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MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS 

 

2014   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) 

 Vyko 2 posėdžiai: 

1. Ekspozicijų ir parodų tematikos aptarimas, koncepcijų 

kūrimas, ekspozicinės įrangos aptarimas. 

2. 2015  m. muziejaus veiklos planų pristatymas. 2. 

Informacija apie vykdomus rekonstrukcijos darbus  

muziejuje 

 

V.Balzeris 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 

reguliuojančių dokumentų rengimas 

(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Peržiūrėti ir patobulinti 

vidaus darbo tvarkos 

taisykles. 

Parengti bylų 

nomenklatūrą. 
 

Patvirtinta priešgaisrinės saugos instrukcija. 

Patvirtintas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas. 

Patvirtintos darbuotojų premijavimo sąlygos. 

Naujai parengta ir patvirtinta bylų nomenklatūra. 

Patvirtintos Mažeikių muziejaus vardu gautos paramos 

skirstymo taisyklės. 

Patvirtintas Mažeikių muziejaus firminis ženklas – logotipas. 

Patvirtinta Mažeikių muziejaus  organizacinė struktūra 

(schema), nustatanti pavaldumą ir atsiskaitomybės ryšius. 

Patvirtintos Muziejaus ekspozicijos. 

Patvirtinta rinkinių komisija ir jos darbo reglamentas. 

Patvirtintos supaprastintos  viešųjų  pirkimų taisyklės (nauja 

redakcija) 

Naujai patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

 

A.Cholodinskienė 

 

 

 

 

 

V. Balzeris 

3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos 

ir užsienio organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo laikas) 

 Bendradarbiavimo sutartis su viešoji įstaiga Mažeikių turizmo 

ir informacijos centru. 2014-09-18.  

 

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos dailės muziejumi dėl 

V.Balzeris 

 

 

V.Balzeris 
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LIMIS sistemos naudojimo 2014 -12-16 Nr. V.9-89 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas finansavimas) 

Edukacinė savaitė 

„Kuršiai, žiemgaliai, 

žemaičiai“ (LR Kultūros 

tarybai) 

 

Konferencijos „Etninis 

paveldas dabarties 

akimis“ medžiagos 

sklaida (Mažeikių 

savivaldybei) 

 

Lietuvos kultūros tarybai 

pateikta projekto  

"Etnokultūrinio paveldo 

fiksavimo ir tyrimo 

ekspedicija Viekšnių 

bendruomenėje" 

paraiška.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai: 

„Polichrominės 

skulptūros (kryžių) 

restauravimas“  (LR 

Kultūros tarybai) 

Projektas „Edukacinė savaitė „Kuršių, žiemgalių, žemaičių 

apranga“ (pateikta LR Kultūros tarybai, gauta 7000 Lt.) 

 

 

 

Projektas „Konferencijos „Etninis paveldas dabarties akimis“ 

medžiagos sklaida“ (pateiktas Mažeikių rajono savivaldybės 

kultūros projektų rėmimo fondui, gauta 1250 Lt.) 

 

 

 

LKT finansuotas projektas „ Etnokultūrinio paveldo fiksavimo 

ir tyrimo ekspedicija Viekšnių bendruomenėje“ (gauta 3000 Lt)   

 

Parengta ir pateikta LKT projekto „Etnografiniai regionai 

Mažeikių muziejuje“ paraiška (laukiamas atsakymas) 

 

 

Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus 205-ųjų gimimo metinių 

paminėjimas. Paremtas 400 Lt iš Mažeikių raj. savivaldybės 

biudžeto lėšų.  

 

Projektas „Susipažinkime - Kroketas“. Paremtas 650 Lt iš 

Mažeikių raj. savivaldybės biudžeto lėšų. 

Pateiktos paraiškos VVG projektams rašyti 2014 –  

2020 m. 

 

Projektai: „Polichrominės skulptūros (kryžių) restauravimas“  

(pateikta LR Kultūros tarybai, gauta 7500 Lt.) restauruoti 9 

eksponatai: Krucifiksas GEK MM 15844; Krucifiksas GEK 

MM 32953; Krucifiksas GEK MM 12259; Krucifiksas GEK 

MM11999; Krucifiksas GEK MM 15339; Krucifiksas GEK 

MM 15843; Krucifiksas GEK MM16806; Krucifiksas GEK 

J.Miliauskytė 

 

 

 

 

J.Miliauskytė 

 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 

 

 

A.Butkuvienė 

Ž.Ruikienė 

 

 

A.Stankuvienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

 

R.Ramanauskienė 
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„ Mažeikių muziejaus 

tekstilės rinkinys“ 

(Mažeikių rajono 

savivaldybės kultūros 

projektų rėmimo fondui) 

 
 

 

 

 

 

Lietuvos kultūros tarybai 

pateikta projekto 

„Mažeikių fotografijos 

sukaktys“ paroda ir 

edukacinės 

rekonstrukcijos“ 

paraiška  

 

Lietuvos kultūros tarybai  

pateikta projekto 

„Knygos leidyba – 

„Malu, malu viena..“ 

paraiška  

 

Lietuvos kultūros tarybai  

pateikta projekto 

„Leidinio „Mintys 

molyje, keramikė Genė 

Jacėnaitė“ paruošiamieji 

darbai“ paraiška. 

MM 16807; Krucifiksas GEK MM 18260;  Gautas dovanų 

vienas Krucifiksas.  

 

„ Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys“ (pateiktas Mažeikių 

rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo fondui, gauta 

1000 Lt.) Įsigyta priemonių, įrankių šiam darbui. Pradėtas 

tvarkyti tekstilės rinkinys, išplauti ir tinkamai sudėti saugojimui 

raštų pavyzdžiai. 

 

Projektas - Fotografijų paroda „Mažeikių fotografijų ištakos“ 

(Pateiktas  LKT tarybai, gautas finansavimas 5000 Lt.) 

 

Projektas - Fotografijų paroda „Mažeikiai. Laisvės gatvė“. 

