
Gyvenimo ir veiklos aprašymas (CV) 

 

1.        Pavardė: VAITKEVIČIENĖ 

2.        Vardas: ILONA 

3.        Gimimo data:  1966-05-01  

4.        Tautybė: lietuvė 

5.        Šeimyninė padėtis: išsiskyrusi 

6.        Išsilavinimas: aukštasis universitetinis 

 

Institucija 

[data nuo - data iki] 

 

Įgytas laipsnis arba diplomas (-ai): 

1984 –  1988 –  Vilniaus pedagoginis institutas 

2000   –  2004 –  Utenos kolegija 

2006  – 2008 –  Vilniaus pedagoginis universitetas 

Istorijos studijos 

Socialinio darbuotojo diplomas 

Edukologijos bakalauro diplomas 

 

7.  Kalbiniai įgūdţiai:   nurodykite lygį nuo 1 iki 5 (1 – puikus, 5 - elementarus) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

Lietuvių 1 1 1 

Rusų 1 1 1 

Vokiečių 4 4 5 

 

8. Specifinė darbo konkrečiame regione patirtis: 

Šalis Data nuo - data iki 

Lietuva nuo 1989  metų 

      

9. Profesinė veikla: 

Data nuo - data iki Vieta Organizacija Pareigos 

1989-04-12 Zarasai Zarasų krašto muziejus Muziejininkė 

Nuo 2010-04-01 iki 

dabar 

Zarasai Zarasų krašto muziejus Direktorė 

 

10. Kontaktiniai telefonai: (8 385) 52596 

11. Narystė organizacijose: nuo 2003 m. – Zarasų rajono kultūros ir meno bendrijos valdybos narė; 

nuo   2008 m. – Zarasų krašto liaudies meno draugijos ,,Marga klėtis" valdybos narė; nuo 2008 m. 

iki 2010 m. – Zarasų rajono  Etninės kultūros globos visuomeninės  tarybos pirmininkės 

pavaduotoja.   

12. Kiti įgūdţiai:  darbas kompiuteriu. 

13. Darbo organizacijoje metų skaičius: 28 m.  

14. Parengti ir įgyvendinti projektai: 

1. Kalbininko Kazimiero Būgos 125-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Muziejuje surengta I-oji 

mokslinė konferencija ir paroda (Kultūros ir sporto rėmimo fondas, 1000 Lt,  2004 m.). 

2. Fotodokumentinė paroda ,,Zarasų miesto istorija fotografijose ir dokumentuose nuo 19 a. pr. iki 

1940 m.” Pagaminti specialūs parodos plakatai. Paroda kilnojama (Kultūros ir sporto rėmimo 

fondas, 4000 Lt,  2005 m.). 

3. Mokymai ,,Stiklo ir keramikos dirbinių meninis apipavidalinimas”. Mokymuose dalyvavo 

pedagogai, kultūros darbuotojai, pensininkai. Surengtos parodos Zarasuose ir Visagine (Ignalinos 

AE regiono plėtros agentūra, Zarasų r. savivaldybės administracija, 3500 Lt, 2005 m.). 

4. Mokslinė konferencija ,,Zarasams 500”. Konferencijoje dalyvavę istorikai, archeologai ir 

kraštotyrininkai apţvelgė svarbiausius miesto istorijos įvykius (Zarasų rajono savivaldybės 

administracija, 2160 Lt, 2005 m.). 
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5. Utenos apskrities tautodailininkų mugė. Zarasuose įvyko Ţolinės mugė, kurioje dalyvavo 

amatininkai, tautodailininkai, kulinarinio paveldo puoselėtojai iš Utenos apskrities (Utenos 

apskrities viršininko administracija, 800 Lt, 2006 m.). 

6. Seminaras ,,Patirtis ir perspektyvos”. Utenos apskrities muziejų darbuotojai aptarė edukacinės 

veiklos perspektyvas, muziejų sociokultūrinį statusą bendruomenėje, programų įvairioms tikslinėms 

grupėms rengimą, etninės kultūros integravimą į ugdymą ir kitus klausimus (Utenos apskrities 

viršininko administracija, 800 Lt, 2006 m.). 

7. Edukacinė programa ,,Prabilę ţaislai”. Paţintis su liaudies menininkės Stasės Samulevičienės 

kūryba ir jos įprasminimas vaikų kūryboje (Kultūros ir sporto rėmimo fondas, 1500 Lt, 2006 m.). 

