Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų komandiruotės
2020 m.

Eil.
Nr.

Finansuojama suma
(Eur)

Komandiruotės rezultatas

Panevėžys-VilniusKaunas

0

Grąžintos senosios parodos ir
paimtos naujos

Latvija ( Ryga)

88

Įgyta naujų žinių bei
pasidalinta sukaupta
moksline patirtimi

Vilnius

0

Susipažinta su kitų muziejų
leidyba ir supažindinta su
muziejaus leidžiamais
leidiniais

Latvija (Ryga)

0

Diskusijų metu suderinta

Komandiruotės
laikotarpis

Vykusio asmens pareigybė

Tikslas

Vieta (-os)

1.

2020-02-05

Administracija, muziejaus
darbininkai

Senųjų parodų grąžinimas
ir naujų paėmimas

2.

2020-02-21

Muziejininkai-specialistai

Sudalyvauti Rygos
universitete vyksenčioje
tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje
,,Archaeology in Baltic:
investigations, methods
and trends“

3.

2020-02-22

Muziejininkai-specialistai

Dalyvauti parodų ir
kongreso centre
vyksiančiame renginyje
,,Vilniaus knygų mugė“

4.

2020-07-31

Direktorė

Pasitarimas dėl
joniškiečių pikniko
Rygoje; renginio vietos
aptarimas; renginio
scenarijaus sudarymas

renginio vieta ir
organizaciniai klausimai.
Sudarytas ir papildytas
renginio scenarijus,
išgrynintos techninės
galimybės, bei saugumo

klausimai

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų komandiruotės
2019 m.

Eil.
Nr.

Komandiruotės laikotarpis

Vykusio asmens pareigybė

Tikslas

Vieta (-os)

Finansuojama suma
(Eur)

Komandiruotės rezultatas

1.

2019-01-28

Administracija

Dalyvauti LMA
organizuojamame
pasitarime

Vilnius

0

Aptarti klausimai dėl
dalyvavimo Vilniaus Knygų
mugėje ir jos
organizuojamuose
renginiuose

2.

2019-01-31

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti LTS Šiaulių
skyriaus valdybos posėdyje

Šiauliai

0

Aptarti kūrybinės veiklos
planai, einamieji planai,
išbraukimas iš LTS Šiaulių
sk. narių

3.

2019-02-13

Administracija,
muziejininkas-specialistas

Dalyvauti Šiaulių apskrities
regioninės kultūros tarybos
posėdis

Akmenė

0

Aptarti sprendimai dėl
Tolygios kultūrinės raidos
modelio tolimesnio
įgyvendinimo

4.

2019-02-14

Muziejininkė-specialistėd

Dalyvauti mokslininkės
Serafimos Velkovich
paskaitoje ,,Lietuvos žydų
likimai Holokausto metu
Yad Vashem dokumentuose
ir projektuose“

Šiauliai

0

Įgytos naujos žinios
pritaikytos darbo praktikoje.

5.

2019-02-21

Administracija,
muziejininkai-specialistai

Dalyvauti parodų ir
kongreso centre
vyksiančiame renginyje
,,Vilniaus knygų mugė“

Vilnius

0

Susipažinta su kitų muziejų
leidyba ir supažindinta su
muziejaus leidžiamais
leidiniais

6.

2019-03-07

Administracija

Dalyvauti LMA pasitarime

Vilnius

0

Aptarti strateginiai muziejų
veikos planavimai

7.

2019-03-26

Administracija,
muziejininkė specialistė,
tautodailininkai,
amatininkai

Nuvežti parodą ir
sudalyvauti moksliniame
seminare ,,Siuvinėjimas
Lietuvoje: technikos, stiliai,
įtakos, ornamentai“

Kaunas, Vilnius

0

Nuvežta paroda. Joniškio r.
tautodailininkai ir
amatininkai supažindinti su
siuvinėjimo stiliais, technika,
ornamentais

8.

2019-04-04 2019-04-05

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti ir skaityti
pranešimą mokslinėje
Baltarusijos istorijos
instituto konferencijoje

Baltarusija
(Minskas)

120

Įgyta naujų žinių bei
pasidalinta sukaupta
moksline patirtimi

9.

2019-04-05 2019-04-08

Muziejininkė-specialistė

Dalyvavimas tarptautiniame
giminingų miestų
festivalyje.

