
 

PATVIRTINTA 
Mažeikių muziejaus direktoriaus 
2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 36 
 

 
MAŽEIKIŲ MUZIEJUS 

 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 
 

2016–ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių muziejaus 2016-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių 
įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas 
planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

2. Metinis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 
įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros 
vertybių apsaugos įstatymu ir kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono 
savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu 
Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. 
gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų 
metų strateginiu veiklos planu ir 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtintu Mažeikių 
rajono savivaldybės 2016 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2016 m. kovo 16 d. Mažeikių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-427 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 
metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Mažeikių muziejaus 2016-ųjų metų veiklos plano tikslai: 
3.1. kaupti, restauruoti, eksponuoti muziejines vertybes; 
3.2. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėse apie Mažeikių krašto istoriją ir 
muziejines vertybes; 
3.3. puoselėti etninę kultūrą; 
3.4. plėtoti ir tobulinti edukacines programas;  
3.5. rūpintis kultūros tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida. 
4. Mažeikių muziejaus 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai: 
4.1. sudaryti sąlygas Mažeikių muziejuje mokykloms, organizacijoms, pavieniams 

menininkams, tautodailininkams, dailininkams, kitų rajonų muziejams ir kt. rengti kilnojamąsias 
parodas, kultūros ir švietimo renginius (konferencijas, minėjimus, susitikimus, pristatymus) etninės 
kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius; 

4.2. teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims; 
4.3. rengti virtualias parodas muziejaus interneto svetainėje www.mazeikiumuziejus.lt; 
4.4. organizuoti edukacinius užsiėmimus įvairaus amžiaus žmonėms; 
4.5. bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir rengti muziejines mokinių ugdymo programas; 
4.6. bendradarbiauti su kitais Lietuvos ir užsienio muziejais, pasirašant tarpusavio 

bendradarbiavimo sutartis; 
4.7. plėtoti informacinę visuomenę, veikloje naudojant informacines technologijas. 

http://www.mazeikiumuziejus.lt/
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 
asignavi

mai, 
Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa 

04-01-02-02 Įstaigų išlaikymas ir 
darbuotojų samda 

Muziejaus veiklos užtikrinimas Direktorius Užtikrinama veikla, etatų skaičius   18,5 

133.700 
(SFA, SP) 

Parodų, renginių organizavimas 
Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas – vyr. fondų saugotojas, 
muziejininkai 

Muziejaus parengtų parodų, renginių 
skaičius, vnt. 43 

Muziejinių vertybių restauravimas Direktoriaus pavaduotojas – vyr. 
fondų saugotojas 

Restauruotų muziejinių vertybių 
skaičius, vnt. 10 

    
Muziejaus rinkinių apskaitos  
kompiuterizavimas ir eksponatų 
skaitmeninimas, darbas su duomenų 
bazėmis 

Direktoriaus pavaduotojas – 
vyr.fondų saugotojas, fondų 
muziejininkas, muziejinių procesų 
automatizavimo inžinierius 

Atrinkta eksponatų skaitmeninimui, jų 
skaitmeninimas, įvedimas į LIMIS 
sistemą, skaičius vnt. 

50 

Projektų rengimas ir teikimas Lietuvos 
Respublikos kultūros tarybai, Mažeikių 
rajono savivaldybei 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. 
fondų saugotojas, muziejininkai, 
struktūrinių padalinių vedėjai 

Parengtų ir pateiktų projektų skaičius, 
vnt. 7 

Eksponatų kaupimas, apskaita ir 
saugojimas 

Direktoriaus pavaduotojas – vyr. 
fondų saugotojas, muziejininkai, 
muziejinių procesų automatizavimo 
inžinierius 

Sukauptų, įtrauktų į apskaitą ir 
saugomų eksponatų skaičius, vnt. 500 

Tęsiamų ir naujų edukacinių programų 
paruošimas ir pravedimas 

Paruoštos ir pravestos tęsiamos ir 
naujos edukacinės programos, skaičius 
vnt. 

