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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTANO MONČIO NAMŲ - MUZIEJAUS  
2021         M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių 

skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir 

priimti sprendimai) 

2 muziejaus meno 

tarybos posėdžiai: 

Tarybos darbo 

reglamente nustatyti 

klausimai 

 

2 muziejaus meno tarybos posėdžiai:  

2021-02-19: 

1. Dėl įstaigos  meno projektų gairių; 

2. Dėl muziejaus planuojamų renginių 2020-2021 m.. 

aptarimo. 

2021 -05-05: 

      1. Dėl A. Mončio 100-čio programos veiklų plano 

dealizavimo. 

      2. Dėl muziejaus darbo organizavimo, lankytojų saugaus 

aptarnavimo reikalavimų pandemijos metu aptarimo. 

L.B. Turauskaitė, 

Muziejaus meno 

taryba 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Peržiūrėti ir koreguoti 

vidaus darbo tvarką 

reguliuojančius 

dokumentus, 

atsižvelgiant į tesės aktų 

pakeitimus; 

 

 

1. 2021 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1 "Dėl sąskaitų plano ir etatų 

sąrašo tvirtinimo; 2. 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 6 Dėl 

darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijos 

epidemiologinės situacijos (COVID-19) metu"; 3. 2021 m. kovo 

17 d. įsakymas Nr. 8 "Dėl muziejaus lankymo"; 4. 2021 m. kovo 

29 d. įsakymas Nr. 13 "Dė; Gyčio Skudžinsko pareiginės algos 

pastoviosios dalies koeficiento nustatymo " (vadovaujantis LR 

darbo kodekso 139 str. 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto 

savivaldybės tarybos 2020-11-04 sprendimo Nr. T2-217 "Dėl 

Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 

tvirtinimo" 1 punktu, 116.17 papunkčiu, 124 punktu, 

įgyvendindamas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. 

vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-33 "Dėl Palangos miesto 

savivaldybės 2021 m. biudžeto paskirstymo 6 priedą, 

atsižvelgdama į 2021-01-19 LR Kultūros ministerijos 

rekomendacijas"; 5. 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 17 "Dėl 

L.B. Turauskaiitė 
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dokumentų valdymo tvarkos aprašo naujos redakcijos"; 6. 2021 

m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 18 "Dėl profilaktinių tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo VšĮ Antano 

Mončio namuose-muziejuje (vadovaujantis Palangos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. 

įsakymu Nr. A1-1039 "Dėl profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo Palangos miesto 

savivaldybėje); 7. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 22 "Dėl 

darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga 

(koronavirusi onfekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų 

reikalavimų" (vykdant Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos Staskonienės 

2021-12-27 įsakymą Nr. PD28 "Dėl darbuotojų, kurie privalo 

pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 

dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas, sveikatos patikrinimo reikalavimų, įpareigoju 

visus darbuotojus susipažinti pasirašytinai ir vykdyti žemiau 

nurodytus reikalavimus";  8. 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas 

Nr. 23 "Dėl metinės inventorizacijos ir komisijos"; 9.  2021 m. 

gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 24 "Dėl dokumentų valdymo 

tvarkos aprašo naujos redakcijos"; 10. 2021 m. gruodžio 30 d. 

įsakymas Nr. 25 "Dėl Vidaus kontrolės politikos tvirtinimo" 

(vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. 

birželio 29 d. įsakyme Nr. 1K-195 "Dėl Vidaus kontrolės 

įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje" keliamais 

reikalavimais dėl vidaus kontrolės politikos";  11. 2021 m. 

gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 26 "Dėl Lygių galimybių politikos 

ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo"; 12. 2021 m gruodžio 31 d. 

įsakymas Nr. 27 "Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių"; 13. 

2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 28 "Dėl darbo apmokėjimo 

sistemos". 

 
3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos 

ir užsienio organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

1-2 

 

1. 2021 m. liepos 1 d. sutartis su UAB "Meno rinkos 

agentūra". Sutarties dalykas: . Sutarties dalykas yra Meno rinkos 
agentūros renginys – meno kūrinių aukcionas ir aukciono ekspozicija 
Antano Mončio namų – muziejaus parodinėse erdvėse 

L.B. Turauskaitė 
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I. Aukciono ekspozicijos laikas – 2021 m. rugpjūčio 3-8 d. nuo 
11 iki 17 val. Aukciono laikas – rugpjūčio 7 d., 19-21 val. Aukciono 
ekspozicijos įrengimo laikas  – rugpjūčio 3-4 d. Aukciono kūrinių 
išgabenimo ir patalpų atlaisvinimo laikas – rugpjūčio 8 d. 

II. Aukciono ekspozicijos ir Aukciono vieta –  Antano Mončio 
namų-muziejaus I-o aukšto parodinės erdvės.; 

2. Palangos miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimų 
iš valstybės biudžeto dotacijų sutartis 2021-03-08 Nr. 66-K. Sutarties 
dalykas: Šios sutarties dalykas yra Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybės kultūros ir meno 
darbuotojų darbo užmkesčiui padidinti, pervedimas VšĮ Antano 
Mončio namams-muziejui ir lėšų panaudojimas pagal paskirtį. 
Sutarties dalyko įgyvendinimo termino pabaiga - 2121 m. gruodžio 31 
d.; 

3. 2021 m. vasario 26 d. Sutartis dėl biudžeto lėšų naudojimo. 
Sutarties dalykas: Palangos mieso savivaldybės 2021-2023 m. 
strateginio veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės 
tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T2-17, Kultūros programos 
(Nr. 08) priemonių 1.4.3.4.1. "A. Mončio kūrybos populiarinimas" ir 
1.4.3.4.2. "A. Mončio gimimo šimtmečio minėjimo programos 
įgyvendinimas" įgyvendinimas. Sutarties įgyvendinimo terminas iki 
2021 m. gruodžio 23 d.; 

 
4. 2021 m. rugsėjo 27 d. Kūrinio dovanojimo sutartis. Sutarties dalykas: 
1.. Sutarties dalykas. Šia sutartimi dovanojamas meno kūrinys: 

1.1. dovanojamas kūrinys yra paveikslas “Liepsnelės” , kūrinio  požymiai: 

tapyba ant drobės, aliejus, poligraf. dažai, 180 x 135 cm  , sukūrimo metai 

2020. Dovanojamo kūrinio  vertė  yra 1500 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai 

eurų); 

1.2. Dovanos perdavimas. Dovana perduodama šia tvarka: priėmimo-

perdavimo aktas. 

