PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-81
2016 M. KRETINGOS MUZIEJAUS VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių Sušaukti 5 tarybos posėdžius.
skaičius, svarbiausi svarstytini klausimai)
I. Posėdis:
- patvirtinti 2015 metų Muziejaus veiklos tekstinę ir statistinę
ataskaitas;
- pristatyti specializuotų skyrių veiklą 2015 metais;
- apsvarstyti Muziejaus 2016 metų veiklos planą;
- išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją
apie Muziejaus rinkinių įkainavimą ir tikrinimą 2016 metais;
- išklausyti Vidos Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją apie Muziejaus dalyvavimą respublikiniame muziejų
kelyje „Dvarų kultūros grožis“.
II. Posėdis:
- išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, Kosto
Razgaičio, Ūkio skyriaus vedėjo, informaciją apie priimtas
prevencines priemones apsaugoti parko želdinius, vejas ir takus nuo
transporto priemonių;
- išklausyti Danutės Šorienės, Dailės skyriaus vedėjos, informaciją
apie rengiamą Dvarų kultūros ekspoziciją grafų Tiškevičių rūmų
salėje Nr. 308. Teminio – ekspozicinio plano pristatymas;
- išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją, kaip vykdomas Kretingos muziejaus
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 46 B „Dėl
terminų pratęsimo sudarant topografinius sąrašus“.
III. Posėdis:
- išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją apie Muziejaus dalyvavimą projekte
„Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname,
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viešiname dokumentų paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją
(XIX a. pab. – 2016 m.)“;
- išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją apie pasiruošimą Kretingos dvaro šventei „Vario dūdų
ritmu“;
- išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos
skyriaus vedėjos, informaciją apie pasiruošimą 2016-2017 mokslo
metams.
IV. Posėdis:
- išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos
skyriaus vedėjos, informaciją apie vykdomus projektus;
- išklausyti vyr. fondų saugotojos, specializuotų skyrių vedėjų
ataskaitas už II ketvirtį;
- išklausyti Kęstučio Brazdžiaus, muziejinių procesų automatizavimo
inžinieriaus, informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus.
V. Posėdis:
- išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją apie 2016 metais parengtus
topografinius sąrašus;
- išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją apie specializuotų skyrių veiklą III –
IV ketvirčiais;
- išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją
apie eksponatų įkainavimą ir tikrinimą 2016 metais;
- išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos,
informaciją apie pasiruošimą Žiemos sodo 30-ties metų atkūrimo
sukakčiai paminėti.
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2. Muziejaus vidaus darbo tvarką Parengti 3 dokumentus:
reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu 1. Muziejaus sargų darbo tvarkos instrukcijos D-1 papildymas.
tikslu)
2. Mokslinio archyvo tvarkymo ir naudojimo instrukcijos
papildymas.
3. Ekspedicijose ir išvykose surinktos medžiagos apiforminimo ir
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perdavimo saugoti reikalavimų parengimas.
3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą per
organizacinės
veiklos
klausimais mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms.
(pasitarimų skaičius)
4. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos 1. Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės
ir užsienio organizacijomis rengimas
veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis.
2. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Muziejaus
eksponatų panaudos.
5. Projektinė veikla (projekto ir fondo Įgyvendinti 5 muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą):
pavadinimas)
1. „Emocinis pažinimo efektas muziejuje“.
Projektas pateiktas:
- Lietuvos kultūros tarybai;
- Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio
finansavimo fondui.
2. Paroda „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“.
Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos
programų dalinio finansavimo fondui.
3. „Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas“.
Projektas pateiktas:
- Lietuvos kultūros tarybai;
- Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio
finansavimo fondui.
4. „Baltų kultūros ženklai Kretingos dvaro parke“.
Projektas pateiktas:
- Lietuvos kultūros tarybai;
- Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio
finansavimo fondui.
5. Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“.
Projektas pateiktas:
- Lietuvos kultūros tarybai;
- Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio
finansavimo fondui.
Parengti 5 muziejinės veiklos projektus ir pateikti Lietuvos kultūros
tarybai ir Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos
programų dalinio finansavimo fondui.
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6. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas Sušaukti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius šiais
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
klausimais:
- 2016 m. Rinkinių komplektavimo komisijos darbo plano
tvirtinimas;
- rinkinių (kolekcijų) sutikrinimo ir perdavimo plano tvirtinimas;
- rinkinių (kolekcijų) įvertinimo tikrąja verte plano tvirtinimas;
- mokslinio archyvo naujų bylų sąrašo tvirtinimas;
- eksponatų tikrinimo rezultatų analizė;
- 2015 m. eksponatų mokslinės inventorizacijos analizė pagal skyrių
pateiktas ataskaitas;
- 2015 m. IV ketv. priimtų eksponatų įvertinimas;
- senojo liaudies meno skulptūrų būklės analizė;
- 2016 m. skirtų lėšų eksponatams įsigyti sąmatos tvirtinimas;
- saugyklose saugomų eksponatų topografinių sąrašų rengimo eiga;
- etnografijos ir istorinės buities eksponatų analizė, jų sujungimo į
vieną rinkinį, aptarimas;
- ekspedicijų ir išvykų metu surinktos medžiagos perdavimo
reikalavimų tvirtinimas;
- mokslinio archyvo bylų tvarkymo, perdavimo nuostatų papildymo
tvirtinimas;
- 2016 m. priimtų eksponatų įvertinimas;
- 2016 m. įvertintų tikrąja verte eksponatų tvirtinimas;
- eksponatų teikimas nurašyti, perduoti, perkelti;
- eksponatų perkėlimo į kitus fondus tvirtinimas;
- mokslinio archyvo XVIII (Gamtos) fondo bylų nomenklatūros
tvirtinimas;
- mokslinio archyvo 2016 m. bylų sąrašo tvirtinimas;
- eksponatų ir saugyklų būklės ataskaitos;
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- eksponatų įsigijimas, priėmimas ir išskirstymas į rinkinius.
1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius Pagal rinkinius planuojama įsigyti 800 vnt. eksponatų:
rinkinius ketinama įsigyti)
archeologijos – 150 vnt., spaudinių – 60 vnt., dokumentų – 85 vnt.,
etnografijos – 40 vnt., ikonografijos – 367 vnt., istorinės buities –
20 vnt., numizmatikos – 12 vnt., vaizduojamosios dailės – 26 vnt.,
tekstilės – 40 vnt.