(pateiktas Mažeikių rajono savivaldybės kultūros projektų 

rėmimo fondui,  Gautas finansavimas 1300 Lt.) 

 

 

 

Finansavimas negautas 

 

 

 

 

 

Finansavimas negautas 

 

 

 

 

R.Ramanauskienė 

 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

 

5. Kiti darbai  Dalyvauta VU KF Muzeologijos katedros vykdytame projekte 

„Individualus muziejaus prevencinio konservavimo planas“ 

(finansuojamas LR Kultūros tarybos) 

 

Kiekviena savaitę rengti administracijos ir muziejininkų 

pasitarimai muziejaus veiklos klausimams aptarti 

J.Miliauskytė 

R.Ramanauskienė 

V.Balčiūnas 

 

V.Balzeris 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
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1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių 

skaičius, svarstyti klausimai) 
Pagal poreikį organizuoti 

eksponatų priėmimo į 

pagrindinį ar į pagalbinį 

fondą komisijos 

posėdžius. 

 R.Ramanauskienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, 

kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 
Rinkti eksponatus į 

muziejaus pagrindinį ir į 

pagalbinį fondus 

Gauta dovanotų eksponatų 490  į pagrindinį, 7 į pagalbinį 

fondą. 

53 į pagrindinį, 5 į pagalbinį fondą. 

J. Miliauskytė 

R.Ramanauskienė 

 
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė, 

dalyviai) 
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. 

 

Surengti kelių dienų  

išvykas po Tirkšlių 

seniūniją, fiksuoti  

archeologinį, istorinį ir 

sakralinį paveldą( 

piliakalnius, senkapius, 

kapinaites, kryžius, 

koplytstulpius ir pan). 

 

 

„ Etnokultūrinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicija 

Viekšnių bendruomenėje“, 2014 08 04-08 08 , Mažeikių raj. 

Viekšnių apylinkės . 

 

 

Ž.Ruikienė 

A.Stankuvienė 

R.Ramanauskienė 

V.Ramanauskas 

J.Miliauskytė 

B.Bražas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

1.4. Kiti darbai  Pasirengimas etnografinei ekspedicijai, klausimynų 

parengimas. Ekspedicijos medžiagos tvarkymas: ekspedicijos 

dienoraštis, atsiminimų iš diktofoninių įrašų šifravimas ir 

Ž.Ruikienė 
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užrašymas. 
2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 

aktų, įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

Gautiems eksponatams 

išrašyti priėmimo aktus 

 

Į pirminės apskaitos 

registracijos knygas 

suregistruoti visus per 

metus gautus eksponatus 

Išrašyta 30  priėmimo aktų. 

 

 

 

 

 

Į pirminės apskaitos knygą įrašyti 676 eksponatai. 

J.Miliauskytė 

Ž.Ruikienė 

A.Stankuvienė 

V.Ramanauskas 

A.Butkuvienė 

 

R.Ramanauskienė 
2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Tęsti eksponatų 

inventorinimą 

Raštijos inventorinimas. 

         

 

Į pagrindinį f.-18, į pagalbinį f.-120 

R.Ramanauskienė 

 

A.Stankuvienė 
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) Išrašyti kortelių visiems 

naujai gautiems  

eksponatams 

Išrašytos 707 kortelės R.Ramanauskienė 

 

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 
   

2.5. Kiti darbai Sutvarkyti muziejaus 

pagalbinį fondą 

Deponuota iš muziejaus parodoms - 38 eksp. 

 

Priimta ilgalaikiam saugojimui iš kitur – 1 eksp. 

Deponuota iš muziejaus parodoms – 183 eksp. 

Priimta keičiamom parodom iš kt. muziejų bei juridinių asmenų 

(laikinam saugojimui) – 911 eksp. 

 

A.Stankuvienė 

 

D.Končienė 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti numizmatikos 

rinkinį, sudaryti 

perkeliamų iš pagrindinio 

į pagalbinį fondą ar 

nurašytinų eksponatų 

sąrašus. 

Akivaizdžiai patikrintas.  Numizmatikos rinkinys: 

5811 eksponatų pagrindiniame fonde; 

restauruotinų – 256 eksponatai. 

 

 

R.Ramanauskienė 

Ž.Ruikienė 

J.Miliauskytė 

 

 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų 

skaičių), 

10 vnt. - liaudies meno 

eksponatų 

Restauruoti 9 eksponatai: Krucifiksas GEK MM 15844; 

Krucifiksas GEK MM 32953; Krucifiksas GEK MM 12259; 

Krucifiksas GEK MM11999; Krucifiksas GEK MM 15339; 

Krucifiksas GEK MM 15843; Krucifiksas GEK MM16806; 

Krucifiksas GEK MM 16807; Krucifiksas GEK MM 18260;                                                              

R.Ramanauskienė 
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Gautas dovanų vienas Krucifiksas.  

 

Restauruota etnografijos - 4 kėdės, 2 staleliai ir kanapa. 

 

 

R.Ramanauskienė 
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) 

Gavus mikroklimatui 

matuoti prietaisus, 

tikrinti eksponatų 

saugojimo sąlygas 

laikinose saugyklose, 

filialuose. 

Tvarkyti perkraustytus 

eksponatus. 

 

Patikrinti dvi eksponatų 

saugyklas (farmacinę ir 

buities-istorinę) ypač 

kruopščiai patikrinant 

popierinius ir tekstilinius 

eksponatus. 

Tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos Mažeikių „Jievaro“ 

pagrindinėje mokykloje, surūšiuoti eksponatai pagal saugojimo 

grupes, nuvalyti. Pradėtas tvarkyti tekstilės rinkinys. 

 

 

 

 

 

 

Patikrinti visi 1073 eksponatai, esantys vaistinės muziejaus 

nuolatinėje ekspozicijoje, nuo kenkėjų, apvalyti nuo dulkių. 

Apdoroti chemiškai nuo kirvarpų – 1 (baldai) eksp.; 

Patikrinta 10 patalpų. 

 

Patikrinti visi -141 eksponatai „ prof. Biržiškų ekspozicijoje“. 

