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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA 
 

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS 
2016  M.  VEIKLOS PLANAS 

 
Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 
Atsakingi asmenys 

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

Numatomi 2 posėdžiai: 2015 m. muziejaus veiklos ataskaitos ir 2016 m. 
muziejaus veiklos plano svarstymas. Mažeikių muziejaus istorinės 
ekspozicijos koncepcija. 

I-IV ketv. V.Balzeris 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių 
dokumentų rengimas 

Pagal poreikį parengti muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančius 
dokumentus.                            

I-IV ketv. V.Balzeris 

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis 
rengimas 

Pasirašyti tarptautinę bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos 
Bauskės muziejumi 
 

Sausio mėn. V.Balzeris 

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir 
fondo pavadinimas) 

Rašomi projektai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo 
fondui: 
 „Degtukų dėžučių etiketės – mažoji grafika“ (paroda)  
 
 
Renginys „Lietuvos aviacijos pradininko  Aleksandro Griškevičiaus 
muziejui - 35“. 
 
Rašomas projektas pasaulio sukurto skraidymo aparato aviamodelio 
gamybai, kuris bus skirtas naujai ekspozicijai apie pirmuosius pasaulio 
sukurtus skraidymo aparatus. 
 
Fotografų mėgėjų A. Kulvinsko ir V. Ramanausko parodos skirtos 100-
osioms ir 85-osioms gimimo metinėms.  
 
 G. Jacėnaitės knygos „Kas lieka širdyje“ spausdinimas.  
 
Projektas, skirtas  „Vaikų  gynimo  dienai  paminėti“ su edukacija 
„Prakalbink lėlę“ (Tęstinis projektas) 
 
Projektas, „ Kroketas-neįgaliesiems!“ su edukacija  „Susipažinkime- 
Kroketas!  (Tęstinis projektas) 

 
 
Sausis-liepa 
 
 
Liepos mėn.  
 
 
Rugsėjo mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II-III ketv. 
 
 
III ketv. 

 
 
A.Butkuvienė 
 
 
A.Stankuvienė 
 
 
A.Stankuvienė 
 
 
 
V.Ramanauskas 
 
 
V.Ramanauskas 
 
D.Končienė 
 
 
D.Končienė 
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5. Kiti darbai    
II. MUZIEJAUS RINKINIAI    
1. Eksponatų įsigijimas    
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas 
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 

Kiekvieną ketvirtį po posėdį t.y.4 posėdžiai  per metus,  esant reikalui 
sušaukti neeilinį fondų komisijos posėdį (pavyzdžiui dėl eksponato 
pirkimo). 2 posėdžiai – eksponatų įvertinimui. 

I-IV ketv. R.Ramanauskienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į 
kokius rinkinius ketinama įsigyti) 

Surinkti 500 vnt. eksponatų, įsigytų dovanojimo, pirkimo būdu – į 
pagrindinius ir pagalbinius archeologijos, dailės, fotografijos, gamtos,  
istorijos-etnografijos, numizmatikos, raštijos rinkinius.  

2016 m. Muziejininkai 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Išvykos po Mažeikių kraštą su fotografu A. Baltėnu „Nykstančio  paveldo 
fiksacija“. 

2016 m. V.Ramanauskas 

1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti 
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės 
apskaitos knygas) 

Visus 2016 m. surinktus eksponatus įrašyti į pirminės apskaitos knygas. 
 
Surašyti visus per metus gautus pagalbinio fondo eksponatus į Gaunamų 
eksponatų registracijos knygą. 
 
Išrašyti 50 aktų 

I-IV ketv. 
 
I-IV ketv. 
 
 
I-IV ketv. 

R.Ramanauskienė 
 
J.Miliauskytė 
 
 
Muziejininkai 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti 
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų) 

Suinventorinti  2015 metais gautus pagrindinio fondo eksponatus. 
Registruoti naujai gaunamus pagalbinio fondo eksponatus 
Suinventorinti numizmatines vertybes 

2016 m. R.Ramanauskienė 
J.Miliauskytė 
 
Ž.Ruikienė 

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių 
skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 

   

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

Patikrinti fotografijos rinkinį I-IV ketv. J.Miliauskytė 
R.Ramanauskienė 

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

Sudaryti fotografijos rinkinio restauruotinų, nurašomų ir perkeliamų į 
pagalbinį fondą eksponatų sąrašus 

2016 m. J.Miliauskytė 
R.Ramanauskienė 

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) 

Su mikroklimato matavimo prietaisais tikrinti 14 saugyklos patalpų, 
eksponatų saugojimo sąlygas, reikalui esant drėkinti ir vėdinti. Vasarą 
išvežti iš Židikuose esančios saugyklos likusius eksponatus. 
 
