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Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

Vesti muziejaus tarybos posėdžius

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas
3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir
fondo pavadinimas)

Projektas „Kuršiai, žemgaliai, žemaičiai“ (edukacijos savaitė), Lietuvos
Kultūros tarybai

2014 m.

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

2014 m.

Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto
„Polichrominės skulptūros (kryžių) restauravimas“ paraiška

2014 m.

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

2014 m.

Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto
„Mažeikių fotografijos sukaktys“ paroda ir edukacinės rekonstrukcijos“
paraiška
Lietuvos kultūros tarybai pateikta projekto „Leidinio „Mintys molyje,
keramikė Genė Jacėnaitė“ paruošiamieji darbai“ paraiška.

2014 m.

2014 m.
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5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius
rinkinius ketinama įsigyti)

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

Pagal poreikį organizuoti eksponatų priėmimo į pagrindinį ar į pagalbinį fondą
komisijos posėdžius.
Iš juridinių asmenų apie 100 eksponatų (apie 10 aktų)
Toliau rinkti prof. Biržiškų išleistus veikalus.
100 eksponatų
Rinkti eksponatus į muziejaus pagrindinį ir pagalbinį fondus, inventorinti.
Surinkti ir surašyti 200 eksponatų į pagrindinį ir į pagalbinį fondą.
Surinkti ir surašyti 50 eksponatų į pagrindinį ir pagalbinį fondą.
Papildyti Viekšnių krašto ekspoziciją gautais eksponatais iš etno ekspedicijos
Gavus finansavimą, surengti etnografinę ekspediciją Viekšnių seniūnijoje.
Ekspedicijos metu rinkti, fiksuoti dainuojamosios ir pasakojamosios
tautosakos medžiagą, vyravusius ir tebevyraujančius tradicinius amatus, rinkti
senovines nuotraukas bei buities rakandus tikslu papildyti muziejaus fondus.

2014 m.
2014 m.

2014 m.

II-III ketv.

Surengti kelių dienų išvykas po Tirkšlių seniūniją, fiksuoti archeologinį,
istorinį ir sakralinį paveldą( piliakalnius, senkapius, kapinaites, kryžius,
koplytstulpius ir pan).
Dalyvauti etno ekspedicijoje Viekšniuose
II-IV ketv.
1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų)
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

5 priėmimo aktai
Į pirminės apskaitos registracijos knygas suregistruoti visus per metus gautus
eksponatus.
Tęsti eksponatų inventorinimą
Raštijos inventorinimas.

2014 m.

Išrašyti kortelių visiems naujai gautiems eksponatams

2014 m.

2014 m.
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2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma
tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių)

Sutvarkyti muziejaus pagalbinį fondą.

2014 m.

Patikrinti numizmatikos rinkinį, sudaryti perkeliamų iš pagrindinio į pagalbinį
fondą ar nurašytinų eksponatų sąrašus.

2014 m.

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

10 vnt. - liaudies meno eksponatų

2014 m.

Gavus mikroklimatui matuoti prietaisus, tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas
laikinose saugyklose, filialuose.

2014 m.

Patikrinti dvi eksponatų saugyklas (farmacinę ir buities-istorinę) ypač
kruopščiai patikrinant popierinius ir tekstilinius eksponatus.
Galutinai užbaigti sutvarkyti farmacinę eksponatų saugyklą

2014 m.

Paruoštos edukacinės programos:
1. Kai kirviai buvo akmeniniai. (Priešistoriniai laikai)
2. Draugystės juostelė.
3. Ką byloja metraščiai. (Viduramžiai)
4. Kai draudė būti lietuviais. Senoji mokykla. (Knygnešiai, daraktoriai,
rašymas žąsies plunksna)
5. Kaip seniau buvo perduodamos žinios.
6. Tautinės atributikos atsiradimas ir raida Lietuvoje (XX a.).
7. Įžymūs Mažeikių krašto žmonės.
8. Istorinės datos (sausio 13, kovo 11 ir kt.).
9. Kelionė po pinigų pasaulį.
10. Mažeikių rajono vandens malūnai.
11. Mažeikių miesto praeitis (XIV-XX a.).
12. Mažeikiškių profesijos.
13. Fotoateljė.
14. Mažeikių rajono paukščių migracija.
15. Liaudies menas (Dievdirbystė. Močiutės kraičio skrynia. Baldai, indai,
įrankiai. Tautiniai rūbai).
16. Lino kančia.
17. Duonelės kelias.