8. Mokymai pensininkams ir neįgaliesiems ,,Vitraţinės tapybos paslaptys”. Uţsiėmimuose 

dalyvavo 30 Lietuvos ţmonių su negalia sąjungos Zarasų skyriaus narių. Surengta neįgaliųjų 

kūrybos darbų paroda Zarasuose (Ignalinos AE regiono plėtros agentūra, 3850 Lt, 2006 m.). 

9. Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektas ,,Laiko ţenklai". Fotografijos uţsiėmimai 

gimnazistams. Surengta paroda ,,Laiko ţenklai Zarasų architektūroje“ (Kultūros ir sporto rėmimo 

fondas, 2800 Lt, 2006 m.). 

10. ,,Paţinau, išmokau ir saugosiu". Tai pilietinio ir tautinio ugdymo projektas, kurio vykdymo 

metu  Zarasų miesto vaikai ir jaunimas dalyvavo audimo bei medţio droţybos mokymuose; vyko 

respublikinis kraštotyros darbų konkursas ,,Paţįstu liaudies menininką" (Lietuvos jaunimo turizmo 

centras (prie ŠMM), 3000 Lt, 2007 m.). 

11. ,,Lietuvos medinės sakralinės architektūros kelias: keturi metų laikai XVII a. Stelmuţės dvare". 

Tai šviečiamasis kultūros paveldo projektas, kurio tikslas – populiarinti Stelmuţės kultūrinį 

paveldą, įtraukiant vaikus ir jaunimą į švietėjišką paţintinę veiklą ir rengiant dvaro sodybvietėje 

kultūrinius renginius (Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarijos, 10000 Lt, 2007 m.). 

12. Tarptautinė kraštotyrinė vasaros stovykla ,,Atrandu praeities miestą" – vaikų ir jaunimo 

kultūrinės edukacijos projektas, kurio tikslas puoselėti ir plėtoti svarbių etninės kultūros paveldo 

objektų – krašto istorijos, kalbos, tautosakos, etnografijos, archeologijos – paţinimą, aplinkos kaip 

visumos tyrimą bei globą; ugdyti tyrėjus – jaunuosius kraštotyrininkus; ugdyti jaunimo istorinę 

atmintį, skatinti jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą su tautiečiais, gyvenančiais Latvijoje 

(Kultūros ministerija, Zarasų rajono savivaldybės administracija, Bendradarbiaujantys Nyderlandų 

fondai Centrinei ir Rytų Europai, 5000 Lt, 2007 m.). 

13. Regioninė tautodailės paroda ,,Aukso vainikas“. Zarasuose pirmą kartą surengta regioninė 

,,Aukso vainiko“ paroda, išleistas katalogas (Utenos apskrities viršininko administracija, 10000 Lt, 

2008 m.). 

14. Fotoalbumo ,,Stelmuţės kultūrinis paveldas fotografijoje: medinė sakralinė architektūra ir 

skulptūra“ leidyba (Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 7000 Lt, 2008 m.). 

15. ,,Medinės sakralinės architektūros kelias Zarasų krašte“. Kelionės sakraliniu maršrutu, 

aplankant medinės sakralinės architektūros objektus (Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija 

prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos,7000 Lt, 2008 m.). 

16. ,,Šv. Petrinės Stelmuţėje“. Stelmuţės XVII a. dvaro sodybvietėje įvyko 2-oji Petrinių šventė 

(Zarasų rajono  savivaldybės administracija, 1000 Lt, 2008 m.). 

17. ,,Amatų mokymai“. Mokinių grupė iš ,,Ąţuolo“ gimnazijos ir P. Širvio pagrindinės mokyklos 

išmoko austi rinktines juostas, droţti kuporiukus (Zarasų rajono savivaldybės administracija, 1200 

Lt, 2008 m.). 

18. ,,Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai“ – išleista knyga ,,Zarasų krašto gyvieji tradiciniai 

amatai. 1 dalis: audimas ir medţio droţyba“ (Kultūros rėmimo fondas, 8000 Lt, 2009 m.). 

19. Etninės kultūros projektas ,,Zarasų krašto tradicinės kultūros gyvastis“ – etninės kultūros sąvado 

parengimo darbai, informacijos muziejaus internetinėje svetainėje atnaujinimas (Kultūros  

ministerija, 2000 Lt, 2009 m .). 