 

5. Sutartis Nr. 21/09-17. Sutarties dalykas: 1. Vykdytojas įsipareigoja (UAB 

"IT turto rinka") Užsakovui (VšĮ Antano Mončio namams-muziejui)  atlikti  

Svetainės (toliau Produkto) www.antanasmoncys.com sukūrimo 

paslaugas; 1.1. Visi reikalavimai šiam dokumentui yra pateikti Sutarties 

Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis; 1.1.2. 

Suteikiamos paslaugos apima: konsultacijas, dizaino sukūrimą, 

programavimo darbus ir kitus darbus ar paslaugas, aprašytus Sutarties 

priede Nr. 1; 

 

6. 2021 m. liepos 30 d. sutartis nr. 21/6956 " Kasos aparatų aptarnavimo 

sutartis"; 
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7.VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus ir UAB "IT turto rinkos" 2021 m. 

gruodžio 16 d. sutartis Nr. 21/12-16. Sutarties dalykas: atlikti į svetainę 

integruotos į www.antanasmoncys.com internetinės parduotuvės (toliau 

Produkto) sukūrimo paslaugas. 

 

8. Antano Mončio (1921-1993) kūrinių perdavimo laikinam saugojimui  

2021 m. lapkričio 11 d. sutartis Nr. 1. Sutartimi Muziejus įsipareigoja 

neatlygintinai perduoti A. Mončio paramos fondui laikinai saugoti ir 

eksponuoti Antano Mončio kūrinius nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki 2022 

m. kovo 27 d. parodoje "Veidai ir dvasios". 

 

2021 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, 

kurio darbotvarkę sudarė klausimai: 

1. 1. Dėl 2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo - 

ataskaita patvirtinta. 

2. Dėl įstaigos 2020 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo - ataskaita 

patvirtinta. 

3. Dėl 2021 metų veiklos  plano tvirtinimo - veiklos planas 

patvirtintas. 

4. Dėl įstaigos 2021-2023 m. strateginio veiklos plano tvirtinimo- 

strateginis planas patvirtintas 
4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Ne mažiau 1 paraiškos 

Lietuvos kultūros tarybai 

1. Projektas "WSPAK -įtampos ir garsai" Lietuvos kultūros 

tarybai - finansavimas skirtas - 5950,00 Eur; (2020 m. rugpjūčio 

20 d. susitarimas dėl 2020 m. vasario 4 d. sutarties Nr. S/KLP-

5(6.229)/2020 pakeitimo). Sutarties dalykas: 1. Projekto 

"WSPAK - įtampos ir garsai" vykdymo dalinis finansavimas 

Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 1.2. Projekto 

įgyvendinimao laikotarpis yra skaidomas į šiuos etapus: 

1.2.2. Antras etapas:  nuo 2021-01-01 iki 2021-08-15; 

 

2. 2021 m. vasario 23 d. Projekto vykdymo dalinio finansavimo 

sutartis Nr. S(PTU2-6(6.95)I 2021. Sutarties dalykas: projekto 

"Sveikinimai ir pasisveikinimai Antano Mončio 100-čiui" 

vykdymo dalinis finansavimas Sutartyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis, projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021-01-01 iki 

2021 m. gruodžio 20 d. 

 

 

 

L.B. Turauskaitė 
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5. Kiti darbai Kreiptis į muziejaus 

dalininką - A. Mončio 

paramos fondą dėl  

finansinio prisidėjimo 

Antano Mončio namai-muziejus susirašinėjimuose su Muziejaus 

dalininku - A. Mončio paramos fondu kreipėsi dėl e-gido 

įgyvendinimo muziejuje, taipogi  2021 m. lapkričio 29 d. 

kreipėsi  dėl A. Mončio paramos fondo prisidėjimo: "Būtų svarbu, 

reikalinga ir kilnu, jeigu 2022 m. Fondo valdyba imtųsi iniciatyvos ir 
įgyvendintų Mončio nuolatinės ekspozicijos pritaikymą neįgaliesiems. ( 
akliesiems ir silpnaregiams) ir keltuvo įrengimas neįgaliesiems. ".  E-
gidą įgyvendinti A. Mončio paramos fondas atsisakė, o į ekspozicijos 
pritaikymą neįgaliesiems (akliesiems ir silpnaregiams) bei keltuvo 
įrengimą A. Mončio muziejui  - muziejaus dalininkas atsakymo 
nepateikė. 

L.B. Turauskaitė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių 

skaičius, svarstyti klausimai) 
1 posėdis. Komisijos 

darbo reglamente 

nustatyti klausimai 

2021-04-18 (nuotolinis) 

1. Dėl eksponatų saugojimo sąlygų – pritarta, kad esamomis 

sąlygomis eksponatų saugojimas neatitinka eksponatų 

saugojimui taikomų reikalavimų; 

2. Dėl eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimo - pritarta, kad 

patalpoms reikalingas remontas, įrengiant archyvo ir kūrinių 

saugyklą. 