2 eksponatų saugyklos. 2 eksponatų saugojimo sandėliai. 10 ekspozicinių 

2016 m. 
 
 
 
I-II ketv. 

J.Miliauskytė 
R.Ramanauskienė 
 
 
D.Končienė 
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salių. Apvalymas nuo dulkių, tikrinimas nuo pelėsių atsiradimo sandėliuose. 
Tikrinimas nuo kenkėjų (ypač kirvarpų ir kandžių) visose patalpose. Darbai: 
patalpų dezinfekavimas, grindų vaškavimas ir kt. apsauginės priemonės. 
Prof. M.V.V. Biržiškų ekspozicijos eksponatų (knygų ir fotonuotraukų) 
stovio kruopštus patikrinimas, dėl šviesos ir drėgmės poveikio. 

 
 
 
I-IV ketv. 

 
 
 
V.Skiparienė 

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

Aptarnauti žmones, besidominčius mano tiriamų temų medžiaga 2016 m. A. Butkuvienė 

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų 
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos 
skirtos, kur vyks) 

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. Liaudies menas  (Dievdirbystė. Močiutės kraičio skrynia. Baldai, 
indai, įrankiai. Tautiniai rūbai).  
15. Lino kančia.  
16. Duonelės kelias. 
17. Tradiciniai  Žemaitijos amatai (stalius, puodžius, kalvis). 
18. Keičiasi laikai, keičiasi daiktai. (Įrankiai, rakandai, apavas). 
19. Kelionė po senovę (bendra tikslinė programa, 8 temos, „Smalsučių“ 
grupei iš l/d „Saulutė“)   
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. Talkos Žemaitijoje. 
27. Išbandykime senovines linksmybes (piemenėlių žaidimai). 
28. Audinio kelias nuo siūlo iki rūbo. 
29. Baltų gentys ir archeologiniai radiniai. 
30. Tošies ornamentavimas. 

2016 m. 
 
 
 

 
Koordinuoja 
J. Miliauskytė  
 
Veda muziejininkai, 
ekskursijų vadovas ir vyr. 
fondų saugotoja 
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31. Laiškų rašymas ant beržo tošies baltiškaisiais rašmenimis. 
32. Pirmoji pažintis su muziejumi. 
33. Baltų papuošalai. 
Edukacijos pritaikytos įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Užsiėmimai 
vedami Mažeikių muziejuje ir rajono švietimo įstaigose, miesto renginių 
metu.. 
 
Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje tęsiama edukacija 
„Auskit, vykit mūsų rankos“. 
 
Pamokėlė – edukacija su moksleiviais tarptautinei aviacijos dienai. Bus 
gaminami aviamodeliukai iš putplasčio padėkliukų. 
 
Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje edukacijos:  
 “Vaistininko šeimos tradicijos“ , tema „Smetoniški patiekalai-1934 m.“;  
 „Prakalbink lėlę“  
“Kroketo atgimimas Viekšniuose“, tema „Susipažinkime-Kroketas“ 
Programa „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“, temos: 
„Vaistingų arbatų degustacija“ ; 
„Pažintis su vaistažolių sodu“.            
  Programa „Siuvėjų dienos Viekšniuose“, temos: 
1. „Siuvėjo amato pristatymas“; 
2. “Siuvėjų dienos Viekšniuose“ 
3.Tema „Siuvimo technikų panaudojimas baltiškuose rūbuose ir 
skiautiniuose 
Bendrai organizuoti edukacijos su Viekšnių meno m-la. 
1. „Vasara, dar pabūk“  
2. “Skulptūros kūrimas iš šieno“ 
3.  „Surask žymius istorinius objektus“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
A.Stankuvienė 
 
 
 
A.Stankuvienė 
 
 
D.Končienė, 
V.Skiparienė 
D.Geistarienė 

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)  Prisiminimų vakaras „Sausio 13-oji Mažeikiuose“(suderinti, paruošti, 
pravesti, demontuoti) 
 
Tradicinė Dailės mokyklos darbų paroda, skirta  Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai. 
 
Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai paminėti „Muziejų naktis  
2016“. 
 
Renginys, skirtas Tėvynės apsaugos rinktinės kuopos vado, Didžiosios 
Kovos Apygardos (DKA) viršininko Aleksandro Zapkaus – PILIAKALNIO 
gimimo 100 – čiui paminėti. (birželio 14, antradienis) 
 
Lietuvos muziejų kelio  „Dvarų kultūros atspindžiai“ renginys (priklauso 
nuo respublikinio plano) 
 

Sausio 12 
 
 
Vasario 16 d. 
 
