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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS
2013 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 vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

Parengti Mažeikių muziejaus
finansų kontrolės taisykles.
Parengti priešgaisrinės saugos
instrukciją.
Peržiūrėti ir patobulinti vidaus
darbo tvarkos taisykles.
Parengti bylų nomenklatūrą.
Parengti darbuotojų
premijavimo sąlygas.
Parengti specialiosios
muziejaus veiklos
organizavimo programos
nuostatus.
Parengti civilinės saugos
ekstremalioms situacijoms
planą.

Parengta Mažeikių muziejaus finansų kontrolės taisyklės.
Parengta priešgaisrinės saugos instrukcija.
Peržiūrėtos ir patobulintos vidaus darbo tvarkos taisyklės.
Naujai parengta bylų nomenklatūrą.
Naujai parengtos darbuotojų premijavimo sąlygos.
Naujai parengtos specialiosios muziejaus veiklos organizavimo programos
nuostatai.
Naujai parengtos civilinės saugos ekstremalioms situacijoms planas.

A.Cholodinskienė

Projektas „Viekšnių vaistinės provizoriui Vincentui Aleksandravičiui – 160 ir
jo žmonai Kotrynai-Zuzanai Kerbedytei-Aleksandravičienei – 150.
Gauta - 550 Lt iš Mažeikių raj. savivaldybės administracijos.

D.Končienė

3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos
ir užsienio organizacijomis rengimas
(kokios, kada pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo laikas)
4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)

Mažeikių raj. savivaldybės
kultūros projektų rėmimo
fondas: .Projektas „Viekšnių
vaistinės provizoriui
Vincentui Aleksandravičiui
– 160 ir jo žmonai Kotrynai
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-Zuzanai KerbedyteiAleksandravičienei – 150.
Mažeikių raj. savivaldybės
kultūros projektų rėmimo
fondas: „Prisilietimas prie
senosios vaistininkystės“

V.Skiparienė
Projektas „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“
Gauta - 500 Lt iš Mažeikių raj. savivaldybės administracijos.
J. Miliauskytė

Projektas „Katalogas. Medinė
skulptūra“, Mažeikių r.
savivaldybės kultūros
projektų rėmimo fondas.

Leidinys „Mažeikių muziejaus taikomosios dailės rinkinys. I dalis. Medinė
skulptūra“, gauta 600 Lt. Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos.

Projektas „Pirmojo aviacijos
pradininko Lietuvoje
Aleksandro Griškevičiaus
150-ųjų mirimo metinių ir
S.Dariaus ir S.Girėno
skrydžio per Atlantą 80-ojo
jubiliejaus, paminėjimai”.

Projektas „Pirmojo aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus
150-ųjų mirimo metinių ir S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-ojo
jubiliejaus, paminėjimai”. Gauta 800 Lt iš Mažeikių raj. savivaldybės
administracijos

A.Stankuvienė

Projektas „Parengiamieji
leidinio „Keramikė Genė
Jacėnaitė“ darbai“, Mažeikių
rajono savivaldybės kultūros
projektų rėmimo fondas

Projektas „Parengiamieji leidinio “Keramikė G. Jacėnaitės” darbai”
Gautas finansavimas 1400 Lt iš Mažeikių rajono savivaldybės
adminstracijos

V.Ramanauskas

Projektas„Portretas
fotografija ateičiai nuo 19 a.
pab. iki šių dienų“. Mažeikių
rajono savivaldybės kultūros
projektų rėmimo fondas
Projektas “Mažeikių krašto
sakralinis paveldas”.
Kultūros paveldo
departamentui.
Projekto „Renavo dvaro
sodybos želdinių tvarkymas ir
priežiūra“ parengimas
Mažeikių rajono savivaldybės
Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiąją programai

Finansavimas negautas

V.Ramanauskas

Finansavimas negautas

V.Ramanauskas

Projektas „Renavo dvaro sodybos želdinių tvarkymas ir priežiūra“ Mažeikių
rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programai.
Gautas finansavimas 21000 Lt.

D.Makavičius
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Parašyta ir pateikta projekto
"Etnokultūrinio paveldo
fiksavimo ir tyrimo
ekspedicija Viekšnių
bendruomenėje" paraiška
Lietuvos kultūros tarybai.

Ž.Ruikienė
Laukiama atsakymą

Prašyta ir pateikta projekto
„Knygos leidyba – „Malu,
malu viena..“ paraiška
Lietuvos kultūros tarybai.

Laukiama atsakymą

A.Butkuvienė

Parašyta ir pateikta projekto
„Mažeikių fotografijos
sukaktys“ paroda ir
edukacinės rekonstrukcijos“
paraiška Lietuvos kultūros
tarybai.

Laukiama atsakymą

V.Ramanauskas

Laukiama atsakymą

V.Ramanauskas

Laukiama atsakymą

R.Ramanauskienė

Laukiama atsakymą

J.Miliauskytė

Parašyta ir pateikta projekto
„Leidinio „Mintys molyje,
keramikė Genė Jacėnaitė“
paruošiamieji darbai“
paraiška Lietuvos kultūros
tarybai
Parašyta ir pateikta projekto
„Polichrominės skulptūros
(kryžių) restauravimas“
paraiška Lietuvos kultūros
tarybai
Parašyta ir pateikta projekto
„Kuršiai, žemgaliai,
žemaičiai“ (edukacijos
savaitė), paraiška Lietuvos
Kultūros tarybai
5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti klausimai)

Surengti 8 posėdžius
eksponatų priėmimo į
pagrindinį ar į pagalbinį fondą

R.Ramanauskienė

4
klausimais
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu,
kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

Surinkti ir surašyti 1000
eksponatų į pagrindinį ir 500 į
pagalbinį fondą

100 eksponatų

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė,
dalyviai)

Išvykų po rajoną metu su
fotografu A.Baltėnų fiksuoti
archeologinį ir sakralinį
paveldą (piliakalnius,
senkapius, kapinaites, kryžius,
koplytstulpius.)
Nufotografuoti Reivyčių
seniūnijos archeologinio,
istorinio, etnografinio paveldo
objektus.

R.Ramanauskienė

„Vaistų etiketės su pavadinimais“.
13 rinkinių su 2412 eksponatų, pagr. fondas- etiketės rastos vaistinėje tarp
archyvinės medžiagos.

V.Skiparienė

Surinkta į pagalbinį fondą 10 dovanotų eksponatų

J.Miliauskytė

Surinkta ir suinventorinta 165 į pagrindinį ir 243 į pagalbinį fondą
eksponatai.

