PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-65

KRETINGOS MUZIEJAUS
2021 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi svarstytini klausimai)
I.

Planuojama
Sušaukti 4 Muziejaus tarybos posėdžius.
I posėdis:
– išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją dėl Muziejaus 2020 metų veiklos rezultatų ir
statistinės ataskaitos;
–
išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją dėl 2020 metų muziejinės veiklos
rezultatų;
– išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją dėl Muziejaus 2021 metų veiklos plano;
– išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos
skyriaus vedėjos, informaciją dėl muziejinės, kultūrinės veiklos
projektų 2021 metams;
– išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos,
informaciją apie rinkinių tikrinimą ir įvertinimą 2020 metais bei
eksponatų pervertinimą tikrąja verte;
– išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo
muziejininkystei, informaciją dėl muziejinės veiklos I-IV
ketvirčių rezultatų.
II posėdis:
– išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos,
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Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I ketv.

Vida Kanapkienė

I ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.

Vida Kanapkienė

I ketv.

Jurgita Paulauskienė

I ketv.

Dalia Padriezienė

I-IV ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.

Jurgita Tertelienė

informaciją apie gėlynų pertvarkymą Dvaro rūmų parteryje ir lėšų
poreikio želdiniams bei gėlynams.
–
išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo
muziejininkystei,
informaciją
apie
Muziejaus
veiklą,
suskaitmeninant ir viešinant 2019-2020 metais muziejaus
rinkinius LIMIS sistemoje;
– išklausyti Kosto Razgaičio, Ūkio dalies vedėjo, informaciją dėl
civilinės saugos organizavimo Muziejuje;
– išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos,
Jolantos Klietkutės, vyr. muziejininkės-istorikės, informaciją apie
pasiruošimą dalyvauti respublikiniame projekte „Muziejaus
kelias. Lietuvos kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“.
III posėdis:
– išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją apie pasiruošimą minėti Lietuvos didžiojo etmono
Jono Karolio Chodkevičiaus 400-ąsias mirties metines;
– išklausyti Nijolės Vasiliauskienės, vyr. muziejininkės-etnografės
l. e. p. Etnokultūros skyriaus vedėjos, Nijolės Kalvienės,
jaunesniosios
muziejininkės-etnografės,
informaciją
apie
Tradicinių amatų centro veiklos plėtrą;
– išklausyti Roko Venckaus, muziejinių procesų automatizavimo
inžinieriaus, informaciją apie naujų technologijų diegimą ir
galimybes muziejaus specialistams dirbti nuotoliniu būdu;
– išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės,
informaciją apie projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų
Tiškevičių rūmų žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas,
pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ vykdymo (gavus tikslines
lėšas).
IV posėdis:
– išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos,
informaciją dėl skyriaus vykdomos edukacinės veiklos;
– išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos,
2

II ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.

Kostas Razgaitis

II ketv.

Jurgita Tertelienė
Jolanta Klietkutė

III ketv.

Vida Kanapkienė

III ketv.

Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė

III ketv.

Rokas Venckus

III ketv.

Vida Kanapkienė

IV ketv.

Jurgita Tertelienė

IV ketv.

Dalia Padriezienė

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu)
3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei
organizacinės veiklos klausimais
(periodiškumas)
4. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas

5. Projektinė veikla (projekto ir fondo
pavadinimas)

informaciją apie rinkinių tikrinimą ir įvertinimą 2021 metais;
– išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos
skyriaus vedėjos, informaciją apie vykdomą edukacinę veiklą
Muziejuje ir Tradicinių amatų centre2021 metais.
–

IV ketv.

Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą
ketvirtyje – visuotinius darbuotojų susirinkimus, kartą per mėnesį
– aptarnaujančiojo personalo grupėms.
1. Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su
Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis (pagal
poreikį).
2. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl
Muziejaus eksponatų panaudos.

I-IV ketv.

Vida Kanapkienė

I-IV ketv.

Vida Kanapkienė

I-IV ketv.