Patikrintos 2 eksponatų saugyklos. 

 

 

 Patikrintos eksponatų grupės, esančios aviacijos ekspozicijoje 

– 438 vnt., Viekšnių krašto istorinėje ekspozicijoje - 69 vnt, 

tautodailininko J. Rušino ekspozicijoje - 111vnt, etnografinėje 

ekspozicijoje - 186 vnt..Iš viso patikrinta - 804 vnt 

R.Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

I.Ribikauskienė 

 

 

 

 

 

 

D. Končienė  

 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

A.Stankuvienė 

3.5. Kiti darbai Galutinai užbaigti 

sutvarkyti farmacinę 

eksponatų saugyklą 

 

 

Numizmatikos rinkinio eksponatų vertinimas: rinkos kainų 

paieška aukcione 

D.Končienė 

 

Ž.Ruikienė 

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

tikslines grupes) 
 Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejus: Ekskursijos – 

17 . Iš viso  338 lankytojai, iš jų 37 pavieniai asmenys. 

 

Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje: 

Ekskursijos – 76 

A.Stankuvienė 

 

 

V.Skiparienė 
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Organizuotų lankytojų – 2063, iš jų moksl. – 843 

Individualūs lank. – 96, iš jų moksl. – 14 

Renginių dalyv. – 446  

Iš viso: - 2605 lankytojų  

 

Rašytojos M.Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejuje 

Ekskursijų - 15, organizuotų lankytojų - 367, iš jų moksleivių -

230;, pavieniai asmenys 48, iš jų moksleivių – 12. Iš viso 415 

lankytojų  

 

 

 

 

 

 

O.Gabalienė 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada 

vyko) 

Vesti užsiėmimus pagal 35 

programas, pritaikytas įvairaus 

amžiaus žmonių grupėms; 

Mažeikių muziejuje ir rajono 

švietimo įstaigose, renginių 

metu. Veda muziejininkai ir 

vyr. fondų saugotoja. 

 

Atkurti edukaciją „Audimas 

staklėmis“ 

 

Parengti edukacinę temą 

„Pinigų pasaulis nuo A 

iki Z“  (Pinigų pasaulio 

ABC) 

Parengti edukacinę temą 

jaunesniojo amžiaus 

lankytojams apie 

archeologinį, istorinį, 

etnografinį  paveldą 

 

Koordinuota visa edukacinė muziejininkų veikla, konsultuoti 

pavieniai interesantai ir grupės apie edukacijos galimybes 

muziejuje. Sukurta 1 nauja edukacinė programa „Baltų 

apranga“, pritaikyta įvairaus amžiaus žmonėms. Pravesti 25 

edukaciniai užsiėmimai. 

 

Pravesti 25 edukaciniai užsiėmimai. 

Pravesti 2 edukaciniai užsiėmimai. 

Pravestas 1 edukacinis užsiėmimas. 

Pravesti 4 edukaciniai užsiėmimai.  

 

Edukacinių programų užsiėmimai vaikams ir jaunimui bei 

suaugusiems žmonėms, pravesti Mažeikių muziejuje: 

 

Pažintis su tošininkyste – 04.23; 06.11 

Kalendorinės šventės. Velykos – 04.15; Adventas-Kalėdos – 

12.03 

Liaudies menas. Kryžiai – 10.29 

Duonelės kelias – 10.01; 11.11 

Lino kančia – 11.18 

Kol dar nebuvo elektros. Žvakių liejimas – 01.20; 01.21; 06.10; 

11.12; 11.27 

Kelionė po pinigų pasaulį – 04.23; 10.29   

Išbandykim senovines linksmybes – 04.23 

Baltų apranga – 09.22-09.26 

Baltų papuošalai – 05.05 

Mažeikių istorinės vietos – 06.05; 10.14 

 

J. Miliauskytė 

 

 

 

 

R. Ramanauskienė 

V. Ramanauskas 

A. Butkuvienė 

Ž. Ruikienė 

 

 

 

 

R. Ramanauskienė 

R. Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

A. Butkuvienė 

Ž. Ruikienė 

J. Miliauskytė 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

V. Ramanauskas 
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Tęsiamų ir naujų edukacinių programų užsiėmimai vaikams ir 

jaunimui bei suaugusiems žmonėms, pravesti kitose įstaigose: 

 

Liaudies menas.Tautiniai rūbai – 01.15; 01.16; 01.17; 01.28; 

01.29; 01.30; 10.07; 10.11; 10.14 – M. Račkausko gimnazijoje 

Istorinės datos. Vasario 16 – 02.13 l/d „Delfinas“ 

bendruomenės renginy  

Liaudies menas. Audiniai – 02.17 Tirkšlių darželyje „Giliukas“ 

Kalendorinės šventės. Velykos – 04.02 Mažeikių poliklinikos 

salėje 

Draugystės juostelės – 06.07 Renavo dvaro kieme; 10.03 

Tirkšlių darželyje „Giliukas“; 12.11 – TVC salėje, renginyje 

„Sušildykim sielas“ 

Baltų apranga – 10.04 Mažeikių miesto šventėje „Bobų vasara“ 

Baltų papuošalai – 12.11 Židikų M.Pečkauskaitės 

vid.mokykloje 

Kalendorinės šventės. Adventas – 12.19 Telšių AVPK 

Mažeikių RPK salėje; 12.22 – M. Račkausko gimnazijos salėje, 

TAU renginyje ir „Provincijos“ kavinėje, „Rotary“ klubo 

renginyje 

 

Viekšnių vaistinės muziejuje sukurta nauja edukacinė 

programa: „Kroketo atgimimas Viekšniuose“                                                

1.Tema“Susipažinkime - KROKETAS“ (muziejaus kieme - 2 

edukaciniai užsiėmimai; Mažeikių miesto šventėje „Bobų  

vasara“ Mažeikių stadione -1edukacinis užsiėmimas),79 

žmonės, iš jų 36 vaikai  

Programa - „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“  

Tema „Vaistingų arbatų degustacija“ 

(2 edukaciniai užsiėmimai), 33 žmonės, iš jų 15 

vaikų,(muz.patalpose)             

Tema „Pažintis su vaistažolių sodu“                            

10 kartų, 329 žmonės, iš jų 214 vaikai (vaist.sodas) . 

