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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS
2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai)

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Numatomi 2 posėdžiai:
2014 m. muziejaus veiklos
ataskaitos ir 2015 m.
muziejaus veiklos plano
svarstymas. Mažeikių
muziejaus ir jo filialų
nuostatų parengimas.
Mažeikių muziejaus
istorinės ekspozicijos
koncepcija.

Surengti 2 muziejaus tarybos posėdžiai;
1. 2015-02-12, svarstyta:
1.1. Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai;
1.2. Mažeikių muziejaus tarybos nuostatų projekto svarstymas;
1.3. Mažeikių muziejaus nuostatų svarstymas
1.4. Pasiūlymų teikimas dėl Mažeikių muziejaus Vidaus darbo
tvarkos taisyklių
1.5. Dėl Mažeikių muziejaus ekspozicijų ir parodų plano
patvirtinimo
1.6. Dėl teikiamų paslaugų kainų.
1.7. Pasiūlymų teikimas dėl 2014 m. muziejininko vardo suteikimo ir
premijos skyrimo.
2. 2015-11-12, svarstyta:
2.1. Mažeikių muziejaus filialo Viekšnių I-osios vaistinės muziejaus
rengiamų nuostatų aptarimas.
2.2. Mažeikių muziejaus filialo Lietuvos aviacijos pradininko
Aleksandro Griškevičiaus muziejaus rengiamų nuostatų
aptarimas.
2.3. Mažeikių muziejaus filialo rašytojo Šatrijos Raganos
memorialinio muziejaus nuostatų aptarimas.
2.4. Mažeikių muziejaus rengiamo Etikos kodekso aptarimas
2.5. Dėl vaistažolių prekybos Mažeikių muziejaus filialo Viekšnių Iosios vaisinės muziejuje aptarimas
2.6. Mažeikių muziejaus rinkinio – Medicina – M – knygos
perdavimas Viekšnių I-osios vaistinės muziejui.
2.7. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Bauskės muziejumi
atarimas.
2.8. Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos naujo pirmininko
kandidatūros iškėlimas (rinkimai lapkričio 20 d.).
2.9. Dėl Mažeikių raj. sav. Metrikacijos skyriaus patalpų suteikimo
Mažeikių muziejuje, kol vyks remonto darbai.
2.10.
Kiti klausimai.

Atsakingas asmuo
V.Balzeris
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2015-12-08 – Visuotinis Mažeikių muziejaus ir filialų darbuotojų
susirinkimas.
2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

Pagal poreikį parengti
muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančius dokumentus.

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)

Projektas:
„Šimtmetis su Marija
Pečkauskaite“ (Mažeikių
savivaldybei)

Parengtos ir patvirtintos muziejaus direktorės įsakymų organizacinėstvarkomosios veiklos dokumentai:
•
Mažeikių muziejaus darbuotojų vykimo į tarnybines komandiruotės
tvarkos taisyklės (2015-02-27, įs. Nr. 13)
•
Mažeikių muziejaus tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo
taisyklės (2015-03-10, įs. Nr. 15)
•
Mažeikių muziejaus vyriausiojo buhalterio pareiginiai nuostatai
(2015-08-05, įs. Nr. 84)
•
Mažeikių muziejaus valytojos pareiginiai nuostatai (2015.10.05, įs.
Nr. 104)
•
Dėl labdaros ir paramos priėmimo ir skirstymo komisijos sudarymo.
(2015-11-11, įs. Nr. 117)
•
Dėl inventorizacijos (2015-12-01, įs. Nr.121)
•
Mažeikių muziejaus filialų: Viekšnių I-osios vaistinės muziejaus,
Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičaus muziejaus, Rašytojos
Šatrijos Raganos memorialinio muziejaus nuostatai (2015-12-07 įs.
Nr. 123)
•
Mažeikių muziejaus ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių
planas.
• Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.
• Galimų pavojų ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizę (2015-1215, įs. Nr.125)
•
Dėl muziejaus ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės sudarymo
(2015-12-15, įs. Nr. 126)
•
Dėl muziejaus evakuacijos koordinavimo grupės sudarymo (2015-1215 Nr. 127)
•
Dėl muziejaus civilinės saugos grupės sudarymo (2015-12-15 įs. Nr.
128)
•
Dėl muziejaus informacijos apie susidariusią ekstremaliąją situaciją
priėmimo ir perdavimo atsakingo asmens paskyrimo. (2015-12-15, įs.
Nr.129)

Projektai Mažeikių rajono savivaldybės kultūros projektų rėmimo
fondui:
Kultūrinė akcija „Šimtmetis su Marija Pečkauskaite“ (gautas finansavimas 490 Eurų.)

V.Balzeris

J. Miliauskytė

Projektas „Sambūris Lietuvos
galulaukėje – Mažeikių
krašte“ skirtas regionų
metams“ ( gavus finansavimą
iš LKT)
Projektas - edukacija „Auskit,
vykit mūsų rankos“. Mažeikių
rajono savivaldybės Kultūros
ir sporto rėmimo fondas.
Lietuvos kultūros tarybai
pateikta projekto
"Etnografiniai regionai
Mažeikių muziejuje" paraiška,
planuojami renginiai (gavus
finansavimą iš LKT):
Paroda „ ir po šimto metų
tamsoj žiba...“ (balandžio
mėn.)
Paroda „Vakarų Lietuvos
istorinis kostiumas“ (gegužės
mėn. )
Liaudies meno paroda „
Aukštaitiško ornamento
melodija“ (rugsėjo mėn.)
Paroda „ Augalinis
ornamentas tulpė/lelija
Suvalkijos liaudies kūryboje“
(spalio mėn.)
Projektas „Gyvenimas, palikęs
pėdsaką“, skirtas muzikės
Sofijos UjeiskytėsAleksandravičienės 125-ųjų
gimimo metinių paminėjimui.
(Gavus finansavimą iš
Mažeikių raj. savivaldybės
biudžeto lėšų)
Projektas „Viekšnių
etnokultūros regionas
fotografijose ir ne tik...“
5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
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Katalogas „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“. (Gautas
finansavimas – 600 Eur)

A.Butkuvienė

„Gyvenimas, palikęs pėdsaką ... “ Sofijai Ujeiskytei -125 su edukacine
programa „Prakalbink lėlę“
Gautas finansavimas - 250 Eur

D.Končienė

Įvykdytas projektas „Auskit, vykit mūsų rankos“- audimas su parengtomis
audimo staklėmis. Gautas finansavimas iš Mažeikių rajono savivaldybės – 320
Eur.

A.Stankuvienė

„Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinys“. Gautas finansavimas 250 Eur.

R.Ramanauskienė

Leidinys „Mintys molyje. Keramikė Genė Jacenaitė“. Gautas finansavimas
550 Eur.