1.3. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo 1. Išrašyti 50 eksponatų priėmimo aktų.
aktų, įrašyti eksponatų į pirminės apskaitos 2. Pirminės apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui
knygas)
naujai priimtus pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatus.
3. Laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose registruoti laikinai
priimtus eksponatus.
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2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio Suinventorinti 1590 vnt. pagrindinio fondo eksponatų:
eksponatų numatoma suinventorinti)
archeologijos – 500 vnt., ikonografijos – 500 vnt., etnografijos –
200 vnt., numizmatikos – 200 vnt., vaizduojamosios dailės – 150
vnt., tekstilės – 40 vnt.

I- IV ketv.

2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas Išrašyti 1590 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių:
(numatomų išrašyti kortelių skaičius)
archeologijos – 500 vnt., ikonografijos – 500 vnt., etnografijos –
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200 vnt., numizmatikos – 200 vnt., vaizduojamosios dailės – 150
vnt., tekstilės – 40 vnt.

2.4.
Eksponatų
topografinių
rengimas (kuriam rinkiniui)

sąrašų Parengti topografinius sąrašus eksponatų saugyklose: spaudinių,
faleristikos, etnografijos, istorinės buities, archeologijos ir
vaizduojamosios dailės rinkinių.

I–IV ketv.

2.5. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių Užpildyti 800 vnt. pirminės apskaitos kortelių.
pildymas (numatomų užpildyti kortelių
skaičius)

2.6. Eksponatų įvertinimas

Įvertinti 1148 vnt. eksponatų:
- ekspozicijos „Kretingos krašto istorija“ – 326 vnt.;
- tekstilės rinkinio – 129 vnt.;
- faleristikos rinkinio – 228 vnt.;
- 2015 m. IV ketv. naujai gautų – 65 vnt.;
- 2016 m. I–III ketv. priimtų pagrindinio fondo – 400 vnt.
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2.7. Nurašymas (kiek numatoma eksponatų Nurašyti 140 vnt. eksponatų:
nurašyti)
- iš pagrindinio fondo (gavus LR Kultūros ministerijos leidimą) – 40
vnt.;
- iš mokslinio-pagalbinio fondo – 60 vnt. (ikonografijos – 40 vnt.,
etnografijos – 20 vnt.);
- iš archyvinio fondo – 40 vnt.
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2.8. Perkėlimas (kiek numatoma eksponatų Perkelti 201 vnt. eksponatų:
perkelti)
- iš laikino (ilgalaikio) fondo į pagrindinį fondą – 77 vnt.
archeologijos eksponatų;
- iš mokslinio-pagalbinio į pagrindinį fondą – 124 vnt. eksponatų
(archeologijos – 94 vnt., etnografijos – 30 vnt.).
2.9. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius Sutikrinti 3100 vnt. eksponatų:
numatoma tikrinti)
1. Pagal sudarytus topografinius sąrašus sutikrinti nuolatinėse
ekspozicijose eksponuojamų 2598 vnt. eksponatų.
2. Su pirminėmis eksponatų apskaitos knygomis sutikrinti 502 vnt.
eksponatų:
- archeologijos rinkinio pagrindinio fondo Reketės kapinyno
komplektą – 102 vnt.;
- archeologijos rinkinio laikino (ilgalaikio) fondo Lazdininkų
(Kalnalaukio) kapinyno 1992 m. tyrimų eksponatus – 77 vnt.;
- archeologijos rinkinio mokslinio-pagalbinio fondo Ėgliškių
(Andulių) kapinyno eksponatus – 94 vnt.;
- vaizduojamosios dailės rinkinio senosios liaudies skulptūros
kolekciją – 100 vnt.;
- tekstilės rinkinio aprangos kolekciją – 129 vnt.;
- faleristikos rinkinį – 228 vnt.

3.2.
Konservavimas,
restauravimas Konservuoti ir restauruoti 12 vnt. eksponatų:
(nurodyti eksponatų grupes ir kiekį)
- istorinės buities eksponatų (baldų) – 9 vnt.;
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- archeologijos rinkinio eksponatų – 3 vnt.
3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas 1. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą fondų 8 saugyklose,
(nurodyti
saugyklų,
salių
kiekį, etnografijos saugykloje-ratinėje, nuolatinėse ekspozicijose.
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) 2. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti prevencinį
eksponatų valymą Dvaro rūmų nuolatinėse ekspozicijose (11 salių),
Dvaro malūno Etnografijos ekspozicijoje, Dvaro ūkvedžio namo
Kretingos krašto ekspozicijoje.
3. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo
Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje.
4. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų saugojimo sąlygas
VĮ Kretingos miškų urėdijos Informaciniame mokymo centre.
5. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą fondų saugyklose ir
ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai.