42 

Leidybinės ir mokslinės veiklos 
vykdymas (katalogų, mokslinių ir kitų 
leidinių, įskaitant ir elektroninius, 
rengimas ir leidyba) 

Parengta katalogų, mokslinių ir kitų  
leidinių, vnt. 12 

Muziejaus interneto svetainės ir 
socialinio tinklo Facebook paskyros 
plėtra ir tvarkymas 

Eksploatuotų interneto struktūrų 
skaičius, vnt. 2 

Siūloma naudotis teikiamomis 
paslaugomis:parodų ir ekspozicijų 
lankymas, edukaciniai užsiėmimai,  
eksponatų kopijų darymas,  
fotografavimas, salės nuoma 

Direktorius, direktoriaus 
pavaduotojas – vyr. fondų saugotojas, 
muziejininkai 

Surinkta lėšų už suteiktas paslaugas, 
Eur 3.200 

3.100 
(SP) 

Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. 43 

Biudžetinių įstaigų veiklos programa  
(ryšiai, transportas, kitos prekės, Direktorius Užtikrinamas komunalinių (elektros 

energijos, vandens ir nuotekų, šilumos 18.600 32.100 
(SFA) 



 
komunalinės paslaugos, kitos paslaugos, 
ilgalaikio turto nuoma)  

tiekimo, atliekų išvežimo) paslaugų 
teikimas, išlaidos Eur 
Įsigytos kitos paslaugos, išlaidos Eur 4.500 
Įsigytos kitos prekės, išlaidos Eur 5.400 
Užtikrintas ryšių paslaugų teikimas, 
Eur 1.900 

Transporto priemonės išlaikymo 
išlaidos, Eur 1.300 

IT nuomos išlaidos, Eur 300 
Išlaidos komandiruotėms, Eur 100 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  Direktorius Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų 
skaičius, vnt. 3 300 

(SP, SFA) 
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IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 
 

Skirti asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti Iš viso Iš jų darbo 
užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, 
iš jo: 

    

5 (SFA) 166.000 166.000 102.100 0,00 
5 (SP) 3.200 3.200 - 0,00 

Iš  viso 169.200 169.200 102.100 0,00 
Kiti šaltiniai, iš jo:     

Iš  viso 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

5. Mažeikių muziejaus 2016-ųjų metų veiklos planas padės įgyvendinti Mažeikių rajono 
savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos tikslus ir uždavinius. 

6. Bus kuriamos ir palaikomos sąlygos muziejinių vertybių saugojimui, priežiūrai, 
restauravimui, vykdoma nuosekli muziejaus rinkinių apskaita, rengiamos kilnojamosios parodos iš 
Mažeikių muziejaus fondų bei kitų Lietuvos muziejų. Plėtojamas bendradarbiavimas su Mažeikių ir 
kitų rajonų švietimo įstaigomis, Lietuvos ir užsienio muziejais, Mažeikių krašto menininkais, 
tautodailininkais, kolekcionieriais ir kitais kūrėjais, taip pat supažindinat visuomenę su mūsų krašto 
kultūra, muziejinėmis vertybėmis. Organizuojami renginiai, koncertai, konferencijos, parodos, 
edukaciniai užsiėmimai sudarys sąlygas mėgėjų ir profesionalaus meno sklaidai, tenkins 
sociokultūrinius bendruomenės poreikius, padės rūpintis jaunimo ir suaugusiųjų užimtumu, meniniu 
ugdymu, senųjų kultūros tradicijų, papročių puoselėjimu. Rengiamos kilnojamosios parodos kituose 
Lietuvos muziejuose, įstaigose, taip pristatant mūsų krašto kultūrą, tradicijas, muziejines vertybes. 
 
 
 
Direktorius                              Vaidotas Balzeris 
    
 
SUDERINTA 
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja     
 
Angelė Rupkutė 
2016-04-27 
    
 
Parengė 
Direktoriaus pavaduotoja – vyr. fondų saugotoja 
 
Raimonda Ramanauskienė 
2016-04-27 

________________________ 