V.Ramanauskas

Fotografijų paroda – „Mažeikių fotografijos ištakos II“. Gautas finansavimas
450 Eur.

R.Ramanauskienė

Lietuvos kultūros tarybai:
Parengta ir pateikta LKT projekto „Liaudies meno – žemaičių senosios
medinės sakralinės skulptūros – skaitmeninimas 3D ir sklaida“ paraiška.
(Finansavimas negautas).

V.Balzeris
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1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti klausimai)

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

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

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.
100 eksponatų
Surinkti 600 vnt. eksponatų,
įsigytų dovanojimo, pirkimo
būdu – į pagrindinius ir
pagalbinius archeologijos,
dailės, fotografijos, gamtos,
istorijos-etnografijos,
numizmatikos, raštijos
rinkinius.
Kryždirbystė ir meistrai
Mažeikių rajono, Laižuvos
seniūnijoje. Suregistruoti,
pašnekinti ir užrašyti
šiandienos meistrus, kurie
drožia ar kala kryžius.

2 komisijos fondų posėdžiai.

R.Ramanauskienė

1871 eksponatas (visi eksponatai dovanoti)

Muziejininkai

Išvyka su fotografu A. Baltėnu: Purpliai, Knabikai, Leckava, Griežė, 02.10 11; 05.12-13

V.Ramanauskas

Išrašyti 66 priėmimo aktai.
Visi gauti eksponatai surašyti į pirminės apskaitos knygas

Muziejininkai

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

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)
2.5. Kiti darbai

Registruoti naujai gaunamus
pagalbinio fondo eksponatus.
Visus 2015 m. muziejininkų
surinktus eksponatus įrašyti į
pirminės apskaitos knygas.

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

.

Muziejininkai

Išrašyta 212 kartotekos kortelių

Muziejininkai

Per ataskaitinius metus iš muziejaus fondų eksponuota 3137 eksponatų

R.Ramanauskienė
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Paskolinta eksponatų – 712 vnt.
Priimta laikinam saugojimui – 2559 eksp.
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių eksponatų
skaičius, tikrinimo rezultatai)

Akivaizdžiai patikrinti
tekstilės rinkinius apie
4000vnt.

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

Tikrinti saugyklų ir
ekspozicijų saugojimo
sąlygas. Patikrinti ir pagal
galimybę sutvarkyti Židikų
saugyklose esančius
eksponatus.

Patikrinti dvi eksponatų
saugyklas (farmacinę ir
buities-istorinę) ypač
kruopščiai patikrinant
popierinius ir tekstilinius
eksponatus bei vaistinės
medinius štanglazus ir
prietaisus. Patikrinti visus
medinius baldus, esančius
pagr. ekspoziciniuose
kambariuose
Tyrinėti Raštijos rinkinio
religinių paveikslėlių
kolekciją.

D.Končienė
A.Stankuvienė

Perkėlus į kitas patalpas, akivaizdžiai patikrintas Dailės rinkinys, viso 1570
eksponatų, iš jų restauruotinų – 2, nurašomų – 8. Suformuoti ir atspausdinti
topografiniai sąrašai.

J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė

Tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje
mokykloje, surūšiuoti eksponatai pagal saugojimo grupes, nuvalyti. Tvarkytas
tekstilės rinkinys.

J.Miliauskytė

Restauruota: komoda, rankšluostinė, kavamalė, krėslas. Gydytojo V.Burbos
daiktai – pakaba, kėdė, mokyklinė dėžutė.

R.Ramanauskienė

Tikrintos eksponatų saugojimo sąlygos Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje
mokykloje, surūšiuoti eksponatai pagal saugojimo grupes, nuvalyti. Tvarkytas
tekstilės rinkinys.
Akivaizdžiai patikrintas ir sutvarkytas muziejaus Dailės rinkinys.
Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje patikrintos eksponatų grupės,
esančios aviacijos ekspozicijoje – 438 vnt., Viekšnių krašto istorinėje
ekspozicijoje - 69 vnt., tautodailininko J. Rušino ekspozicijoje – 111 vnt.,
etnografinėje ekspozicijoje - 186 vnt. Iš viso patikrinta - 804 vnt.
Viekšnių I-osios vaistinės muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje patikrinti visi
1073 eksponatai, chemiškai apdoroti nuo kenkėjų, nuvalytos dulkės..
Patikrinta 10 patalpų, kuriose randasi eksponatai.
Patikrintos 2 eksponatų saugyklos. Apdorotos chemiškai nuo kenkėjų,
išdėliotos atbaidymo priemonės nuo kandžių. Išvaškuotos grindys.
Patikrinti visi -141 eksponatai „Prof. Biržiškų ekspozicijoje“.
Patikrintos 2 eksponatų saugyklos.

R.Ramanauskienė

A.Stankuvienė

D.Končienė

J. Miliauskytė

Mažeikių muziejuje (vyko rekonstravimo darbai, muziejus atidarytas nuo

I.Ribikauskienė
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2015 m. spalio 2 d.) – 2353 lankytojai, iš jų 958 vaikai.

tikslines grupes)

Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje – 1299 lankytojai; iš jų moksleivių - 351.

V.Skiparienė

Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje:
Iš viso lankytojų 596.
27 ekskursijos

A.Stankuvienė

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejuje – 452
lankytojai; iš jų 282 moksleivių.

E.Skeivienė

Profesorių M.V.V.Biržiškų memorialinėje ekspozicijoje - 386 lankytojai, iš jų
moksleivių - 259.
2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada
vyko)

Vesti užsiėmimus pagal 36
programas, pritaikytas įvairaus
amžiaus žmonių grupėms;
Mažeikių muziejuje ir rajono
švietimo įstaigose, renginių
metu. Veda muziejininkai ir
vyr. fondų saugotoja.

Koordinuota visa edukacinė muziejininkų veikla, konsultuoti pavieniai
interesantai ir grupės apie edukacijos galimybes muziejuje.
Pravesta 40 edukacinių užsiėmimų.
Sukurta 1 nauja edukacinė programa „Oi mėiga mėiga...“, pritaikyta pradinių
klasių mokiniams.
Pravesti 48 edukaciniai užsiėmimai.
Pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai.
Pravesti 3 edukaciniai užsiėmimai.
Pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai.