2014 m.

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

3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines
grupes)
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur vyks)

Pirmas pusmetis
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18. Tradiciniai Žemaitijos amatai (stalius, puodžius, kalvis).
19. Keičiasi laikai, keičiasi daiktai. (Įrankiai, rakandai, apavas).
20. Kada nebuvo elektros (Balanos gadynė. Žvakių liejimas. Žibalinės
lempos).
21. Liaudies muzikos instrumentai ir muzikavimas.
22. Naktigonė.
23. Kalendorinės šventės Žemaitijoje (Užgavėnės. Velykos. Jurginės.
Vėlinės. Adventas).
24. Įminkime senovę.
25. Prakalbinta tošis (Pažintis su tošininkystės amatu).
26. Vestuvių papročiai.
27. Talkos Žemaitijoje.
28. Žemaitiški pasninko valgiai.
29. Išbandykime senovines linksmybes (piemenėlių žaidimai).
30. Baltų dievybės (pagal G. Jacėnaitės koliažų kolekcija).
31. Audinio kelias nuo siūlo iki rūbo (atkurti galimybę austi staklėmis).
32. Baltų gentys ir senieji ornamentai.
33. Tošies ornamentavimas.
34. Laiškų rašymas ant beržo tošies baltiškaisiais rašmenimis.
35. Kelionė po senovę (bendra tikslinė programa „Smalsučių“ grupei iš l/d
„Saulutė“).
36. Pažinkim savo kraštą (bendra tikslinė programa l/d “Linelis”
ugdytiniams).
37. Baltų papuošalai.
38. Žemaičių tarmės lobiai.
39. Vaistingieji augalai (Viekšnių I vaistinės muziejaus vaistažolių sodelyje).
40. Smetoniški patiekalai (Viekšnių I vaistinės muziejuje).
41. Prisilietimas prie senosios vaistinės (Viekšnių I vaistinės muziejuje).
Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Užsiėmimai vedami
Mažeikių muziejuje, Viekšnių I vaistinės muziejuje ir rajono švietimo
įstaigose, miesto renginių metu. Veda muziejininkai, vyr. fondų saugotoja ir
kiti darbuotojai.
Parengti edukacinę temą „Pinigų pasaulis nuo A iki Z“ (Pinigų pasaulio ABC)
Parengti edukacinę temą jaunesniojo amžiaus lankytojams apie archeologinį,
istorinį, etnografinį paveldą .
3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Knygnešio dienos paminėjimas. (Viekšnių I-oisos vaistinės muziejuje)

II ketv.
I ketvirtis (03 16)
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Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas „Žydų genocidas Viekšniuose ir
Mažeikių rajone“. (Viekšnių I-oisos vaistinės muziejuje)

III ketvirtis (09 23)

Adventinis vakaras „Šviesa ateina į tave...“, skirtas muzikei Sofijai UjejskyteiAleksandravičienei atminti. (Viekšnių I-oisos vaistinės muziejuje)
IV ketvirtis (12 13)
Aviacijos dienai kartu su V.Deniušio meno mokyklos mokiniais pravesti
pamoką „Piešiame aviaciją“.
Surengti renginį „Aviacijos pradininko Lietuvoje A.Griškevičiaus 205m
gimimo metinių paminėjimas kartu su Akmenės aeroklubo 75m jubiliejaus
paminėjimu“

2014 m.
07 mėn.

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)

Priimti visus iš anksto užsiregistravusius fondų lankytojus ir interesantus,
paruošti prašomą medžiagą tiksliniams lankytojams.

2014 m.

Parengti koncepcijas naujai renovuoto muziejaus ekspozicijoms
Parengti muziejaus istorinės ekspozicijos viziją.
Po muziejaus pastato renovacijos darbų atnaujinti ekspociaija: „Mažeikių
kraštas; tarp kuršių žiemgalių ir žemaičių“.

2014 m.

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

IV ketv.