20. Edukacijos projektas ,,Zarasų krašto dvarai Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ – gimnazistų ir 

profesionalių menininkų fotografijų paroda, parodos katalogas ,,Zarasų krašto dvarai“ (Kultūros 

rėmimo fondas, 5000 Lt, 2009 m.). 
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21. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas ,,Gyvieji amatai Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ 

(Zarasų rajono savivaldybės administracija, 450 Lt, 2009 m.). 

22. Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektas ,,Petrinių šventė XVII a. Stelmuţės dvaro 

sodybvietėje“ – surengta trečioji Petrinių šventė (Zarasų rajono savivaldybės administracija, 1000 

Lt, 2009 m.). 

23. Nekilnojamojo kultūros paveldo paţinimo sklaidos ir atgaivinimo programos projektas ,,Ţydų 

istorija ir kultūra Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ – surengtas seminaras, demonstruotas filmas 

,,Susitikimai“, atidaryta paroda ,,Zarasų krašto ţydai istorijos verpetuose“, įvyko klezmerių muzios 

koncertas (Kultūros paveldo departamentas, 2000 Lt, 2009 m.). 

24. Knyga ,,Zarasų krašto gyvieji tradiciniai amatai. II dalis“ (Kultūros rėmimo fondas prie LR 

kultūros ministerijos, 13,0 tūkst.  Lt, 2010 m.). 

25. Leidinys ,,Zarasų krašto dvarai“ (parengiamieji darbai) (Kultūros rėmimo fondas prie LR 

kultūros ministerijos, 5,0 tūkst., 2010 m.). 

26. ,,Zarasų krašto dvarai: istorija ir dabartis“ (Kultūros paveldo departamentas prie LR kultūros 

ministerijos, 4,0 tūkst. Lt., 2010 m.). 

27. ,,Ašaros sidabro suţvilgo Vorkutoj...“ (Zarasų rajono savivaldybės administracija – 2,5 tūkst. 

Lt., JAV lietuvių bendruomenė, 2,5 tūkst. Lt., 2010 m.). 

28. ,,Sakralinio meno saugojimas: konservavimas ir restauravimas Zarasų krašto muziejuje” 

(Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos, 4,0 tūkst. Lt., 2011 m.). 

29. ,,Zarasų krašto sakralinių skulptūrų katalogas“ (parengiamieji darbai) (Kultūros rėmimo fondas 

prie LR kultūros ministerijos, 5,0 tūkst. Lt., 2011 m.). 

30. ,,Laiko ţenklai Zarasų krašto medinėje architektūroje“ (Kultūros paveldo departamentas prie LR 

kultūros ministerijos, 5,5 tūkst. Lt., 2011 m.). 

31. Knygos ,,Zarasų krašto dvarai“ leidyba (Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos, 

Zarasų rajono savivaldybės administracija, 12,0 tūkst. Lt., 2011 m.).   

32. Fotoalbumo ,,Zarasų miesto ir apylinkių senoji architektūra“ leidyba (Kultūros paveldo 

departamentas prie LR kultūros ministerijos, 15,0 tūkst. Lt., 2011 m.). 

33. Edukacinė programa ,,Atviri kūrybai, paţinimui ir bendravimui“ (Zarasų rajono savivaldybės 

administracija, 2,0 tūkst. Lt., 2011 m.). 

34. Skulptorių pleneras ,,Sėlių praeitis” (Kultūros rėmimo fondas prie LR kultūros ministerijos, 7,0 

tūkst. Lt., 2012 m.). 

35. ,,Zarasų krašto muziejinių vertybių išsaugojimas“ (LR Kultūros ministerija – 7,0 tūkst. Lt., 2012 

m.). 

36. ,,Zarasai senose fotografijose“ (Kultūros rėmimo fondas prie LR Kultūros ministerijos – 7,0 

tūkst., 2012 m.). 

37. Katalogo ,,Zarasų krašto muziejaus rinkiniai: Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra“ leidyba 

(Kultūros rėmimo fondas prie LR Kultūros ministerijos – 8,0 tūkst., 2012 m.).   

38. Zarasų rajono fotografų pleneras (Zarasų rajono savivaldybės administracija – 2,5 tūkst. Lt. 

2012 m.). 

39. Tarptautinis skulptorių pleneras, skirtas 1863 m. sukilimui atminti (Kultūros rėmimo fondas prie 

LR kultūros ministerijos, 15,0 tūkst. Lt., 2013 m.). 