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

Edukacinių programų užsiėmimai vaikams ir jaunimui bei suaugusiems
žmonėms, pravesti Mažeikių muziejuje:
Istorinės datos – 01.13; 03.09
Kol dar nebuvo elektros. Žvakių liejimas – 01.20; 12.01; 11.03; 11.04; 12.17
Pirmoji pažintis su muziejumi – 01.16
Kalendorinės šventės. Užgavėnės – 02.18; Velykos – 03.27; 04.13; Vėlinės –
10.23; Adventas-Kalėdos – 12.01; 12.12; 12.17; 12.23
Pažintis su tošininkyste – 02.23; 04.10; 10.21; 11.10
Tradiciniai Žemaitijos amatai – 04.09
Senoji mokykla – 04.10
Ugniagesių globėjas šv. Florijonas – 04.22; 05.13
Lino kančia – 10.21; 10.22;
Oi mėiga mėiga... – 11.02; 11.03; 11.04; 11.06;
Baltų papuošalai – 10.22;
Baltų gentys ir archeologiniai radiniai – 11.03; 11.19; 11.25; 11.26; 12.01;
12.11; 12.12; 12.15;
Liaudies menas. Tekstilės raštai – 11.04; 11.05

V. Ramanauskas
J. Miliauskytė
J. Miliauskytė
A. Butkuvienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
Ž. Ruikienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
J. Miliauskytė
Ž. Ruikienė
R. Ramanauskienė
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Duonelės kelias – 11.05; 11.18; 12.11; 12.17
Keičiasi laikai, keičiasi daiktai – 11.18
Įminkime senovę kartu – 12.07

J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
J. Miliauskytė

Tęsiamų ir naujų edukacinių programų užsiėmimai vaikams ir jaunimui bei
suaugusiems žmonėms, pravesti kitose įstaigose:
Kalendorinės šventės. Užgavėnės – 02.13 – „Žiburėlio“ pradinės mokyklos
šventėje
Tradiciniai Žemaitijos amatai. Tošininkystė – 02.24 – d/m „Kregždutė“
Tremtis ir emigracija – 03.04 – Senamiesčio pagrindinėje mokykloje
Kalendorinės šventės. Velykos – 03.26 – Tirkšlių kultūros centre
Liaudies menas. Tautiniai rūbai – 04.30; 05.13; 10.15; 10.16 – M. Račkausko
gimnazijoje
Draugystės juostelės – 05.19 – Tirkšlių darželyje „Giliukas“, bendruomenės
šventėje
Mažeikių praeitis – 05.21; 05.29 – ekskursija po istorines miesto vietas
Baltų papuošalai – 06.29 – Pagardės k., j/c „Būk savas“ renginyje
Kai kirviai buvo akmeniniai – 09.21 – „Ventos“ progimnazijoje
Senoji mada – 10.20 – Kalnėnų pagrindinėje mokykloje
Keičiasi laikai, keičiasi daiktai – 11.20 – Pavasario pagrindinės mokyklos
pradinių klasių mokinių šventėje
Kol dar nebuvo elektros. Žvakių liejimas – 12.03 – „Jievaro“ mokykloje
Kalendorinės šventės ir žvakių liejimas – 12.03 – adventiniame l/d „Berželis“
bendruomenės renginyje

R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
V. Ramanauskas
R. Ramanauskienė
R. Ramanauskienė
R. Ramanauskienė
J. Miliauskytė
A. Butkuvienė
J. Miliauskytė
R. Ramanauskienė

Mažeikių muziejuje viso pravesti 103 užsiėmimai 22 temomis, kuriuose
dalyvavo 1965 žmonės (278 suaugę, 1687 vaikai ir jaunimas).
Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje sukurtos 2 naujos edukacijos, programa
“Vaistininko šeimos tradicijos“:
1.Tema „Smetoniški patiekalai -1934 m.“, suaug. grupei.-1 kartą.
03-06 Viekšnių kavinėje „Lukas“. 65 dalyv.
2.Tema „Prakalbink lėlę“, vaikų grupėms.-12 kartų.(lėlių siuvimas ir
repeticijos)
10.12 mėn. - Viekšnių meno mokykloje ir vaistinės muziejuje .
64 dalyv.(iš jų 25 vaikai)
3 senos temos:
Programa “Kroketo atgimimas Viekšniuose“:
1.Tema „Susipažinkime-Kroketas“( vaistinės muziejuje) - 3 kartai - 04.27 ;
07.28
Viso: 35 dalyv.(iš jų 3 vaikai)

V.Skiparienė
D.Končienė
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Programa „Prisilietimas prie senosios vaistininkystės“
2. Tema „Vaistingų arbatų degustacija“ -3 kartai
04.27; 07.08 (vaistinės muziejuje ); 08.14 Kelmės muziejuje .
Viso: 101 dalyv.(iš jų 1 vaikas)
3.Tema „Pažintis su vaistažolių sodu“ (vaistažolių sodas muziejuje ) - 16 kartų
05.11; 05.23; 05.10; 06.11; 06.17; 06.18; 06.20; 06.29; 07.02; 07.08; 07.28;
07.29; 07.30; 08.21; 08.25; .(viso 431 dalyv. , iš jų 56 vaikai)

Edukacinė programa
„Prisilietimas prie senosios
vaistininkystės“
„Vaistažolės nuo sodo iki
puodelio“.
„Vaistingų arbatų
degustacija“.
„Vaistažolių sodo pažintis“.
„Augalų gydomųjų savybių
paskirtis“.
Edukacinė programa
„Vaistininkų šeimos
tradicijos‘‘
,,Smetoniški patiekalai“
Edukacinė programa ,,Kroketo
atgimimas Viekšniuose“
1.,,Susipažinkime –
Kroketas „
Edukacijos diena su vietiniais
medžio meistrais. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias
„Liaudies meno
grožis“)/Mažeikių muziejuje

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

Tekstilės parodos atidarymas
iš muziejaus rinkinių
(atidarymui).
Fotografijų parodos
pristatymas „Mažeikiai.
Laisvės gatvė“.
Edukacinė amatų diena su

Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje viso pravesti 35 užsiėmimai, 469 dalyv.
(iš jų 57vaikai)
Bendrai organizuotos edukacijos su Viekšnių KC:
Programa „Siuvėjų dienos Viekšniuose“
1.Tema „Siuvėjo amato pristatymas“- vaistinės muziejuje moksl.gr.- 6 kartus:
04.17; 04.22; 05.14.; 05.22; 05.26
Viso 97 dalyv.(iš jų 53 vaikai)
2.Tema“Siuvėjų dienos Viekšniuose“, suaug.gr.- 1kartą
04.03 - Viekšnių KC - 18 dalyv.
3.Tema „Siuvimo technikų panaudojimas baltiškuose rūbuose ir
skiautiniuose“- 1 kartą.
05. 25 Viekšnių KC - 16 dalyv.
IŠ VISO: : 131 dalyv. (iš jų 53 vaikai)
Bendrai organizuota edukacija su Viekšnių meno m-la.
1.Tema „Vasara, dar pabūk“ vaistinės muziejuje - 2 kartus:
07.28 .
Edukacija “Skulptūros kūrimas iš šieno“
Edukacija „Surask žymius istorinius objektus“
Viso: 37 dalyv.(iš jų22 vaikai)
VISO bendrų edukacijų - 10 , 168 dalyv. (iš jų 75 vaikai)