V.Ramanauskas

Fiksuotos Laisvės kovų įamžinimo vietos Mažeikių rajone (byla nr. a-

)

A.Butkuvienė

V.Ramanauskas

Mažeikių, Akmenės ir Skuodo
rajono kryždirbystė ir
meistrai. Suregistruoti,
pašnekinti ir užrašyti
šiandienos meistrus, kurie
drožia ar kala kryžius.
Paruošti leidiniui - Žemaitijos
krikštui 600.

V.Ramanauskas

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo
aktų, įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)
10 priėmimo aktų

11 aktų
Į pgr. f. – 2418
Į pglb. f. – 25

D.Končienė
V.Skiparienė

1 priėmimo aktas.

J.Miliauskytė
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2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)

6 aktų
Į pagrindinį f. -264 eksp.

A.Stankuvienė

3 aktai , į pagrindinį fondą - 32 vnt., į pagalbinį fondą - 3 vnt.
Raštijos inventorinė knyga (inventorinimas už 2000 m. )

Ž.Ruikienė
Ž.Ruikienė

Surašyta 500 kortelių

A.Prialgauskienė

 Paskolinta ilgalaikiam saugojimui kt. muziejams – 44 eksp.
 Priimta ilgalaikiam saugojimui iš kitur – 51 eksp.
 Deponuota iš muziejaus parodoms – 10 eksp.
Priimta keičiamom parodom iš kt. muziejų bei juridinių asmenų (laikinam
saugojimui) – 367 eksp.

D.Končienė

Priimta iš kitų juridinių asmenų (laikinam saugojimui) – 16 eksp.

A.Stankuvienė

Patikrinti etnografijos rinkinį
apie 3900vnt. Sudaryti
etnografijos rinkinio
restauruotinų ir perkeliamų į
pagalbinį fondą eksponatų
sąrašus

Akivaizdžiai patikrinta dalis etnografijos rinkinio – 3070 pagrindinio fondo ir
78 pagalbinio fondo eksponatai (stovis, topografija ir laikymo sąlygos).
Atrinkti pagrindinio fondo eksponatai, kuriuos reikia restauruoti (121 vnt.).
Sudarytas sąrašas eksponatų, siūlomų pervesti iš pagrindinio į pagalbinį
fondą dėl stovio (23 vnt.), nurašyti (9 vnt.).

R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė

Patikrinti eksponatus esančius
A.Griškevčiaisu muziejuje

Po kapitalinio remonto, atidarius muziejų patikrintos eksponatų grupės,
esančios aviacijos ekspozicijoje – 438 vnt., Viekšnių krašto istorinėje
ekspozicijoje - 69 vnt, tautodailininko J. Rušino ekspozicijoe - 111vnt,
etonografinėje ekspozicijoje - 186 vnt..Iš viso patikrinta - 804 vnt.

A.Stankuvienė

Patikrinti visus eksponatus
esančius pastovioje muziejaus
ekspozicijoje 1072 vnt.

Akivaizdžiai patikrinti visi 1073 eksponatai esantys vaistinės muziejaus
nuolatinėje ekspozicijoje.

D.Končienė

Akivaizdžiai patikrinti visi -141 eksponatas „ prof. Biržiškų ekspozicijoje“.

D.Končienė

500 kortelių

2.5. Kiti darbai

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių eksponatų
skaičius, tikrinimo rezultatai)

3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų
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skaičių),

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų,
salių kiekį, atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

Gavus temperatūrai matuoti
prietaisus tikrinti 8 saugyklų
eksponatų saugojimo sąlygas.
Vasarą sutvarkyti Židikuose
esančias saugyklas.

J.Miliauskytė

 Patikrinti visi eksponatai esantys vaistinės muziejaus nuolatinėje
ekspozicijoje nuo kenkėjų, apvalyti nuo dulkių.
Apdoroti chemiškai nuo kirvarpų – 6 (baldai) eksp.;
Patikrinta 10 patalpų.
 Patikrinti visi eksponatas „ prof. Biržiškų ekspozicijoje“.
Apdoroti chemiškai nuo kenkėjų – 2 (baldai) eksp.;
Patikrinti du kambariai
Patikrintos 2 eksponatų saugyklos.
Supakuoti ir pervežti į kitus pastatus visi Mažeikių muziejaus saugyklose
saugomi eksponatai, išdėlioti pagal rinkinius į atskiras patalpas, išskirstyti
pagal medžiagas ir saugojimui būtinas sąlygas.

D.Končienė

Mažeikių muziejuje: renginių lankytojų 683, pavieniai lankytojai -257,
organizuoti lankytojai -1033; iš viso lankytojų – 1782.

I.Ribikauskienė

Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje: renginių lankytojų -237, pavieniai
lankytojai – 98; organizuoti lankytojai 1667,iš viso lankytojų 2002.

D.Končienė
V.Skiparienė

Renavo rūmuose renginių lankytojų – 800, pavieniai lankytojai 1177,
organizuoti lankytojai – 3523, iš viso lankytojų -5500

D.Makavičius

Po kapitalinio stogo remonto A.Griškevičiaus muziejus atnaujino veiklą 2013
m. rugsėjo 1 d.: renginių lankytojų – 65, pavieniai lankytojai – 15,
organizuoti lankytojai -141, iš viso - 201 lankytojas.
Marijos Pečkauskaitės –Šatrijos Raganos memorialinis muziejus: pavieniai
lankytojai – 60, organizuoti lankytojai – 487; iš viso 587 lankytojų

D.Končienė

R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
V. Balčiūnas

A.Stankuvienė
O.Gabalienė

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada
vyko)

Koordinuoti edukacinę veiklą
pagal paruoštas edukacines
programas:
1. Kai
kirviai
buvo
akmeniniai.
2. Draugystės juostelė.
3. Ką byloja metraščiai.
4. Kai draudė būti lietuviais.
Senoji mokykla.
5. Kaip
seniau
buvo
perduodamos žinios.
6. Tautinės
atributikos
atsiradimas ir raida Lietuvoje.
7. Įžymūs Mažeikių krašto
žmonės.
8. Istorinės datos.
9. Kelionė pinigų pasaulyje.
10. Mažeikių rajono vandens
malūnai.
11. Mažeikių miesto praeitis.
12. Mažeikiškių profesijos.
13. Fotoateljė.
14. Mažeikių rajono paukščių
migracija.
15. Liaudies menas.
16. Lino kančia.
17. Duonelės kelias.
18. Tradiciniai amatai.
19. Keičiasi laikai, keičiasi
daiktai.
20. Kelionė po senovę.
21. Kada nebuvo elektros.
22. Liaudies muzikos instrumentai ir muzikavimas.
23. Naktigonė.
24. Kalendorinės šventės.
25. Įminkime senovę.
26. Pažintis su tošininkyste.
27. Vestuvių papročiai.
28. Talkos Žemaitijoje.
29. Žemaitiški
pasninko
valgiai.
30. Išbandykime senovines
linksmybes.
31. Baltų dievybės (pagal G.
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Koordinuota edukacinė muziejininkų veikla:
R.Ramanauskienė pravedė 22,
J.Miliauskytė - 19,
Ž.Ruikienė - 8,
V.Ramanauskas - 5,
A.Butkuvienė – 2,
Viekšnių I vaistinės darbuotojai – 3 užsiėmimus.