       

Viso pravesti 72 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1487 žmonės. 

 

R. Ramanauskienė 

 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

J. Miliauskytė 

R. Ramanauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Končienė 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Geistarienė 
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 
Knygnešio dienos 

paminėjimas. (Viekšnių 

I-oisos vaistinės 

muziejuje) - I ketvirtis 

(03.16) 

 

 

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 

Ujejskytei-

Aleksandravičienei 

atminti. (Viekšnių I-oisos 

vaistinės muziejuje) - IV 

ketvirtis (12.13) 

 

 

Aviacijos dienai kartu su 

V.Deniušio meno 

mokyklos mokiniais 

pravesti pamoką 

„Piešiame aviaciją“.  – II 

ketv. 

 

Surengti renginį 

„Aviacijos pradininko 

Lietuvoje 

03.16   - Knygnešio dienos minėjimas. Parodos „Lietuviškos 

spaudos draudimo metų knygos“ pristatymas (Viekšnių I-osios 

vaist.muz.) 

05.07 - Parodos „Knyga-pasaulį girdanti išminties upė“, skirtos  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti, 

atidarymas (Viekšnių I-osios vaist.muz.).      

08.01 – Renginys „Kroketo atgimimas Viekšniuose“ su 

edukacinės programos pristatymu „Susipažinkime-Kroketas“ 

(Viekšnių I-osios vaist.muz.) 

08.13- Renginys, skirtas „Aviacijos pradininko Aleksandro 

Griškevičiaus 205-ųjų gimimo metinių paminėjimui“ 

(Aviacijos prad. A.Griškevičiaus muziejaus kiemelyje) 

 08.22 - Renginys Dainos, poezijos, fotografijos ir karpinių 

vakaras - ,,Kontrastai“. Mažeikių meno studija „Erdvė“ 

(Viekšnių I-osios vaist.muz.) 

09.14 -  Renginys „Kryžiau šventas...“ ,skirtas Biržiškų 

kryžiaus atstatymui jų namo kieme (Biržiškų namo kiemelyje). 

09.23 - Renginys „Žydų genocidas Viekšnių krašte ir ne tik...“, 

skirtas žydų genocido dienai paminėti. Buvome  valst. Vilniaus 

Gaono žydų muz. projekto „Lietuvos žydų  bendruomenės 

Holokausto akivaizdoje: (ne)užmiršti vardai ir likimai“ 

parneriai (buvęs geto kiemas, Viekšnių I-osios vaist.muz. 

kiemelis)  

09.26 – Knygos „Malu malu viena...“ pristatymas (Mažeikių 

informacijos ir turizmo centre) 

10.03 - Renginys  „Mokytojo diena“, minėjimas su edukacijų 

pristatymu „Susipažinkime-Kroketas“ ir “Vaistingų arbatų 

degustacija“ (Viekšnių I-osios vaist.muz. kiemelyje) 

11.14 – Parodos „Mažeikių fotografijos ištakos“ atidarymas, 

skirtos fotografų Jono Motuzo 150-ies bei Kosto Bužoko ir 

Vasilijaus Tomanovo 100-osioms gimimo metinėms paminėti. 

12.05 - Renginys „Lietuvos pinigų istorija“, skirtas „Euro“ 

įvedimui (Viekšnių I-osios vaist.muz.) 

12.05 - Parodos (vienos dienos) „Istoriniai piniginiai banknotai 

ir monetos“ pristatymas. Mokytojo V.Krupovieso monetų  

kolekcija bei piniginiai eksponatai iš muz. fondų .(Viekšnių I-

osios vaist.muz.) 

D.Končienė 

 

D.Končienė 

D.Končienė 

 

D.Končienė 

 

 

 

A..Stankuvienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

D.Končienė 

 

 

D.Končienė 
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A.Griškevičiaus 205m 

gimimo metinių 

paminėjimas kartu su 

Akmenės aeroklubo 75m 

jubiliejaus paminėjimu“ - 

07 mėn. 

12.11 Renginys „Advento popietė“, skirtas muzikei Sofijai 

Ujeiskytei atminti“ (Viekšnių I-osios vaist.muz.) 

 
 

D.Končienė 

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra 

(kas ir kaip buvo atnaujinta) 
 Sukurta Mažeikių muziejaus internetinė svetainė 

http://mazeikiumuziejus.lt 

 

Sukurtas Mažeikių muziejaus puslapis FACEBOOK 

  

Informacinės medžiagos rinkimas apie Mažeikių krašto įžymius 

žmones Mažeikių muziejaus interneto svetainei 

V.Balzeris 

muziejininkai 

 

T.Balchunene 

 

Ž.Ruikienė 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) 
   

6. Kita veikla   Dalyvavimas edukacinėje savaitėje „ Kuršių, žiemgalių, 

žemaičių apranga“ 

Ž. Ruikienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

   

2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas 

ir vieta, nurodant filialą) 
Po muziejaus pastato 

renovacijos darbų 

atnaujinti ekspozicija: 

„Mažeikių kraštas; tarp 

kuršių, žiemgalių ir 

žemaičių“. 

 

Parengti muziejaus 

istorinės ekspozicijos 

viziją. 

Neužbaigta muziejaus renovacija R.Ramanauskienė 

J.Miliauskytė 

 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 
1991 metų sausio 13–

osios tragiškiems  

įvykiams atminti suruošti 

parodą „Gėlėm 

apkaišysiu“ (Mažeikių 

viešojoje bibliotekoje) 

03.16 – 04.16 Paroda “Lietuviškos spaudos draudimo metų 

knygos“ . (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)  

 

04.09 – 04.30- V.Deniušio meno mokyklos mokinių parodėlė 

aviacijos tema, ,,Piešiame aviaciją“ (Lietuvos aviacijos 

pradininko  A.Griškevičiaus muziejuje) 

D.Končienė  

 

 

A.Stankuvienė 

 

 

http://mazeikiumuziejus.lt/
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Lietuvos  Valstybės  

atkūrimo  dienai  

(Vasario 16 – ąjai)  

organizuoti  Mažeikių  

dailės  mokyklos  

mokinių  piešinių  

parodą. 