Dalia Padriezienė

Įgyvendinti 11 muziejinės veiklos projektų (gavus finansavimą):
1. „Pasakų rytmečiai Žiemos sode“. Projektas pateiktas Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
2. „Mokslinė konferencija „Kretingos rajono archeologiniai
tyrimai ir perspektyvos“, skirta kraštotyrininko, archeologo Igno
Jablonskio 110 gimimo metinėms“. Projektas pateiktas Lietuvos
kultūros tarybai ir Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės
veiklos programa).
3. „Interaktyvi ekskursija Kretingos dvaro parke, II etapas“.
Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės
veiklos programa).
4. „Atmintis“, skirtas Kretingos miesto įkūrėjo, Lietuvos didžiojo
etmono Jono Karolio Chodkevičiaus 400-osioms mirties
metinėms“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai ir
Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
5. „Mokslinė-praktinė konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža 3

–

I ketv.
I-II ketv.

Jurgita Paulauskienė

–

Roma Luotienė
Jurgita Paulauskienė
Eglė Rimkienė
Jurgita Paulauskienė

I-III ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė

I-III ketv.

Jolanta Klietkutė
Jurgita Paulauskienė

II ketv.

Jurgita Tertelienė

kunigas, vienuolis, botanikas“, skirta Jurgio Ambraziejaus
Pabrėžos metams“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai ir
Kretingos rajono savivaldybei (Valstybinių švenčių ir atmintinų
dienų minėjimo programa).
6. „Atgimstančio parko paslaptys“. Projektas pateiktas Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
7. „Literatūrinė-muzikinė valanda „Mūšius apgiedu narsius,
lietuvių Gradyvo trofėjus“, skirta 400-osioms Jono Karolio
Chodkevičiaus žūties metinėms“. Projektas pateiktas Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
8. „Medinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimas“.
Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos rajono savivaldybei
(Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa).
9. „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Projektas pateiktas
Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos
rajone programa).
10. „VI Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia
būti norėjo“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai ir
Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
11. „Poška staklės naujoj gryčioj“. Projektas pateiktas Kretingos
rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
programa).
Parengti 12 muziejinės veiklos projektų, kurie bus įgyvendinami
2022 metais:
1. „Medinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimas“.
Projektą teikti Lietuvos kultūros tarybai (gavus finansavimą iš
Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos
rajone programos).
2. Konferencija „Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms
atminti“. Projektą teikti Lietuvos kultūros tarybai (gavus
finansavimą iš Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos
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Jurgita Paulauskienė

II-III ketv.
II-III ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Jurgita Paulauskienė

II-IV ketv.

Dalia Padriezienė
Jurgita Paulauskienė

II-IV ketv

Nijolė Vasiliauskienė
Jurgita Paulauskienė

III-IV ketv.

Vida Kanapkienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

Jurgita Paulauskienė

I ketv.

Dalia Padriezienė
Jurgita Paulauskienė

I ketv.

Eglė Rimkienė
Jurgita Paulauskienė

programos).
3. „Poška staklės naujoj gryčioj“. Projektą teikti Kretingos rajono
savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
programa).
4. „VIII Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia
būti norėjo“. Projektą teikti Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
5. „Dvaro kino pavasaris“. Projektą teikti Lietuvos kultūros
tarybai ir Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos
programa).
6. „Pasakų rytmečiai Žiemos sode“. Projektą teikti Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
7. „Žiemos sodas – unikalus IX a. Kretingos dvaro sodybos
reiškinys“. Projektą teikti Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos
rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
8. „Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius“. Projektą teikti
Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos rajono savivaldybei
(Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa).
9. „Sustok akimirka žavinga...“. Projektą teikti Kretingos rajono
savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa).
10. „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Projektą teikti
Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos
rajone programa).
11. „Etnoterapijos praktiniai užsiėmimai tradicinių amatų centre“.
Projektą teikti Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros
plėtros Kretingos rajone programa).
12. „Karpinių paroda „Pasakų miestas“. Projektą teikti Kretingos
rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
programa).
II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas

Sušaukti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius šiais
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IV ketv.

Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

Vida Kanapkienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė

IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė
Nijolė Vasiliauskienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

IV ketv.

Nijolė Vasiliauskienė
Jurgita Paulauskienė

IV ketv.