Lenkija (Koninas)

216

Įgytos žinios ir kultūrinė
patirtis pritaikytos darbe

10.

2019-05-29 2019-05-30

Administracija,
muziejininkai-specialistai

Dalyvauti muziejininkų
mokymuose dirbti su
,,Limis‘‘ programa

Palanga

0

Įgyta naujų žinių, kurios
pritaikytos darbe
skaitmeninant eksponatus

11.

2019-06-07

Administracija

Išvyka į Berkenės dvarą
Latvijoje. Diskutuota apie
senųjų dvarų pritaikymą šių
dienų poreikiams

Latvija

44

Įgytos žinios apie senųjų
dvarų pritaikymą šių dienų
poreikiams

12.

2019-06-11

Administracija

Atstovauti Joniškio r.
savivaldybei Žydų kultūros
paveldo kelio asociacijos
visuotiniame narių
susirinkime

Ukmergė

0

Aptarti ir įsisavinti
susirinkime aptarti klausimai
bei sprendimai

13.

2019-06-21

Administracija

Susitikti su miesto šventės
muziejaus renginio meninės
programos kūrėjais ir

Vilnius

0

Aptarti ir priimti sprendimai
aktualiais miesto šventei
klausimais

kraštiete Sofija Jonaityte
aptariant meninę programą
14.

2019-06-26

Muziejininkė-specialistė

Savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo,
tiekėjų išvyka į Latviją –
info turas po Bauskės ir
Rundalės regioną

Latvija

44

Pasisemta patirties
neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ugdyme

15.

2019-06-27

Administracija, muziejaus
darbininkai

Parvežti kraštiečių tapybos
darbus, kurie bus pristatyti
visuomenei Joniškio miesto
šventės metu

Panevėžys

0

Parvežta kraštiečių darbų
paroda

16.

2019-07-02

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvežti ir grąžinti
eksponuotus darbus

Viekšniai

0

Grąžinti eksponuojami darbai

17.

2019-07-14

Administracija

Dalyvauti Šiaulių apskrities
žydų bendruomenės
minėjime, skirtą Šiaulių
geto likvidavimo 75-osioms
metinėms paminėti

Šiauliai

0

Dalyvauta minėjime

18.

2019-07-17

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvežti į Prano Gudyno
restauravimo centrą
restauruoti archeologinių ir
daiktų rinkinių eksponatus

Vilnius

0

Nuvežti ir palikti
restauracijai archeologiniai ir
daiktų rinkinių eksponatai

19.

2019-07-19

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvežti ir grąžinti
eksponuotus tapybos darbus

Šiauliai

0

Grąžinti eksponuojami darbai

20.

2019-07-25

Administracija

Dalyvauti susitikime su
Pakruojo sinagogos
darbuotojais, Šiaulių žydų
bendruomenės atstovais,
ŠAM darbuotojais ir
Šeduvos kultūros centro

Pakruojis

0

Aptarta Žydų kultūros dienų
programa, Žydų kelio bendra
programa bei planuojama
bendra veikla, bendri veiklos
projektai skirti 2020 m. Žydų

kultūros metams paminėti

darbuotojais
21.

2019-07-31

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvykti apžiūrėti renginio
vietos, skirtos Baltijos kelio
30-mečiui paminėti

Pasvalio r. (Saločiai)

0

Apžiūrėta vieta ir aptarti
renginio organizavimo darbai

22.

2019-08-05

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvykti ir parvežti parodą
skirtą Batijos kelio 30mečiui paminėti

Vilnius

0

Parvežta paroda skirta
Baltijos kelio 30-mečiui

23.

2019-08-07

Administracija

Nuvykti į Šiaulių kultūros
centro ,,Laiptų galerijos“
renginio 17-ojo tarptautinio
dailės festivalio ,,Šiaulių
Monmartro respublika2019“ atidarymą

Šiauliai

0

Vykdomas Joniškio istorijos
ir kultūros muziejaus kartu su
Šiaulių kultūros centro
,,Laiptų galerijos“ projektas
,,Šiaulių Monmartro
respublika-2019“

24.

2019-08-06

Administracija

Nuvykti į Žiemgalos
dailininkų plenero
uždarymą

Panevėžio r.
(Pušalotas)

0

Susipažinta su dailininkų
tapybos kūriniais, aptarti
bendradarbiavimo klausimai

25.