 

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...“ 

 

(Pagal galimybes ryšium 

su Mažeikių muziejaus 

rekonstrukcija) 

Surengti numizmatikos 

parodą   „Didžioji istorija 

mažame formate“ iš MM 

fondų . 

 

Surengti numizmatikos 

parodą „ Lietuvos pinigų 

 

05.07 – 05.27 Paroda „Knyga-pasaulį girdanti išminties upė“ 

skirta  „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“ paminėti. 

(Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje) 

 

05.28 – 07.01 Paroda „Indija-gamtos lopšys“, atvežta iš 

Indijos,prof. Kaschade(s) fondo pastangomis(Vokietija). 

(Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje) 

 

07.08 – 09.10 Paroda „Viekšnių V. Deniušio meno mokyklos 

moksleivių darbai“ . (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje) 

 

08.22 – 09.22 Paroda „Po Indiją-be gido“ Gitanos 

Jazdauskienės fotografijos ir Jovitos Gargasienės karpinių 

paroda. (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje) 

 

09.14 – 10.31 Paroda „Kryžiau šventas...“ medinių krucifiksų, 

skirta „Kryžiaus išaukštinimo „šventei paminėti. (Viekšnių I-

osios vaistinės muziejuje) 

 

12.05 Paroda (vienos dienos) „Istoriniai piniginiai banknotai ir  

Monetos“ Mokyt.V.Krupovieso monetų kolekcija bei 

muziejaus fondų piniginiai eksponatai. (Viekšnių I-osios 

vaistinės muziejuje) 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 
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istorija po valstybės 

atkūrimo 1918 m. „ 

 

Surengti parodą „ 

Sveikinimo (Kalėdų, 

naujametiniai) atvirukai : 

senieji, sovietmečio, šių 

dienų)“   

 

Surengti fotografijų 

parodą „Mažeikiai. 

Laisvės gatvė praeitis ir 

dabartis“. 

 
4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

Parodų ciklas iš 

Mažeikių muziejaus 

etnografijos rinkinių 

„Tradicinių švenčių 

pynė“ AB ORLEN 

LIETUVA 

komunikacijos skyriuje. 

 

Organizuoti ir atrinkinėti 

eksponatus kilnojamoms 

parodoms įvairiose 

įstaigose pagal 

susitarimą. 

Mažeikių fotografijos 

sukaktys. Surengti 

parodą skirtą J. Motuzo 

150-sioms bei K. Bužoko 

ir V. Tomanovo 100-

sioms gimimo metinėms. 

01.13- 01.31 - Tapybos-fotografijų kopijų parodą „Gėlėm 

apkaišysiu...“, skirta žuvusiems už Lietuvos laisvę Sausio 13-ai 

dienai Mažeikių miesto bibliotekoje.   

Atrinkti eksponatai parodoms: 

01.16-02.16 - Molis, sušildytas rankų, AB ORLEN Lietuva 

administracija,  

02.16-03.19 - Juostos Vasario 16-jai,  Viekšnių seniūnijos salė,  

08.11-08.29 - Baltijos kelias 25, Mažeikių kultūros centras,  

09.09-11.19 - Kryžiaus išaukštinimas, Viekšnių I vaistinės 

muziejus,  

09.14-10.14 - XX a. pradžios skonis, Paveldo dienų renginys 

Renavo dvaro rūmuose  

 

11.07 -Mažeikių fotografijos ištakos, TVIC salė,  

 

09.27-10.09 - Aliejinių darbų ir fotografijų parodą knygos 

„Malu malu viena...“ pristatymui Mažeikių verslo ir turizmo 

informaciniame centre  

A.Butkuvienė 

 

 

 

R.Ramanauskienė 

J.Miliauskytė 

R.Ramanauskienė 

V.Ramanauskas 

D.Končienė 

R.Ramanauskienė 

D.Končienė 

 

V.Ramanauskas 

 

 

A.Butkuvienė 

 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 
   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais 

(kokioms parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

Mažeikių rajono įstaigose 

pagal susitarimą. 

Deponuota Viekšnių vaistinės muziejui – 35 eksp. 

Viekšnių kultūros centrui – 3 eksp. 

A.Stankuvienė 
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7. Kiti darbai Ekspedicijos rezultatus 

pristatyti renginyje 

Viekšnių bendruomenei. 

 

Parengti ekskursinį 

maršrutą  su šaltiniais ir 

fotografijomis.  „Mūsų 

Laisvės gatvė“ . 

 

Glaudžiai 

bendradarbiauti su 

Viekšnių miestelio 

bendruomene, 

mokyklomis, kultūros 

centru, biblioteka, 

Viekšnių vaistinės 

muziejumi. 

 Ekspedicijos rezultatų pristatymas Viekšnių bendruomenei 

(Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje) 

 

 

Ekskursija po Mažeikius, Europos paveldo dienų proga (rugsėjo 

17d.) 

 

 

 

Dalyvauta Viekšnių seniūnijos ir Viekšnių bendruomenės 

Padėkos renginyje, kuriame įteiktas Padėkos raštas Viekšnių 

seniūnui Kornelijui Kryžiui. 2014-12-14 

 

 

Ž.Ruikienė 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

 

V.Balzeris 

A.Stankuvienė 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, 

įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba 

(autorius, pavadinimas, apimtis 

Išleisti  leidinį – „Malu 

malu viena...“ apie  

vandens  malūnus,  

esančius  Mažeikių 

rajone. 

Knygos „Malu malu viena“ 300 psl. (autorius Aldona 

Butkuvienė) rengimas ir leidimas. 

 

Pranešimų sąvadas  „Rajoninės konferencijos Etninis paveldas 

dabarties akimis medžiaga“ su DVD, 32 psl. 