40. Ekspozicijos ,,Stelmuţės XVII a. dvaro istorija“ įrengimas - Muziejų ekspozicijų atnaujinimo 

bei pritaikymo vaikams ir jaunimui projektas (LR Kultūros ministerija – 45,0 tūkst. Lt., 2013 m.). 

41.„Ţydų kultūros kelias (vaizduojamieji menai): Yjaguda Penas ir jo garsūs mokiniai“– Kultūros 

kelius ir kultūrinį turizmą skatinantis projektas (LR Kultūros ministerija – 40,0 tūkst. Lt., 2013 m.). 

42. ,,Zarasų krašto ţydų istorijos ir kultūros keliais” (Kultūros paveldo departamentas prie LR 

Kultūros ministerijos – 3,0 tūkst. Lt., 2013 m.).  

43. ,,Stelmuţės baţnytinio meno muziejaus vertybių išsaugojimas“ – Muziejinių vertybių 

restauravimo ir prevencinio konservavimo projektas (LR Kultūros ministerija – 2,9 tūkst. Lt., 2013 

m.). 

44. ,,Stelmuţė laiko rate” – Muziejinės veiklos projektas (LR Kultūros ministerija – 5,5 tūkst. Lt., 

2013 m.). 
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45. ,,Sakralinio liaudies meno išsaugojimas” – Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio 

konservavimo projektas (Lietuvos kultūros taryba – 5,5 tūkst. Lt., 2014 m.). 

46. ,,Ekspozicija ,,Pro Novoaleksandrovską (Zarasus) senuoju pašto traktu” – Kultūros edukacijos 

projektas (Lietuvos kultūros taryba – 20 tūkst. Lt., 2014 m.). 

47. ,,Edukacinė paroda, skirta Y. Peno 160-osioms gimimo metinėms” – Muziejinės veiklos 

projektas (Lietuvos kultūros taryba – 20 tūkst. Lt., 2014 m.). 

48. ,,Ţydų kultūros kelias (atradimai): kraštietis Antonas Brodovskis” – Kultūros regionuose 

projektas (Lietuvos kultūros taryba – 12 tūkst. Lt., 2014 m.). 

49. ,,Ţydų kultūros kelias (Lietuva – Latvija – Baltarusija)” – Tarpsritinis projektas (Lietuvos 

kultūros taryba – 5 tūkst. Eur, 2015 m.). 

50. ,,Istorija akmenyje: Aukštaitijos legendos” – Etninės kultūros ir tautodailės projektas (Lietuvos 

kultūros taryba – 2 tūkst. Eur, 2015 m.). 

51. ,,Rytų Aukštaitijos sakralinė skulptūra” – Kultūros paveldo projektas (Lietuvos kultūros taryba 

– 7,9 tūkst. Eur, 2015 m.). 

52. ,,Ţydų kultūros kelias (sugrįţimai): kolekcionierius Antonas Brodovskis” – Muziejinės veiklos 

projektas (Lietuvos kultūros taryba – 8 tūkst. Eur, 2015 m.). 

53. ,,Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės istorijos keliais” – Tarpsritinis projektas (Lietuvos 

kultūros taryba – 5 tūkst. Eur, 2015 m.). 

54. ,,Sakralinio liaudies meno išsaugojimas ir sklaida” – Atminties institucijose saugomų 

kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo projektas (Lietuvos kultūros taryba – 

2,3 tūkst. Eur, 2016 m.). 

55. ,,V-asis tarptautinis skulptorių pleneras "Istorija akmenyje: Baltų kultūros ţenklai ir simboliai" 

– Etninė kultūra ir tautodailės projektas (Lietuvos kultūros taryba – 3,0 tūkst. Eur, 2016 m.). 

56.  ,,Ţydų kultūros kelias: Zarasų krašto ţydų kultūros paveldo sktualizavimas” – Nekilnojamojo 

kultūros paveldo paţinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektas (Kultūros paveldo 

departamentas – 1,2 tūkst. Eur, 2016 m.). 

57. ,,Baltų kultūros ţenklai: dabartis ir rytdiena” – Informacijos sklaida, tarptautinio 

bendradarbiavimo ir Nacionalinių kultūros kelių projektas (Kultūros paveldas) (Lietuvos kultūros 

taryba – 4,9 tūkst. Eur, 2016 m.). 