Nijolė Kalvienė
Jurgita Paulauskienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

(numatomas posėdžių skaičius ir
svarstytini klausimai)

1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius
rinkinius ketinama įsigyti)

1.3. Kiti darbai

klausimais:
– dėl 2021 m. Muziejaus specialiųjų lėšų sąmatos eksponatams
įsigyti patvirtinimo;
– dėl 2021 m. Muziejaus specialiųjų lėšų sąmatos eksponatams
restauruoti patvirtinimo;
– dėl projekto „Kretingos muziejaus etnokultūros bei lokalinių
tyrimų ekspedicijų ir išvykų ataskaitų rengimo metodiniai
nurodymai“ patvirtinimo;
– dėl 2020 m. vykdytos mokslinės inventorizacijos rezultatų;
– dėl Muziejaus Mokslinio archyvo 2020 m. naujų bylų sąrašo
tvirtinimo;
– dėl 2019 m. nuolatiniam saugojimui priimtų eksponatų
įvertinimo;
– dėl eksponatų, pervertintų tikrąja verte, sąrašo tvirtinimo;
– dėl 2021 m. rinkinių sutikrinimo su pirminės apskaitos
knygomis rezultatų;
– dėl eksponatų atrinkimo nurašymui;
– dėl eksponatų perkėlimo į kitus fondus;
– dėl eksponatų ir jų grupių išskirstymo pagal rinkinius
sutikslinimo;
– dėl eksponatų ir saugyklų būklės;
– dėl eksponatų įsigijimo, priėmimo į atitinkamus fondus, jų
išskirstymo pagal rinkinius.
Pagal rinkinius planuojama įsigyti 900 vnt. eksponatų:
archeologijos (A) – 200 vnt., bonistikos (B) – 50 vnt., dokumentų
(D) – 50 vnt., etnokultūros (E) – 50 vnt., ikonografijos (IF) – 420
vnt., spaudinių (Sp) – 50 vnt., tekstilės (Tk) – 50 vnt.,
vaizduojamosios dailės (VD) – 30 vnt.

Teikti Muziejaus direktorei Rinkinių komplektavimo komisijos
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I- IV ketv.

I–IV ketv.

Julius Kanarskas
Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė
Jolanta Klietkutė
Tadas Šaulys
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė
Danutė Šorienė
Dalia Padriezienė

pasitarimų protokolų išrašus.
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo
aktų, įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)

2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio
rinkinio eksponatų numatoma
suinventorinti)

2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas

1. Išrašyti 39 vnt. eksponatų priėmimo aktų.
2. Surašyti laikinam ilgalaikiam saugojimui gautų kultūros
vertybių priėmimo-perdavimo aktus.
3. Surašyti laikinam trumpalaikiam saugojimui gautų kultūros
vertybių priėmimo-perdavimo aktus.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam
saugojimui perduotus eksponatus.
5. Registruoti eksponatus laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose.
6. Surašyti eksponatų pirkimo protokolus.
7. Surašyti eksponatų deponavimo aktus.
8. Surašyti eksponatų restauravimo priėmimo-perdavimo aktus.
9. Surašyti eksponatų vidaus judėjimo išdavimo aktus.
10. Pirminėse apskaitos knygose fiksuoti 2021 m. įvertintus ir
pervertintus tikrąja verte eksponatus.
11. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti 2020 m.
inventorintų eksponatų numerius.
12. Eksponatų apskaitos knygose atžymėti per 2021 m. nurašytus
ar perkeltus į kitus fondus eksponatus.
13. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro
sąrašą.
Suinventorinti 1150 vnt. pagrindinio fondo eksponatų:
archeologijos (A) – 200 vnt., dokumentų (D) – 200 vnt.,
etnokultūros (E) – 100 vnt., ikonografijos (IF) – 200 vnt.,
spaudinių (SP) – 200 vnt., bonistikos (B) – 50 vnt.,
vaizduojamosios dailės (VD) – 100 vnt., taikomosios dailės (TD)
– 100 vnt.
Išrašyti 1250 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių:

I–IV ketv.

Julius Kanarskas
Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė
Tadas Šaulys
Jolanta Klietkutė
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė
Danutė Šorienė
Dalia Padriezienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.

Dalia Padriezienė
Dalia Padriezienė
Dalia Padriezienė
Dalia Padriezienė
Dalia Padriezienė
Dalia Padriezienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

I- IV ketv.

Julius Kanarskas
Eglė Rimkienė
Jolanta Klietkutė
Tadas Šaulys
Nijolė Vasiliauskienė
Danutė Šorienė
Julius Kanarskas
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I–IV ketv.

I- IV ketv.

(numatomų išrašyti kortelių skaičius)

– Archeologijos ir istorijos skyrius – 600 vnt.;
– Etnokultūros skyrius – 200 vnt.;
– vyr. fondų saugotoja – 250 vnt.;
– pavaduotojas muziejininkystei – 200 vnt.