A.Butkuvienė 

 

 

J.Miliauskytė 

 
2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

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). 

4 numeriai skaitmeninio informacinio laikraščio „Krežis“ apie 

edukacinę veiklą Mažeikių muziejuje. 

 

 

 

Leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie 

kolekcionavimą „Kolekcininkas“. 4 numeriai, elektroniniam 

formate 

 

Plakato ir katalogo išleidimas sausio 13-ai dienai Mažeikių 

miesto bibliotekoje ruoštai tapybos-fotografijų kopijų parodai 

„Gėlėm apkaišysiu...“ žuvusiems už Lietuvos laisvę (sausio 

mėn.) 

J.Miliauskytė 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 

 

 

 

A.Butkuvienė 
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Paruošti plakatus 

ruošiamoms parodoms. 

 

Gavus finansavimą 

parengti spaudai leidinį  

„ Keramikė Genė 

Jacėnaitė mintys molyje“ 

 

 

Gavus finansavimą 

parengti  spaudai ir 

išleisti parodos 

„Mažeikių fotografijos 

sukaktys“ katalogą. A3 

formato lankstinuką, 

kuriame bus   1 

mašinraštis teksto ir  9 

fotografijos.   

 

Kvietimų, plakatų ir katalogo išleidimas knygos „Malu malu 

viena“ pristatymui Mažeikių verslo ir turizmo informaciniame 

centre (rugsėjo mėn.) 

 

Parengti tekstai su eskizais ir fotonuotraukomis proginiam 

plakatui, kvietimams, lankstinukams. Išleisti lietuvių kalba 

„Aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus 205-ųjų 

gimimo metinių paminėjimas“ 

 

Fotonuotraukos ir eskizai proginiam renginio plakatui išleisti 

(liet.kalba) „Susipažinkime –Kroketas“ 

 

Medžiaga ir fotonuotraukos proginiam renginio plakatui 

„Kryžiau šventas...“ išleisti (liet. kalba). 

 

Išleistas parodos „Mažeikių fotografijos sukaktys“ katalogas - 

lankstinukas 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

A.Stankuvienė 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

D.Končienė 

T.Balchunene 

 

V.Ramanauskas 

 

 
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

Parengti informacinių 

pranešimų periodinėje 

spaudoje. 

Parengtas straipsnis rajoniniame laikraštyje “Santarvė“  2014-

08-14 ir internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, skirti 

aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus 205-ųjų gimimo 

metinių paminėjimui.  

 

Parengta medžiaga straipsniui rajon. laikraštyje „Būdas 

žemaičių“ Nr. 59   2014-08-05/„Nori atgaivinti kroketo 

tradicijas“ 

 

Straipsnis „Tošininkystė Lietuvoje“  Tautodailės metraštis Nr. 

27 

A.Stankuvienė 

 

 

 

 

D.Končienė 

 

 

 

V.Ramanauskas 

4. Moksliniai tyrimai (temos)  Surinkta ir sutvarkyta medžiaga apie Mažeikių rajone esančius 

Šerkšnės upės vandens malūnus 

 

Rinkta medžiaga apie Mažeikių krašto fotografus. Negatyvų 

kaupimas, skenavimas ir sisteminimas. 

A.Butkuvienė 

 

 

V.Ramanauskas 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 
   

http://www.mazeikiai.lt/
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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) 
 Pranešimas  „Mažeikių fotografijos ištakos“ Koneferncijoje 

Daubariuose 2014-06-26 

 

Pranešimas „Židikai XX a. pradžioje“, Paveldo dienų 

konferencijoje „XX a. pradžios skonis“, Renavo dvaro rūmuose 

2014-09-19 

 

Viljamo Robinsono filmo Mažeikiai 1928 m. pristatymas 

konferencijoje „XX a. pradžios skonis “ Renavo dvare“ 2014-

09-19  

 

Pranešimas konferencijoje Telšiuose „Knygnešių sąjūdis 

Mažeikių krašte“ 2014-10-02 

V.Ramanauskas  

 

 

J.Miliauskytė 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

V.Ramanauskas 

9. Kiti darbai  Suorganizuota rajoninė etninės kultūros konferencija „Etninis 

paveldas dabarties akimis“ Mažeikių moksleivių namų salėje 

2014-04-03, skaitytas pranešimas „Etnokultūros sklaida 

nestandartinėmis formomis“ 

 

Dalyvauta konkurso “Skaitymai žemaitiškai” respublikinio 

etapo vertinimo komisijoje. Skuodas, 2014-11-21 

 

Parengta programa „Baltų rūbų rekonstrukcija“ MŠC  

2014-09-24 

 

Bendradarbiauta rengiant internetinę Mažeikių krašto 

enciklopediją - redaguoti straipsniai Mažeikių krašto istorijos 

klausimais. 

J.Miliauskytė 

R.Ramanauskienė 

 

 

 

R.Ramanauskienė 

 

 

J.Miliauskytė 

 

 

V.Ramanauskas 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų 

į muziejaus duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių vaizdų 
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skaičių) 

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji darbai)    
3. Eksponatų skaitmeniniams Nuskenuoti visas 

Mažeikių muziejuje ir 

žinomas privačiuose 

rinkiniuose 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 

Nuskenuota dalis Mažeikių muziejuje ir privačiuose rinkiniuose 

saugomų J. Motuzo, K. Bužoko ir V. Tomanovo fotografijų, 

nuskenuota muziejuje saugomų šių fotografų vertingiausi 

negatyvai.  

V.Ramanauskas 

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.) 
 Dalyvauta LM ISC LIMIS centro  mokymuose. V.Ramanauskas 

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų 

bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas 

darbo grupėse, mokymuose) 

   

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) 

Teikti informaciją 

vietiniams laikraščiams. 

Pateikta 6 informacijos vietinei spaudai apie Mažeikių muziejų, 

Žemaitijos regiono papročius.  