 

Rinkinių komisija, 

L.B. Turauskaitė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 
Pagal finansines 

galimybes ir poreikį 

1 dovanojimo pagrindu Rinkinių komisija, 

Muziejaus meno 

taryba 
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, 

dalyviai) 
0 0  

1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 

aktų, įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

Pagal poreikį ir 

galimybes 

1  

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Pagal poreikį ir 

galimybes - pagrindinio 

fondo 

0  

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) 0 0  
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 
0 0  
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2.5. Kiti darbai 0 0  
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Metinė inventorizacija, 

pagrindinis fondas, 

savivaldybės nuosavybės 

teise esantys eksponatai  

Metinė inventorizacija, pagrindinis fondas, savivaldybės 

nuosavybės teise esantys eksponatai - 58 vnt. 

Rinkinių komisija, 

L.B. Turauskaitė 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių), 

0 0  

3.3. Restauravimo tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) 
Restauravimo tarybos 

muziejuje nėra 

Restauravimo komisijos nėra  

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 

tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, 

salių kiekį, atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

1 patikrinimas (1 salė), 

saugyklos muziejuje nėra 

įrengtos 

1 patikrinimas ( 1 nuolatinės ekspozicijos erdvė (200 kv.m); 

saugykla neįrengta, dalis eksponatų, archyvai laikomi 

administracijos kabinete 

Rinkinių komisija, 

L.B. Turauskaitė 

3.5. Kiti darbai  Antano Mončio namų-muziejaus dalininko - Palangos miesto 

savivaldybės pastangų dėka buvo atlikti stogo remonto darbai, 

pašalintas vandens tekėjimas į vidaus patalpas, kas turi didelės 

reikšmės ekspozicijoje, kitose patalpose esančių meno, 

muziejinių vertybių saugumui. 

 

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, 

tikslines grupes) 
Miesto svečiai, 

moksleiviai, dailės 

specialybės moksleiviai,  

studentai, pedagogai, 

vaikai, šeimos, 

miestelėnai - visos 

amžiaus ir socialinės 

grupės 

Miesto svečiai, moksleiviai, dailės specialybės moksleiviai,  

studentai, pedagogai, vaikai, šeimos, miestelėnai - visos amžiaus 

ir socialinės grupės, užsienio turistai 

 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

Kolektyvinio koliažo 

dirbtuvės 

Nuolatinės edukacinės programos A. Mončio muziejuje 

"Inovatyvūs švilpiai" - visoms lankytojų grupėms; 

"Inovatyvios kaukės" - visoms lankytojų grupėms; 

"Inovatyvūs papuošalai" - visoms lankytojų grupėms"; 

"Vasaros akademija pagal Mončį" - visoms lankytojų grupėms; 

"Piešk muziejuje"; 

Naujos temos: 

1. Kolektyvinio koliažo, skirto A. Mončio gimimo 100-čiui, 

L.B. Turauskaitė 
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kūrybinės dirbtuvės; 

2.  nuotolinės kūrybinės dirbtuvės "WSPAK". 

3. "Susitikimai su menininkais ir parodų rengėjais": 

Žaneta Jasaityte, Kristina Mažeikaite, parodos "Hommage a 

Serge Lifar"rengėjais. 

 
3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 
 Antano Mončio 

namuose-muziejuje ir 

Palangos bažnyčioje: 

1. A. Mončio sukurtų 

Kryžiaus Kelių, sukurtų 

Laon'o bažnyčiai 

(Prancūzija), fotografijų 

paroda Palangos Šv. 

Mergelės ėmimo į dangų 

bažnyčioje 

1. Parodos . Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano 

kūnas tavyje. Euforija. Epozodas 1" pristatymas 2021-03-18.  

Antano Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikotarpis 

[2021 03 18 – 2021 05 05] 

2. Parodos "Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus 

(1906-1970) fotografijos pristatymas 2021-05-15 Antano 

Mončio namuose-muziejuje (S. Daukanto g. 16, Palanga 

pristatymas. Parodos laikotarpis 2021-05-15 - 2021-12-31. 

 

3. Parodos "Antanas Liutkus. Palanga 1937-1938) 

pristatymas 2021-05-15 Antano Mončio namuose-muziejuje, 

Palanga. Parodos laikas - 2021-05-15 iki 2021-06-06; 

4. Parodos "Generacija" pristatymas 2021-06-11 Antano 

Mončio namuose-muziejuje. Parodos laikas 2021-06-11 - 

2021-07-28; 

       5.  Parodos "Meniniai pasisveikinimai. Antano Mončio 

kūriniai Anykščiuose" nuotolinis pristatymas" muziejaus 

facebook paskyroje; 

       6. Projekto "WSPAK: įtampos ir garsai" performansas 2021-

07-06 YouTube, facebook paskyroje.   

       7. Palangos miesto savivaldybės pastangomis atnaujintų 

muziejaus prieigų ir suteikto pavadinimo "Antano Mončio 

skveras" atvėrimo garso performansas 2021-06-08. Antano 

Mončio skveras, Palanga; 

       8. Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio 

stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" pristatymas ir 

garso performansas. 2021-06-08, Palangos Švenčiausiosios 

Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Parodos laikas 2021-

L.B. Turauskaitė, 

Proektų 

vadovas/kuratorius 
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06-08 iki 2021-09-15; 

     9. Garso performansas Grūšlaukės kapinaitėse, 2021 m. 

birželio 8 d.,  Kretingos raj., Darbėnų seniūnija; 

     11. Garso performansas Mončių kaime (dabar Mančių k.), 

2021 m. birželio 8 d., Darbėnų seniūnija, Kretingos raj.; 

    12. Kristinos Mažeikaitės parodos "SAUDADE" pristatymas, 

2021-08-12, Antano Mončio namuose-muziejuje, Palangoje. 