2.4. Eksponatų topografinių sąrašų
rengimas (kuriam rinkiniui)

1. Parengti topografinius sąrašus 25000 vnt. eksponatų
saugyklose:
– saugyklos F206A Dokumentų rinkinio pagrindinio fondo
eksponatų topografinis sąrašas;
– saugyklos F106A Spaudinių rinkinio eksponatų topografinis
sąrašas;
– saugyklos F204A Archeologijos rinkinio eksponatų topografinis
sąrašas;
– saugyklos U301 Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo
eksponatų topografinis sąrašas;
– saugyklos F206A Dokumentų rinkinio pagalbinio fondo
eksponatų topografinis sąrašas;.
– saugyklos F206A Istorinės buities rinkinio pagrindinio fondo
eksponatų topografinis sąrašas;
– saugyklos F206A Istorinės buities rinkinio pagalbinio fondo
eksponatų topografinis sąrašas;
– saugyklos F106A Istorinės buities rinkinio eksponatų
topografinis sąrašas.
2. Parengti į ūkvedžio name įrengtą naująją saugyklą perkeltų
eksponatų topografinį sąrašą.
3. Užbaigti saugyklų F103, F203, F205A Vaizduojamosios ir
taikomosios dailės rinkinių eksponatų topografinius sąrašus.
4. Atnaujinti tekstilės saugyklos topografinius sąrašus pasikeitus
eksponatų saugojimo vietai.
5. Atnaujinti ratinės saugyklos Etnokultūros rinkinio topografinius
sąrašus dalį eksponatų perkėlus į ūkvedžio namą.
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Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė
Jolanta Klietkutė
Tadas Šaulys
Nijolė Vasiliauskienė
Danutė Šorienė

I ketv.

Julius Kanarskas

I–II ketv.

Tadas Šaulys

I–IV ketv.

Eglė Rimkienė

I–IV ketv.

Jolanta Klietkutė

II ketv.

Julius Kanarskas

III ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv.

Julius Kanarskas

III–IV ketv.

Tadas Šaulys

I–III ketv.

Nijolė Vasiliauskienė

I–IV ketv.

Danutė Šorienė

I–IV ketv.

Nijolė Kalvienė

III–IV ketv.

Nijolė Vasiliauskienė

2.5. Eksponatų pirminės apskaitos
kortelių pildymas (numatomų užpildyti
kortelių skaičius)
2.6. Eksponatų įvertinimas

2.7. Nurašymas (nurašytų eksponatų
skaičius)
2.8. Perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų perkelti)
2.9. Kiti darbai

Užpildyti 900 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems
eksponatams.
Įvertinti 3900 vnt. eksponatų:
– įvertinti tikrąja verte 2021 m. naujai priimtų 600 vnt. eksponatų;
– tikrąja verte pervertinti pagrindinio fondo Numizmatikos ir
Bonistikos rinkinių 200 vnt. eksponatų;
– tikrąja verte pervertinti mokslinio-pagalbinio fondo
Ikonografijos rinkinio 400 vnt. eksponatų;
– tikrąja verte pervertinti Faleristikos rinkinio 400 vnt. eksponatų;
– tikrąja verte pervertinti Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo
2000 vnt. eksponatų.
Nurašyti 202 vnt. eksponatų:
– iš pagrindinio fondo (gavus LR Kultūros ministerijos leidimą) –
142 vnt. eksponatų;
– iš mokslinio-pagalbinio fondo – 60 vnt. eksponatų.
–
1. Archeologijos ir istorijos skyriaus vyr. muziejininkui-istorikui
perduoti-perimti nuolatiniam saugojimui Spaudinių rinkinį,
saugomą fondų saugykloje F106A.
2. Direktorės pavaduotojui muziejininkystei perduoti-perimti
nuolatiniam saugojimui Dokumentų rinkinį, saugomą fondų
saugykloje F106A.
3. Etnokultūros skyriaus vyr. muziejininkei-etnografei perduotiperimti Tekstilės rinkinį, saugomą fondų saugykloje F104.
4. Iš fondų saugyklos F206A į ūkvedžio namo eksponatų saugyklą
U301 perduoti-perimti nuolatiniam saugojimui 3000 vnt.
Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų.
5. Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjai perduoti-perimti
nuolatiniam saugojimui 13445 vnt. Archeologijos rinkinio
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I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

I–IV ketv.
II–III ketv.