3.4. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines Aptarnauti Muziejaus lankytojus:
grupes)
- Muziejaus lankytojų skaičius – 124000;
- Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 8000;
- edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 11000.
2. Muziejaus renginiai (pavadinimas)
Surengti 30 renginių:
Parodų atidarymai – 5:
- parodos, skirtos Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo
dienoms;
- Klaipėdos regiono liaudies meno parodos-konkurso „Aukso
vainikas“;
- menininkų Juozo ir Halinos Šakinių kūrybos jubiliejinės parodos;
- Kretingos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų
darbų parodos;
- parodos „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“.
Popietės – 4:
- poezijos popietė „Ištremti į Šiaurės naktį kraupią“, skirta 75-osioms
pirmosios tremties metinėms;
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- popietė „Kretingos žydai“, skirta 75-osioms žydų genocido
III ketv.
metinėms;
- Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas grafų Tiškevičių giminei
atminti Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
II ketv.
bažnyčioje;
- popietė „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos
Kretingos būrio įkūrimo 95-osioms metinėms.
III ketv.
Pristatymai – 1:
- Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos „Taislius augyminis“
(„Augalų sistema“) tritomio pristatymas.
Kovo 4 d.
Šventės – 3:
- Lietuvos muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ atidarymas;
- Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“;
Gegužės 18
- Dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“.
d.
Renginių ciklas „Metai ir žmonės“- 3 renginiai:
III ketv.
1. Vakaras, skirtas profesorės, Kretingos rajono Garbės pilietės
IV ketv.
Reginos Maciūtės 70-ties metų sukakčiai;
2. Knygos „Miškininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis Antanas Birželio 18 d.
Algimantas Baranauskas“ pristatymas;
3. Renginys, skirtas Kretingos miesto bendruomenei.
Liepos 30 d.
Akcijos – 2:
- akcija „Darom - 2016“;
III ketv.
- tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Muziejų naktis“ tema
„Rožės pražydėjimas tamsoj“.
Edukacinių renginių ciklas „Šventa palaima rugio šnabždesy“ - 3
renginiai:
- „Pašnekesiai apie šv. Agotą“;
- „Vaikeliai, padabokit, ką davė rugeliai“;
- „Šv. Uonė – dounas puonė“.
Edukaciniai renginiai – 9:
- „Vaišės dvaro parko sparnuočiams“;
- „Sveiki sugrįžę, Kretingos dvaro parko giesmininkai“;
- „Išauskime Laisvės juostą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai;
- „Kretingos dvaras – reikšmingas Lietuvos kultūros paveldo

Danguolė
Gedgaudienė
Daiva Jabutytė
Danguolė
Gedgaudienė
Vida Kanapkienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Daiva Jabutytė
Danguolė
Gedgaudienė
Vida Kanapkienė
Roma Luotienė
Vida Kanapkienė
Vida Kanapkienė
Vida Kanapkienė
Vida Kanapkienė

II ketv.

Vida Kanapkienė

II ketv.

Vida Kanapkienė

I ketv.
II ketv.
III ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.

Jurgita Tertelienė
Kostas Razgaitis
Roma Luotienė

Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė

palikimas“, skirtas Tarptautinei gidų dienai;
- apskrito stalo diskusija „Kretingos muziejaus ir mokyklų
bendradarbiavimo ateitis“;
- viktorina „Muziejaus kelionė į dvaro rūmus“, skirta Tiškevičių
rūmų perdavimo Kretingos muziejui 25-osioms metinėms;
- „Paukščių palydos - 2016“;
- edukacinių mokslo metų atidarymo renginys „Muziejus –
mokyklai“;
- popietė „Advėntėne žemaitėškė pasėrokavėma“.

II ketv.
II ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Roma Luotienė

II ketv.

Roma Luotienė

I-IV ketv.

Roma Luotienė
Jurgita
Paulauskienė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Daiva Jazbutytė
Jurgita Tertelienė
Jurgita
Paulauskienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Roma Luotienė

I-IV ketv.

Visi specialistai

I-IV ketv.

Daiva Jazbutytė

I-IV ketv.

Roma Luotienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Jurgita Tertelienė
Inga Idaitė
Donatas Butkus
Milda Slipkuvienė

III ketv.
IV ketv.
IV ketv.

3. Santuokų registravimas muziejaus Priimti santuokų registracijas, paruošti Muziejaus patalpas santuokų
patalpose
ceremonijoms.
4. Fondų lankytojų aptarnavimas
Aptarnauti fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas
istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės
istorijos ir kt. klausimais.
5. Muziejaus interneto svetainės plėtra
Parengti arba atnaujinti Muziejaus interneto svetainės meniu
puslapius.
6. Kita veikla
IV. EDUKACINĖ VEIKLA
1. Edukacinės programos (programų temos, Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis
kokioms lankytojų grupėms jos skirtos)
kraštas“ (16 temų, 28 užsiėmimai). Skirta 1-12 kl. moksleiviams.
1. „Kretingos muziejaus 80-ies metų istorijos metraštis“ (1
užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas:
- pažintis su Kretingos muziejumi ir jo įkūrimo istorija;
- ekskursija į Muziejaus fondus, susitikimas su rinkinių turėtojais.