Parodos laikas 2021-08-12 iki 2021-09-26; 

    13. Vinilinės plokštelės "Švilpiai", projekto "Mail Art" 

katalogo pristatymas 2021-12-17, Antano Mončio namuose-

muziejuje, Palangoje; 

   14. Lauros Guokės portretinės šviesos instaliacijos, skirtos A. 

Mončiui, atidengimas ir pristatymas 2021-12-17, Antano Mončio 

namuose-muziejuje. 

 
4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 
Gavus finansavimą - 

internetinės svetainės 

palaikymui - 

informacijos rengimas ir 

nuolatinis talpinimas, 

informacijos 

atnaujinimas, papildymas 

1. Sukurta ir įsigyta internetinė svetainė: dizaino sukūrimas, 

programavimas www.antanasmoncys.com; 

2. Į svetainę integruota  internetinė parduotuvė. (darbai  tęsiami) 

 

L.B. Turauskaitė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

Fondai nepritaikyti 

lankytojų aptarnavimui 

(0) 

Fondai nepritaikyti interesantų aptarnavimui  

6. Kita veikla Tęsti lankytojų 

nuomonės apklausą, kad 

atlikti nuomonės tyrimą 

Buvo tęsiama lankytojų nuomonės apklausa: didžioji lankytojų 

dalis pageidautų daugiau papldomai teikiamų paslaugų, 

pageidautų muziejaus parduotuvės, kavinės su skaitykla, 

kameriniais renginiais, edukacinės erdvės muziejuje. 

L.B. Turauskaitė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

2 1. Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano kūnas tavyje. 

Euforija. Epozodas 1".  Atraktyvus, interaktyvaus pobūdžio 

kūrinių pateikimas žiūrovui pasiūlo iš pirmo žvilgsnio 

nerūpestingą žaidimą. Tačiau, kuomet pradedama gilintis į 

temą, iš po šio žaismingo apvalkalo pradeda 

L.B. Turauskaitė, 

muziejaus meno 

taryba 
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ryškėti žymiai gilesni ir jautresni dalykai – ne tokie 

optimistiški apmąstymai ir naujos, ne visuomet 

džiuginančios patirtys. Ištisos jų virtinės, kurios traukia į 

save, verčia jas tyrinėti. Ir tik tada įmanoma pajusti visą 

realaus gyvenimo spalvų spektrą – nuo naujai patiriamos 

motinystės laimės ir džiaugsmo iki globėjiško rūpesčio, 

nerimo ir galiausiai – abejonių. 

 

Antano Mončio gimimo 100-ųjų metinių aktualizvimas: 

2. Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus 
(1906-1970) fotografijų paroda. 1960 m. Antanas 

Liutkus apsigyvena Paryžiuje, kur vėl eina dabar 
jau neoficialaus Lietuvos ambasados sekretoriaus 

pareigas. Jis padeda tvarkyti administracinius 
reikalus Prancūzijoje gyvenantiems lietuviams bei 

lietuviams pabėgėliams. Tačiau svarbiausia jo 
užduotis kartu su Jurgio Baltrusaicio– atstovauti 

Lietuvai Prancūzijos valdžios institucijose ir 
įvairiose Rytų Europos išeivių organizacijose. 

Antanas Liutkus visąlaik bendravo su keliomis 

dešimtimis Paryžiuje gyvenusių lietuvių.  

Smagiausias laisvalaikio užsiėmimas jam – 
šeštadieniais žaisti šachmatais Denfert-Rochereau 

šachmatų klube, Jean-Michel Guenassia įkvėpsiantį 
parašytį romaną „Nepataisomų optimistų klubas“. 

Bet maloniausia jam būdavo vakarieniaujant valgyti 
silkes su bulvėmis kartu su savo senais draugais 

dailininkais iš Lietuvos: tapytoju Pranu Gailiumi, 
grafiku Žibuntu Mikšiu ir ypač su bičiuliu 

skulptoriumi Antanu Mončiu. O tapydavo jis tik 

tada, kai grįždavo į Viduržemio jūros pakrantę, jį 

įsivaikinusią. 

3. Antanas Liutkus (1906-1970). "Palanga 1937-

1938". Palangos atvaizdų, išsaugotų A. Liutkaus 

archyve, viešinimas Palangos kurorte. 
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4. Paroda "Generacija" - atskleisti skulptoriaus 

Antano Mončio (1921-1993) vaikų: Sabinos, 
Andreas ir Jean-Chritophe sąsajas su menu, jų 

talentus ar pomėgius, susijusius su menu. 

5.     Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio 

stotys Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" Palangos 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje - 

viešinti A. Mončio kūrybos palikimą, esantį Prancūzijoje, 

panaudojant Antano Mončio namų-muziejuje sukauptą foto 

archyvą. 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 
Pagal galimybes Ekspozicija buvo atnaujinta 2020 m., todėl poreikio 2021 m. 

nebuvo 

 

L.B. Turauskaitė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 
Antano Mončio 

namuose-muziejuje 

planuojamos parodos, 

skirtos skulptoriaus 

gimimo 100-ųjų metinių 

aktualizavimui: 

1. 2 parodos iš 

Prancūzijos ir Vokietijos; 

2. Kolektyvinis koliažas; 

3. Tarptautinė "Mail Art" 

paroda, skirta Antano 

Mončio gimimo 100-čiui 

Antano Mončio namuose-muziejuje: 

1. Paroda . Žaneta Jasaitytė. "Tarpininkavimo santykiai: mano 

kūnas tavyje. Euforija. Epozodas 1"   Antano Mončio namuose-

muziejuje. Parodos laikotarpis [2021 03 18 –

 2021 05 05] 

2. Paroda "Antanas Mončys Prancūzijoje. Antano Liutkaus 

(1906-1970) fotografijos".  Antano Mončio namuose-

muziejuje (S. Daukanto g. 16.  Parodos laikotarpis 2021-05-

15 - 2021-12-31. 