 
Gegužės 21 d. 
 
 
Birželio 14 
 
 
 
Birželio-rugpjūtis mėn. 
 
 

A. Butkuvienė 
 
 
Ž.Ruikienė 
 
 
 
 
 
A.Butkuvienė 
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Renginys , skirtas „Muziejų nakčiai“ ,  pavadinimu „Pirmoji pažintis su 
Viekšnių krašto dvarais“ 
 
Renginys, skirtas „Vaikų gynimo dienai“ su edukacija „Prakalbink lėlę“ 
 
 
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos 80-metis, renginys skirtas „Vietos 
bendruomenių metams“ 
 
Renginys „Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejui 
- 35“.  
 
Renginys , kroketo žaidimo turnyro organizavimas „Kroketas- 
neįgaliesiems!“ su edukacija“ „Susipažinkime-kroketas! 
 
Minėjimas „Vaistininkas iš pašaukimo“, skirtas vaistininko  Juozo 
Aleksandravičiaus  120-osioms gimimo metinėms (Viekšnių I-osios 
vaistinės muziejuje) 
 
Parodos pristatymas „Šventinių idėjų mugė“. 
 
Adventinė  popietė - koncertas ,skirtas Sofijai Ujeiskytei atminti. 
 
 

05.21 
 
 
Birželio mėn. 
 
 
Rugpjūčio mėn. 
 
 
Liepos mėn. 
 
 
Liepos-rugpjūčio mėn. 
 
 
Spalio mėn. 
 
 
 
Gruodžio mėn. 
 
Gruodžio mėn. 

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

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip 
numatoma atnaujinti) 

Nuolat pildyti, skelbti naują informaciją apie renginius, parodas ir kitą 
Mažeikių muziejaus bei jo filialų veiklą, talpinti nuotraukas muziejaus 
interneto svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt. 
Mažeikių  muziejaus svetainės socialiniame tinkle www.facebook.com 
priežiūra ir tvarkymas. 

I-IV ketv. T.Balchunene 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek 
lankytojų planuojama aptarnauti)  

   

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) Paroda „Nuo žibinčiaus iki...“ (apšvietimo priemonių kolekcija iš Mažeikių 
muziejaus rinkinių) – Mažeikių muziejaus salė. 
 
Paroda „Mažeikių fotografijos ištakos - II“  
 
Paroda  „Spaudos fotografija“   
 

01 mėn. 
 
 
01 mėn. 
 
01 mėn. 
 

J.Miliauskytė 
R.Ramanauskienė 
 
V.Ramanauskas 
 
Ž.Ruikienė 
 

http://www.mazeikiumuziejus.lt/
http://www.facebook.com/
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Tradicinė Dailės mokyklos darbų paroda, skirta  Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai  
 
Paroda „Prieverpstės“ (kolekcija iš Mažeikių muziejaus rinkinių) – Mažeikių 
muziejaus salė. 
 
Velykinė paroda (kaukių, fotografijos)  
 
Paroda: Architektūrinė paroda 3D modeliuose „Išnykęs ir dingstantis 
paveldas: medinių sinagogų architektūra“ 
 
Mažeikių rajono 8-12 klasių moksleivių darbų dailės olimpiados paroda 
 
Mažeikių raj. technologijų  mokytojų ir mokinių paroda „Gandrams  
parskrendant“ 
 
Mažeikių moksleivių techninio kūrybos centro paroda (foto) 
 
Fotografijų paroda. Gvidas Kovėra. 
 
V.Tamošiūno paroda (suaugusiųjų grupė) 
 
Dailininkės Rūtos Kučinskaitės tapybos darbų paroda.(Viekšnių I-osios 
vaist. muziejuje) 
 
Paroda , skirta „Kalvystės, meno ir amatų“ šventei. 
 
 
Suruošti parodą iš Mažeikių šachmatų klubo MATAS direktoriaus Gintaro 
PAULAUSKO asmeninio archyvo muziejui perduotų eksponatų. 
 
Skulptoriaus Pauliaus Daujoto darbų paroda „Akmuo, ne vien tik 
kapinėms...“ 
 
Lietuvos dailininkų sąjungos paroda „Baltų ženklai tekstilėje“ 
 
Žemaičių dailininkų darbų paroda iš Mažeikių muziejaus fondų. 
 