2. „Kretingos krašto istorija“ (1 užsiėmimas):
Ekskursija po naujai įrengtą Kretingos krašto istorijos ekspoziciją.
3. „Pilietiškumas kasdienybėje“ (3 užsiėmimai):
Ekskursija po naujai įrengtą ekspoziciją „Tremtis ir rezistencija“.
Ekskursija po naujai įrengtą ekspoziciją „Kretingiškiai kovoje dėl
Lietuvos laisvės‘, skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Teorinis užsiėmimas „Pažinkime savo rajono Garbės piliečius“.
4 „Pažink savo gimtąjį miestą“ (3 užsiėmimai):
Ekskursija po Kretingos miestą (Pirmosios bažnyčios vieta (J.
Basanavičiaus g.), bažnyčios - vienuolyno - Lurdo ansamblis
(Rotušės a.), senosios miesto kapinės (Vilniaus g.).
Praktinis užsiėmimas - dėlionė „Mano gimtasis miestas“.
Teorinis užsiėmimas „Kuo svarbus Salaspilio mūšis Kretingai?“.
5. „Kretingos dvaras – reikšmingas Lietuvos kultūros paveldo
palikimas“ (1 užsiėmimas):
Teorinis-praktinis užsiėmimas:
- pažintis su Kretingos dvaro istorija, dvaro savininkais;
- Kretingos dvaro istorijos pradžiamokslis prie interaktyvaus
terminalo;
- dėlionė „Kretingos dvaro savininkų herbai“.
6. „Kretingos dvaro muzikinis palikimas“ (1 užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas „Kretingos dvaro muzikinės tradicijos.
Muziejuje saugoma patefonų kolekcija“.
7. „Žiemos sodo augalai“ (4 užsiėmimai):
Teorinis-praktinis užsiėmimas:
- pažintis su Žiemos sodo istorija, augalų kolekcijomis;
- praktinė užduotis „Atrask mano žiedą“.
Teorinis užsiėmimas „Žiemos sodo augalai – žmogaus sveikatai ir
švarai“.
Praktinis užsiėmimas „Žiemos sodo augalų atvaizdai popieriaus
skiautelėse“ (papjė mašė technika kuriami augalų atvaizdai).
Praktinis užsiėmimas „Padovanosiu Mamai gėlę“ (vazonėlių
puošyba, gėlių daigelių sodinimas).
8. „Pažink ir pamaitink dvaro parko paukštelius“ (1 užsiėmimas):
Teorinis-praktinis užsiėmimas:
- pažintis su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais prie interaktyvaus

Eleonora
Ranciuvienė

terminalo;
- žiemojančių paukščių stebėjimas ir jų lesinimas dvaro parke.
9. „Laiko ratas“ (1 užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas „Astronominio kalendoriaus ir Saulės
laikrodžio veikimo principai“.
10. „Aš – būsimas archeologas“ (1 užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas „Neolito ir ankstyvųjų metalų amžiaus
materialinės kultūros palikimas Kretingos krašte“.
11. „Gyvename šviesos ir užgimimo laukimu“ (4 užsiėmimai):
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Advento, Kūčių, Kalėdų papročiai,
kulinarinis paveldas, orų stebėjimo kalendorius“.
Praktinis užsiėmimas „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Daraktoriaus mokykla“.
Praktinis užsiėmimas „Žvakių liejimo pamokėlė“.
12. „Linelis rengia, linelis dengia, linelis vestuves kelia“ (2
užsiėmimai):
Teorinis užsiėmimas „Linų apdirbimo įrankiai, linininkystės
tradicijos“.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Kraičio skrynių paskirtis, praktinė ir
simbolinė jų reikšmė, ugdanti gebėjimą pažinti simbolius“.
Piešimo pamokėlė „Mano močiutės kraičio skrynia“.
13. „Budinam žemelę“ (1 užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas „Žemaičių Užgavėnių tradicijos, persirengėlių
karnavalo personažai ir jų simbolika, Užgavėnių kulinarinis
paveldas“.
14. „Pavasario ir vasaros džiaugsmai ir rūpesčiai“ (3 užsiėmimai):
Praktinis užsiėmimas „Velykinio Zuikio kepyklėlė“.
Praktinis užsiėmimas „Margučių iš vilnos vėlimas“.
Teorinis-praktinis užsiėmimas „Velykinės teplionės ir šėlionės“. 15.
„Medžio apdirbimo amatai“ (1 užsiėmimas):
Teorinis užsiėmimas „Medžio apdirbimo amatai“.
16. „Vienuolynų kelias“ (1 užsiėmimas):
Ekskursija po Kretingos vienuolynus, susitikimai su vienuolijų
broliais ir seserimis (pagal galimybes).
Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre

2. Mokyklėlės „Žemaitoks-muziejėnoks“,
Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros
stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla
(užsiėmimų temos, kokioms lankytojų
grupėms jos skirtos)

(10 programų). Skirta vaikų, suaugusiųjų ir mišrioms grupėms:
- „Kretingos dvaro saldaininė“;
- „Molio abėcėlė“;
- „Kretingos dvaro kepiniai“;
- „Kretingos dvaro parko žaliosios vaistinėlės“;
- „Lietuvių liaudies grafika: medžio raižiniai“;
- „Pynimas iš šiaudelių“;
- „Prakalbinta karklo vytelė“;
- „Rinktinių juostų audimas“;
- „Kucinio tako audimas“;
- „Juodoji keramika“.

I-IV ketv.