D.Končienė

D.Geistarienė

D.Geistarienė

D.Končienė

VISO VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJUJE EDUKACIJŲ-45, 637
DALYV.(IŠ JŲ-132 VAIKAI)
Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje sukurta 1 nauja
edukacinė programa:
„Auskit, vykit mūsų rankos“, skirta mokyklinio amžiaus ir vyresniems
vaikams. (11.05) – 20 dalyvių, iš jų 15 vaikų.
Bendras renginys su Viekšnių Trečiojo amž. Universiteto lankytojais/
„Istoriniai Lietuvos valgiai“ (03.06 „Luko“ kavinė Viekšniuose“)

D.Končienė

Bendras renginys su Viekšnių KC/etnokultūrinės-edukacinės parodos
„Siuvėjų dienos Viekšniuose“ atidarymas (03.25, Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje)

D.Končienė

A.Stankuvienė
D.Končienė

edukacijos pristatymu
„Viekšnių miestelio siuvėjai“.
(Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje)
Parodos „Ir po šimto metų
tamsoj žiba...XX a.pradžios
dzūkiški marškiniai“
(Dzūkijos etnografinio
regiono paveldas) , skirtos
Etnografijos regionų metams
pristatymas
Paroda „Vakarų Lietuvos
istorinis kostiumas“(Mažosios
Lietuvos etnografinio regiono
paveldas).
Skulptoriaus Pauliaus Daujoto
personalinės darbų parodos
“Akmuo, ne vien tik
kapinėms...“ atidarymas
(Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje)
Fotografijų ir senų laikraščių
parodos pristatymas, skirtos
„Santarvės” -70-mečiui.
(Gavus pritarimą ir palaikymą
iš redakcijos)
„Šimtmetis su Marija
Pečkauskaite“ – parodaakcija, skirta rašytojos M.
Pečkauskaitės – Šatrijos
Raganos atvykimo į Židikus
šimtosioms metinėms
paminėti.
Parodos „Liaudies meno
grožis drožiniuose“
atidarymas Mažeikių
muziejuje (Skirta Lietuvos
muziejų kelias „Liaudies
meno grožis“)
Parodos „Viekšniai – molio
karalystė“ pristatymas. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias
„Liaudies meno grožis“) /
Lietuvos aviacijos pradininko
A.Griškevičiaus muziejuje.
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Bendras renginys su Viekšnių KC/ Motinos dienai paminėti „Stebuklinga
mamos suknelė“ (04.03, Mažeikių technikos m-los, Viekšnių skyrius)
Bendras renginys su Mažeikių muziejumi “Muziejų naktis-2015“ su minėjimu
„J.Vaičkaus „Skrajonės“ Viekšniuose“ (05.16, Vaistinės muziejuje)

D.Končienė
D.Končienė

Kultūrinės akcijos „Šimtmetis su Marija Pečkauskaite“ atidarymo renginys
Židikuose, 06.03, memorialiniame Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos
muziejuje.

D.Končienė

Viekšnių V.Deniušio meno mokyklos moksleivių dailės skyriaus darbų
parodos atidarymas „Diena praėjo ne veltui“, (06.12 -vaistinės muziejus)

V.Ramanauskas

Bendras renginys su Viekšnių meno mokykla/skirtas parodos uždarymui
„Vasara, dar pabūk“(07.28 - vaistinės muziejus)

J. Miliauskytė

Bendras renginys su Mažeikių muziejumi/ parodos, „Viekšnių krašto audinių
raštai“, skirtos etnografinių regionų metams pažymėti, atidarymas.(07.31 vaistinės muziejus)

D.Končienė

Bendras renginys su Kelmės muziejumi/ „Žolinė“(08.14 - Kelmės muziejaus
svirne)

D.Končienė

Rekonstruoto Mažeikių muziejaus atidarymo šventė. 10.02

D.Končienė
R.Ramanauskienė

Susitikimas su VDA Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo
centro dėstytojais ir studentais. (Mažeikių muziejuje)- 10.14
Tekstilininkės Rasmos Noreikytės pirmosios personalinės parodos „Audimo
rašmenys“ pristatymas, 11.03, Mažeikių muziejuje
Edukacijos „Auskit, vykit mūsų rankos“ pristatymas. (Lietuvos aviacijos
pradininko A.Griškevičiaus muziejuje) 10.05
Literatūrinė-muzikinė ir dailės kompozicija M.K.Čiurlioniui-140 „Į pačią
gilumą iriuos“ (11. 27 vaistinės muziejus)

D.Končienė
V.Balzeris
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
A.Stankuvienė
D.Končienė

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)

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

Parodos „Viekšnių krašto
audinių raštai“ atidarymas
(Skirta Lietuvos muziejų
kelias „Liaudies meno
grožis“)/ Viekšnių I-oios
vaistinės muziejuje.
Paroda „Aukštaitiško
ornamento melodija“
(Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).
Fotografijos paroda „
Viekšnių etnokultūros
regionas fotografijose ir ne
tik...“ (Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje)
Parodos „Tulpė/lelija
Suvalkijos liaudies kūryboje“
pristatymas (Suvalkijos
etnografinio regiono
paveldas).
Parodos, skirtos J. Vaičkaus
ir K. Pukevičiaus 130-sioms
gimimo metinėms paminėti.
Atidarymas.
Jubiliejinė Aldonos
Butkuvienės aliejinės tapybos
darbų paroda – renginys „Iš
Aukštaitijos į Žemaitiją“
(Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).
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.
Aptarnauti asmenis, kurie
domisi ir tyrinėja mūsų krašto
ar Lietuvos istoriją,
etnografiją, papročius.
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„Šventinių idėjų mugės“ atidarymas. Mažeikių muziejuje. 12.05

J.Miliauskytė

Renginys, skirtas pirmai muzikos mokytojai Viekšniuose paminėti,
“Gyvenimas, palikęs pėdsaką...“ Sofijai Ujeiskytei-125 (12.19 - vaistinės
muziejus)

D.Končienė

Mažeikių
muziejaus
internetinėje
svetainėje
http://mazeikiumuziejus.lt ir Mažeikių muziejaus puslapyje FACEBOOK
nuolat publikuojama informacija apie pagrindinę Mažeikių muziejaus ir jo
filialų veiklą.

T.Balchunienė

Parengta informacija apie Lietuvos banko Mažeikių muziejui dovanotus litų
banknotus bei monetas.

Ž.Ruikienė

Pateikta muz. fonduose esanti farmacijos archyvinė medžiaga bei leista
naudotis eksponatais LSMU farmacijos fakulteto studentėms:
1. Gintarei Jakutienei. Magistro darbui, tema „Vaistų pagamintų 1918-1940
m. Lietuvos vaistinėse ,sudėties tyrimas.“ 2 k.