Straipsnis „Rankšluosčių rinkinys Mažeikių muziejuje“ 

Tautodailės metraštis. Telšių kraštas.  Nr.27, 2014 m. 

 

Informacija „Santarvėje“, „Būdas žemaičių“, Mažeikių rajono 

savivaldybės tinklalapyje apie būsimą etnokultūrinę ekspediciją 

Viekšnių apylinkėse.  

R.Ramanauskienė 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 
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2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

buvo organizuotos specialios reklamos 

kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) 

   

3. Kita veikla  Informacijos rinkimas muziejaus internetinės svetainės kūrimui. 

 

Dalyvauta Mažeikių miesto šventėje „Bobų vasaroje“ . 

 

„FACEBOOK“ įrašytas sukurtas filmas apie vandens malūnus. 

 

Mažeikių viešajai bibliotekai padovanotos penkios knygos 

„Malu malu viena“(autorė Aldona Butkuvienė). 

 

Dalyvauta komisijoje, Mažeikių rajono technologijų 

olimpiadoje  03.03 

Muziejininkai 

 

Muziejaus 

darbuotojai 

A.Butkuvienė 

 

A.Bukuvienė 

 

 

J.Miliauskytė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Teikti konsultacijas ir 

metodinę pagalbą 

interesantams ir 

kolegoms apie edukacinę 

veiklą muziejuje. 

 

Suteikta informacija ir metodinė pagalba 52 interesantams apie 

edukacinę veiklą ir galimybes muziejuje, kurta ir su lektorėmis 

derinta naujos edukacinės programos metodika. 

 

Suteikta informacija ir metodinė pagalba  68 interesantams.   

 

Atsakyta į el. laiškus/užklausimus dėl žydų tautybės asmenų 

Maušos Jozefo, Fridos Beržanskienės, Hirsos Grosso bei 

Ruvino Subockio. Atsakymai duoti Bendoravičienei Giedrei, 

Jason Baltutis, David Gross . 

J.Miliauskytė 

 

 

 

R.Ramanauskienė 

 

Ž.Ruikienė 

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, 

tikslinė grupė, sklaidos būdas) 
Tęsti medžiagos rinkimą 

apie vandens malūnus 

Mažeikių rajone 

(Šerkšnės upės  malūnai): 

a)  vandens malūnų 

sodybų situacijos planas; 

b) išlikusių 

architektūrinių statinių, 

techninių įrenginių bei jų 

fragmentų matavimai, 

fotonuotr. piešiniai; 

s) užrašyti informacijos 

Surinkta ir sutvarkyta informacinė medžiaga apie Šerkšnės 

upės vandens malūnus: užfiksuoti  informacijos  pateikėjų 

prisiminimai; fotonuotraukos, piešiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 
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pateikėjų pasakojimai 

apie  vandens malūnus – 

sodybą, sodybos 

gyvenamąsias ir 

gamybinias patalpas, 

vandens įrenginius, 

malimo techninius 

įrenginius, malimą, 

atsiskaitymą už malimą, 

malūno žmones, istoriją, 

tautosaką.  

 

Tęsti medžiagos rinkimą  

apie  Mažeikių  turistų  

klubo veiklą. 

a) rinkti kopijas 

straipsnių, spausdintų 

rajoniniuose 

laikraščiuose. 

b) fiksuoti Mažeikių 

turistų klubo veiklą.  

 

Tęsti medžiagos rinkimą  

apie  Mažeikių rajone 

esančias laisvės kovų 

vietas.  

 

Tęsti medžiagos rinkimą  

apie Mažeikių krašto 

fotografus. Negatyvų 

kaupimas, skenavimas ir 

sisteminimas. 
 

 

Tęsti medžiagos rinkimą 

papildant bylą 

“Esperantininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padovanotas muziejui  laikraščio „Sąjūdžio žinios“ komplektas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarytas  laisvės kovų įamžinimo Mažeikių rajone vietų 

sąrašas. Mokslinį archyvą  byla Nr.A-809 

Dalyvavau laisvės kovoms atminti komisijos narių 

organizuotuose susirinkimuose. 

 

 

 

4 naujais papildyta byla „Mažeikių fotografijos ištakos“, 

nuskenuota 124 negatyvai iš Vinco Ramanausko tremties 

fotografijų archyvo. 

 

 

 

Byla papildyta informacija apie esperantininkės , M.Račkausko 

gimnazijos esperanto kalbos būrelio vadovės G.Opulskienės ir 

jos mokinių veiklą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 
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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. 

 

 

Tęsti Mažeikių 19-20a 

istorijos chronologiją. su 

nuorodomis į šaltinius. 

 

 

 

Užrašyti 14 žmonių, apklaustų ekspedicijos metu atsiminimai 

apie vaikystę, buitį, karo ir pokario metus Viekšnių apylinkėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surašyti 86 nauji Mažeikių istorijos faktai paremti istoriniais 

šaltiniais 

 

 

 

 

Ž.Ruikienė 

 

 

 

 

 

 

V. Skiparienė 

D. Končienė 

 

 

 

V.Ramanauskas 

 

 
3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais    

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

darbuotojų skaičių) 
 Balandžio 8 d. atleista Skulptoriaus B.Pundziaus memorialinio 

muziejaus salių prižiūrėtoja. 

Gegužės 5 d. atleista Mažeikių muziejaus direktorė. 

Liepos 21 d. priimtas Mažeikių muziejaus direktorius. 

A.Cholodinskienė 

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 

Dalyvavimas seminare „ Institucinių gebėjimų stiprinimas 

veiklos efektyvumui ir plėtrai užtikrinti veikiančiose NVO 

įstaigose“ 2014 02 27 

 

 

 

 

 

Dalyvauta LEKD paprojekčio Nr. CH-5-FM-1/64 „Institucinių 

gebėjimų stiprinimas veiklos efektyvumui ir plėtrai užtikrinti 

įstaigose“ periodiniuose mokymuose 05.22-23 ir 06.12-13 

Drevernos k. ir 06.27 Vilniuje.  