58. ,,Penas ir jo mokiniai” – Informacijos sklaida, tarptautinio bendradarbiavimo ir Nacionalinių 

kultūros kelių projektas (Kultūros paveldas) (Lietuvos kultūros taryba – 7,8 tūkst. Eur, 2017 m.). 
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2000 m. - mokymai ekonominei ir socialinei sanglaudai: PHARE 2000  EKONOMINĖS IR 

SOCIALINĖS SANGLAUDOS INICIATYVA UTENOS TIKSLINIAME REGIONE, lt0009-03-

H-02-2" (paţymėjimo Nr.087); 

 - Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro (LKDTC) tęstinio kvalifikacijos kėlimo kursai. 

,,Informacija interneto erdvėje" (paţymėjimo Nr.2594). 

2002 m. - LKDTC seminaras ,,Muziejų edukacinės programos" Europos kultūros programų centro  

seminaras  ,,ES programa ,,Kultūra 2000" ir kitos kultūros finansavimo galimybės iš ES fondų" 

(paţymėjimo Nr.1813). 

2005 m.  - LKDTC seminaras ,,Kultūros įstaigų ryšiai su visuomene" (paţymėjimo Nr.190). 

2006 m. - Zarasų švietimo centro seminaras ,,Savęs paţinimas, krizės ir jų įveikimo strategijos" 

(paţymėjimo Nr.K–1184);   

- seminaras ,,Etnokultūrinis švietimas" (paţymėjimo Nr.1737); 

- LKDTC  seminaras ,,Ţmogiškųjų išteklių valdymas kultūros organizacijoje" (paţymėjimo Nr. 

2745); 

- LKDTC  seminaras ,,Kūrybinis ir analitinis mąstymas" (paţymėjimo Nr.3228). 

2007 m. - LKDTC seminaras ,,Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţių tobulinimas" (paţymėjimo 

Nr.747); 

- Daugpilio (Latvijos Respublika) kraštotyros ir dailės muziejaus tarptautinis seminaras ,,Muziejaus 

ryšių su visuomene stiprinimas. Švietėjiškos veiklos formų įvairovė"; 

- Zarasų švietimo centro tarptautinis seminaras ,,Gerosios patirties sklaida socialiniame darbe"; 

- VšĮ ,,Informacinių technologijų institutas", mokymai (Europos kompiuterio vartotojo paţymėjimo 

Nr. 019033 - ,,ECDL Start. ECDL pradmenų paţymėjimas"; 

- Vilniaus Ţirmūnų darbo rinkos centras, mokymai (darbo rinkos profesinio mokymo modulio 

baigimo paţymėjimas Nr. 1628); 

- LKDTC tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Jaunimo neformalusis ugdymas kultūros 

įstaigoje“ (paţymėjimo Nr. 3585); 
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-  Lietuvos dailės muziejaus Meno paţinimo centro seminaras ,,Vaikų ir jaunimo kultūrinė 

edukacija - Mokykla – Muziejus“ (paţymėjimas Nr. K-3378). 

2008 m. -  LKDTC tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Kultūros įstaigos įvaizdţio kūrimas ir 

viešosios nuomonės vadyba“ (paţymėjimo Nr. ); 

- Zarasų švietimo centro seminaras ,,Salako praeitis istorijos šaltiniuose ir naujausiuose tyrimuose“ 

(paţymėjimo Nr.K-5258).  

- LKDTC tęstinio kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Kultūros įstaigos veikla ir įvaizdis“ 

(paţymėjimo Nr.1563). 

2010 m. -  VšĮ ,,Audanta“, „Projektų valdymo metodologija ir praktika“, (paţymėjimo Nr. AUD-

112); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Valstybės valdymas ir kova su korupcija“, (paţymėjimo Nr. AUD – 88); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Sprendimų priėmimas“, (paţymėjimo Nr. AUD – 125); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Viešojo sektoriaus apskaitos standartai“, (paţymėjimo Nr. AUD - 173); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Įstaigos dokumentų valdymas", (paţymėjimo Nr.   AUD – 416); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Sutarčių teisės pagrindai“, (paţymėjimo Nr. AUD - 487); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas“, (paţ. Nr. AUD - 587); 

-   VšĮ ,,Audanta“, ,,Viešųjų pirkimų organizavimas, pirkimo sutarčių sudarymas bei jų 

administravimas“, (paţymėjimo Nr. AUD – 596); 

-    LKDTC ,,Dalykinis bendravimas“, (paţymėjimo Nr. Pc - 1154). 