V. Skiparienė
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2.Gintarei Norkutei, Magistro darbui, tema „Mažeikių r. etnofarmacinis
tyrimas.“ Supažindinta su senąja vaistininkyste, naudotomis medžiagomis,
sode augančiais vaistingaisiais augalais.
3.Agnietei Mačiulytei, “Santarvės“ laikraščio žurnalistei suteikta, archyv.
medžiaga, foto nuotraukos apie Viekšnių žydus.
4. „Ventos“ regioniniam parkui suteikta archyvinė medžiaga, fotonuotraukos
susijusios su Viekšnių vaistinės istorija.
5. Lietuvos televizijos laidos „Brydės“ vedėjai Danguolei Bunikienei pateikta
arch. medžiaga bei fotografijos iš fondų apie prof. Mykolą Biržišką, kuriamam
filmui „Priešaušrio Lietuva“ apie 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto
signatarus.
Ekskursija-edukacija „Baltų menas“ Turizmo informacijos centro projekto
„Jungtinės jaunimo pajėgos Mažeikių mieste“ dalyviams; ekskursija IX
tarptautinio meno festivalio Mažeikiuose dalyviams (muzikantų grupė iš
Vokietijos); ekskursija neįgaliųjų bendrijos „Viltis“ nariams; ekskursija
Ylakių pagr.m-klos 2 kl. mokiniams.

6. Kita veikla

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

Ž.Ruikienė

Dalyvavimas komisijoje laisvės kovoms įamžinti (10.01)

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

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

Mažeikių istorinės
ekspozicijos vizijos kūrimas.

Muziejaus istorinės ekspozicijos dalies vizija

2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas
ir vieta, nurodant filialą)

Atstatyti archeologinę parodą
„Mažeikių kraštas tarp kuršių
žiemgalių ir žemaičių“ ir
tekstilės paroda iš muziejaus
rinkinių

Atstatyta archeologinė paroda „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir
žemaičių“ Mažeikių muziejuje

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta,
laikas)

Nuolatinės ekspozicijos „
1945 - 1953 metų
rezistencinis pasipriešinimas
buvusioje Mažeikių
apskrityje“ atnaujinimas.
Tekstilės paroda iš
muziejaus rinkinių
(Mažeikių muziejaus
atidarymui).
„Mažeikių fotografijos
ištakos“
Fotografijų paroda
„Mažeikiai. Laisvės gatvė“.

Lietuvos aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje papildyta ekspozicija
naujais eksponatais.

A.Stankuvienė

A.Butkuvienė

Etnokultūrinė-edukacinė paroda „Siuvėjų dienos Viekšniuose“ (Viekšnių Iosios vaistinės muz.) 03.25-05.29

D.Končienė

Paroda „Mažoji aviacija“- Mažeikių techninės kūrybos centro moksleivių
aviamodelių paroda skirta tarptautinei aviacijos dienai.(Lietuvos aviacijos
pradininko A.Griškevčiaus muziejuje)- 04.10 – 06.29

A.Stankuvienė

Paroda „Viekšniai – molio karalystė“ iš Mažeikių muziejaus fondų. (Lietuvos
aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejuje) 07.14-08.31

A.Stankuvienė

Siuvimo reikmenų paroda
„Viekšnių amatai“. (Viekšnių
I-osios vaistinės muziejuje)
Paroda „Ir po šimto metų
tamsoj žiba...XX a. pradžios
dzūkiški marškiniai“
(Dzūkijos etnografinio
regiono paveldas).
Parodėlė „Skriskime“, skirta
tarptautinei kosmonautikos ir
aviacijos dienai./ Lietuvos
aviacijos pradininko
A.Griškevičiaus muziejuje.
Paroda „Vakarų Lietuvos
istorinis kostiumas“(Mažosios
Lietuvos etnografinio regiono
paveldas).
Skulptoriaus Pauliaus Daujoto
personalinė darbų paroda
„Akmuo, ne vien tik
kapinėms...“ (Viekšnių I-osios
vaistinės muziejuje)
Numizmatikos paroda
Viekšnių muziejuje
„Moterys piniguose“
„Šimtmetis su Marija
Pečkauskaite“ – parodaakcija, skirta rašytojos M.
Pečkauskaitės – Šatrijos
Raganos atvykimo į Židikus
šimtosioms metinėms
paminėti.
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Paroda (vienadienė) iš Mažeikių muziejaus fondų „J.Vaičkaus gyvenimas ir
kūryba“ (Viekšnių I-osios vaist.muz.) - 05.16

V.Ramanauskas

Kūrybinių darbų paroda, skirta akcijai „Šimtmetis su Marija Pečkauskaite“,
(memorialiniame Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos muziejuje) ,
06.03-07.26.

J. Miliauskytė

Viekšnių V.Deniušio meno m-los moksleivių dailės skyriaus darbų paroda
„Diena praėjo ne veltui“ (Viekšnių I-osios vaist. muz.) 06.12-07.28

D.Končienė

Paroda „Viekšnių krašto audinių raštai“, skirta etnografinių regionų metams
pažymėti. (Viekšnių I-osios vaist. muz.) 07.31-09.30

D.Končienė

Restauruoti baldai iš Mažeikių muziejaus fondų 10.02

R.Ramanauskienė

„Audiniai iš Mažeikių muziejaus tekstilės rinkinių“, Mažeikių muziejuje,
10.02-12.04

J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė

Paroda „Gyvos žemės mintys“ 10.02 – 11. 24
Muziejuje saugomų fotoaparatų ekspozicija parodoje „Gyvos žemės mintys“
10.02
Paroda „19-21 amž. metaliniai kryžiai“ (Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje)
10.28-12.31

R.Ramanauskienė
D.Končienė
J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė

Tekstilininkės Rasmos Noreikytės pirmoji personalinė paroda „Audimo
rašmenys“, Mažeikių muziejuje, 11.03-12.06.
Paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“11.24- 2016-01-18

Ž.Ruikienė
V.Ramanauskas

„Šventinių idėjų mugė“ Mažeikių muziejuje, 2015.12.05-2016.01.06.
Mini paroda pastovioje ekspozicijoje „Sofijai Ujeiskytei- 125“ (Viekšnių Iosios vaist.muz.) 12.19-02.29

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

Parodos „Liaudies meno
grožis drožiniuose“
atidarymas Mažeikių
muziejuje (Skirta Lietuvos
muziejų kelias „Liaudies