R.Ramanauskienė 

A.Butkuvienė 

Ž.Ruikienė 

A.Balchunene 

J.Miliauskytė 

V.Ramanauskas 

V.Balčiūnas 

 

R.Ramanauskienė 

J.Miliauskytė 

V.Ramanauskas 

V.Balčiūnas 
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Dalyvauta LDA konferencijoje „Mažeikių miesto tapatumo 

ženklai“ TVICsalėje 06.16 

 

Dalyvauta 2 dienų strateginio planavimo ir ateities scenarijų 

kūrimo mokymų programoje „Muziejų ir mokyklų 

bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybės“ 2014-09 03 ir 

2014-10-28. 

 

Dalyvauta tarptautinėje muziejinės įrangos mugėje „MUTEC 

2014“ Leipcige (Vokietija) 11.06-11-09 

 

 

Dalyvauta 16 val. ŠU Edukologijos fakulteto teoriniame-

praktiniame seminare „Edukacijos procesas muziejuje: 

mokomės mokyti“  Telšių „Alkos“ muziejuje – 09.10-11; 

 

 

Dalyvauta LTD susirinkime „Pasiruošimas etnografinių regionų 

metams“, Plateliuose – 12.15. 

 

R.Ramanauskienė 

J.Miliauskytė 

 

V.Balzeris 

 

 

 

 

V.Balzeris 

V.Ramanauskas 

Ž.Ruikienė 

J.Miliauskytė 

 

V.Balzeris 

J.Miliauskytė 

R.Ramanauskienė 

 

R.Ramanauskienė 

 
3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 
 Padėka Mažeikių muziejaus muziejininkei Aldonai 

Butkuvienei už kruopštų ir atsakingą darbą, kultūros vertybių 

saugojimą, puoselėjimą bei pristatymą visuomenei. Nuėjus 

kelią nuo idėjos subrandinimo iki jos įgyvendinimo, netgi 

pačios didžiausios abejonės išnyksta, kai pamatai, kad savo 

veikla nuspalvini ne tik savo, bet ir aplinkinių gyvenimus. 

Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros 

komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė. 2014-04-17 

 

Padėka už ilgametį Žemaitijos krašto tradicinės kultūros 

puoselėjimą, deramą jos palikimo saugojimą Mažeikių 

muziejaus vyriausiai fondų saugotojai. Etninės kultūros globos 

taryba,  2014-05-10 

 

Padėka Mažeikių raj. savivaldybės muziejui už 

bendradarbiavimą organizuojant „Teatro skrajones - 2014“,  

skirtas J.Vaičkaus atminimui. Mažeikių rajono savivaldybės 

A.Butkuvienei 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Ramanauskienei 

 

 

 

 

Mažeikių muziejui 
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kultūros centro direktorė Krista Kinčienė. 2014-08-29 

 

Padėkos raštas Mažeikių muziejaus bendruomenei, - už 

aktyvių, kūrybingą dalyvavimą ir muziejaus reprezentaciją 

tradicinėje rudens šventėje „Bobų vasara 2014“. Mažeikių 

rajono savivaldybės meras Antanas Tenys. 2014-09-28 

 

Padėka Mažeikių muziejui už sėkmingai įgyvendintą projektą  

„Viekšnių aviacijos pradininko A.Griškevičiaus stogo , 

Akmenės g.10, Viekšnių m., Mažeikių r. sav. kapitalinis 

remontas“ pagal „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategiją“. 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė. 2014-10-30. 

 

 

 

Mažeikių muziejui 

 

 

 

 

Mažeikių muziejus 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Pildyti muziejaus 

archyvą naujomis 

bylomis. 
 

Mažeikių muziejaus 

bibliotekoje esančio 

mokslinio archyvo bylų 

rašytinio sąrašo  

pakeitimas į 

kompiuterinę versiją. 

 

Įtraukti į bibliotekos 

inventorinimo knygą 

reikalingus  spaudinius. 

 

Muziejaus mokslinio 

archyvo knygoje toliau 

registruoti bylas. 

 

Teikti paslaugas 

interesantams, 

besidomintiems 

Priimta į muziejaus archyvą 31 nauja byla, suformuotas naujas 

fondas  F-8 „Mažeikių krašto žydų archyvas“; išduota 

interesantams susipažinti  4 bylos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įtraukti į bibliotekos inventorinimo knyga reikalingi spaudiniai. 

 

 

 

Į mokslinį archyvą įtrauktą 1 byla Nr. A-813 

 

 

 

Suteikta paslaugas 21 interesantui 

 

 

J.Miliauskytė 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

A.Butkuvienė 

 

 

 

A.Butkuvienė 
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bibliotekoje esančia 

literatūra. 

 

Papildyti kraštotyrinę, 

teminę muziejaus 

bibliotekos duomenų 

bazę iš periodinių 

leidinių, Mažeikių rajono 

kultūros paveldo tema.  

 

 

 

Papildyta 4 straipsniais iš periodinės spaudos apie Mažeikių 

rajoną paveldo objektų būklę, Europos paveldo dienos 

renginius.  

 

 

 

Ž.Ruikienė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

 Įsigytas tarnybinis automobilis „NISSAN“ (72 tūkst. Lt) 

Rekonstruojamas Mažeikių muziejaus pastatas Mažeikių rajono 

savivaldybės ir ES lėšomis 

Iš gautų tikslinių lėšų - 5800 litų (Mažeikių rajono savivaldybės 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos).Viekšnių 

I-osios vaistinės vaistažolių sode ant buvusių pamatų įrengta 

lauko pavėsinė. Pavėsinės viduje padarytas stačiakampio 

formos medinis stalas. Muziejaus kiemelyje ant esančio šulinio 

atnaujintos stogelio stulpų atramos, pagamintas ir pastatytas 

medinis, stumdomas šulinio dangtis.  

V.Balzeris 

 

 

D.Končienė 

3. Kitų padalinių darbas     
 

 

 

Mažeikių muziejaus direktorius     ___________________________      _Vaidotas Balzeris____ 

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

                    2015 02 11          . 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 