Vykdyti mokyklėlės „Žemaitoks-muziejėnoks“ veiklą (15 temų).
Dalyviai - Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos 2, 4 kl.
moksleiviai.
Užsiėmimų temos:
1. Susipažinimas su nauja ekspozicija „Kretingos krašto istorija“.
2. „Balanų gadynė. Senosios apšvietimo priemonės“.
3. „Pamirštų žemaitiškų žodžių skrynelę atvėrus“.
4. „Senieji medžio apdirbimo amatai“.
5. „Velykinio zuikio kepyklėlė“.
6. „Kiaušinio marginimo pamokėlė“.
7. „Vaikų Velykėlės“.
8. Mamų diena „Tau, mamyte, mano užauginta gėlytė“.
9. Mokslo metų palydos. Ekskursija į Ėgliškių piliakalnį.
10. Mokslo metų pradžios šventė dvaro parke.
11. „Dvaro parko augmenija“.
12. „Spalis – linų pluošto apdirbimo metas“.
13. „Protėvių žiemos darbai“.
14. „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. Žaislų iš šiaudelių gaminimas.
15. Advento renginys su „Žemaitoka-muziejėnoka“ mokyklėlės

I-IV ketv.

Roma Luotienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Sertifikuotų
tautinio paveldo
produktų
gamintojos

Nijolė
Vasiliauskienė

dalyvių šeimų nariais.
Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą (17 užsiėmimų).
Dalyviai - Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 1, 2
kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai.
Užsiėmimų temos:
1. „Dvaro parko alėjos žiemą“.
2. „Susipažinkime: mano žiedai skleidžiasi žiemą“.
3. Pasiruošimas velykinių puokščių parodai „Su beržo šakele ir
kraitele margučių“.
4. „Velykinės teplionės ir šėlionės“.
5. „Susipažinkime: vienmetės ir daugiametės gėlės“.
6. „Orų spėjimas pagal mūsų senolius“.
7. „Vaistingieji parko augalai“.
8. „Pažink dvaro parko medžius pavasarį“.
9. „Ar žinai, kaip aš piešiu?“.
10. „Ar visi augalai sumedėję?“.
11. „Iki susitikimo pavasarį, sparnuočiai...“.
12. Akcija „Tulpių alėja“.
13. „Pažink dvaro parko medžius“.
14. Pasiruošimas kūrybinių darbų parodai „Spalvotosios rudens
mozaikos“.
15. „Kavinių“ paukščiams atidarymas.
16. Kūrybinės dirbtuvės „Kuriame adventinį vainiką“.
17. „Kas padeda orientuotis gamtoje?“.

I-IV ketv.
Jurgita Tertelienė

Organizuoti 10 dienų kūrybinę - pažintinę vaikų vasaros
Birželio mėn.
stovyklą „Vasaros artelė malūne“ (10 užsiėmimų.
Dalyviai – 7-11 metų vaikai.
Roma Luotienė
Stovyklos programa:
Jurgita Tertelienė
1 diena. „Mažųjų žolininkų akademija“ (vaistingųjų augalų rinkimas,
Inga Idaitė
džiovinimas, vaistingųjų augalų lysvės priežiūra).
2 diena. „Keliauk ir pažink“ (ekskursija po miesto istorines vietas).
3 diena. „Meduolių kepyklėlė“ (ekskursija į duonos kepyklą,
meduolių kepimas Amatų centre).
4 diena. Lauko žaidimai (žaidimai miesto stadione ir dvaro parke).

5 diena. Ekologinis menas (darbas su gamtinėmis medžiagomis).
6 diena. Tapyba: peizažų piešimas dvaro parke.
7 diena. Origamis (lankstymas iš popieriaus).
8 diena. Patriotinė diena: susitikimas su rajono Garbės piliečiu,
Lietuvos savanorių kapų lankymas.
9 diena. Vilnos vėlimo pamokėlės (raktų pakabukų, papuošalų
gaminimas).
10 diena. Parko augalų atvaizdai papjė mašė technika.
11 diena. Stovyklos uždarymas (aptarimas, paroda, saldainių
gaminimas).
3. Edukacinės paskaitos (kokioms lankytojų Skaityti paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema.
grupėms skirtos)
Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai,
Kretingos rajono ir Palangos miesto pedagogų švietimo centrų
darbuotojai, kaimo bendruomenių nariai ir kt.
V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei Parengti 2 ekspozicinius teminius planus:
koncepcijų rengimas
- ekspozicijos „Kretingos krašto istorija“ II dalis;
- ekspozicijos „Kretingos dvaro istorija ir kultūra“ (308 salė).
Parengti 3 parodų teminius planus:
- „Laisvės kelias“, skirta Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės
atkūrimo dienoms;
- „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos
būrio įkūrimo 95-osioms metinėms;
- „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“.

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, Papildyti naujais eksponatais ekspozicijos „Kretingos krašto
trumpas apibūdinimas)
priešistorė“ 103–104 sales.
3. Parodos muziejuje (pavadinimas)
Surengti 19 parodų.
- „Laisvės varpas“, skirta Sausio 13-osios sukakties 25-osioms
metinėms;
- „Užgavėnių žydeliai“. Iš muziejaus rinkinių;
- „Laisvės kelias“, skirta Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės
atkūrimui;
- „Ausk, sesule, rankšluostėlį ir margąjį takelį“. Senųjų rankšluosčių

I-IV ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.
I ketv.

Danguolė
Gedgaudienė
Danutė Šorienė

I ketv.
III ketv.
III ketv.

II ketv.

I ketv.
I ketv.
I ketv.
I ketv.