Parengti muziejaus istorinės ekspozicijos viziją.
IV ketv.
1991 metų sausio 13–osios tragiškiems įvykiams atminti suruošti parodą Sausio mėn.
„Gėlėm apkaišysiu“: (Mažeikių viešojoje bibliotekoje)
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (Vasario 16 – ąjai) organizuoti
Mažeikių dailės mokyklos mokinių piešinių parodą:
Vasario mėn.
Surengti parodėlę „Piešiame aviaciją“.
Paroda iš Vinkelmano muziejaus/ Vokietija, „Indijos menas“.
Paroda „Viekšnių V. Beniušio meno mokyklos vaikų dailės darbai“.
09-10 Paroda „Klovaitės-Chaakinson fotografijos“.
09-14 Paroda (Krucifiksų) skirta šv. Kryžiaus išaukštinimo šventei „Kryžiau
šventas...“

04 mėn.
05 mėn.
07-08 mėn.
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(Pagal galimybes ryšium su Mažeikių muziejaus renovacija)
Surengti numizmatikos parodą „Didžioji istorija mažame formate“ iš MM
fondų .
Surengti numizmatikos parodą „ Lietuvos pinigų istorija po valstybės atkūrimo
1918 m. „
Surengti parodą „ Sveikinimo (Kalėdų, naujametiniai) atvirukai : senieji,
sovietmečio, šių dienų)“

III ketvirtis
III ketvirtis

II-IV ketv.

Mažeikių fotografijos sukaktys. Surengti parodą skirtą J. Motuzo 150-sioms
bei K. Bužoko ir V. Tomanovo 100-sioms gimimo metinėms.
Surengti fotografijų parodą „Mažeikiai. Laisvės gatvė praeitis ir dabartis“.
IV ketv.

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

Parodų ciklas iš Mažeikių muziejaus etnografijos rinkinių „Tradicinių švenčių
pynė“ AB ORLEN LIETUVA komunikacijos skyriuje.

IV ketv.
2014 m.

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama
skolinti)

7. Kiti darbai

Atrinkinėti eksponatus kilnojamoms parodoms Skuodo, Akmenės, Telšių 2014 m.
muziejuose ir Parengti ekskursinį maršrutą su šaltiniais ir fotografijomis.
„Mūsų Laisvės gatvė“ .
Mažeikių rajono įstaigose pagal susitarimą.
Ekspedicijos rezultatus pristatyti renginyje Viekšnių bendruomenei.

2014 m.

Parengti ekskursinį maršrutą su šaltiniais ir fotografijomis. „Mūsų Laisvės
gatvė“ .

2014 m.

Glaudžiai bendradarbiauti su Viekšnių miestelio bendruomene, mokyklomis,
kultūros centru, biblioteka, Viekšnių vaistinės muziejumi.
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir leidyba

Paruošti 4 numerius skaitmeninio informacinio laikraščio „Krežis“ apie
edukacinę veiklą Mažeikių muziejuje.
Atgaivinti informacinį leidinuką moksleiviams „Kolekcininkas“, leistą
Mažeikių muziejuje 2004 m. (Neperiodinis, skaitmeniniu formatu).

Kartą per ketvirtį

Kartą per ketvirtį
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Išleisti leidinį – „Malu malu viena...“ apie vandens malūnus, esančius
Mažeikių rajone.
Projekto leidiniui finansuoti rašymas
Leidinio plano sudarymas
a) 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 vandens
malūnus – sodybą, sodybos gyvenamąsias ir gamybinias patalpas, vandens
įrenginius, malimo techninius įrenginius, malimą, atsiskaitymą už malimą,
malūno žmones, istoriją, tautosaką.

I-II ketv.

Gavus finansavimą parengti spaudai ir išleisti parodos „Mažeikių fotografijos
sukaktys“ katalogą. A3 formato lankstinuką, kuriame bus 1 mašinraštis teksto
ir 9 fotografijos.
2014 m.
Gavus finansavimą parengti spaudai leidinį „ Keramikė Genė Jacėnaitė mintys
molyje“
2014 m.
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų
ir kt.) rengimas ir leidyba

Paruošti plakatus ruošiamoms parodoms.

2014 m.

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

Parengti informacinių pranešimų periodinėje spaudoje.

2014 m.

Kartu su Švietimo skyriumi ir Švietimo centru organizuoti konferenciją
„Etninis paveldas dabarties akimis“

2014 m. balandžio
mėn

4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje
(tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose
ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
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9. Kiti darbai

Skaityti paskaitas, vesti edukacinius užsiėmimus istorine, bei „gyvosios 2014 m.
istorijos“ tematika rajono mokyklų moksleiviams.