  2011 m. -  Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ,,A ir B klasės išmokų deklaravimo     

    ypatumai. Aktualūs mokesčių įstatymų pakeitimai nuo 2011 metų”. Zarasai, sausio 20 d.; 

- LKDTC (Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras), ,,Strateginis kultūros įstaigų veiklos 

planavimas”. Vilnius, balandţio 4 – 5 d., Pc – 417; 

- Tarptautinių kultūros programų centras Lietuvoje, ,,ES programos ,,Europa piliečiams” teikiamos 

galimybės tarptautiniams atminties įamţinimo projektams”. Vilnius, geguţės 9 d.;  

 - Kultūros kontaktų biuras Lietuvoje, ,,Nuo idėjos iki sėkmingo darbo drauge”. Vilnius, birţelio 17 

d; 

 - Druskininkų švietimo centras, ,,Kultūrinių paslaugų plėtra kurortuose ir kurortinėse zonose”. 

Druskininkai, rugsėjo 15 – 18 d., SP – 250; 

 - Zarasų rajono savivaldybės administracija, „Europos piliečių ryšių stiprinimas kultūrinio turizmo 

priemonėmis: paţinimo, dialogo ir lygių galimybių skatinimas susigiminiavusių miestų partnerių 

tinkle” (,,Miestai ir jų kultūrinis turizmas”). Zarasai, spalio 14 d.; 

 - Zarasų rajono savivaldybės administracija, „Europos piliečių ryšių stiprinimas kultūrinio turizmo 

priemonėmis: paţinimo, dialogo ir lygių galimybių skatinimas susigiminiavusių miestų partnerių 

tinkle” (,,2012 – 2014 metų tarptautinio bendradarbiavimo bei rinkodaros planai”). Zarasai, spalio 

16 d.; 

 - LMA (Lietuvos muziejų asociacija), ,,Kaip pasiekti maksimalaus efekto, skleidţiant informaciją 

apie muziejuose suskaitmenintus kultūros paveldo objektus internete?”, ,,Kaip minimaliomis 

sąnaudomis pagerinti muziejų veiklos ir skaitmeninto kultūros paveldo pristatymą visuomenei 

internete?”. Vilnius, spalio 20 d.; 

- Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, 

,,Muziejinių eksponatų skenavimo specifika”. Vilnius, lapkričio 8 d.; 

- Tarptautinių kultūros programų centras, programos ,,Europa piliečiams” biuras Lietuvoje, 

,,Mokymai ,,Bendradarbiavimo gebėjimai įgyvendinant tarptautinius projektus”. Trakai, gruodţio 

20 – 21 dienomis. 

 

2012 m. - Zarasų švietimo centras, seminaras ,,Profesinis perdegimas arba išsekimas: iš kur 

pasisemti jėgų?“. Zarasai, birţelio 7 d., paţymėjimo Nr. K–413; 

-  Valstybinis turizmo departamentas, liepos 25 d., antros kategorijos gido paţymėjimo Nr. 013089; 

- Zarasų švietimo centras, seminaras ,,Kultūra kaip regiono plėtros variklis?: kultūrinių paslaugų 

inovacijos kurortuose ir kurortinėse teritorijose“ (sudėtinė mokymų ,,Kultūrinės inovacijos regiono 
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plėtrai: paslaugų kokybė, kūrybinga rinkodara, kultūrinė įvairovė ir prieinamumo principai“ dalis). 

Zarasai, rugsėjo 26–28 d., paţymėjimo Nr. K–537;  

- Zarasų švietimo centras, seminaras ,,Kūrybingumas kultūroje: inovatyvioji rinkodara“ (sudėtinė 

mokymų ,,Kultūrinės inovacijos regiono plėtrai: paslaugų kokybė, kūrybinga rinkodara, kultūrinė 

įvairovė ir prieinamumo principai“ dalis). Zarasai, spalio 3–5 d., paţymėjimo Nr. K–579; 

- Savivaldybių muziejų bendrija, seminaras ,,Keliaujanti muziejininkų mokykla: Viešasis 

kalbėjimas. Darbas su nerimu. Kalbos turinio kūrimas“, Arklio muziejus, Niūronių kaimas, 

Anykščių rajonas, spalio 22 d.; 