J.Miliauskytė

Mažeikių muziejuje pravesti edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus
moksleiviams ir suaugusiems žmonėms:
Liaudies menas 01.21, 01.22, 01.23, 01.30, 10.15
Tošies ornamentavimas 03.07, 06.04, 06.07, 07.01, 11.07.
Mažeikių rajono vandens malūnai 03.20.
Baltų gentys ir senieji ornamentai 04.23.
Šv. Florijonas – ugniagesių globėjas 05.03, 05.09, 05.10, 05.24, 05.27, 05.28,
05.30, 05.31.
Istorinės datos 03.07.
Mažeikiškių profesijos 04.19, 04.22, 04.24, 06.05.
Kelionė po pinigų pasaulį 05.22.
Mažeikių praeitis 09.10, 09.28, 10.25, 11.13.
Draugystės juostelė 09.26.
Įminkime senovę kartu 10.09, 11.19.
Baltų papuošalai 10.18, 12.10.
Tęstinė edukacijų programa „Kelionė po senovę“ l/d „Saulutė“ 5-6 metų
ugdytiniams 01.29, 02.07, 11.27.
Kitose įstaigose ir vietose pravesti edukaciniai užsiėmimai:
Tęstinė edukacijų programa „Pažinkim savo kraštą“ l/d
ugdytiniams 04.29, 05.07, 05.22.
Nauja edukacinė programa „Žiburėlio“ pradinėje
bendruomenei „Žemaičių kalbos lobiai“ 11.28, 11.29.

„Linelis“

mokykloje

visai

Viekšnių I vaistinės muziejuje nauja programa „Smetoniški patiekalai“
Muziejininkų dienos renginių lankytojams 05.17.
Viekšnių I vaistinės muziejuje naujos programos „Prisilietimas prie senosios
vaistinės“ pristatymas jubiliejinio renginio lankytojams 10.12.
Viso pravesti 59 edukaciniai užsiėmimai pagal 17 programų. Juose dalyvavo
995 vaikai ir moksleiviai, bei 299 suaugę žmonės, viso per metus – 1294
dalyviai.

Jacėnaitės koliažų kolekcija).
32. Audinio kelias.
33. Baltų gentys ir senieji
ornamentai.
34. Tošies ornamentavimas.
35. Laiškų rašymas ant beržo
tošies baltiškaisiais
rašmenimis.
36. Pažinkim savo kraštą.
Užsiėmimu ves įvairaus
amžiaus žmonių grupėms
Mažeikių muziejuje ir rajono
švietimo įstaigose
muziejininkai, vyr. fondų
saugotoja ir Viekšnių I
vaistinės darbuotojai.

3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir vietą)

„Laivės gynėjų dienos
minėjimas“ Viekšnių vaist.
muziejuje (01 13)
Pavasarinė paukščių sutikimo
šventė , tėvų ir vaikų šventė.
Inkilų gaminimas ir kėlimas
(Renavo dvaro rūmuose)
(kovo-balandžio mėn.)
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Sukurtos 8 naujos edukacinės temos: „Baltų papuošalai“, „Šv. Florijonas –
ugniagesių globėjas“, „Žemaičių kalbos lobiai“, „Mažeikių krašto paukščiai“,
„Ganiavos pradžios papročiai“, „Smetoniški patiekalai“, „Vaistinių arbatų
degustacija“ ir „Vaistažolė – nuo sodo iki puodelio“.
1. Edukacinis užsiėmimas apie baltus su “GABIJOS“ gimnazistais balandžio
20 dieną.
2. Edukacinis užsiėmimas su Užlieknės pradinių klasių mokiniais parodoje
apie malūnus
 Naujos edukacinės programos:
Programa- „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“
1. Tema „Vaistažolė nuo sodo iki puodelio“
1 kartą, 47 žmonės, 6 vaikai, eduk. Klasėje
2. Tema „Vastingų arbatų degustacija“
1 kartą, 47 žmonės, 6 vaikai, vaistinės patalpa.
3. Tema „Smetoniški patiekalai“
Skirta muziejaus dienai paminėti
1 kartą, 15 žmonių, muziejaus patalpos.
 01-13 „Laisvės gynėjų dienos minėjimas“ (vaistinės muz. patalpose).
 03 08 - Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 136-ųjų
gimimo metinių minėjimas ir premijos įteikimas Mažeikių „Caritas“
vadovei Bronislavai Viesulienei muziejuje.
 03 15 -16 Tarptautinė konferencija „LEADER metodo įgyvendinimas
Mažeikių rajono savivaldybėje: patirtis ir ateities perspektyvos“ (Renavo
dvaro rūmai)
 03 15 – Informatyvios paros apie vandens malūnus Mažeikių raj. “Malu,
malu viena…” atidarymas (Mažeikių muziejuje)
 04 09 - VDA TF restauruoto stalo – Mažeikių muziejaus eksponato –
pristatymas visuomenei Mažeikių muziejuje.
 04 10 Poezijos pavasaris „Trečiojo Amžiaus Universitetas – tau...“
(Renavo rūmuose)
 05 03 Edukacinės parodos iš Vinkelmano muziejaus (Vokietija)
“Grožio paslaptys praeityje ir šiandien“ pristatymas, parodos atidarymas
(Viekšnių I-soios vaitisnės muziejuje)
 05 08 - Susitikimas su Vilniaus kardiochirurgijos centro fotografu Petro
Katauskiu, retrospektyvinės fotografijos darbų parodos „Ir širdis
yraugraži“ autoriumi. Dokumentinio filmo apie pirmąją šierdies
persaodinimo operaciją Lietuvoje demonstravimas. (Mažeikių muziejuje)
 05 10 Dailininko ir fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų
albumo „Laisvės paženklinti“ pristatymas. (Renavo rūmuose)
 05 17 -Viešosios įstaigos Vytauto Kuso galerija-studija pristatė analogo

D.Končienė
V.Skiparienė

D.Končienė
J.Miliauskytė

D.Makavičius

A.Butkuvienė
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
D.Makavičius
D.Končienė
J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė
D.Makavičius

Muziejaus dienos minėjimas.
Viekšnių vaist. muziejuje (05
18)
Renavo dvaro šventė
visuomenei (paroda,
koncertas) (07 mėn.)