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti
numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)

Nuskenuoti visas Mažeikių muziejuje ir žinomas privačiuose rinkiniuose 2014 m.
saugomas J. Motuzo, K. Bužoko ir V. Tomanovo fotografijas, gavus
finansavimą nuskenuoti ir muziejuje saugomus šių fotografų vertingiausius
negatyvus.
Užbaigti skenuoti, susisteminti Vinco Ramanausko negatyvų archyvą

3.2. Numatomų skaitmeninti 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
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų
parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų kiekį)
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)
3. Kita veikla

Bendradarbiauti su rajono spauda, radiju ir televizija.

2014 m.

Aptarnauti žmones, besidominčius mano tiriamų temų medžiaga.

2014 m.

Teikti informaciją pavieniams interesantams besidomintiems Mažeikių krašto
istorija nuo priešistorinių laikų iki 1940m.
Bendradarbiauti rengiant internetinę Mažeikių krašto enciklopediją, rašyti 2014 m.
straipsnius Mažeikių krašto istorijos klausimais.
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VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Konsultuoti interesantus, besidominčius saugomais eksponatais ir edukacine
muziejininkų veikla.

2014 m.

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

Tęsti medžiagos rinkimą apie vandens malūnus Mažeikių rajone (Šerkšnės
upės malūnai):a) vandens malūnų sodybų 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 vandens malūnus –
sodybą, sodybos gyvenamąsias ir gamybinias patalpas, vandens įrenginius,
malimo techninius įrenginius, malimą, atsiskaitymą už malimą, malūno
žmones, istoriją, tautosaką.

2014 m.

Tęsti medžiagos rinkimą apie Mažeikių turistų klubo veiklą.
a)rinkti kopijas straipsnių, spausdintų rajoniniuose laikraščiuose.
b)fiksuoti Mažeikių turistų klubo veiklą.

2014 m.

Tęsti medžiagos rinkimą apie Mažeikių rajone esančias laisvės kovų vietas.
Tęsti medžiagos rinkimą apie Mažeikių krašto fotografus. Negatyvų
kaupimas, skenavimas ir sisteminimas.

2014 m.

2014 m.
Tęsti medžiagos rinkimą papildant bylą “Esperantininkai Mažeikių rajone “.
Etnografinės ekspedicijos metu (jei bus skirtas finansavimas ) naudojant
klausimynus rinkti medžiagą etninės pedagogikos tema.
Toliau rinkti metodinę-istorinę medžiagą apie Viekšnių krašto dvarus ir šio
krašto šviesuomenę.
Turint
galimybių- gavus finansavimą, susipažinti su urbanistikos
specialisto, architekto, profesoriaus A. Miškio ikonografiniu archyvu,
nuskenuoti su Mažeikių kraštu susijusius atvirukus ir fotografijas.

2014 m.

2014 m.
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Tęsti Mažeikių 19-20a istorijos chronologiją. su nuorodomis į šaltinius.
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose,
kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(temos, vieta, numatomi dalyviai)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Pagal galimybes dalyvauti LMA, RAAS, LKDTC organizuojamuose
seminaruose.

2014 m.

Pildyti muziejaus archyvą naujomis bylomis.

2014 m.

1.Mažeikių muziejaus bibliotekoje esančio mokslinio archyvo bylų rašytinio
sąrašo pakeitimas į kompiuterinę versiją.
2. Įtraukti į bibliotekos inventorinimo knygą reikalingus spaudinius.
3. Muziejaus mokslinio archyvo knygoje toliau registruoti bylas.
4. Teikti paslaugas interesantams, besidomintiems bibliotekoje esančia
literatūra.

2014 m. vasaris 13 d.

Nuolat pildyti kraštotyrinę, teminę muziejaus bibliotekos duomenų bazę iš
periodinių leidinių, knygų, žurnalų ir tęstinių leidinių Mažeikių rajono
kultūros paveldo tema.

2014 m.

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)
3. Kitų padalinių darbas

Mažeikių muziejaus direktorė
(Vadovo pareigos)
__

(parašas)

2014 02 13____
(Užpildymo data)
____________________________________

Adelė Cholodinskienė
(vardas, pavardė)