Danguolė
Gedgaudienė
Danguolė
Gedgaudienė
Daiva Jazbutytė
Danutė Šorienė
Donatas Butkus

Danguolė
Gedgaudienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Danguolė

ir kucinių takų paroda iš Muziejaus rinkinių;
- „Berneli, šokėjėli, pasipuošk“. Kaklajuosčių paroda iš Muziejaus
rinkinių;
- „Senieji medžio apdirbimo įrankiai“. Iš Muziejaus rinkinių;
- Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo narių piešinių
paroda „Žiedais pasidabino Žiemos sodo gėlės“;
- Kretingos rajono technologijų mokytojų velykinių puokščių
paroda „Su beržo šakele ir kraitele margučių“;
- teminė archeologijos paroda iš Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus;
- Klaipėdos regiono liaudies meno paroda-konkursas „Aukso
vainikas“;
- menininkų Juozo ir Halinos Šakinių kūrybos darbų jubiliejinė
paroda;
- projekto „Lietuvos muziejų kelias“ paroda „Dvarų kultūros
atspindžiai“;
- Kretingos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų
darbų paroda;
- „Bijūnų žiedais pražydo vasara“;
- „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“;
- „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos
būrio įkūrimo 95-osioms metinėms;
- moksleivių ir mokytojų kalėdinių puokščių paroda „Kalėdos
atrieda...“;
- Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo kūrybinių darbų
paroda „Spalvotosios rudens mozaikos“;
- „Stebuklingo Kūčių vakaro belaukiant“.

Gedgaudienė
I ketv.
Milda Slipkuvienė
I ketv.
I ketv.

Milda Slipkuvienė

II ketv.

Nijolė
Vasiliauskienė
Jurgita Tertelienė

II ketv.

Jurgita Tertelienė

II ketv.
II ketv.

Donatas Butkus

I ketv.

Danutė Šorienė
II ketv.
II ketv.
III ketv.
IV ketv.
IV ketv.
IV ketv.
IV ketv.

Danutė Šorienė
Danutė Šorienė
Danutė Šorienė
Jurgita Tertelienė
Danutė Šorienė
Danguolė
Gedgaudienė
Daiva Jazbutytė
Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Milda Slipkuvienė

4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio Surengti parodą „Kretingos profesionalių dailininkų kūryba“
muziejuose ir institucijose (pavadinimas, Kretingos rajono kultūros centre.
vieta)

I ketv.

Danutė Šorienė

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)
6.
Bendradarbiavimas
su
Lietuvos
muziejais (kokioms parodoms ir kiek
eksponatų paskolinta)
7. Kiti darbai
VI. LEIDYBINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų,
plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas

Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais.

I-IV ketv.

Visi specialistai

-

-

Rengti ir leisti parodų kvietimus, plakatus, anotacijas.
Išleisti leidinį „Kretingiškiai kovoje už Lietuvos laisvę“.
Parengti ir periodinei spaudai pateikti 8 publikacijas:
- „Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimų medžiagos tyrimo ir
restauravimo rezultatai 2015 m.“;
- „Kretingos muziejaus senųjų rankšluosčių kolekcija“;
- „Darbėnų apylinkių legendos ir atsitikimai“;
- „Erškėtyno stebuklai“;
- „Salantų krašto šventiniai valgiai“;
- „Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būriui - 95 metai“;
- „Senolių vaikystės ir jaunystės prisiminimai“;
- „Pas ūkininkus“.

I-IV ketv.

Visi specialistai
Julius Kanarskas

II ketv.

Donatas Butkus

II ketv.
II ketv.
III ketv.
III ketv.
IV ketv.
IV ketv.
IV ketv

Milda Slipkuvienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Nijolė
Vasiliauskienė
Daiva Jazbutytė
Nijolė
Vasiliauskienė
Nijolė
Vasiliauskienė

I–II ketv.

Donatas Butkus

I–II ketv.

Donatas Butkus

I–IV ketv.

Donatas Butkus

4. Mokslinių straipsnių publikavimas Parengti 4 mokslinius straipsnis:
(straipsnio
ir
mokslinio
leidinio - Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (5208) archeologinių žvalgymų
pavadinimai)
2015 m. rezultatai. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“;
- Ėgliškių, Andulių (5269) kapinyno, Kretingos r. sav., Ėgliškių k.,
archeologinių žvalgymų rezultatai. Leidinys „Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje“;
- Žmonių kapai su arkliais II a. pab. – VII amžiaus Lietuvos
laidojimo paminkluose ir interpretacijos remiantis archeologine ir
archeozoologine medžiaga bei radiokarboninėmis datomis. Leidinys
„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“;

-

VII. MOKSLINĖ VEIKLA
1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai)
2. Ekspedicijos (tikslas, vieta)

3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta)

- Atskirų tipų zoomorfinės segės iš Lazdininkų, Kalnalaukio
kapinyno (5208) naujų archeologinių tyrimų šviesoje ir jų
chronologija. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.

I–IV ketv.

-

-

Surengti 2 tiriamąsias ekspedicijas:
1. Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir
rezistencijos vietų paieška ir tyrimai.
2. Etnografijos ekspedicija medžiagai apie išnykusius Kartenos
seniūnijos kaimus rinkti.
Surengti 60 išvykų eksponatams įsigyti, kraštotyrinei medžiagai
rinkti, lokaliniams tyrimams atlikti:
1. Išvykos į nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų. Tikslas –
susipažinti su Kretingos apskrities organizacijų vėliavų kolekcija
ieškant eksponatų parodai apie Kretingos šaulius.
2. Išvykos į Kauną pas Tadą Grinevičių. Tikslas – peržiūrėti
kolekcininko Henriko Grinevičiaus ikonografijos rinkinį apie
Kretingos rajono vietoves.
3. Išvykos į Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo skyrių ir
Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centrą. Tikslas –
konsultuotis dėl eksponatų konservavimo ir restauravimo.
4. Išvykos pas buvusią Kretingos žemės ūkio technikumo dėstytoją
Vidą Mockevičienę, buvusias Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus
vedėjas. Tikslas – rinkti medžiagą apie Žiemos sodo istoriją.
5. Išvykos į Lietuvos muziejus, archyvus, bibliotekas darbo reikalais.
6. Išvykos į Telšių Žemaičių Alkos muziejų. Tikslas – rinkti
medžiagą apie dvarų kultūros vertybes, buvusias Kretingos grafų
Tiškevičių dvare.
7. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti medžiagą apie
Kretingos rajono kuriančius žmones.
8. Išvykos po Kretingos miesto, Kartenos, Kretingos ir Žalgirio
seniūnijas. Tikslas – rinkti etnografinę medžiagą ir eksponatus.
9. Išvyka pas architektę Ritą Gorodeckienę. Tikslas – rinkti
medžiagą apie Astronominį kalendorių su Saulės laikrodžiu.
10. Išvyka į Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodą.