Viekšnių vaistinės prov.
Vincento Aleksandravičiaus
160-ųjų gimimo metinių ir
Kotrynos Zuzanos Kerbedytės
Aleksandravičienės (Viekšnių
vaistinės muziejuje)
Kalėdinis vakaras visuomenei
Renavo dvare.
Adventinis vakaras Viekšnių
vaistinės muziejuje (12 mėn.)
4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)
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Lietuvoje neturinti parodu maratoną „PROVERŽIS 8“. Aštuoniose
Žemaitijos mietuose devynios palangiškio dailininko Vytauto Kuso
kūrinių parodos buvo atidaromos vienu metu. Dalyvavo autorius.
05-17 „Tarptautinis muziejaus dienos minėjimas“ (vaistinės muz.
patalpose).
05 31 - Keramikės G. Jacėnaitės jubiliejinės parodos „Mintis išgryninta
laike, įspausta molyje, užgrūdinta ugnyje“ atidarymas Mažeikių
muziejuje.
06 12 Mažeikių rajono tikybos mokytojų metodinės grupės susirinkimas
„Bažnytinis menas“ Mažeikių muziejuje.
07 -06 Viekšnių V. Deniušio meno mokyklos dailės darbų parodos,
skirtos Mindaugo karūnavimo dienai atminti, atidarymas Viekšnių I-osios
Vaistinės muziejuje.
07 09 - Parodos, skirtos Lietuvos pirmininkavimui ES „Europa iš arčiau“
pristatymas visuomenei.
07 28 Šv. Mišios Židikų miestelio 445-osioms įkūrimo metinėms
paminėti (Židikų Šatrijos Raganos koplyčioje).
08 01 - Medžioklės trofėjų parodos atidarymas Renavo dvaro rūmuose.
09 01 - Pirmojo aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus
150-ųjų mirimo metinių ir lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui per
Atlantą 80-ojo jubiliejaus paminėjimus, Vilniaus dailininkų parodos
pristatymas.„Skrydis“. (A.Griškevičiaus muziejuje ).
09-02 - Dailės mokyklos mokinių plakatų ir skulptūrų parodos
atidarymas.(Mažeikių muziejuje)
09 06 – 09 14 Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto ir Vilniaus
dailiųjų amatų asociacijos tarptautinis seminaras “Šiuolaikinio meno
objektų integravimas istorinėje aplinkoje”. (Renavo rūmuose)
10-04 Susitikimas su palangiškiu dailininku-poetu Vytautu Kusu
(vaistinės muz patalpose).
10-12 Provizoriaus Vincento Aleksandravičiaus 160–ųjų ir jo žmonos
Kotrynos Kerbedytės-Aleksandravičienės 150-ųjų gimimo metinių
paminėjimas (vaistinės muz. patalpose).
10 23 Koncertas Renavo rūmuose „Armonų trio”
12-13 Adventinė popietė su koncertu, skirtu muzikei Zofijai UjejskyteiAleksandravičienei (vaistinės muz patalpose).

Atnaujinta informacija apie Renavo dvarą portale : www.mazeikiai.lt
Atnaujinta informacija apie Mažeikių muziejų , Aviacijos pradininko
A.Griškevičuas muziejų portaluose: www.mazeikiai.lt
www.muziejai.lt
Internetinės svetainės apie

A.Butkuvienė

D.Končienė
J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
D.Končienė
A.Butkuvienė
O.Gabalienė
D.Makavičius
A.Stankuvienė
A.Stankuvienė
R.Ramanauskienė
V.Balčiūnas
D.Makavičius

D.Končienė
D.Končienė
D.Makavičius
D.Končienė

D.Makavičius
T.Balchunene
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Renavo dvarą sukūrimas,
įregistravimas ir informacijos
pildymas.

D.Makavičius

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių)
6. Kita veikla

Muziejuje pravestos ekskursijos 19 pavienių lankytojų.

A.Butkuvienė

Suteikta informacija apie Mažeikių krašto praeitį ir muziejuje saugomas
fotografija , 24 asmenims.
Atrinktos, nuskenuotos reikiamos fotografijos P. Šverebui, K. Misiui, A.
Malūkienei, „Santarvės“ laikraščiui, J. Kiriliauskui,

V.Ramanauskas

Suteikta informacija apie esperantininkus (Audriui Antanaičiui iš Vilniaus)

Ž.Ruikienė

Suteikta informacija Julandai Laucevičienei dėl žydų Gelferių šeimos,
gyvenusios Židikuose

Ž.Ruikienė

Papildyta A.Griškevičiaus ekspozicija naujais eksponatais: eksponuojamas
parašiutas su liemene, buvusio Akmenės aeroklubo vadovo Klemo Intos
asmeninė ženkliukų kolekcija aviacijos tema, lėktuvo modeliukai, aviacijai
skirti medaliai, paruoštos eksponavimui modeliai „Žemaičio garlėkis“ bei
lėktuvas „Lituanica“; papildyta S.Dariaus ir S.Girėno ekspozicija
nuotraukomis, medaliais, knygomis. Taip pat atnaujinta ekspozicja „Viekšnių
krašto istorija“.
01 01 – 08 01 Zinaidos Dargienės gobeleno, batikos, neaustine-veltine ir
kitokia technika atliktų darbų paroda “Ateinam ir išeinam…”
01 04 – Dailininkės Rūtos Kučinskaitės peizažų paroda „Po dangaus
palaima...“ (Mažeikių muziejuje).
02-15 -Mažeikių dailės mokyklos mokinių darbų paroda „O mums tu tokia“
Paroda skirta LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI paminėti.
(Mažeikių muziejuje)
02 18 – 04 08 – Religinių paveikslėlių paroda iš Mažeikių muziejaus fondų,
iš ciklo „Žemaičių krikštui 600 “. (Mažeikių muziejuje)
03 15 - Informatyvi paroda apie vandens malūnus Mažeikių rajone „Malu,
malu viena...“ (Mažeikių muziejuje)
04 10 - Religinių paveikslų ir skulptūrų paroda, iš ciklo „Žemaičių krikštui
600“ (Mažeikių muziejuje)
04 17 - Vilniaus kardiochirurgijos centro fotografo Petro Katauskio
retrospektyvinė fotografijos darbų paroda „Ir širdis yra graži“ (Mažeikių
muziejuje)
05 03 Edukacinė paroda iš Vinkelmano muziejaus (Vokietija)