J.Miliauskytė
D.Končienė
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meno grožis“)
Parodos „Viekšniai – molio
karalystė“ pristatymas. (Skirta
Lietuvos muziejų kelias
„Liaudies meno grožis“) /
Lietuvos aviacijos pradininko
A.Griškevičiaus muziejuje.
Paroda „Viekšnių krašto
audinių raštai“ (Skirta
Lietuvos muziejų kelias
„Liaudies meno grožis“)/
Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje.
Viekšnių V.Deniušio meno mlos moksleivių darbų paroda.
(Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje)
Paroda „Aukštaitiško
ornamento melodija“
(Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).
Paroda iš muziejaus fondų
„Jonui Švažui 90“
Fotografijos paroda „Viekšnių
etnokultūros regionas
fotografijose ir ne tik...“
(Viekšnių I-osios vaistinės
muziejuje)
Paroda“Tulpė/lelija Suvalkijos
liaudies kūryboje (Suvalkijos
etnografinio regiono
paveldas).
Numizmatikos paroda
„Didžioji istorija mažame
formate“ iš MM fondų .
Paroda skirta J. Vaičkaus ir

K. Pukevičiaus 130-sioms
gimimo metinėms paminėti.
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Tarpukario fotografų H.
Gurvičiaus ir P.Vaišnoro
fotografijų paroda (gavus
finansavimą).
Fotografijų paroda „Seniausio
Mažeikių paminklo J.Motuzo koplytstulpio 100metis, I-as pasaulinis karas“.
(Gavus finansavimą iš
Kultūros paveldo
departamento)
Jubiliejinė Aldonos
Butkuvienės aliejinės tapybos
darbų paroda – renginys „Iš
Aukštaitijos į Žemaitiją“
(Aukštaitijos etnografinio
regiono paveldas).
Paroda „Degtukų dėžučių
etiketės – mažoji grafika“

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

Keramikės G.Jacenaitės
paroda Utenos kraštotyros
muziejaus filiale Leliūnuose
Fotografijų ir senų laikraščių
paroda, skirta laikraščio
„Santarvė” -70-mečiui.
(Gavus pritarimą ir palaikymą
iš redakcijos)
Parodos „XIX-XXI a.
Metaliniai kryžiai“
pristatymas Renavo dvaro
sodyboje (Skirta Lietuvos
muziejų kelias „Liaudies
meno grožis“)

Paroda „XX amžiaus skonis“ Mažeikių rajono savivaldybėje
Renavo dvaro sodyboje organizuota „Mažeikių muziejaus“ ir laikraščio
„Santarvė“ paroda „Iš mūsų fotokorespondentų dienoraščių“, skirta
„Santarvės“ laikraščio 70-mečio jubiliejui. 05.05—05.31

V.Ramanauskas

V.Ramanauskas

Vilniuje Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atidaryta paroda „Alfonsas Dargis:
vaizduotės užrašai“. Paroda surengta iš Lietuvos dailės muziejaus, Mažeikių
muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus bei Lietuvos išeivijos
dailės fondo. 05.06

V.Ramanauskas

Mažeikių Laisvės g. įstaigų languose surengta fotografijų paroda „Laisvės

V.Ramanauskas
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gatvė senosiose fotografijose“.06.01-06-14
Renavo dvaro sodyboje Mažeikių muziejaus paroda „XIX-XXI a. metaliniai
kryžiai“. 07.15-08.15
Verslo ir turizmo informacijos centre paroda „ Mažeikių rajono Romos
katalikų bažnyčios tapyboje“, katalogo pristatymas 09.18
Nuo balandžio 1 d. Mažeikių muziejaus interneto svetainėje
www.mazeikiumuziejus.lt veikia virtuali velykinių atvirukų paroda.

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Nuo gegužės 18 d. Mažeikių muziejaus interneto svetainėje
www.mazeikiumuziejus.lt veikia virtuali paroda „Liaudies meno grožis
drožiniuose“, J. Rušino ir C. Mikulskienės darbai.
Deponuota ilgalaikiam saugojimui „Prof. M.V.V. Biržiškų ekspozicijai“
papildyti ,Viekšnių m. bibliotekoje - 13 eksp.

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

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.

R.Ramanauskienė

A.Butkuvienė

V.Balzeris

V.Balzeris
D.Končienė

Muziejaus atidarymo metu-ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp kuršių,
žiemgalių ir žemaičių“ pristatymas (2015 10 02)

Ž.Ruikienė

Išleistas katalogas „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“

A.Butkuvienė

Katalogo „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“ redagavimas.

Ž.Ruikienė

Gegužės 14 d. Mažeikių muziejus dalyvavo Mažeikių rajono Dapšių kaimo
kapinaičių koplytėlės atstatyme, parengė filmuotą medžiagą, sukurtas filmas
„Dapšių kaimo kapinaičių koplytėles atstatymas“

V.Balzeris
V.Ramanauskas

Parengta spaudai, atiduota maketavimui G. Jacėnaitės knyga „Mintys molyje
ir ne tik...“
4 numeriai skaitmeninio informacinio laikraščio „Krežis“ apie edukacinę
veiklą Mažeikių muziejuje, platinamas el. paštu pageidaujantiems muziejaus
edukacijų lankytojams.
Leidinys jaunesniojo amžiaus moksleiviams apie kolekcionavimą
„Kolekcininkas“. 4 numeriai, skaitmeniniame formate

V.Ramanauskas
J. Miliauskytė
Ž.Ruikienė

Plakatai ir kvietimai
Katalogo „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“

A.Butkuvienė

Rokiškio liaudies parodai „Aukštaitiško ornamento melodija“

A.Butkuvienė

Fotonuotraukos ir eskizai proginiam renginio plakatui išleisti
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(liet.kalba) bei kvietimams į jubiliejinį renginį „Gyvenimas, palikęs
pėdsaką...“ Sofijai Ujeiskytei -125.
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas,
leidinys)

Straipsnis „Istorinė Mažeikių
apžvalga fotografijos
kontekste iki 1940m.“
Straipsnis „Fotografija
Mažeikiuose iki 1940m“.
Straipsnis rajoninėje spaudoje
apie Viekšnių muzikę Sofiją
Ujeiskytę

D.Končienė

S. Vaišnienė „Pirmoji muzikos mokytoja Viekšniuose“
Rajoninis laikraštis „Būdas Žemaičių“ Nr.97 ,2015-12-18
U.Milašauskienė „Viekšnių muziejus gavo unikalią dovaną“
Rajoninis laikraštis „Būdas žemaičių“ Nr.31, 2015-04-24
D.Karpavičienė „Kelmės svirnas kvepėjo žolynais“
Laikraštis „Šiaulių kraštas“ 2015-09-08 ,skiltis „Sveikata“
G.Abelkienė „Muziejuje atidaryta audinių paroda“
Raj laikraštis „Būdas žemaičių“ nr.58 ,2015-08-04
J.Rimkutė „Viekšniuose atidaryta paroda primena apie mūsų kultūros grožį“
Raj.laikraštis „Santarvė“ nr.87 , 2015-08-06
G.Abelkienė „Surengė smagią parodos uždarymo šventę“ Raj.laikraštis
„Būdas Žemaičių“ Nr.57 ,2015-07-31

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Tyrinėti Raštijos rinkinio
religinių paveikslėlių
kolekciją
Tęsti medžiagos rinkimą
papildant bylą
„Esperantininkai Mažeikių
rajone“
Rinkti medžiagą apie „Orlen
Lietuva“ (AB „Mažeikių
nafta“ ) priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos istoriją.
Tęsti medžiagos rinkimą apie
Mažeikių krašto fotografus.
(Negatyvų kaupimas,
skenavimas ir sisteminimas.)
Gavus finansavimą,
susipažinti su urbanistikos
specialisto, architekto,
profesoriaus A. Miškinio

Tvarkoma medžiaga apie Objektinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą AB
„Orlen Lietuva“

Ž.Ruikienė
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5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas)

ikonografiniu archyvu,
nuskenuoti su Mažeikių kraštu
susijusius atvirukus ir
fotografijas.