3. Paroda "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-

1938). Antano Mončio namuose-muziejuje, Palanga. Parodos 

laikas - 2021-05-15 iki 2021-06-06; 

4. Paroda "Generacija"  Antano Mončio namuose-muziejuje. 

Parodos laikas 2021-06-11 - 2021-07-28; 

      5.  Kristinos Mažeikaitės parodos "SAUDADE" Antano 

Mončio namuose-muziejuje, Palangoje. Parodos laikas 2021-08-

12 iki 2021-09-26; 

      6. "Vilniaus aukciono" ekspozicija, parodos laikas 2021m. 

rugpjūčio 5-7 d. Antano Mončio namuose-muziejuje; 

 L.B. Turauskaitė, 

kuratorius 



 11 

      7. Paroda "Hommage a Serge Lifar" - 2021 m. spalio 1 - 

gruodžio 31 d. 

        8. Ilgalaikė Lauros Guokės šviesos portretinės instaliacijos 

ekspozicija. Nuo 2021-gruodžio 17 d., Antano Mončio namuose-

muziejuje. 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1 paroda Anykščių menų 

inkubatoriuje-menų 

studijoje 

1. Bendradarbiaujant su Anykščių menų inkubatoriumi, surengta 

paroda "Antanas Mončys (1921-1993). Meniniai 

pasisveikinimai", pristatymas, performansas Anykščiuose, laikas 

- 2021-03-04 iki 2021-05-02 

2. Bendradarbiaujant su Kretingos muziejumi buvo surengta A. 

Mončio kūrybos paroda; parodos laikas 2021-05-12 iki 2021-07-

30 

3.  Parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys 

Lanas (Prancūzija). Fotografijų paroda" , Palangos 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. 

Parodos laikas 2021-06-08 iki 2021-09-15; 

4. .Bendradarbiaujant su Grūšlaukės bendruomene, surengta 

parodos "Antanas Mončys (1921-1993). Kryžiaus kelio stotys Lanas 

(Prancūzija). Fotografijų paroda" Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. 

Parodos laikas 2021-09-19 - 2021-11-06; 

 

5. Bendradarbiaujant su Kretingos viešosios bibliotekos Grūšlaukės filialu, 

surengta A. Mončio parodų plakatų paroda .- Kretingos viešosiso bibliotekos 

Grūšlaukės filialas, parodos laikas 2021-09-19 - 2021-11-06.  

  

L.B. Turauskaitė, 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 
Pagal galimybes  Muziejaus nuolatinės A. Mončio kūrinių ekspozicijos 3D turas 

su tekstais lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. 3D turas 

parengtas ir finansuotas Muziejaus bičiulių Tue ir Astos Freltoft.  

3D turas integruotas ir prieinamas muziejaus internetinėje 

svetainėje www.antanasmoncys.com 

 

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų pasiskolinta) 

 

Planuojama skolintis 100 

eksponatų, pagal 

galimybes bus 

skolinamasi pagal parodų 

turinį ir apimtis 

915  eksponatų: 

1. "Vilniaus aukciono" ekspozicija - 360 vnt. - tapyba, grafika, 

fotografija, skulptūra ir kt.; 

2. Žanetos Jasaitytės paroda - 280 vnt. - objektai, tapyba; 

3. Paroda "Generacija" - koliažai, piešiniai, video - 106 vnt.; 

4. Krstinos Mažeikaitės paroda "Saudade" -  tapyba - 35 vnt.; 

5. Paroda "Hommage a Serge Lifar" - 100 vnt. 

6. Paroda "Antanas Mončys Prancūzijoje" - fotografijos - 8 vnt.; 

L.B. Turauskaitė 
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7. Paroda "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-1938" - 

fotografijos 26 vnt. 

 
7. Kiti darbai A. Mončio namų-

muziejaus eksponatai,  

pristatyti kitų 

organizacijų/institucijų 

rengtose parodose 

kituose miestuose 

Paroda "Veidai ir dvasios" V. Kasiulio muziejuje, Vilnius - 

eksponuoti 35 vnt. iš Antano Mončio namų-muziejaus. 

L.B. Turauskaitė 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 

(autorius, pavadinimas, apimtis 

1 parodos katalogas; 

Vinilinės plokštelės 

parengimas ir leidyba 

Parengtas ir išleistas tarptautinio projekto "Mail Art" parodos 

brošiūra/katalogas.- Antano Mončio namai-muziejus, 2021 (150 

egz.) 

Parengta ir pagaminta vinilinė plokštelė "Švilpiai" (250 vnt.) 

L.B. Turauskaitė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Gavus finansavimą: 

- plakatų - 3; 

 

1. Parodos "Meniniai pasisveikinimai. A. Mončio kūryba 

Anykščiuose" plakatas; 

2. Parodos "Antanas Mončys Prancūzijoje" plakatas; 

3. Parorods "Generacija" plakatas; 

4. Parodos "Antanas Liutkus (1906-1970). Palanga 1937-1938"  

plakatas; 

5. A. Mončio gimimo 100-čiui skirti tentai lauko reklamai. 

L.B. Turauskaitė 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

10 1. Livija Grajauskienė. meniniai pasisveikinimai su skulptoriumi 

Antanu Mončiu. - www.kulturpolis.lt; 

2. Pranešimas žiniasklaidai: Skulptorius Antanas Mončys: 

minint 100-ąsias gimimo metines. Muziejaus interneto 

svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-

parodos-ir-renginiai/i/1425/skulptorius-antanas-moncys-minint-

100asias-gimimo-metines/; 

3. Naujienų agentūra ELTA: Skulptorius Antanas Mončys: 

minint 100-ąsias gimimo metines.- 

ttps://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/skulptorius-antanas-

moncys-minint-100-asias-gimimo-metines-210933; 