Dalia Padriezienė,
rinkinių saugotojai
Dalia Padriezienė

II–IV ketv.

Dalia Padriezienė

II–IV ketv.
II–IV ketv.

Julius Kanarskas
Julius Kanarskas

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė,
Nijolė Vasiliauskienė,
Eglė Rimkienė

III ketv.
–

–

I ketv.

Dalia Padriezienė
Tadas Šaulys

I ketv.

Dalia Padriezienė
Julius Kanarskas

I ketv.

Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė
Julius Kanarskas
Jolanta Klietkutė

I–II ketv.

I–III ketv.

Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė

eksponatų, saugomų fondų saugykloje F204A.
6. Atstatyti numerius neaiškiems Etnokultūros rinkinio
eksponatams – 30 vnt.
7. Naujai priimtiems 900 vnt. eksponatų surašyti apskaitos
numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui.
8. Teikti duomenis Muziejaus buhalterijai apie laikinai
ilgalaikiam ir trumpalaikiam saugojimui priimtų bei deponuotų
eksponatų judėjimą, apie eksponatų įvertinimą ir pervertinimą
tikrąja verte.
9. Iš fondų saugyklos F206A į saugyklą F106A perduoti-perimti
4000 vnt. Spaudinių rinkinio eksponatų.
10. Iš fondų saugyklos F206A į saugyklą F106A perduoti-perimti
450 vnt. Faleristikos rinkinio eksponatų.
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti)

Sutikrinti 11403 vnt. eksponatų:
– su pirminėmis apskaitos knygomis sutikrinti fondų saugykloje
F104 perduodamo-perimamo Tekstilės rinkinio eksponatų – 2070
vnt.;
– baigti tikrinti saugykloje F203 saugomus Vaizduojamosios
dailės rinkinio eksponatus;
– su pirminėmis apskaitos knygomis sutikrinti fondų saugykloje
F206A saugomų ir perdavimui į saugyklą U201 rengiamų
Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo eksponatų – 3000 vnt.;
– pagal sudarytus topografinius sąrašus sutikrinti ekspozicijoje
„Kretingos krašto priešistorė“ eksponuojamų eksponatų – 690
vnt.;
– baigti tikrinti saugykloje F20A saugomus Taikomosios dailės
rinkinio eksponatus;
– su pirminėmis eksponatų apskaitos knygomis sutikrinti
Numizmatikos rinkinyje saugomų pagrindinio fondo monetų –
1193 vnt.;
– baigti tikrinti saugykloje F103 saugomus Vaizduojamosios
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I–III ketv.

Nijolė Vasiliauskienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė
Rinkinių saugotojai
Dalia Padriezienė

I–IV ketv.

III ketv.
IV ketv.

Julius Kanarskas
Tadas Šaulys
Julius Kanarskas
Tadas Šaulys

I ketv.

Nijolė Kalvienė

I ketv.

Danutė Šorienė

I–II ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.

Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė

II ketv.

Danutė Šorienė

II–III ketv.

III ketv.

Dalia Padriezienė
Danutė Šorienė

dailės rinkinio eksponatus;
– su pirminėmis apskaitos knygomis sutikrinti fondų saugykloje
F206A saugomų ir perdavimui į saugyklą F106A rengiamų
Spaudinių rinkinio eksponatų – 4000 vnt.;
– su pirminėmis apskaitos knygomis sutikrinti fondų saugykloje
F206A saugomų ir perdavimui į saugyklą F106A rengiamų
Faleristikos rinkinio eksponatų – 450 vnt.
3.2. Konservavimas, restauravimas
Restauruoti 3 vnt. eksponatų:
(nurodyti eksponatų grupes ir kiekį)
– Tekstilės rinkinio – 2 vnt. (gavus finansavimą);
– Istorinės buities – 1 vnt. (gavus finansavimą).
3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų
1. Kartą ketvirtyje tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas 10 fondų
tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, saugyklų ir saugykloje ratinėje.
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo
2. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų patikrinimą nuolatinėse
darbus)
ekspozicijose (20 salių).
3. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą rinkinių saugyklose ir
ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai.
4. Periodiškai purkšti nuo kandžių tekstilės eksponatus.
5. Valyti ir atskirti skaptuko lervų pažeistus Etnokultūros rinkinio
eksponatus.
6. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti
prevencinį eksponatų valymą nuolatinėse ekspozicijose.
7. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo
Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje.
3.4. Kiti darbai
Iš ratinės saugyklos į naują saugykla U302 ūkvedžio name
perkelti 2000 vnt. Etnokultūros rinkinio eksponatų.
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejaus lankytojai (pagal tikslines 1. Aptarnauti Muziejaus lankytojų – 113700:
grupes)
– pavienių lankytojų skaičius – 60000;
– organizuotų lankytojų skaičius – 40450;
– renginių lankytojų skaičius – 6000;
– edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 6000;
– ekskursijų skaičius – 990.
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III ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv.