„Sambūris Lietuvos galulaukėje“.
Baltiškų rūbų kolekcijos pristatymas „Protėvių aidas“. Dalyvauja Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijos ETNO studija, mokytoja Almutė Valtienė.
Etnologo, dailėtyrininko hum. m. dr. Vytauto Tumėno paskaita „Kičo, mėgėjų
meno ir tautodailės takoskyra“.
Pašnekesys „Būti su Romualdu Granausku“. Veda Mažeikių Merkelio
Račkausko gimnazijos mokytoja Laima Skabickienė. (Mažeikių muziejuje,
10.27)
„Žemaitijos didžiųjų skarų raštai ir puošyba“ (Mažeikių muziejuje) 10.27. -.
Lektorė – Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus muziejininkė dr.
Inga Nėnienė.

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

Konferencija „Istorija, asmenybė, atmintis. Pirmojo Mažeikių paminklo
šimtmetis“ (Mažeikių muziejuje) 10.29.
Pranešimai: Ona Kerpauskienė, Jono Motuzo vaikaitė „Mes iš Motuzų
giminės“ (kraštotyrinio darbo apie Motuzų giminę pristatymas).
Vytautas Ramanauskas, Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas „Mažeikių
istorinė apžvalga fotografijos kontekste“.
Rūta Končiutė-Mačiulienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
vyr.specialistė „Mažeikių rajono kultūros paveldas vakar ir šiandien“.
Mažeikių muziejaus filmo premjera „Dapšių kaimo kapinaičių koplytėlės
atstatymas“.
Algimantas Kasparavičius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos
institutas „Lietuvos Respublikos gimimas 1918 – 1920, aplinkybės ir
asmenybės“.

R.Ramanauskienė

R.Ramanauskienė

V.Ramanauskas

Paskaita „Mažeikių praeitis“ („Rosso” viešbutyje, Mažeikiai). 02 11

V.Ramanauskas

Dalyvauta konferencijoje „Užgavėnės Žemaitijoje“, skaitytas pranešimas
„Buvusias persirengėlių tradicijas Mažeikių krašte“ (Žemaitijos
nacionaliniame parke, Plateliuose, 02.25)

R.Ramanauskienė
V.Ramanauskas

Skaitytas pranešimas „Šimtmetis su M. Pečkauskaite“ Etnokultūros grupės
seminare Mažeikių švietimo centre, 05.14.

J. Miliauskytė
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Paskaita renginyje „J.Vaičkui 130 metų“ Viekšnių vaistinės muziejuje. 05.16

9. Kiti darbai
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

Mažeikių krašto fotografų
negatyvų kaupimas,
skenavimas ir sisteminimas.
Suskaitmeninti raštijos
skyriaus religinių paveikslėlių
– abrozdėlių kolekciją

V.Ramanauskas

Viekšnių Trečiojo amž. universitetui, renginyje „Istoriniai Lietuvos valgiai“ pranešimas „Viekšnių krašto inteligentijos laisvalaikio leidimo tradicijos ir
papročiai (Luko kavinėje, Viekšniai) -03.06

D.Končienė

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje (Kaunas), tarptautiniame
seminare „Medicinos ir farmacijos istorijos ekspozicijų aktualijos“,
pranešimas: „Pirmosios Viekšnių vaistinės muziejus“ 06.09

D.Končienė

Kelmės muziejaus renginyje „Žolinė“ 08.14
2.1 Tema „Senieji gydymo būdai vaistažolėmis Viekšnių vaistinėje“
2.2 Tema „Retieji vaistiniai augalai Viekšnių vaistažolių sode“ (08.14)

D.Končienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras su rajono jaunimo ir jaunimu
dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“ , projektas
„Jungtinės jaunimo pajėgos Mažeikių mieste“ (09.17)

R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė

Pranešimas „Lietuva tarpukaryje“ (Tirkšlių kultūros centre) 10.15

V.Ramanauskas

Konferencijoje „Istorija, asmenybė, atmintis. Pirmojo Mažeikių paminklo
šimtmetis“, skaitytas pranešimas „Mažeikių istorinė apžvalga fotografijos
kontekste“. (Mažeikių muziejuje), 10 29

V.Ramanauskas

Paskaita Sedoje organizuotame renginyje, skirtame Sedos pinigų šimtmečiui.
11.14

V.Ramanauskas

Fotostudijoje „Nuotraukaplius“ suskaitmeninti Mažeikių muziejaus geležiniai
kryžiai (60 vnt.).
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų
suformuota mobili grupė Mažeikių muziejuje su profesionalia skaitmeninimui
skirta įranga suskaitmenino 160 vnt. Mažeikių muziejaus eksponatų.
243 eksponatai

D.Geistarienė

19
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)

Dalyvauti LM ISC LIMIS
centro rengiamuose
mokymuose pradedantiesiems
dirbti LIMI sistemoje

5. Kiti darbai

Dalyvavimas projekte „Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų
muziejams“ (LIMIS mokymai) 2015 06 10 ;

Ž.Ruikienė
T.Balchunene
A.Butkuvienė
J.Miliauskytė
R.Ramanauskienė

Šiaulių regiono skaitmeninimo centre (Šiaulių „Aušros“ Fotografijos
muziejuje, 11.11) vykusiuose mokymuose „Kompiuterinė muziejinių vertybių
apskaita ir praktinis muziejinių vertybių skaitmeninimas“

Ž.Ruikienė
T.Balchunene
V.Ramanauskas
R.Ramanauskienė
V.Ramanauskas

Nuskenuota:
46 vnt. iš kolekcionierių gautų fotografijų.
120 vnt. Vinco Ramanausko fotonegatyvų

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 ir perskaityti dešimt
informacinių pranešimų radijo
laidoje apie Mažeikių rajone
veikusius ir dar esančius
vandens malūnus.
10 informacinių pranešimų
spaudai

Mažeikių radijo stoties „HOT FM“ projekte „Krašto turtas IX“, kuriame
pristatė Mažeikių krašto XVIII-XX a. pr. istorines ir kultūros paveldo vertybes
– vandens malūnus. Projektą sudarė 13 šviečiamųjų-pažintinių radijo laidų.
(04-06 mėn.)