4. Lrytas.lt: Skulptorius Antanas Mončys: labiau pažįstamas 

užsienyje, dar tik atrandamas Lietuvoje. - 

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/02/13/news/skulptorius-

antanas-moncys-labiau-pazistamas-uzsienyje-dar-tik-

atrandamas-lietuvoje-18276043/ 

L.B. Turauskaitė 

R. Vaičiulytė - 

projekto komunikacija 

 

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/02/13/news/skulptorius-antanas-moncys-labiau-pazistamas-uzsienyje-dar-tik-atrandamas-lietuvoje-18276043/
https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/02/13/news/skulptorius-antanas-moncys-labiau-pazistamas-uzsienyje-dar-tik-atrandamas-lietuvoje-18276043/
https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/02/13/news/skulptorius-antanas-moncys-labiau-pazistamas-uzsienyje-dar-tik-atrandamas-lietuvoje-18276043/
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5. Zmones.lt: 100-osios A. Mončio gimimo metinės: užsienyje 

vertintas skulptorius dar tik atrandamas Lietuvoje.- 

https://www.zmones.lt/naujiena/100-osios-a-moncio-gimimo-

metines-uzsienyje-vertintas-skulptorius-dar-tik-atrandamas-

lietuvoje.44d54262-6df8-11eb-b633-aa00003c90d0 

6. Bernardinai.lt: Skulptorius Antanas Mončys: minint 100-

ąsias gimimo metines.- https://www.bernardinai.lt/skulptorius-

antanas-moncys-minint-100-asias-gimimo-metines/ 

7. Nyksciai.lt: Po trijų dešimtmečių išpildyta svajonė: į 

Anykščius atvyksta modernistas Antanas Mončys  

(inicijuota publikacija).- http://nyksciai.lt/po-triju-desimtmeciu-

ispildyta-svajone-i-anykscius-atvyksta-modernistas-antanas-

moncys 

8. Anyksta.lt: Ramunė Vaičiulytė. Anykščiuose – Antano 

Mončio paroda (inicijuota publikacija).- 

https://www.anyksta.lt/anyksciuose-antano-moncio-kurini-

paroda/ 

9. Laikraštis „Šilelis“: Po trijų dešimtmečių išpildyta svajonė: į 

Anykščius atvyksta modernistas Antanas Mončys  

(inicijuota publikacija) 

10. Kauno.diena.lt: Skulptorius A. Mončys: nesuviliotas 

Eldorado.- https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-

kultura/kultura/skulptorius-moncys-nesuviliotas-eldorado-

1014876 

11. Pranešimas žiniasklaidai: Virtualiai atidaroma Anykščius 

lankanti Antano Mončio kūrybos paroda.- Muziejaus interneto 

svetainėje: https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-

parodos-ir-renginiai/i/1427/virtualiai-atidaroma-anykscius-

lankanti-antano-moncio-kurybos-paroda/ 

12. Artnews.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano 

Mončio kūrybos paroda .- https://artnews.lt/virtualiai-atidaroma-

anykscius-lankanti-antano-moncio-kurybos-paroda-62536 

13. Alfa.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti Antano 

Mončio kūrybos paroda .- 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50439912/virtualiai-atidaroma-

anykscius-lankanti-a-moncio-kurybos-paroda/ 

14. Zurnalascikados.lt: Virtualiai atidaroma Anykščius lankanti 

https://www.zmones.lt/naujiena/100-osios-a-moncio-gimimo-metines-uzsienyje-vertintas-skulptorius-dar-tik-atrandamas-lietuvoje.44d54262-6df8-11eb-b633-aa00003c90d0
https://www.zmones.lt/naujiena/100-osios-a-moncio-gimimo-metines-uzsienyje-vertintas-skulptorius-dar-tik-atrandamas-lietuvoje.44d54262-6df8-11eb-b633-aa00003c90d0
https://www.zmones.lt/naujiena/100-osios-a-moncio-gimimo-metines-uzsienyje-vertintas-skulptorius-dar-tik-atrandamas-lietuvoje.44d54262-6df8-11eb-b633-aa00003c90d0
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Antano Mončio kūrybos paroda.- 

https://www.zurnalascikados.com/post/virtualiai-atidaroma-

anyk%C5%A1%C4%8Dius-lankanti-antano-mon%C4%8Dio-

k%C5%ABrybos-paroda 

15. Virtualus parodos „Meniniai pasisveikinimai“ 

atidarymas 

(tiesioginė transliacija).- Muziejaus paskyra socialiniame 

tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/antanasmoncys 

(pasiekta 6500 žmonių; peržiūrėjo 3100 žmonių) 

16. Pajurionaujienos.lt: Livija Grajauskienė. Meniniai 

pasisveikinimai su skulptoriumi Antanu Mončiu  

(inicijuota publikacija).- 

https://www.pajurionaujienos.com/?sid=21281&act=exp 

17. LRT Televizija: Antano Mončio gimimo šimtmetis: 

simboliškai išpildyta menininko svajonė pamatyti Anykščius 

(inicijuotas reportažas) 

18. Lrt.lt: Dovilė Lisauskaitė. Antano Mončio gimimo 

šimtmetis: simboliškai išpildyta menininko svajonė pamatyti 

Anykščius 

(inicijuota publikacija).- 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1366165/antano-moncio-

gimimo-simtmetis-simboliskai-ispildyta-menininko-svajone-

pamatyti-anykscius 

19. Pranešimas žiniasklaidai: Palangoje dvi fotografijos 

parodos pasakos apie dvi iškilias asmenybes.- Muziejaus 

interneto svetainėje: 

https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-

renginiai/i/1433/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-pasakoja-

apie-dvi-iskilias-asmenybes/ 

20.  Lrt.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie dvi 

iškilias asmenybes.- 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1410573/palangoje-dvi-

fotografijos-parodos-pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes 

21. Lrytas.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos apie 

dvi iškilias asmenybes.- 

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/05/16/news/palangoje-

dvi-fotografijos-parodos-pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes-
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19389808 