Julius Kanarskas

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė

I–IV ketv.

Dalia Padriezienė,
Rinkinių saugotojai
Dalia Padriezienė,
Rinkinių saugotojai
Dalia Padriezienė
Rinkinių saugotojai
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Vasiliauskienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
II–III ketv.
II–IV ketv.
III ketv.

Dalia Padriezienė
Rinkinių saugotojai
Dalia Padriezienė,

I–III ketv.

Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė

I-IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė

2. Muziejaus renginiai (pavadinimas)

2. Aptarnauti grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus lankytojus:
– pavienių lankytojų skaičius – 800;
– organizuotų lankytojų skaičius – 450;
– ekskursijų skaičius – 20.
Surengti 29 renginius:
Parodų atidarymai – 6:
– „Praėjusio šimtmečio aprėdai, puošmenos“;

II ketv.

– „Netolimos praeities vaizdeliai“;

II ketv.

– „Užmarštin nuėję daiktai“;

II ketv.

– „Antano Mončio kūrybos darbai“, minint kraštiečio skulptoriaus
100-ąsiais gimimo metines;
– „Juozo ir Halinos Šakinių šeimos kūrybos darbai“;
– „Užburtas metų ratas“;
Popietės – 5:
– Lietuvos žydų genocido atminimo dienai skirta paskaita
(dalyvauja Sugiharos namų atstovas);
– paskaita Lenonido Donskio 5-osioms mirties metinėms;
– atminties valanda „Žmogaus apnuoginta širdis“, skirta Vytauto
Mačernio 100-osioms gimimo metinėms;
– „Atgimstančio parko paslaptys“;
– literatūrinė-muzikinė valanda „Mūšius apgiedu narsius, lietuvių
Gradyvo trofėjus“, skirta 400-osioms Jono Karolio Chodkevičiaus
žūties metinėms.
Knygų pristatymai – 2:
– knygos (straipsnių rinkinio) „Darbėnų žydai. The Jews of
Darbėnai“ pristatymas;
– lenkų poeto, eseisto, kultūros animatoriaus Kryzsztofo
Czyżewskio knygos „Mažieji pasaulio centrai“ pristatymas.
Edukaciniai renginiai – 5:

II ketv.

Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė
Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė
Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė
Danutė Šorienė

III ketv.
IV ketv

Danutė Šorienė
Nijolė Vasiliauskienė

III ketv.

Tadas Šaulys
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III ketv
Birželio 5 d.

Tadas Šaulys
Vida Kanapkienė

Liepos mėn.
Rugsėjo mėn.

Jurgita Tertelienė
Roma Luotienė

I ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv.

Tadas Šaulys

– piešinių konkursas „Neužmirštuole, žydėk“;
Sausio mėn.
– „Pasakų rytmečiai Žiemos sode“ (4 renginiai);
Kovo mėn.
– akcija „Darom 2020“;
II ketv.
– trijų kartų protmūšis „Gamtos gyduoliai“, skirtas kunigo, Lapkričio mėn.
vienuolio, botaniko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osioms
gimimo metinėms;
– „Paukščių palydos 2021“.
Spalio mėn.
Etnokultūriniai renginiai – 4:
– tradicinis jaunųjų amatininkų kiemelis „Suku, suku darbų Gegužės mėn.
malūnėlį“;
– „Sveiki sulaukę šventų Velykų“;
II ketv.
– „Šventinis jomarkas“;
III ketv.
– šventinė edukacija muziejuje „Susikurk Kalėdas!”.
Gruodžio mėn.