A.Stankuvienė

V.Ramanauskas

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)
2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas
ir vieta, nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta,
laikas)
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai(Vasario 16-tąjai) organizuoti
muziejuje Mažeikių vaikų dailės
mokyklos mokinių piešinių parodą.
(Mažeikių muziejuje) (02 mėn.)
Alfredo Kulpa-Kulpavičiaus indėnų
meno kolekcijos paroda Renavo
dvare.
Parodą „Vandens malūnai Mažeikių
rajone“. (Mažeikių muziejue
09
mėn.)
Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui
skirtas parodų ciklas.( Mažeikių muz.
I-IV ketv)
Alfonso Igario fotodarbų paroda
Renavo dvare.(kovo mėn.)

D.Makavičius
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
A.Butkuvienė

J.Miliauskytė
A.Butkuvienė
J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

Dailininko V.Lisaičio autorinių darbų
paroda Renavo dvare. (03-04 mėn.)
Paroda iš Vokietijos Stendalio m.
Vinkelmano muziejaus, skirta grožio
temai. (04-05 mėn.)
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“Grožio paslaptys praeityje ir šiandien“. (Viekšnių I-soios vaitisnės
muziejuje)

D.Končienė

05 04 – Edukacinė paroda, skirta Šv.Florijono dienai. (Mažeikių muzijuje)

Ž.Ruikienė

05-17 - Viešosios įstaigos Vytauto Kuso galerija-studija pristatė analogo
Lietuvoje neturinti parodų maratoną „PROVERŽIS 8“ . Aštuoniuose
Žemaitijos miestuose devynios palangiškio dailininko VYTAUTO KUSO
kūrinių parodos buvo atidaromos vienu metu.

Keramikės G.Jacėnaitės jubiliejinė
darbų paroda „Mintis išgryninta laike,
įspausta molyje, išgrūdinta ugnyje“.
(Mažeikių muziejuje 06 mėn.)
Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės
dailės darbų paroda (Renavo dvare
05-06 mėn.)
V.Deniušio meno mokyklos mokinių
vasaros plenero ir diplominių darbų
paroda .(Viekšnių vaist.muz. 06-07
mėn.)
Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus.
Paroda iš muziejaus fondų ir
susitikimas su dvasininkais.
VDA Telšių fakulteto studentų
plenero Renave metu sukurtų darbų
paroda. (Renavo dvare 07-12 mėn.)
Juvelyriškos diena su VDA Telšių
fakultetu.
Surengti 2 numizmatikos parodas iš
MM fondų (Mažeikių muziejuje)I-IV
ketv.
Portretas-fotografija atminčiai. Nuo
19 a. pab. Iki šių dienų (gavus
finansavimą)
(Mažeikių muziejuje
II-IV ketv.)

A.Butkuvienė

05 31 - Keramikės Genės Jacėnaitės jubiliejinė paroda "Mintis išgryninta
laike, įspausta molyje, užgrūdinta ugnyje". (Mažeikių muziejuje)

R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

06 14 - Paroda „Tremčiai atminti“ (rezistencijos ekspozicija papildyta
daiktais, parvežtais iš tremties). (Mažeikių muziejuje)

A.Prialgauskienė

07 01-09 01- S. Kazlausko fotografijų paroda (Renavo rūmuose)

D.Makavičius

07 01-07 31 Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų baigiamųjų
darbų paroda.

D.Makavičius

07 06-08 31 - Viekšnių V.Deniušio meno mokyklos mokinių dailės darbų
paroda, skirta Mindaugo karūnavimo dienai atminti. (Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje)

R.Ramanauskienė

07 09 – Paroda ,,Europa iš arčiau“. Parodoje eksponuojama Europos šalių
žemėlapiai, vėliavėlės ir iš tų šalių parvežti suvenyrai, atvirutės, knygos.

D.Končienė

07 16 - Paroda „Bažnytinė tekstilė”, skirta Žemaičių krikšto 600-ųjų metinių
jubiliejui.

A.Butkuvienė

08 01 – Medžioklės trofėjų paroda. (Renavo rūmuose)

J.Miliauskytė

09 01 – Vilniaus dailininkų paroda Skrydis“ (Aleksandro Griškevičiaus
muziejuje)

A.Stankuvienė

09-02 - Dailės mokyklos mokinių plakatų ir skulptūrų paroda.

D.Makavičius

09 01 – 12 01 - Genės Jacėnaitės keramikos paroda „Mintis išgryninta laike,
įspausta molyje, užgrūdinta ugnyje“. (Renavo rūmuose)

D.Makavičius

09 14 - Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto ir Vilniaus dailiųjų amatų
asociacijos tarptautinė paroda “Šiuolaikinio meno objektų integravimas
istorinėje aplinkoje” (Renavo rūmuose)

D.Makavičius

Tautodailininkų medžio drožinių
paroda. (Viekšnių vaist.muz. IV
kletv.)

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Mažeikių kraštas
V.Žilevičiaus fotografijose.
(Mažeikių rajono
savivaldybėje, I ketv.)
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09 16 – 10 04 Dailininko-poeto, 4 Lietuvos rekordų autoriaus Vytauto Kuso
paroda „Proveržis“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)

D.Končienė

11 01 - Tarptautinė paroda “Mobili meno paroda Baltijos šalyse” (Renavo
rūmuose)

D.Makavičius

12 05 - Medinių skulptūrėlių paroda „Angelai“, skirta adventui (Viekšnių Iosios vaistinės muziejuje)

D.Končienė

12 01- 12 31 -Dailininko V. Kuso paroda „Proveržis“
01 11 – Dailininkės, kraštietės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės paroda
„Indijos atšvaitai“ (AB ORLEN LIETUVA administracijos pastate)
01 17 – Paroda „Mažeikių kraštas V.Žilevičiaus fotografijose“. (Mažeikių
savivaldybėje)
04 17 – Dailininko Alfonso Dargio tapybos darbų paroda (Mažeikių kultūros
centre)
05 18 - Fotografijų paroda „Senieji Mažeikiai“ (eksponuota Gatvės muzikos
diena Laisvės gatvėje).
06 19 – Dailininkės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės darbų paroda
„Kvedlinburgo paukštė“ (AB ORLEN LIETUVA administracijos pastate)
06 21 - Skulptūrų iš Mažeikių muziejaus fondų paroda „Saldus medi
gyvenimo“ (AB ORLEN LIETUVA administracijos pastate).
11 20 – 70 metų pirmajai grupinei dailės parodai Mažeikiuose (Mažeikių
kultūros centre)

D.Makavičius
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
V.Ramanauskas

11 29 - Šviesos dienai, skirta paroda iš Mažeikių muziejaus rinkinių (AB
ORLEN LIETUVA administracijos pastate)

J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė

Mažeikių muziejui paskolinti liturginiai bažnyčios drabužiai 10 vnt. parodai
„Žemaičių krikštui -600“.