22. Bernardinai.lt: Palangoje dvi fotografijos parodos pasakos 

apie dvi iškilias asmenybes.- 

https://www.bernardinai.lt/palangoje-dvi-fotografijos-parodos-

pasakos-apie-dvi-iskilias-asmenybes-a-liutku-ir-a-monci/ 

23. Svyturiolaikrastis.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 

šimtųjų metinių renginiai.- 

https://www.svyturiolaikrastis.lt/2021/06/05/skulptoriaus-

antano-moncio-gimimo-simtuju-metiniu-renginiai/ 

24. Pranešimas žiniasklaidai: Skulptoriaus Antano Mončio 

gimimo 100-mečio proga – šventinis minėjimas Palangoje.- 

Muziejaus interneto svetainėje: 

https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-

renginiai/i/1434/skulptoriaus-antano-moncio-gimimo-100-

mecio-proga--sventinis-minejimas-palangoje/ 

25. Lrt.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio 

proga – šventinis minėjimas Palangoje.- 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1426449/skulptoriaus-

antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-

palangoje 

26. Lrytas.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio 

proga – šventinis minėjimas Palangoje.- 

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/06/07/news/skulptoriaus-

antano-moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-

palangoje-19650381 

27. Vz.lt: Palanga mini skulptoriaus A. Mončio šimtmetį.-  

https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2021/06/07/palanga-mini-

skulptoriaus-a-moncio-simtmeti 

28.  Pajurionaujienos.lt: Palanga minės skulptoriaus Antano 

Mončio 100-metį.- https://www.pajurionaujienos.com/?m=rbr52 

29. LRT radijas: Ryto allegro. Antanui Mončiui – 100: kokį 

skulptoriaus atminimą esame išsaugoję?  

(inicijuotas pokalbis).-  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000155237/ryto-allegro-

antanui-monciui-100-koki-skulptoriaus-atminima-esame-

issaugoje 

30. LRT Televizija: Jovita Gaižauskaitė. Minint Mončio 100-
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ąsias gimimo metines, Palangoje atidaryta jo atžalų kūrybos 

paroda 

(inicijuotas reportažas) 

31. Lrt.lt: Jovita Gaižauskaitė. Minint Mončio 100-ąsias gimimo 

metines, Palangoje atidaryta jo atžalų kūrybos paroda 

(inicijuota publikacija).-  

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1427713/minint-moncio-

100-asias-gimimo-metines-palangoje-atidaryta-jo-atzalu-

kurybos-paroda 

32. Bernardinai.lt: Jurgita Jačėnaitė, Kostas Kajėnas. Antano 

Mončio šimtmetis. Skulptorius, lietuvišką tautinį meną išauginęs 

iki pasaulinių aukštumų (inicijuota publikacija).- 

https://www.bernardinai.lt/antano-moncio-simtmetis-skulptorius-

lietuviska-tautini-mena-isaugines-iki-pasauliniu-aukstumu/ 

33. Delfi.lt: Skulptoriaus Antano Mončio gimimo 100-mečio 

proga – šventinis minėjimas Palangoje.- 

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/skulptoriaus-antano-

moncio-gimimo-100-mecio-proga-sventinis-minejimas-

palangoje.d?id=87408261 

34. Ve.lt: Vaiva Makarauskaitė. Palangoje minimas skulptoriaus 

Antano Mončio gimimo 100-metis  

(inicijuota publikacija).- 

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/palangoje-minimas-skulptoriaus-

antano-moncio-gimimo-100-metis?page=18 

35. Vilniausgalerija.lt: Ieva Klimatė. Antano Mončio muziejus 

Palangoje – dailininko palikimas mylimai tėvynei (inicijuota 

publikacija).- https://vilniausgalerija.lt/2021/07/10/antano-

moncio-muziejus-savotiskas-dailininko-palikimas-mylimai-

tevynei/ 

36. Pranešimas žiniasklaidai: Poilsiautojai ir vietos gyventojai 

Palangoje kviečiami pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti 

ypatingą koliažą.-  Muziejaus interneto svetainėje: 

https://www.antanasmoncys.com/lt/naujienos-parodos-ir-

renginiai/i/1435/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-palangoje-

kvieciami-pasinerti-i-kurybos-magija-ir-sukurti-ypatinga-

koliaza/ 

37. 15min.lt: Palangoje vasarotojai kviečiami kurti ypatingą 
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koliažą.- 

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/palangoje-

vasarotojai-kvieciami-kurti-ypatinga-koliaza-29-1534956 

38. Artnews.lt: Poilsiautojai ir vietos gyventojai Palangoje 

kviečiami pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti ypatingą koliažą.- 

https://artnews.lt/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-palangoje-

kvieciami-pasinerti-kurybos-magija-ir-sukurti-ypatinga-koliaza-

65551 

39. Ve.lt: Poilsiautojai ir vietos gyventojai Palangoje kviečiami 

pasinerti į kūrybos magiją ir sukurti ypatingą koliažą.- 

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/poilsiautojai-ir-vietos-gyventojai-