2019-08-14

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvykti ir sutvarkyti
renginio, skirto Baltijos 30mečiui paminėti vietą

Pasvalio r. (Saločiai)

0

Sutvarkyta renginio skirto
Baltijos kelio 30-mečiui
paminėti vieta

26.

2019-08-20

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvežti parodą ,,Baltijos
kelias-kelias į
Nepriklausomybę“

Vilnius

0

Nuvežta paroda ,,Baltijos
kelias-kelias į
Nepriklausomybę“

27.

2019-08-21

Administracija,
muziejininkai-specialistai

Nuvykti į Kupiškio
etnografinį muziejų

Kupiškis

0

Pasikonsultuota ir įgyta žinių
rengiant ir atnaujinant
etnografines bei tautodailės
nuolatines ekspozicijas

28.

2019-08-23

Administracija, muziejaus
darbininkai

Nuvykti į renginį skirtą
Baltijos kelio 30-mečiui
paminėti

Pasvalio r. (Saločiai)

0

Dalyvauta Baltijos kelio 30mečio paminėjime

29.

2019-08-30

Administracija

Nuvykti į Šiaulių kultūros
centrą ,,Laiptų galerija“

Šiauliai

0

Parvežta Georgy Fridberg
fotografijos darbų paroda
,,Lietuva-mano meilė.Izraelis
mano gyvenimas“

30.

2019-09-13

Administracija,
muziejininkai-specialistai,
muziejaus darbininkai

Išvyka į Latvijos etnografinį
buities muziejų po atviru
dangumi. Susipažinta su
ekspozicijų įrengimu po
atviru dangumi.

Latvija (Ryga)

0

Joniškio rajono savivaldybės
dovana muziejui 30-mečio
proga

31.

2019-09-25

Administracija,
muziejininkė-specialistė

Nuvykti į Lietuvos
Respublikos kultūros
ministerijos organizuojamą
Kultūros paso informacinį
seminarą

Vilnius

0

Aptarta ir įsisavinta seminare
pateikta informacija. Įgytos
žinios bus pritaikytos darbe

32.

2019-10-04

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti Šiaulių apskrities
regioninės kultūros tarybos
posėdyje

Šiauliai

0

Aptarti tolygios kultūrinės
raidos įgyvendinimo
regionuose tvarkos aprašo
patvirtinimo sprendimai

33.

2019-10-07

Administracija,
muziejininkas-specialistas

Dalyvauti seminare ,,
Kultūros paveldas ir jo
lankytojai, tinklaveika ir
produkto kūrimas“

Kaunas

0

Įgyta aktualių praktinių žinių
ir įgūdžių kultūros kelių
vystyme, lankytojų patirties
gerinime, tinklo kūrime ir
produkto plėtros srityje

34.

2019-10-22

Administracija, muziejaus
darbininkai

Parvežti parodą ,, Prėjusio
laiko šešėliai mus pasitinka
ir palydi“

Kaunas

0

Parvežta paroda

35.

2019-10-23

Administracija,
muziejininkė-specialistė

Dalyvauti Lietuvos
tautodailininkų sąjungos
Šiaulių skyriaus valdybos
posėdyje

Šiauliai

0

Svarstytos naujų narių
priėmimo galimybės

36.

2019-11-11

Administracija

Nuvykti į Žydų kultūros
paveldo kelio asociacijos
valdybos susitikimą

Vilnius

0

Atstovauta Joniškio r.
savivaldybei Žydų kultūros
paveldo kelio asociacijos
visuotiniame susirinkime

37.

2019-11-11

Administracija

Sudalyvauti į MB
,,Buhalterių mokymai“
organizuojamą seminarą

Šiaulius

0

Įgytos naujos žinios,
įsisavinta seminare pateikta
informacija

38.

2019-11-14

Administracija

Dalyvauti tarptautiniame
seminare ,,Muziejų
ekspozicijų kūrimas: kaip
veikia didieji pasakojimai ir
ko nori visuomenė“

Vilnius

0

Aptarta ir įsisavinta seminare
pateikta informacija. Įgytos
žinios bus pritaikytos darbe

39.

2019-11-22

Muziejininkas-specialistas

Sudalyvauti vyksenčioje
tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje ,,Naujausi
archeologiniai tyrinėjimai“

Kaunas

0

Pasidalinta sukaupta patirtimi
ir įsisavinta konferencijoje
pateikta informacija

40.