D.Končienė

Deponuota Viekšnių vaistinės muziejui – 3 eksp.

A.Stankuvienė

Sukurti 4 skaitmeniniai numeriai laikraščio „Krežis“, kurie išplatinti rajono
švietimo įstaigoms bei užsiregistravusiems muziejaus lankytojams
elektroniniu paštu.

J.Miliauskytė

Brošiūra "Mažeikių rajono kultūros paveldas. Renavo dvaro sodyba" 1000

D.Makavičius

V.Rmanauskas
V.Ramanauskas
R.Ramanauskienė
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)
7. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba
(autorius, pavadinimas, apimtis

Paruošti 4 numerius
skaitmeninio informacinio
laikraščio „Krėžis“ apie
edukacinę veiklą Mažeikių
muziejuje.
Lankstinuko apie Renavo
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dvaro sodybą paruošimas

2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)

Bendradarbiauti rengiant
Mažeikių krašto enciklopediją,
rašyti straipsnius Mažeikių
krašto istorijos klausimais.
Naujai suprojektuoti Mažeikių
muziejaus bilietus.
Paruošti plakatus ruošiamoms
parodoms
Rengti spaudai leidinį
„Mažeikių fotografija 19 a.
pab. 1940 m.“:
a) Parašyti 5-7 lapus teksto;
b) Iš muziejaus fondų atrinkti
120 charakteringiausių,
vertingiausių istorinių
fotografijų;

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas,
leidinys)

Straipsnis rajoninėje spaudoje
apie provizorį Vincentą
Aleksandravičių.

egz.

V.Ramanauskas


Sukūriau Mažeikių muziejaus bilietų grafinį projektą spausdinimui.


Išleidau plakatą autorinei parodai apie vandens malūnus “Malu malu
viena, pasižiūriu-diena…” (lietuvių kalba)

Išleidau plakatą parodai “Europa iš arčiau…” (lietuvių kalba)

Parengti tekstai su eskizais ir fotonuotraukomis proginiam plakatui
ir kvietimams; išleisti (lietuvių kalba) „V. Aleksandravičiaus – 160 ir jo
žmonos Kotrynos Kerbedytės - Aleksandravičienės – 150 gimimo
metinėms paminėti.

Parengta medžiaga proginiam lankstinukui, išleisti su fotografijomis
„Viekšnių krašto kultūros puoselėtojams atminti“ (lietuvių kalba).

Leidinys „Mažeikių muziejaus taikomosios dailės rinkinys. I dalis.
Medinė skulptūra“.

Išleisti 4 plakatai parodoms Mažeikių muziejuje iš fondų.

Parengti tekstai su eskizais ir fotonuotraukomis proginiam plakatui,
kvietimams, lankstinukui „Pirmojo aviacijos pradininko Lietuvoje
Aleksandro Griškevičiaus 150-ųjų mirimo metinių. ( lietuvių kalba)

Parengta medžiaga ir fotonuotraukas lankstinukui „ S.Dariaus ir
S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-ojo jubiliejaus, paminėjimas”.

A.Butkuvienė
T.Balchunene
A.Butkuvienė
A.Butkuvienė
D.Končienė

J.Miliauskytė
J.Miliauskytė
A.Stankuvienė
A.Stankuvienė


Parengta medžiaga straipsniui rajon. laikraštyje „Būdas žemaičių“
Nr. 48 2013-10-15; skirta Vincento ir Kotrynos Aleksandravičių
jubiliejinėms datoms paminėti. “Šeima, palikusi ryškų pėdsaką“ aut.
Gajutė Abelkienė.

D.Končienė

 Parengta medžiaga raj. laikraščiui „Būdas žemaičių“ Nr. 1 2014-01-03;
skirtas vaistininko žmonai Zofijai Ujejskytei-Aleksandravičienei atminti
(jai skirtas renginys įvyko gruodžio 13 d.). „Pagerbė pirmąją muzikos
pedagogę“ aut. Sigutė Vaišnienė.

D.Končienė

A.Stankuvbienė

 Parengtas straipsnis rajoniniame laikraštyje „Būdas žemaičių“ 2013-0906; skirtas pirmojo aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro
Griškevičiaus 150-ųjų mirimo metinių ir S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio
per Atlantą 80-ojo jubiliejaus paminėjimams „Paminėjo Lietuvos
aviatorių sukaktis“, aut. Gajutė Abelkienė.
 Raj. laikraštyje „Santarvė“, 2013-11-19 "Į Renavo dvarą sugrįžo jo
savininko biblioteka" 2013-11-192013-11-19

D.Makavičius
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 Raj. laikraštyje „Santarvė“, 2013 - 07- 22 "Renavo dvare - medžioklės
trofėjų paroda"
 Raj.laikraštyje „Santarvė“, 2013 - 06 -06 Informacinis pranešimas
"Susitikimai su fotomenininku"
 Raj. laikraštyje „Santarvė” 2013 - 03 – 28 Informacinis pranešimas
"Trečiojo Amžiaus universitetas - Tau..."

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Tęsti medžiagos rinkimą apie
vandens malūnus, esančius
Mažeikių rajone – Ukrinų
malūną.

Renkant medžiagą, papildyti
bylą Nr.505 „Esperantininkai
Mažeikių rajone“

D.Makavičius
D.Makavičius
D.Makavičius

 Rengtas spaudai leidinys „Senoji Mažeikių fotografija“:atrinkta ir
nuskenuota 53 fotografijos; parašytas įvadinis straipsnis.

V.Ramanauskas


Publikacija monografijoje apie Viekšnius „P. Beržanskio didžiojo
karo nuostoliai.“:

V.Ramanauskas

 Atrinkta ir parengta spaudai G. Jacėnaitės atsiminimų fragmentai.