II–IV ketv.

Donatas Butkus

-

Julius Kanarskas

III ketv.

Nijolė
Vasiliauskienė

I–IV ketv.

Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus

I–IV ketv.

Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus

I–IV ketv.

Donatas Butkus

I–IV ketv.

Jurgita Tertelienė

I–IV ketv.

Muziejaus
specialistai

I–IV ketv.
Danutė Šorienė
I–IV ketv.
Danutė Šorienė
I–IV ketv.
Nijolė
Vasiliauskienė

Tikslas – susipažinti su bijūnų kolekcija ir įsigyti bijūnų sodinukų.
11. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – įsigyti naujų eksponatų.
12. Žvalgomosios išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – ardomų
archeologijos objektų būklės stebėsena, radinių paieška.
13. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – valstybės saugomų
archeologijos paminklų stebėsena.
14. Išvykos į Mažeikius, pas kolekcininką Gintarą Janušką. Tikslas –
eksponatų paieška.
15. Išvykos į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Tikslas –
dokumentų, susijusių su Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos skyriaus
įkūrimu, paieška.
16. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti ikonografinę,
dokumentinę ir faktinę medžiagą parodai apie Kretingos krašto
šaulius.
17. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – kultūros paveldo objektų
stebėsena.
18. Išvykos į Lietuvos muziejus. Tikslas – atrinkti ir parsivežti
eksponatus parodai „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos
dangum“.
19. Išvykos į Kretingos-Palangos ir Kuršo rinkimų komisijas. Tikslas
– rinkti medžiagą apie 2016 m. LR Seimo rinkimus Kretingos rajono
savivaldybėje.
20. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti ikonografinę,
dokumentinę ir faktinę medžiagą apie Kretingos krašto žydus.
21. Išvyka į Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų. Tikslas –
rinkti medžiagą apie Rietavo dvaro oranžerijoje augintus augalus.

II ketv.

Milda Slipkuvienė
Jurgita Tertelienė

II ketv.
II–IV ketv.
II–IV ketv.
II–IV ketv.
II–IV ketv.
II–IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Dalia Padriezienė
Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus
Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus
Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus
Daiva Jazbutytė

II–IV ketv.

II–IV ketv.

Danguolė
Gedgaudienė

II-IV ketv.
Julius Kanarskas
III ketv.

Danutė Šorienė

III ketv.

Danguolė
Gedgaudienė

III ketv.

4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema)
5. Pranešimai mokslinėse konferencijose Pranešimas

„Atgimęs

Kretingos

dvaras“

Lietuvos

muziejų

-

Daiva Jazbutytė
Danguolė
Gedgaudienė
Jurgita Tertelienė
-

III ketv.

Vida Kanapkienė

(pavadinimas, vieta)

asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje,
Žemaičių dailės muziejuje.

VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS
1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 600 vnt.
sistemą
įkelti
eksponatų
(rinkinys, eksponatų:
eksponatų skaičius)
- ikonografijos eksponatų – 519 vnt.;
- archeologijos eksponatų – 81 vnt.
2. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
3. Kiti darbai
IX. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų,
jo rinkinius ir renginius rengimas

Dalyvauti Lietuvos dailės
Nepriklausomybės kelias“

muziejaus

projekte

„Lietuvos

I-IV ketv.
I-IV ketv.
I–IV ketv.

-

-

Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus rinkinius,
naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius, edukaciją,
projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, Kretingos krašto
jubiliejines datas, istorines asmenybes, Žiemos sodo ir dvaro parko
augalus.
-

I–IV ketv.

2. Kita veikla
X. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros,
muziejaus veiklos kausimais
muziejinės, edukacinės veiklos ir kt. klausimais.
2. Metodinės medžiagos rengimas
1. Papildyti Muziejaus mokslinio archyvo tvarkymo nuostatus.
2. Parengti reikalavimus Muziejaus lokalinių tyrinėjimų ekspedicijų
ir išvykų metu sukauptai medžiagai tvarkyti.
3. Parengti ekskursijos „Kretingos krašto istorija“ tekstinę medžiagą.
4. Parengti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ naują
užsiėmimo temą „Dvaro parko medžiai keičia rūbą“.
3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų 1. Koordinuoti asociacijos „Kretingos krašto ainiai“ veiklą.
komisijose, darbo grupėse, tarybose ir pan. 2. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“
veiklą.
3. Dalyvauti Kretingos rajono kultūros centro tarybos darbe.
4. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Laisvės kovoms įamžinti
komisijos veikloje.
5. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Gatvių, pastatų, statinių
ir kitų objektų pavadinimams suteikti komisijos veikloje.