- Savivaldybių muziejų bendrija, seminaras ,,Keliaujanti muziejininkų mokykla: Savivaldybių 

muziejų veiklos analizė. Lankytojų poreikių analizė. Muziejų rinkiniai“, Arklio muziejus, Niūronių 

kaimas, Anykščių rajonas, lapkričio 12 d.; 

- Zarasų rajono savivaldybės administracija, konferencija ,,Regionų kultūros programa 2012–2020 

m.: kultūrinė įvairovė ir prieinamumo principai“. Zarasai, lapkričio 20 d.;   

- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ,,Europos Tarybos Kultūros keliai – 

patirtys ir galimybės“. Vilnius, gruodţio 6 d.; 

- Tarptautinių kultūros programų centras, programos ,,Europa piliečiams” biuras Lietuvoje, ,,ES 

programos „Europa piliečiams“ teikiamos galimybės“. Vilnius, gruodţio 7 d. 

2013 m. –  Zarasų švietimo centras, seminaras ,,Muziejaus ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimas“, 

balandţio 17 d., 6 val., (paţymėjimas Nr. K-156); 

- GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių programos projekto seminaras „This us - our place; our 

culture!” (angl. “Tai mes – mūsų kultūra, mūsų vieta!”), rugsėjo 9-14 d., Mančesterio (Jungtinė 

karalystė) muziejaus išduotas sertifikatas; 

- Utenos A. ir M. Miškinių viešosios biblioteka, projekto ,,Utenos regiono (apskrities) kultūros 

darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai stiprinti didinimas“ II-oji dalies 

kursas ,,Tarpkultūrinė komunikacija“, rugsėjo 26 – 27 d., 24 val., išduotas paţymėjimas; 

- Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 8 val. trukmės civilinės saugos mokymo kursai 

pagal ūkio subjektų, įstaigų, kuriose nuolat ar laikinai būna ţmonių, vadovų mokymo programą, 

lapkričio 7 d. (paţymėjimas Nr. 0769). 

2014 m. - UAB ,,Juridicum“, 6 akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Darbo kodekso 

pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2014 m.“, birţelio 26 d. (paţymėjimas Nr. 8449). 

 

 

17. Kita svarbi informacija: 

   Nuo 1998 m. rengia edukacines programas: ,,Lino kelias", ,,Duonelės kelias",  ,,Valstiečio 

buitis", ,,Atrask ir apibūdink“. 

  1998 – 2004 m. parengė apie 30 teminių darbų istorine tematika:  ,,Tautinės maţumos Zarasų 

krašte“, ,,Medicina Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Policija Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Religija 

Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Inţinierija Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Imbrado kaimo istorija“, 

,,Bankas Zarasų krašte“,  ,,Švietimas Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Visuomeninės organizacijos 

Zarasų krašte Nepriklausomos Lietuvos metais“, ,,Paštas Zarasų krašte iki 1940 m.“, ,,Imbrado 

dvarininkas Aleksandras Mohlis“, ,,Liaudies menininkė Stasė Samulevičienė“ ir kt.  

 2000 m. parengė lankstinukus: ,,Stelmuţė“, ,,Kalbininkas Kazimieras Būga“, ,,Zarasų krašto 

muziejus“, knygelę ,,Zarasų krašto muziejus“. 

 2007 m. gavo Utenos apskrities viršininko padėką ,,uţ Lietuvos tūkstantmečio programos 

šviečiamojo kultūros paveldo projekto ,,Lietuvos medinės sakralinės architektūros kelias: keturi 

metų laikai XVII a. Stelmuţės dvare" parengimą ir įgyvendinimą bei sėkmingą darbą, rengiant 

etninės kultūros edukacines programas vaikams ir jaunimui".  

   2008 m.:  

- sudarė Utenos regioninės tautodailės parodos katalogą ,,Aukso vainikas“. 
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- vadovavo projektui „Menas netikėtose erdvėse“ (sudėtinė Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos projekto „Kultūra kaip gyvas vanduo“ („Zarasai - Lietuvos kultūros sostinė 2008“) 

dalis). 

- sudarė fotoalbumą ,,Stelmuţės kultūrinis paveldas fotografijoje: XVII a. medinė sakralinė 

architektūra ir skulptūra“. 

- dalyvavo (rinko informaciją ir parengė tekstą apie nykstančius amatus Zarasų rajone) leidţiant 

knygą ,,Nykstantys amatai Utenos apskrityje“.  

