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ISTORIJA 
 

Muziejaus įkūrimo idėją subrandino ir 

įgyvendino aktyvus visuomenininkas, 

puikus organizatorius, pedagogas 

Juozas Žilvitis. 1930 metais pradėjęs 

dirbti pradžios mokyklų inspektoriumi 

Kretingoje, Juozas Žilvitis iš karto 

ėmė rinkti informaciją apie krašto 

praeitį, kolekcionuoti istorines ir 

etnografines vertybes, organizuoti 

Kretingoje kraštotyrinę veiklą.  

1934 metais gegužės 16 dieną Juozas Žilvitis sukvietė kraštotyros 

mėgėjų susirinkimą, kuriame įkūrė savarankišką Kretingos kraštotyros 

draugiją.Draugija nutarė tyrinėti gimtojo krašto praeitį, gamtą, saugoti 

istorijos ir kultūros paminklus, rengti kraštotyrines ekspedicijas, rinkti 

dvasinės ir materialinės kultūros vertybes. Surinktai medžiagai kaupti, 

saugoti ir eksponuoti buvo užsibrėžta įkurti Kretingos muziejų.  

Iškilmingas muziejaus atidarymas įvyko 1935 metais liepos 12 dieną 

Muziejus pradėjo veikti dviejuose nedideliuose kambariuose.  

Muziejaus įkūrimas ir veikla tarpukario Kretingoje buvo didelis 

kultūros ir švietimo laimėjimas. Muziejus kaupė ir propagavo medžiagą 

apie pajūrio krašto praeitį, gyventojų buitį ir materialinę kultūrą, 

senovės kultūros paveldo paminklus. 
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RINKINIAI 

 

Kretingos muziejaus fonduose sukaupti eksponatai, byloja apie mūsų 

krašto materialinę ir dvasinę kultūrą nuo akmens amžiaus iki šių dienų. 

Pagrindiniame fonde saugomi eksponatai sudaro atskirus rinkinius: 

archeologijos, etnografijos, ikonografijos, dokumentų, spaudinių, 

numizmatikos, faleristikos, taikomojo ir vaizduojamojo meno, istorinės 

buities. Didžiausiame – ikonografijos – rinkinyje yra per 19 000 

eksponatų. 

 

Idomiausi eksponatai 

 

Istorinės buities rinkinys (per 2200 eksponatų). 

Kretingos miesto herbas tarpukariu. Skulptorius 

Antanas Aleksandravičius, 1937m.

 

 

 

 
Archeologijos rinkinys (7538 eksponatai). Kuršės 

kostiumo rekonstrukcija (pagal Kašučių kapinyno 

VIIIa. pab.- IXa. pr. moters kapą Nr. 12) 
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Ikonografijos rinkinys (per 19000 eksponatų). 

Atvirukas ant beržo tošies. Piešė tuo metu 

tremtyje buvusi kretingiškė P. Kontrimienė. 

Tomsko sr., 1950m. 

 

 

 

 

 

Vaizduojamosios dailės rinkinys (apie 1850 

eksponatų). Šv. Jurgis (1852m., nežinomas 

skulptorius) 

 

 

 

 

 

 

Faleristikos rinkinys (per 630 eksponatų). 

Medalis „Už šaunų darbą 1941 – 1945 metų 

Didžiajam Tėvynės kare“. 
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EKSPOZICIJOS 
 

Kretingos muziejuje galima aplankyti dvarų meno, archeologijos, 

istorijos, etnografijos, numizmatikos bei liaudies meno ekspozicijas.  

Raudonoji arba muzikos salė. Grafo Juozo Tiškevičiaus laikais čia 

grodavo dvaro orkestras. Joje eksponuojama ikonografija ir daiktai, 

bylojantys apie Kretingos dvaro orkestrą. 

Vienoje iš muziejaus patalpų atkurtas žemaičių prastosios trobos 

interjeras.  
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Muziejaus numizmatikos 

ekspozicijoje eksponuojami 

lobiai, pavienės monetos 

chronologiškai nubrėžia 

Lietuvos teritorijoje XV a. 

pab. – XX a. pirm. pus. 

buvusią piniginę rinką, 

kuri atskleidžia Lietuvos, kaip valstybės, ekonominę ir politinę raidą. 

 

Kretingos muziejaus fon-

duose saugoma vertinga 

senosios liaudies skulptūros 

kolekcija, kurios nedidelė 

dalis rodoma ekspozicijoje.   

 

 

 

 

Muziejaus archeologijos 

ekspozicijoje eksponuojami 

radiniai, supažindina su 

savita Vakarų Lietuvos 

pajūrio krašto praeitimi – 

nuo seniausių laikų iki XIIIa. 
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MUZIEJAUS PARKAS 

 
Parkui pradžią davė 

Vilniaus vyskupo I. J. 