V.Deniušio meno mokyklos  moksleivių ir mokytojų dailės darbų paroda 
(Viekšnių I-osios vaist. muziejuje) 
 
Dailininko Michailo Ivančenkos tapybos darbų paroda (Viekšnių I-osios 
vaist. muziejuje) 
 
Surengti parodą „Reklama tarpukario Lietuvoje“ 
 

02 16   
 
 
02 mėn. 
 
 
03 mėn. 
 
03 mėn. 
 
 
03 mėn. 
 
04 mėn. 
 
 
05 mėn. 
 
05 mėn. 
 
05 mėn. 
 
05-06 mėn. 
 
 
06.03- 04 d. 
 
 
II-IV ketv. 
 
 
06-09 mėn.  
 
 
Liepos 12 d. 
 
07-08 mėn. 
 
08-09 mėn. 
 
 
09-10 mėn. 
 
 
09 mėn. 
 

R.Ramanauskienė 
 
 
R.Ramanauskienė 
J.Miliauskytė 
 
 
 
 
 
 
Ž.Ruikienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.Končienė 
 
 
 
 
 
A.Butkuvienė 
 
 
D.Končienė 
  
 
 
 
D.Končienė 
 
D.Končienė 
 
 
Ž.Ruikienė 
 
 
D.Končienė 
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Tautodailininkės Sniegenos Chriščinavičienės darbų paroda.(Viekšnių I-
osios vaistinės muziejuje) 
 
Šiaulių dailės mokyklos mokinių darbų paroda 
 
 
Tarptautinei turizmo dienai organizuoti fotografijų parodą „Iš kelionės po 
BALIO salą sugrįžus“. 
 
Tautodailininkų paroda  „Suknelės ir veltinės“ 
 
 
Tėvynės apsaugos kuopos vado A.Zapkaus 100-mečiui paminėti. 
 
Paroda iš Mažeikių muziejaus fondų „Pieno lašas“ 
 
Dailininko V.Tamošiūno tapyba 
 
In Memoriam. Dokumentinis filmas „Legendos.  
Pranas Gailius“ (1928-01-22 – 2015-12-12) 
 
„Šventinių idėjų mugė“ – Mažeikių muziejaus salė 
 

Rugsėjo-spalio mėn. 
 
 
09-11 mėn. 
 
 
IV ketv. 
 
 
IV ketv. 
 
 
10.05 
 
12 mėn. 
 
 
12 mėn. 

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

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

06.01 Tekstilės paroda iš Mažeikių muziejaus rinkinių Platelių dvaro svirne 
(Žemaitijos nacionalinis parkas) 
 
Organizuojamam Mažeikių avalynės fabriko dirbančiųjų susitikimui iš 
1945-1992 metų laikotarpio dovanotų muziejui fotografijų suruošti 
kilnojamą parodą. 

Birželio mėn. 
 
 
 
II ketv. 

R.Ramanauskienė 
J.Miliauskytė 
 
 
A.Butkuvienė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio 
adresas) 

   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms 
parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama 
skolinti)  

   

7. Kiti darbai    
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant 
elektroninius, rengimas ir leidyba 

Rengti informacinį leidinį moksleiviams „Kolekcininkas“ (buvo leidžiamas  
Mažeikių muziejuje 2004 m. , skaitmeniniu formatu leistas 2014-2015 m.) 
 
Paruošti 4 numerius skaitmeninio informacinio laikraščio „Krežis“ apie 
edukacinę veiklą Mažeikių muziejuje. 

I-IV ketv. 
 
 
 
I-IV ketv. 

Ž.Ruikienė 
 
 
 
J.Miliauskytė 

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

Išleisti informacinį bukletą  „Mažeikių muziejus ir jo filialai“ 
 
Paruošti reklaminį plakatą Sausio 13 – osios renginiui 
Paruošti reklaminį plakatą Birželio 14  renginiui 

Sausio mėn. 
 
Sausio 12 
Birželio 14 

V.Balzeris 
 
A.Butkuvienė 
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Paruošti reklaminį plakatą parodai iš Mažeikių šachmatų klubo MATAS 
direktoriaus Gintaro PAULAUSKO asmeninio archyvo muziejui perduotų 
eksponatų. 
Paruošti reklaminį plakatą Tarptautinei turizmo dienai skirtai parodai 
 
Paruošti plakatus ruošiamoms parodoms ir muziejaus renginiams 

Spalis 
 
 
Rugsėjo 26 
 
2016 m. 

 
 
 
 
 
T.Balchunene 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 
rengimas 

   

4. Moksliniai tyrimai (temos) Apibendrinti ir susisteminti medžiagą apie ekologiją Mažeikių rajone. 
 
Sisteminti ir aprašyti Mažeikių šachmatų klubo „MATAS“ direktoriaus 
Gintaro PAULAUSKO asmeninio archyvo muziejui perduotus eksponatus. 
 