 2009 m.: 

- parengė praktines uţduotis edukacinėms programoms: ,,Atrask ir apibūdink" (4–12 kl.) - 

etnografijos ir istorijos paţinimas; ,,Kas naudojama buityje?“ (3–7 kl.) - etnografijos paţinimas; 

,,Kas naudojama linininkystėje?“ (3–7 kl.) - etnografijos paţinimas; ,,Piešiu ąsotį“ (1–5 kl.) - 

etnografijos paţinimas; Kryţiaţodis ,,Paţinkime gimtąjį kraštą“ (10-12 kl.) – istorijos ir gamtos 

paţinimas. 

 2011 m.: dalyvavo konferencijose, Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) susirinkimuose: 

- Istorikų konferencija „Lietuva kelyje į tarptautinį pripaţinimą“ (Lietuvos Respublikos Seimas, 

Vilnius, vasario 11 d.);. 

- Tarptautinė konferencija „SSRS ir Vokietijos karo pradţia Baltijos šalyse 1941 metais“, skirta 

Laisvės gynimo ir didţiųjų netekčių atminimo metams bei totalitarinių reţimų karo, okupacijų ir 

teroro aukoms paminėti (Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, birţelio 29 –30 d.); 

- Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos narių susirinkimas, kurio darbotvarkėje, be 

Švietimo sekcijos veiklos aptarimo ir 2011–ųjų veiklos plano sudarymo, įvyko paţintis su 

Baţnytinio paveldo muziejaus edukacinėmis programomis ir Lietuvos banko Pinigų muziejumi 

(Baţnytinio paveldo muziejus, Vilnius, vasario 25 d.). 

 2011 m. suorganizavo: 

- Zarasų krašto tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo puoselėtojų dalyvavimą renginyje 

,,Aukštaitijos dienos“ (Vilnius, kovo 4 –  6 d.); 

- Zarasų krašto tautodailininkų darbų pristatymą I-oje respublikinėje konkursinėje parodoje ,,Iš 

Dţiugo sakmių“ (Telšiai, balandţio 1 –  21 d.);  

- Zarasų rajono savivaldybės kiemelį, kuriame prisistatė mūsų krašto tradiciniai amatininkai, 

tautodailininkai, kulinarinio paveldo puoselėtojai, folkloro kolektyvai (Panevėţio miesto šventė 

,,Aukštaičių suktinis“, rugsėjo 3 d.); 

- Zarasų krašto tautodailininkų darbų pristatymą Utenos apskrities konkursinėje liaudies meno 

parodoje ,,Aukso vainikas“ (Vytauto Valiušio muziejus, Leliūnų k., Utenos r., rugsėjo 20 d. – spalio 

19 d.). 

 2012 m. suorganizavo: 

- Respublikinėje tautodailės konkursinėje parodoje ,,Tu, jo numylėta Tėvyne!“, skirtoje poeto 

Maironio 15–osioms gimimo metinėms, pristatymą Danguolės Ţilėnienės, Onutės Šukštulienės 

(primityvioji tapyba) ir tautodailininkės Vilijos Visockienės (karpiniai) kūrybos darbų (Raseinių 

krašto muziejus, rugsėjo 1–29 d.); 

- XVII respublikinėje konkursinėje medţio droţėjų parodoje Liongino Šepkos premijai laimėti 

pristatymą zarasiškio Raimundo Pupeikio kūrybos darbų (Rokiškio krašto muziejus, rugsėjo 15 d. – 

spalio 26 d.); 

- Regioninėje konkursinėje liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas“ pristatymą tautodailininkės 

Adelės Tumėnienės (audimas), Danguolės Ţilėnienės ir Onutės Šukštulienės (primityvioji tapyba), 

Virginijos Kazancevienės (margučiai, uţėmė III-iąją vietą  ir pelnė laureatės vardą), 

tautodailininkės Marytės Doroginos (augalinės kompozicijos), tautodailininkės Vilijos Visockienės 

(karpiniai) kūrybos darbų (Alantos dvaro muziejus, Molėtų rajonas, lapkričio 12 d. – 2013 m. 

sausio 7 d.);  

- Respublikiniame primityviosios tapybos konkurse Monikos Bičiūnienės premijai laimėti 

pristatymą dusetiškės Angelės Braknienės kūrybos darbų (Lietuvos nacionalinis muziejus, gruodţio 

4 d. – 2013 m. sausio 18 d.). 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7740&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7740&p_k=1