A.Butkuvienė

Regioninė televizija „Roventa“ Mažeikių muziejuje rengė reportažą apie
rekonstruotą Mažeikių muziejų, parodas. (11.12)

V.Balzeris
R.Ramanauskienė
J.Miliauskytė
V.Ramanauskas

Publikuotos fotografijos žurnale „Veidas“ / 04.03

V.Ramanauskas

Straipsnis „Pirmojo Mažeikių paminklo šimtmetis“ /„Didmiestis”/ 05 mėn.

V.Ramanauskas

Straipsnis „Alfonsas Dargis vaizduotės užrašai“/santarvė.lt/ 11.23

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
buvo organizuotos specialios reklamos
kampanijos ir jas trumpai apibūdinti)

Filmuota Viekšnių I-osios vaistinės muziejuje bei Biržiškų ekspozicijoje,
filmavimo metu imtas interviu. Sukurtas filmas.

D.Končienė

Informacija laikraštyje ,,Būdas žemaičių“ apie parodą
,,Viekšniai-molio karalystė“.
Informacija Mažeikių muziejaus svetainėje apie edukaciją ,,Auskit, vykit
mūsų rankos“, apie parodas ,,Viekšniai-molio karalystė“ ir ,,Mažoji aviacija“.
LRT reklama projektiniam renginiui „Gyvenimas, palikęs pėdsaką...“ Sofijai
Ujeiskytei-125
1.Panorama „Kultūros naujienos“

A.Stankuvienė

D.Končiene
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2.LRT „Radijo žinios“
3.Raj.laikraštis „Būdas žemaičių“
4.Mažeikių savivaldybės puslapis www.mazeikiai.lt
Sutvarkyti informaciniai straipsniai apie politinį kalinį, Lietuvos politinių
kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininką Albertą Ruginį

3. Kita veikla
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.

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

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Suteikta informacija ir metodinė pagalba 127 interesantams apie edukacinę
veiklą ir galimybes muziejuje ir 4 – apie fonduose saugomus eksponatus.
Suteikta metodinė medžiaga apie Račalių kaimą Adelei Tautvydienei iš
mokslinio archyvo bylų Nr.524, Nr.374, Nr.375, Nr.376, Nr.377 (gruodžio 14
d.)
2.LRT laidai „Miestai ir miesteliai“ siųsta informacija apie Mažeikių rajono
Leckavos aštuonmetėje mokykloje dirbusią mokytoją Apoloniją Stančiuvienę
– Vinciūnaitę (mokslinio archyvo byla Nr. 826, Nr.827, Nr.828)
Tęsiamas medžiagos rinkimas apie Mažeikių krašto fotografus. Nuskenuota
46 vnt. iš kolekcionierių gautų fotografijų.

A.Butkuvienė
J. Miliauskytė

A.Butkuvienė

V.Ramanauskas

Atspausdinti kraštotyriniai Vinco Ramanausko atsiminimai.

V.Ramanauskas

Lietuvos VVG mokymai. „Būdingiausios bendravimo su žiniasklaida klaidos
ir pagrindiniai principai.“ Susitikimas su R.Valatka. (01.30)

V.Balzeris
R.Ramanauskienė
T.Balchunene

Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus-mokyklamoksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės
tinklas“ organizuotoje stažuotėje – (Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos
centre, 03.02-06)

J.Miliauskytė

Dalyvauta konferencijoje „Lietuvos kultūros paveldas skaitmeniniams ir
sklaida: inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir
galimybės“.“ (Šiaulių „Aušros“ Fotografijos muziejuje, 04.23)

R.Ramanauskienė
T.Balhunene

Išvyka į Lietuvos Respublikos Bauskės muziejų pasisemti gerosios patirties,
gauti žinių, kurias galima pritaikyti atnaujinant ekspozicijas, parodas. (05.20)

Muziejaus darbuotojai

Teikti paslaugas
interesantams, besidomintiems
bibliotekoje esančia
kraštotyrine medžiaga

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
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Dalyvauta knygos „Lietuvos etnografiniai regionai“ pristatyme, festivalyje
„Skamba skamba kankliai“ (Vilniaus rotušėje – 05.28).

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės išlaidos)

3. Kitų padalinių darbas
_____Mažeikių muziejaus direktorius_____
(Vadovo pareigos)
____2016-02-12_______
(Užpildymo data)

D.Končienė

Dalyvauta konferencijoje „Žolinė“, skirtoje „Švenčiausios mergelės Marijos
dangun žengimo“ šventei paminėti (Kelmės dvaro svirne 08.14)

D.Končienė
D.Geistarienė

Dalyvauta muziejų valdymo ir administravimo mokymų programoje
„Verslumas ir etika muziejų vadyboje“. (10.7-9, Palangoje)

V.Balzeris

Lietuvos muziejų asociacijos 2 dienų seminare „Muziejaus švietimas
bendruomenei“. Pirmoji sesija, (Žemaičių muziejuje „Alka“, Muziejaus
g.31,Telšiai) 12.10-11.

V.Ramanauskas
Ž.Ruikienė
E.Skeivienė
V.Skiparienė

Padėka Mažeikių muziejui už paramą organizuojant XI tarptautinę
fotografijos parodą-konkursą „Gyvos žemės mintys 2015“. Mažeikių
fotoklubo pirmininkas Jonas Strazdauskas. 2015 10 02

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Dalyvauta tarptautiniame seminare „Medicinos ir farmacijos istorijos
ekspozicijų aktualijos“ (Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje,
Kaune, 06.27)

Padėka Mažeikių muziejui už dalyvavimą miesto šventėje „Miestas upės
vingyje“ 2015-06-06

3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)

V.Balzeris
R.Ramanauskienė
V.Ramanauskas

Muziejaus bibliotekos
informacijos ir paieškos
priemonių fondo sistemos
sudarymas
Viekšnių I-osios vaistinės
muziejaus kiemelyje esančio
šulinio atnaujinimas.
Vaistininko vaistažolių sode
buvusių sūpynių ir suolelio
atstatymas

Užregistruotos gautos muziejaus bibliotekai naujos knygos.
Peržiūrėtos, perrinktos, sunumeruotos iš naujo visos muziejaus bibliotekos
knygos.

A.Butkuvienė

Priimta į muziejaus archyvą 1 nauja byla, 4 bylos išduotos interesantams
susipažinti.
Įrengta priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija Lietuvos Aviacijos pradininko
A.Griškevičiaus muziejuje.
Įsigyta ir įrengta pakabinimo sistema Mažeikių muziejuje, Židikų Šatrijos
Raganos memorialiniame muziejuje.

J. Miliauskytė

___________________________
(parašas)

____________________________________

V.Balzeris

_____________Vaidotas Balzeris________
(vardas, pavardė)