-

Julius Kanarskas
Daiva Jazbutytė
Donatas Butkus
Visi specialistai
Visi specialistai

-

I–IV ketv.

Visi specialistai

II ketv.
II ketv.

Julius Kanarskas
Julius Kanarskas

III ketv.

Roma Luotienė

III ketv.

Jurgita Tertelienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Vida Kanapkienė
Danutė Šorienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Danutė Šorienė
Julius Kanarskas

I–IV ketv.

Julius Kanarskas

4. Kita veikla
XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų
studijos
aukštosiose
mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose)
XII.
MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Žiemos sodo priežiūra

3. Parko priežiūra

6. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Lankytinų vietų
pavadinimų suteikimo komisijos veikloje.
7. Dalyvauti Kretingos miesto Vietos veiklos grupės darbo grupės
valdybos veikloje.
-

I–IV ketv.

Julius Kanarskas

I-IV ketv.

Jurgita Tertelienė

-

-

Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus.
Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams
seminaruose, kursuose.

I-IV ketv.
I-IV ketv.

Vida Kanapkienė
Visi specialistai

I-IV ketv.

Daiva Butkienė

I-IV ketv.

Milda Slipkuvienė

I-IV ketv.
I-IV ketv.

Milda Slipkuvienė
Jurgita Tertelienė
Eleonora
Ranciuvienė

organizuojamuose

1. Suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Bendruoju skyriumi 2017 m. dokumentacijos planą, 2014 m.
apyrašus Nr. 1, 2 ir 3.
2. Tvarkyti Muziejaus bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių,
aptarnauti lankytojus.
3. Parengti bibliotekos fondo topografinius sąrašus. Iš viso 5000 vnt.
1. Nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti,
persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą,
pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą;
2. Papildyti Žiemos sodo Botanikos ekspoziciją šiais augalais:
- guzmanijomis – 16 vnt.;
- ciklamenais - 8 vnt.;
- puansetijomis - 3 vnt.;
- sanpaulijomis – 5 vnt.;
- vėzdūnėmis – 5 vnt.;
- marantais – 10 vnt.;
- anturiais – 12 vnt.;
- citrusiniais augalais – 1 vnt.;
- oleandro sodinuku – 1 vnt.
3. Pertvarkyti vėzdūnių plotą.
1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti,
genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko augalų
apsaugą;

I-IV ketv.
Jurgita Tertelienė
Eleonora
Ranciuvienė

II ketv.

I-IV ketv.

Eleonora
Ranciuvienė
Jurgita Tertelienė

2. Papildyti dvaro parką šiais augalais:
- medžiais - 1vnt.;
- dekoratyviniais krūmais - 15 vnt.;
- daugiametėmis gėlėmis - 200 vnt.;
- vienmetėmis gėlėmis - 3000 vnt.;
- svogūninėmis gėlėmis - 700 vnt.
3. Įrengti prieskoninių augalų vaistažolių lysves prie Amatų centro.
4. Pertvarkyti ir apsodinti daugiametėmis gėlėmis 2 gėlynus prie I
tvenkinio.
5. Dekoratyviniais krūmais apželdinti ūkvedžio namo teritoriją.
6. Vandens ir pelkiniais augalais apsodinti upelio pakrantę prie
ūkvedžio namo.
7. Įrengti jurginų kolekciją prie dvaro malūno.
8. Užsodinti rododendrų kolekciją dvaro partere.
4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir 1. Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir
remonto darbai, paminklinės teritorijos medžiagomis (specialiųjų programų lėšos).
priežiūra, kiti ūkiniai darbai)
2. Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio,
kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą (specialiųjų
programų lėšos).
3. Vykdyti viešuosius pirkimus.
4. Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus.
5. Organizuoti Muziejaus teritorijos ir parko tvarkymo darbus.
6. Paruošti malkų Muziejaus tradicinių amatų centrui.
7. Suremontuoti traktoriaus „Craftman“ priekinį tiltą bei įsiurbimo
sistemą.
8. Įrengti Muziejaus fondų saugyklą Nr. 102.
9. Atnaujinti plėvele dengtus inspektus gėlių ir vaistinių augalų
daigynams.
10. Organizuoti Muziejaus skyrių vedėjų saugos mokymus bei
atestacijas ir sveikatos patikrą.
11. Pagaminti informacines lenteles lauko ekspozicijai „Žymiausi
Kretingos krašto žmonės“.
12. Pagaminti informacinį stendą „Ūkvedžio namo istorija“.
13. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje.

II-IV ketv.

Jurgita Tertelienė

II ketv.

Jurgita Tertelienė

II-III ketv.

Jurgita Tertelienė

II-III ketv.
II-III ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė

II ketv.
II-III ketv.
I-IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Kęstutis
Brazdžius
Kostas Razgaitis
Kęstutis
Brazdžius
Kostas Razgaitis

I-IV ketv.

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

Kęstutis
Brazdžius
Jurgita
Paulauskienė
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis

II ketv.
II ketv.
II ketv.
II-III ketv.

Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Jurgita Tertelienė
Kęstutis
Brazdžius

14. Pagaminti langų grotas ir stiklinę atitvarą Muziejaus bilietų
kasoje.

III ketv.

15. Restauruoti Kretingos dvaro parko I-ąjį fontaną. Pastatyti
skulptūrą „Mergaitė su vandens skėčiu“.

III ketv.

____________________________

Vida Kanapkienė
Vida Kanapkienė
Kostas Razgaitis
Jurgita Tertelienė
Vida Kanapkienė
Kęstutis
Brazdžius
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Kęstutis
Brazdžius