V.Ramanauskas

 Užsakytas menotyrininkei ir parašytas straipsnis apie keramikė Genė
Jacėnaitė

V.Ramanauskas

Surinkta ir sutvarkyta medžiaga apie Mažeikių rajone esantį Ukrinų
vandens malūną:
a) Ukrinų vandens malūno sodybos situacijos planas,
b) išlikusių architektūrinių statinių bei jų fragmentų matavimai,
fotonuotraukos, piešiniai,
c) išlikusių techninių įrengimų ir jų detalių išmatavimai,
fotonuotraukos, piešiniai,
d) užrašyti informacijos pateikėjų pasakojimai apie Ukrinų vandens
malūną – sodybą, sodybos gyvenamąsias ir gamybinias patalpas,
vandens įrenginius, malimo techninius įrenginius, malimą, atsiskaitymą
už malimą, malūno žmones, istoriją, tautosaką.

A.Butkuvienė

Papildyta 4 straipsniais

Ž.Ruikienė
A.Prialgauskienė

Tęsti temą „Mažeikių krašto
kraštiečiai“
V.Ramanauskas
Tęsti medžiagos rinkimą apie
Mažeikių krašto fotografus.
Negatyvų kaupimas,
skenavimas ir susisteminimas
(nuskenuoti ir susisteminti
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Vinco Ramanauskas ir A.
Kulvinsko negatyvų archyvą.)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas)

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
(autorius, pavadinimas, vieta)
9. Kiti darbai

Tarptautinė konferencija “Mobili meno paroda Baltijos šalyse” (lapkričio 22
d. Reavo rūmuose)

D.Makavičus

Seminaras "Renavo dvaras: ženklai, faktai, legendos", "Meno kūriniai –
miesto tapatybės išraiška", "Įvietinto meno specifika" bei nagrinėjamos
kultūros paveldo objektų pritaikymo problemos ir galimybės (rugsėjo 6 d.
Renavo rūmuose)

D.Makavičius

Dalyvauta teologinėje ir istorinėje konferencijose Telšiuose, Žemaičių krikšto
600 metų jubiliejaus proga 07.01, 07.02.
Dalyvauta konferencijoje Plateliuose „Kalvarijos kalnų giedojimo tradicija“
03.15.
Skaitytas pranešimas „Mažeikių muziejuje saugomas sakralusis palikimas ir
perspektyvos“ Eucharistinio kongreso konferencijoje Mažeikių Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje 05.18.
Skaityti pranešimai seminaruose „Etninės kultūros ugdymas ir kraštotyros
skatinimas“ Mažeikių Švietimo centre:
„Katalikiška tradicija šeimose, asmenybės ugdymas“ 05.16,
„Papuošalų, dovanų ir juvelyriškos tradicijos“ 12.10.

J.Miliauskytė

Skaitytas pranešimas karjeros dienos seminare Mažeikių Sodų vidurinėje
mokykloje „Kuo patrauklus muziejininko darbas“ 06.06.

J.Miliauskytė

Dalyvauta LR KM atstovų išvažiuojamajame posėdyje Klaipėdoje, dėl tarmių
metų rezultatų ir planų etnografinių regionų metams 11.12.

J.Miliauskytė

Parengta muziejuje ir demonstruota per multi-mediją „Vorviko pilies
pristatymo“ (Anglijoje) medžiaga su pasakojimu apie ten esančio muziejaus
veiklą (muziejaus patalpose). 05.17
Dalyvavo 15 žm.

D.Končienė

Parengtas ir pristatytas visuomenei fotografijų rinkinys Mažeikiai prieš 50
metų 1959-1963m. rugsėjo 28

V.Ramanauskas

Pranešimas - Tošininkystė Gargždų muziejaus organizuotose amatų dienose
lapkričio 21 d.

V.Ramanauskas

Pranešimas Vyžos tošininkystės kontekste“ Rusnės etnokultūros centre.
Seminare skirtame K. Donelaičio jubiliejinei sukakčiai. Lapkričio 26 d.

V.Ramanauskas

J.Miliauskytė
J.Miliauskytė
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VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų
į muziejaus duomenų bazę įrašų apie
eksponatus bei skaitmeninių vaizdų
skaičių)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

Nuskenuoti ir susisteminti
Vinco Ramanausko negatyvų
archyvą.
Tęsti muziejaus bibliotekoje
esančio mokslinio archyvo
bylų rašytinio sąrašo
pakeitimą į kompiuterinę
versiją.

183 senosios medinės skulptūros iš taikomosios dailės rinkinio.

J.Miliauskytė
V.Ramanauskas

Nuskenuotas visas Alberto Kulvinsko negatyvų archyvas 250 vnt.
Nuskenuota dalis Vinco Ramanausko negatyvų archyvo. 420 vnt.
Atrinkti ir profesionalių fotografų nufotografuoti keramikos G.Jacėnaitės
darbai iš Mažeikių muziejaus fondų ir asmeninės dailininkės kolekcijos.
Atrinktos ir nuskenuotos fotografijos iš dailininkės G.Jacėnaitės gyvenimo.
35 vnt.

V.Ramanauskas

A.Butkuvienė

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)

Paruošti informacinius
pranešimus spaudai.

 Rašytas straipsnis spaudoje: „Būdas žemaičių“ Nr.52/1814/2013 07 12
„Parodoje-ES šalių simboliai“.
 Rašytas straipsnis spaudoje: „Būdas žemaičių“ Nr.22/1714/2o13 o3 22
“Malu malu viena – pasižiūriu diena…”
 Rašytas straipsnis spaudoje: „Būdas žemaičių. Nr. 22/1714/2o13 o3 22
“Tarp kelionių įspūdžių, tapybos ir archyvų”.
 Rašytas straipsnis spaudoje: „Santarvė” Nr.77/10049/2013 07 13
“Muziejaus ekspozicijoje – Europa iš arčiau”.
 Rašytas straipsnis spaudoje: „Santarvė” Nr.
 Rašytas straipsnis spaudoje: „Ūkininko patarėjas” Nr.39/2996/ 2013 04 04

A.Butkuvienė
A.Butkuvienė
A.Butkuvienė
A.Butkuvienė
A.Butkuvienė
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“Malūnai – darbo, pramogų ir paslapčių namai”.
 2013 m. kovo 7-8 dienomis muziejuje filmuota BTV kanalo laida
„Brydės“. Pateikta medžiaga apie muz. baldus.
 Suteikta informacija apie muziejų radijo laidai „Pūkas“; transliuota 12-16
d.
 7 kartus suteikta informacija rajono spaudos atstovams apie paruoštas
parodas ir edukacines programas.
 Kalbėta apie muziejų radijo laidai „Pūkas“ 2013-12-11, transliuota 12-16
d.
 Pranešimas ( trukmė 9 min. ) per Lietuvos radiją apie Pievėnų
persirengėlių tradiciją. kovo 31 „ Katalikiškas kultūrinis gyvenimas
Mažeikiuose 20 a. pr.
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
buvo organizuotos specialios reklamos
kampanijos ir jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Tęsti muziejaus fotometraštį
kuriame atsispindėtų
muziejaus aktualijos
(V.Ramanauskas)

Informuoti lankytojus,
besidominčius edukacine
muziejininkų veikla.
Teikti konsultacijas ir
metodinę pagalbą
interesantams ir kolegoms
apie muziejuje esančius
rinkinius.