Jolanta Klietkutė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Nijolė Vasiliauskienė
Jurgita Tertelienė

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė
Nijolė Vasiliauksienė
Inga Idaitė
Festivaliai -1:
Roma Luotienė
– Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti Gruodžio mėn. Vida Kanapkienė
norėjo“.
Roma Luotienė
Kiti renginiai – 6:
– virtuali paroda „Sausio 13-osios prisiminimų dienoraštis“;
I ketv.
Eglė Rimkienė
Jolanta Klietkutė
Tadas Šaulys
– virtuali paroda „Didžiajam karvedžiui Jonui Karoliui
I ketv.
Jolanta Klietkutė
Chodkevičiui – 460“;
– virtuali paroda „Nepalaužta lietuviškumo dvasia“, skirta Vasario 16 d. Eglė Rimkienė
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai;
Tadas Šaulys
Jolanta Klietkutė
– virtuali paskaita „Lietuvos poeto, eseisto Marcelijaus Teodoro
Kovo 11 d.
Eglė Rimkienė
Martinaičio patirčių refleksija jo publicistikos rinktinėse”, skirta
Tadas Šaulys
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai;
Jolanta Klietkutė
– „Atmintis“, skirta Kretingos miesto įkūrėjo, Lietuvos didžiojo
III ketv
Vida Kanapkienė
etmono Jono Karolio Chodkevičiaus 400-osioms mirties
Jolanta Klietkutė
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metinėms;
– Kretingos krašto medžio drožėjų, tautodailininkų, Kretingos
rajono Garbės piliečių Juozo Lukausko (1906-1999) ir Aniceto
Puškoriaus (1911-1994) kūryba „Amžinai gyvas tautodailės
lobynas“.
3. Santuokų registravimas muziejaus Paruošti Muziejaus patalpas santuokų registravimo ceremonijoms.
patalpose
4. Fondų lankytojų aptarnavimas
Aptarnauti 20 fondų lankytojų ir interesantų, teikti konsultacijas
istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros,
dailės istorijos ir kt. klausimais.
5. Muziejaus interneto svetainės plėtra
1. Pildyti interneto svetainę nauja, aktualia informacija,
skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei
įvykusių renginių aprašymais.
2. Sinchronizuoti svetainės skelbimus su Muziejaus facebook
paskyra.
3. Skelbti informaciją apie Muziejuje vykdomus ir įvykusius
viešuosius pirkimus.
4. Ruošti elektroninius sveikinimus, renginių bei parodų reklamos
elektroninę versiją.
5. Rengti trumpus, intriguojančius aprašymus apie muziejaus
eksponatus „Vieno daikto istorija“ ir skelbti Muziejaus tinklapyje
bei facebook paskyroje.
6. Teikti medžiagą Muziejaus interneto svetainės puslapiams
atnaujinti.
6. Kita veikla
1. Atlikti šeimų kultūrinių-edukacinių poreikių tyrimą
(anketavimą) Kretingos muziejuje.
2. Muziejaus organizuojamiems įvairiems renginiams paruošti
muziejaus erdves.
3. Įveiklinti amatų kiemelio namelius gegužės – spalio mėn.
IV. EDUKACINĖ VEIKLA
1. Edukacinės programos (programų
Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis
temos, kokioms lankytojų grupėms jos
kraštas“. Iš viso 5 temos, 25 užsiėmimai.
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IV ketv.

I-IV ketv.
I-IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Danutė Šorienė

Roma Luotienė
Inga Idaitė
Skyrių
vedėjai
specialistai

I-IV ketv.

Jolanta Klietkutė

I-IV ketv.

Jolanta Klietkutė

I-IV ketv.

Rokas Venckus

I-IV ketv.

Inga Idaitė

I-IV ketv.

Roma Luotienė

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Skyrių vedėjai ir
specialistai
Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Inga Idaitė

II-III ketv.

Nijolė Kalvienė

I ketv.

I, II, IV ketv.

ir

skirtos)