2019-11-22

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti Šiaulių apskrities
regioninės kultūros tarybos
posėdyje

Kuršėnai

0

Aptarti tolygios kultūrinės
raidos įgyvendinimo
regionuose tvarkos aprašo
patvirtinimo sprendimai

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojų komandiruotės
2018 m.

Eil.
Nr.

Komandiruotės laikotarpis

Vykusio asmens pareigybė

Tikslas

Vieta (-os)

Finansuojama suma
(Eur)

Komandiruotės rezultatas

1.

2018-05-24

Muziejininkė-specialistė

Dalyvauti Joniškio turizmo
ir verslo informacijos centro
organizuojamame info ture

Latvija (Dobele)

44

Įgytos žinios turistų
pritraukimui lankomuose
objektuose

2.

2018-05-31

Administracija,
muziejininkė-specialistė

Dalyvauti Lietuvos
tautodailės sąjungos Šiaulių
skyriaus valdybos posėdyje

Šiauliai

0

Svarstytos naujų narių
priėmimo galimybės

3.

2018-06-14 2018-06-17

Administracija

Dalyvauti tarptautiniame
giminingų miestų
festivalyje

Lenkija (Koninas)

133

Įgytos žinios ir kultūrinė
patirtis pritaikytos darbe

4.

2018-08-22

Muziejininkas-specialistas,
muziejaus darbininkas

Parodos parvežimas iš
Savicko dailės mokyklos

Vilnius

0

Parvežta nauja paroda

5.

2018-09-24 2018-09-26

Muziejininkai-specialistai

Dalyvauti LMA seminare
,,Muziejaus vertybių
sklaida“

Vilnius

68

Įgyta naujų žinių ekspozicijų,
parodų ir edukacinių
programų rengime

6.

2018-09-24

Administracija

Parodos nuvežimas į
Savicko dailės mokyklą

Vilnius

0

Grąžinta eksponuota paroda

7.

2018-10-03 2018-10-05

Administracija

Dalyvauti LMA seminare
,,Muziejų strateginis
valdymas, veiklos teisiniai
aspektai ir muziejų
prieinamumas“

Palanga

35

Įgytos naujos žinios
padedančios didinti
muziejaus teikiamų paslaugų
pasiūlą ir kokybę

8.

2018-11-08

Administracija,
muziejininkė-specialistė

Dalyvauti EKGT
Aukštaitijos regiono etninės
globos tarybos posėdyje

Švenčionys

0

Įgytos naujos žinios etninės
kultūros srityje

9.

2018-11-21 2018-11-22

Administracija,
muziejininkė-specialistė

Dalyvauti metiniame
Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvado
seminare

Molėtų r. (Giraičiai)

0

Įgytos naujos žinios ir
susipažinta su kaimyninių
šalių praktika

10.

2018-11-21

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti Joniškio r. ir
Panevėžio miesto
suaugusiųjų švietėjų
apskrito stalo diskusijoje
,,Lietuva mokosi: iš
praeities į ateitį“

Panevėžys

0

Įgyta naujos patirties ir žinių

11.

2018-11-22

Muziejininkė-specialistė

Tautodailininkų parodos
nuvežimas į Lietuvos aklųjų
bibliotekos Šiaulių filialą

Šiauliai

0

Nuvežta nauja
tautodailininkų paroda

12.

2018-11-26 2018-11-28

Administracija

Dalyvauti LMA seminare
,,Muziejaus lankytojų
poreikių tyrimai ir
aptarnavimo kultūra“

Vilnius

62

Įgyta naujos patirties ir žinių
lankytojų poreikiams ir
aptarnavimo kultūrai
įgyvendinti

13.

2018-12-04

Administracija

Dalyvauti LMA posėdyje

Vilnius

0

Aptarti klausimai dėl
dalyvavimo Vilniaus Knygų
mugėje ir jos
organizuojamuose
renginiuose

14.

2018-12-14

Muziejininkas-specialistas

Dalyvauti Šiaulių apskrities
regioninės kultūros tarybos
posėdyje

Pakruojis

0

Aptarti tolygios kultūrinės
raidos įgyvendinimo
regionuose programos
paraiškų vertinimai