Teikti informacija
interesantams apie Renavo
dvaro sodybą ir

A.Butkuvienė
D. Končienė
D. Končienė
J.Miliauskytė
A.Stankuvienė
V.Ramanauskas

 Sukurtas reklaminis-informacinis stendas apie muziejuje vykdomas
edukacines programas.
 Dalyvauta komisijoje „Tramtatulio“ rajoninėje atrankoje Mažeikių
kultūros centre 02.21
 Dalyvauta komisijoje „Tarmių šventėje“ Senamiesčio pagrindinėje
mokykloje 03.21
 Dalyvauta „Žiburėlio“ pradinės mokyklos amatų mugėje 03.22
 Pateikta turima farmacinė medžiaga muziejuje bei leista naudotis ja ir
esančiais muziejuje farmacijos eksponatais LSMU Farmacijos fakulteto
studentei Odetai Momgaudytei, rašant magistro darbą, tema „Viekšnių
vaistinės materija medica“.

J.Miliauskyė

 76 kartus suteikta metodinė pagalba interesantams (studentams, kolegoms
iš kitų muziejų, mokytojams, kunigams, mokiniams, rajono gyventojams)
eksponatų vertės, saugojimo ir priežiūros, kitos muziejinės veiklos,
projektų rašymo, archyvinių duomenų ir edukacinių užsiėmimų kūrimo
bei koordinavimo klausimais.

J.Miliauskytė

 2013 m. lapkričio 6 dieną muziejuje lankėsi LRT radijo žurnalistė iš laidos
„Ryto garsai“, rubrika „Mokslo vardai“. Pateiktas pasakojimas apie
muziejuje saugomus senuosius vaistus; vaistininkų išplėtotus ir laikytos
senosios vaistininkystės, liaudies medicinos metodus bei ligų gydymo
būdus.
 Suteiktos konsultacijos ir informacija 4 studentams rengiusiems kursinius
ir diplominius darbus turizmo srityje

V. Skiparienė

J.Miliauskytė
J.Miliauskytė
J.Miliauskytė
D.Končienė
V.Skiparienė

D.Makavičius
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Surinkta metodinė-archyvinė medžiaga šiomis temomis:
1. „Žydų genocidas Viekšniuose“.
2. „Materija-medica senojoje Viekšnių vaistinėje“.
3. „Metodai ir gydymo būdai taikyti senojoje Viekšnių vaistinėje“.
4. „Kultūrinis gyvenimas Viekšnių vaistinėje“.
5. „Kotryna-Zuzana Karbedytė-Aleksandravičienė“.
6. „Zofija Ujejskytė-Aleksandravičienė“.
„Vincentas Aleksandravičius“

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema,
tikslinė grupė, sklaidos būdas)

D. Končienė
V. Skiparienė
V. Skiparienė
D. Končienė
D. Končienė
D. Končienė
D. Končienė

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

Dalyvauti LMA, RAAS,
LKDTC organizuojamuose
seminaruose edukacijos
organizavimo ir fondų
priežiūros klausimais

Dalyvauta išvažiuojamuosiuose tarptautiniuose seminaruose:
„Saldus rajono kultūros srities patirties sklaida“ 04.15,
„Vakarų Ukrainos muziejų ir LDK pilių ekspozicijų patirtis“ 05.20-24,
„Naujosios Varšuvos muziejų ekspozicijos“ 09.18-20.
Dalyvauta RAAS susirinkime Šiauliuose 04.23.
Dalyvauta internetinėje paskaitoje „Muziejus bendruomenei ir
bendruomenėje“ 11.26.

J.Miliauskytė

J.Miliauskytė
T.Balchunene

3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

1. Įtraukta į inventorinę knygą nauji spaudiniai.
2. Muziejaus mokslinio archyvo knygoje užregistruota
A) Algimantas Muturas- 30 bylų,
B) Aldona Butkuvienė- 18 bylų,
C) Jūratė Miliauskytė – 1 byla,
D) Adelija Prialgauskienė – 1 byla.

A.Butkuvienė
bylų.

3. Surūšiuoti ir susegti visi bibliotekoje esantys reklaminiai plakatai.
4. Surūšiuoti ir suinventorinti visi muziejininkystės žurnalai.
5. Besidomintys bibliotekoje esančia literatūra suteiktos paslaugos 66
interesantams.
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės išlaidos)

Įrengta edukacinė klasė buvusios Viekšnių vaistinės patalpose
(atremontuota).
Įkurta vaistinės muziejaus biblioteka, kuria galės naudotis ne tik
muziejininkai, bet ir muziejaus interesantai, ieškantys medžiagos įvairiais
muziejiniais bei istoriniais klausimais.

D.Končienė
D.Končienė
D.Končienė

3. Kitų padalinių darbas
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Kompiuterinio kambario įrengimas (remontas)Viekšnių vaistinės muziejuje.
Viekšnių vaistinės muziejaus tinkuotos tvoros tvarkymas (senų čerpių
plovimas, klijavimas, tinkavimas
Įvykdytas ES projektas ,,Aviacijos pradininko Lietuvoje A.Griškevičiaus
muziejaus stogo kapitalinis remontas“.
Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje padarytas einamasis
remontas aviacijos, Viekšnių krašto, tautodailininko J.Rušino, etnografinėje
ekspozicijose.
Sutvarkyti Renavo dvaro parko želdiniai, pašalintos sausuoliai, virtuoliai,
šiukšlės. Sutvarkytas tiltelis per Varduvos upė. Pastatyti informaciniai
stendai.

_Mažeikių muziejaus direktorė_
(Vadovo pareigos)

__________________________
(parašas)

___2014 m. vasario 13 d.___
(Užpildymo data)
____________________________________

A.Stankuvienė
A.Stankuvienė
V.Balčiūnas
B.Bražas
D.Makavičius

_Adelė Cholodinskienė_________________
(vardas, pavardė)