Sutvarkyti Mažeikių rajono savivaldybės specialiosios paskirties uždarosios 
akcinės bendrovės MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS „Raštvedybos 
dokumentų aprašą“. 
 
Tęsti medžiagos kaupimą apie Mažeikių avalynės fabriką. 
 
 Iššifruoti ir sutvarkyti įrašytą tekstą iš Prisiminimų vakaro „Sausio 13-oji 
Mažeikiuose 
 
Tęsti medžiagos rinkimą tema „ Esperantininkai Mažeikių rajone“. 
 
Parengti surinktos medžiagos aplanką  „Orlen Lietuva“ (AB „Mažeikių 
nafta“ ) priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istorija. 
 
Kaupti ir sisteminti medžiagą apie iš  Mažeikių krašto kilusius  įžymius 
žmones. 
 
A. Miškinio  kolekcijos „Mažoji lituanistinė ikonografija“ Mažeikių krašto  
atvirukų ir fotografijų klasifikavimas ir autorystės  problematika. 
 
6-8 dešimtmečių visuomeninio gyvenimo refleksija fotografų  mėgėjų 
archyvuose. Archyvų klasifikacija ir apžvalga.  

I-IV ketv 
 
Spalis 
 
 
I-IV ketv. 
 
 
 
I-IV ketv. 
 
I-IV ketv. 
 
 
I-IV ketv. 
 
 
I-IV ketv. 
 
I-IV ketv . 
 
 
I-IV ketv. 
 
 
I-IV ketv. 
 

A.Butkuvienė 
 
A.Butkuvienė 
 
 
A.Butkuvienė 
 
 
 
A.Butkuvienė 
 
A.Butkuvienė 
 
 
Ž.Ruikienė 
 
 
Ž.Ruikienė 
 
Ž.Ruikienė 
 
 
V.Ramanauskas 
 
 
V.Ramanauskas 

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    

9. Kiti darbai    
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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.) 

Tema: bažnytinis paveldas; tipas: raštija, taikomoji dailė I-IV ketv. J.Miliauskytė 
T.Balchunene 

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius  Suskaitmeninti 50 eksponatų   
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose 
(pavadinimas, partneriai, kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis 
gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, 
mokymuose) 

Dalyvauti LIMIS organizuojamuose mokymuose ir seminaruose  T.Balchunene 
muziejininkai 

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) 

Prisiminimų vakaras „Sausio 13-oji Mažeikiuose“ 
 
Renginys, skirtas Tėvynės apsaugos rinktinės kuopos vado, Didžiosios 
Kovos Apygardos (DKA) viršininko Aleksandro Zapkaus – PILIAKALNIO 
gimimo 100 – čiui paminėti. (birželio 14, antradienis) 
 

Sausio 12 
 
Birželio 14 

A.Butkuvienė 
 
A.Butkuvienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 
planuojamos specialios reklamos kampanijos)  

   

3. Kita veikla Informaciniai pranešimai apie muziejaus organizuojamus renginius, parodų 
pristatymus. 

2016 m. Muziejininkai, 
T.Balchunene 

VIII. METODINĖ VEIKLA Informuoti lankytojus, besidominčius edukacine muziejininkų veikla. 2016 m. J.Miliauskytė 

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 
muziejaus veiklos kausimais 

   

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

   

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais    

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti 
darbuotojų skaičius) 
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2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos 
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, 
kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 
(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

Dalyvauti seminaro „Muziejaus švietimas bendruomenei“ antrojoje sesijoje. 
 
 
Dalyvauti  LMA, RAAS, LKDTC organizuojamuose seminaruose 
edukacijos organizavimo ir fondų priežiūros klausimais 

I-ketv. 
 
 
 
2016 m. 

Ž.Ruikienė 
V.Ramanauskas 
E.Skeivienė 
V.Skiparienė 
R.Ramanauskienė 
J.Miliauskytė 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ 
VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Pagal galimybes renovuotoje muziejaus bibliotekoje sutvarkyti mokslinį 
archyvą bei knygas 
 

I-II ketv. A. Butkuvienė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti 
ūkiniai darbai) 

   

3. Kitų padalinių darbas     
 
__Mažeikių muziejaus direktorius_     ______________________________   _____Vaidotas Balzeris_________ 
 (Vadovo pareigos)      (parašas)      (vardas, pavardė) 
 
______2016-02-12____________ 
 (Užpildymo data)                                                         ___________________________________________ 
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