palangoje-kvieciami-pasinerti-i-kurybos-magija 

40. Vilniausgalerija.lt: Jurgita Jačėnaitė, Kostas Kajėnas. 

Antano Mončio šimtmetis. Skulptorius, lietuvišką tautinį meną 

išauginęs iki pasaulinių aukštumų.- 

https://vilniausgalerija.lt/2021/07/16/antano-moncio-simtmetis-

skulptorius-lietuviska-tautini-mena-isaugines-iki-pasauliniu-

aukstumu/ 

41. Zurnalascikados.lt: Kvietimas pasinerti į kūrybos magiją 

Antano Mončio namuose-muziejuje ir sukurti ypatingą koliažą.- 

https://www.zurnalascikados.com/post/kvietimas-pasinerti-

%C4%AF-k%C5%ABrybos-magij%C4%85-antano-

mon%C4%8Dio-namuose-muziejuje-ir-sukurti-

ypating%C4%85-kolia%C5%BE%C4%85 

42.    Bernardinai.lt. Aistė Paulina Virbickaitė. Muziejus su 

charakteriu. A. Mončio namai-muziejus Palangoje.- 

https://www.bernardinai.lt/muziejus-su-charakteriu-a-moncio-

namai-muziejus-palangoje/ 

43. JAV lietuvių laikraščio "Draugo" šeštadieninis priedas 

"Kultūra", Nr.34. Algis Vaškevičius. Minint dailininko Antano 

Mončio 100-ąsias gimimo metines-parodos ir kiti renginiai. - 

www. draugas.org  

44. Pranešimas žiniasklaidai: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio 

šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas 

45. Kauno.diena.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį 

papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- 

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-
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kultura/kultura/pries-pat-kaledas-antano-moncio-simtmeti-

papuos-viniline-plokstele-ir-mailart-katalogas-1055515 

46. Diena.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio šimtmetį papuoš 

vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- 

https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/pries-

pat-kaledas-antano-moncio-simtmeti-papuos-viniline-plokstele-

ir-mailart-katalogas-1055515 

47. Palangospulsas.info: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio 

šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- 

https://palangospulsas.info/pries-pat-kaledas-antano-moncio-

simtmeti-papuos-viniline-plokstele-ir-mailart-katalogas/ 

48. Pajuronaujienos.lt: Prieš pat Kalėdas Antano Mončio 

šimtmetį papuoš vinilinė plokštelė ir „MailArt“ katalogas.- 

https://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=22534     

 
 

4. Moksliniai tyrimai (temos) Pagal poreikį ir 

galimybes 

0  

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
0 0  

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) 
0 0  

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

0 0  

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose 

(autorius, pavadinimas, vieta) 
Pagal preikį 0  

9. Kiti darbai    
VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų 

į muziejaus duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių vaizdų 

skaičių) 

Naujų eksponatų 

įsigijimo atveju bus 

vykdoma jų 

kompiuterinė apskaita 

Muziejuje nėra skaitmeninimo specialisto - muziejininko  

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji darbai) 0 0  
3. Eksponatų skaitmeniniams    
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3. Suskaitmenintų eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Unikalumas 0  

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius  Gavus finansavimą - 10 

vnt. 

Finansavimas nebuvo gautas  

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) 
Pagal poreikį Muziejus neturi skaitmeninimo specialisto - muziejininko  

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas 

darbo grupėse, mokymuose) 

Pagal poreikį ir 

galimybes 

Muziejus neturi skaitmeninimo specialisto - muziejininko  

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 
   

1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, 

jo rinkinius ir renginius (nurodyti 

parengtų informacinių pranešimų spaudai, 

radijo ir televizijos laidų, kuriose 

dalyvauta, skaičių) 

5 6 pranešimai žiniasklaidai 

12 informacinių pranešimų www.muzejai.lt, 7 meno dienos 

3 reportažai LRT; 1 www.bernardinai.lt 

L.B. Turauskaitė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

Pagal poreikį ir 

galimybes 

Muziejaus logotipo talpinimas parodų plakatuose, muziejaus 

lankstinukų sklaida, lauko reklama miesto erdvėse 

 

 

L.B. Turauskaitė 

3. Kita veikla    
VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Pagal poreikį 0  

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 

tikslinė grupė, sklaidos būdas) 
0 Muziejus neturi metodininko  

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Pagal preikį 0  

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų 

darbuotojų skaičių) 
2 priimti, 1 atleisti (laike 

darbuotojų atostogų) 

2 priimti, 2 atleisti (pačių prašymu) L.B. Turauskaitė 

2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, konferencijose 

Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

Esant finansinėm 

galimybėms - dalyvauti 2 

seminaruose 

 

Įstaigos finansininkas dalyvavo 2 nuotoliniuose kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose, 

L.B. Turauskaitė 
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3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 
0 0  

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas A. Mončio archyvo 

paieškos Lietuvoje ir 

užsienyje 

Susirašinėta su Lenkijoje, Kanadoje, Australijoje, Prancūzijoje 

gyvenančiais ir turėjusiais asmeninių, kūrybinių ryšių su 

skulptoriumi A. Mončiu (1921-1993). Iš Prancūzijos gautas 

leidinys 'Cahiers Lituaniens" No.20-Automne 2021-22 annee; 

taipogi "Strasbourg-Roberstau Cimetiere" - abiejuose leidiniuose 

yra reikšmingos informacijos apie A. Mončį ir jo kūrybą. 

Leidinius muziejui atsiuntė Alzaso-Lietuvos istorijos draugijos 

pirmininkas Philippe Edel. 

L.B. Turauskaitė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

Esant finansinėms 

galimybės: 

Parengti muziejaus 

investicinį projektą 

Investicinio muziejaus projekto parengimui  2021 m. nebuvo 

finansinių galimybių.. 

Palangos miesto savivaldybė - vienas iš dviejų muziejaus 

dalininkų - suremontavo pastato stogą, sutvarkė muziejaus 

prieigas. 

 

L.B. Turauskaitė 

3. Kitų padalinių darbas  Kitų padalinių nėra   
 

 

direktorė 

______________________________     ___________________________   Loreta Birutė Turauskaitė 

 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

______________________________ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 


