir 

koncertų salėje 

 

 Visus 

metus 

Susitikimai su žymiais 

Veliuonos krašto 

žmonėmis ir kraštiečiais 

K. V. Mickus, J. Žukas, 

I. Nillson, V. ir K. 

Aleksai, L. Gerulaitytė,  

Veliuonos 

krašto 

istorijos 

muziejus 

Veliuonos krašto 

istorijos muziejus 

 

 Sausis- 

rugpjūtis, 

Muziejaus vykdyto 

projekto ,,Veliuonos 

Veliuonos 

krašto 

Veliuonos 

bažnyčioje, 

 



Rugsėjis 

  Spalis 

Lapkritis 

bažnyčia: istorija ir 

dabartis“ darbų parodos 

Veliuonos bažnyčia: 

istorija ir dabartis 

istorijos 

muziejus 

Jurbarko krašto 

muziejuje, Kauno 

arkivyskupijos 

muziejuje, Kauno 

kolegijoje 

 Visus 

metus 

Edukacinės programos: 

Daraktorinė mokykla. 

Tarpukario mokykla 

Kai seneliai buvo maži  

Senoji Veliuona 

Senieji amatai ir verslai 

Teminė ekskursija-

edukacija suaugusiems 

"Pramogos dvare" 

Adventinio laikotarpio 

papročiai ir tradicijos 

Viduramžiai prie 

Nemuno 

Senoji mokykla 

Svečiuose pas dvaro 

ponią 

Rašto pažinimo keliais 

Velykiniai papročiai ir 

tradicijos 

 

Jurbarko 

krašto 

muziejuje ir 

jo 

padaliniuose 

Veliuonos krašto 

istorijos muziejus, 

Senojo pašto 

kiemelis, 

Veliuonos 

miestelio aikštė, 

Jurbarko krašto 

muziejus 

 

 

 

Parengė muziejininkė Adelija Meizeraitienė  

 

Jurbarko krašto muziejaus direktorė     Lilija Jakelaitienė 

2020 11 24 