Masalskio įkurtas di- 

džiulis vaismedžių sodas. 

Vėliau dvarą valdę 

grafai Zubovai šalia jo 

įkūrė landšaftinio (an- 

gliškojo) stiliaus parką. 1874 m. dvarą varžytinėse įsigijo grafas J. 

Tiškevičius. Jame buvo sukurti prancūziško stiliaus parkams būdingi 

elementai: kaskadiniai tvenkiniai, krioklys, altanos, fontanai, 

skulptūros, geometriniai gėlynai. Sovietmečiu parko vientisumas ir 

harmonija buvo išardytas. Tačiau šiuo metu dvaro rūmuose veikia 

Kretingos muziejus, kuris ir rūpinasi parko priežiūra. Reikia pripažinti, 

kad parkas nėra praradęs ankstesnio savo grožio. Kaip ir anksčiau akį 

traukia įspūdingų matmenų paprastieji ąžuolai, apie 30 m. aukščio 

kalninė guoba bei brandos amžių pasiekę egzotiniai medžiai ir krūmai, 

kurių čia yra 44 rūšys ir formos.  

Pietinėje parko dalyje 2002 

m. pastatytas Astronominis 

kalendorius su saulės laikro- 

džiu. 
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ŽIEMOS SODAS 

1875m. Juozapas Tiškevičius nusipirko Kretingos dvarą, rekonstravo 

rūmus ir pristatė oranžeriją. Joje įkūrė žiemos sodą. Žiemos sode augo 

bananmedžiai, agavos, apelsinmedžiai, laurai, palmės, citrinmedžiai, 

kaktusai, didžiulė araukarija, o koralais išpuoštomis sienomis raizgėsi 

vijokliai. Uolomis žemyn krito krioklys, kurio vanduo upeliukais tekėjo į 

nedidelius tvenkinius. Vandenyje nardė dekoratyvinės žuvys, o iš vieno 

tvenkinio tryško aukštas fontanas.  

Deja nelaimės neaplenkė šio unikalaus grožio kampelio. Gaisrai ir 

žmonės sunaikino visus augalus. Karo metu čia veikė valgykla, vėliau 

buvo arklidės, sandėliai, šiltnamiai, sporto salė. Žiemos sodas buvo 

restauruotas 1987m., o 1991m. grafų Tiškevičių rūmai su oranžerija 

buvo perduoti Kretingos muziejui. 

Šiuo metu žiemos sode, 693,16 m² plote, auga 580 augalų rušių. 

Gausiausias kolekcijas sudaro svyrantys (ampeliniai) augalai, 

sukulentai, epifitai, dracenos ir šilkmedinių šeimos atstovai.  
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KULTŪRINĖ – ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 

Edukacines programas vygdo: 

- Muziejaus specialistai; 

- Tautodailininkai 

 

       

 

Muziejuje veikia: 

- „Žemaitoka – muziejėnoka“ mokyklėlė; 

- Vaikų dailės studija; 

- Jaunųjų dvaro parko bičiulių klubas; 

- Vaikų lėlių teatras „Žemaitoks“; 

- Klubas „Kretingos krašto ainiai“ 

 

 

Pamokas, ekskursijas galima užsisakyti: 

Tel.: (8-445) 77612, e-paštas: kretingosmuziejus@takas.lt 

 

 

mailto:kretingosmuziejus@takas.lt
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PASLAUGOS 
 

Darbo laikas 

Muziejaus darbo laikas 

I – II Poilsio diena 

III – VII 10.00 – 18.00 

Žiemos sodo darbo laikas 

I Poilsio diena 

II – III – IV – V - VII 10.00 – 18.00 

VI 10.00 – 19.00 

Žiemos sodo darbo laikas vasaros sezonu (06.01 – 09.01) 

I 10.00 – 18.00 

II – VII 10.00 – 20.30 

Bilietų kainos 

Suaugusiems 5Lt 

Moksleiviams, studentams 2Lt 

Pensininkams 3Lt 

Asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygio netekimas 45 ir 

daugiau procentų bei turintiems I ir II grupių invalidumą, vaikų globos 

namų auklėtiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams – įėjimas 

nemokamas. 

Kitos paslaugos 

Gido paslaugos, trumpalaikė Baltosios salės nuoma, kavinė „Pas Grafą“, 

suvenyrų kioskas.
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KONTAKTAI 

 

Vilniaus g. 20, LT-97101 Kretinga 

 

Direktorė Vida Kanapkienė, tel./faks. 8 445 77323, 

kretingosmuziejus@takas.lt  

www.kretingosmuziejus.lt 

Informacijos ir edukacijos skyrius, tel. 8 445 77612 

Fondai, tel. 8 445 79039 

Buhalterija, tel. 8 445 77325 

 

 

mailto:kretingosmuziejus@takas.lt