1. Archeologija (1 užsiėmimas):
– „Piliakalnių legendos“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams.
2. Istorija (7 užsiėmimai):
– „Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos“, skirta 6 m.
vaikams, 1-4 kl. moksleiviams;
– „Grafai Tiškevičiai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Dingusi Kretinga“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams;
– „Pažink savo gimtąjį miestą“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Mano miesto herbai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Kuo Kretingai svarbus Salaspilio mūšis?“, skirta 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę“, skirta 1-4 kl.
moksleiviams.
3. Pilietiškumo ugdymas (2 užsiėmimai):
– „Vasario 16-osios simboliai, prasmės ir paslaptys“, skirta 1-4
kl. moksleiviams;
– „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės“, skirta 1-4 kl.
moksleiviams.
4. Gamtos pažinimas (6 užsiėmimai).
„Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius“, skirta 6 m.
vaikams, 1-4 kl. moksleiviams;
– „Atrask mano žydėjimą“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Žiemos sodo augalų domino“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Dvaro parko mažieji perliukai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams.
– „Augalų dažų laboratorija“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Padovanosiu Mamai gėlę“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams.
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Roma Luotienė
Eglė Rimkienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Tadas Šaulys
Eglė Rimkienė
Tadas Šaulys
Tadas Šaulys
Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Inga Idaitė
Jurgita Tertelienė
Inga Idaitė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Inga Idaitė
Eleonora Ranciuvienė

5. Etnokultūra (9 užsiėmimai).
– „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Žvakių liejimo pamokėlė“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Budinam žemelę“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Kraičio skrynia, ką slepi?“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Ilgas lino gyvenimas“, skirta 1-4 kl. moksleiviams.
– „Laiko mašina šimtmečiu atgal“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Velykinio zuikio kepyklėlė“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– Velykinės teplionės ir šėlionės, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl.
moksleiviams;
– „Kryždirbystė Kretingos krašte“, skirta 1-4 kl. moksleiviams.

Inga Idaitė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė
Inga Idaitė
Nijolė Kalvienė
Inga Idaitė
Roma Luotienė

Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų
centre, skirtus vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Iš viso 7
programos:
– „Kretingos dvaro saldaininė“;
– „Molio abėcėlė“;
– „Kretingos dvaro kepiniai“;
– „Kretingos dvaro parko žaliosios vaistinėlės“;
– „Juodoji keramika“;
– „Natūralaus muilo gamyba“;
– „Rankdarbiai iš vilnos“.

I-IV ketv.

Organizuoti ir vesti edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros
paso programas. Iš viso 10 programų:
– „Piliakalnių legendos“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Atrask mano žydėjimą“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;

I-IV ketv.
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Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Nijolė Vasiliauskienė
Tradicinės amatininkės

Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Inga Idaitė

– „Mano močiutės kraičio skrynia“, skirta 1-4 kl. moksleiviams;
– „Didysis karvedys Jonas Karolis Chodkevičius“, skirta 5-8 kl.
moksleiviams;
– „Žiemos sodo-oranžerijos formų žaismas. Fraktalai“, skirta 5-8
kl. moksleiviams;
– „Kretingos dvaro saldaininė“, skirta 1-12 kl. moksleiviams;
– „Kretingos dvaro kepiniai“, skirta 1-12 kl. moksleiviams;
– „Natūralaus muilo gamyba“, skirta 1-12 kl. moksleiviams;
– „Rankdarbiai iš vilnos“, skirta 1-12 klasių moksleiviams;
– „Juodoji keramika“, skirta 1-12 klasių moksleiviams.
2. Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros
1. Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą (17 užsiėmimų).
stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla Dalyviai – Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 2,
(užsiėmimų temos, kokioms lankytojų
3 kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai.
grupėms jos skirtos)
2. Organizuoti 10 dienų kūrybinę-pažintinę vaikų vasaros
stovyklą „Vasaros artelė malūne“. Dalyviai – 7-11 metų vaikai.

3. Edukacinės paskaitos (kokioms
lankytojų grupėms skirtos)

4. Kiti darbai

V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų
bei koncepcijų rengimas
2. Ekspozicijų atnaujinimas

Roma Luotienė
Roma Luotienė
Inga Idaitė

I-IV ketv.
Birželio mėn.

Tradicinė amatininkė
Tradicinės amatininkės
Nijolė Vasiliauskienė
Tradicinė amatininkė
Tradicinė amatininkė
Tradicinė amatininkė
Jurgita Tertelienė
Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė
Nijolė Vasiliauskienė
Inga Idaitė

1. Skaityti edukacines paskaitas Kretingos miesto ir krašto
istorijos tema. Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU)
lankytojai, Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariai ir kt.
2. Vesti neformalias pamokas istorijos tema 17–18 metų
jaunuoliams.
1. Pildyti ir koordinuoti Muziejaus Kultūros paso edukacinių
programų vykdymo kalendorių Kultūros paso sistemoje
http://kulturospasas.emokykla.lt.
2. Paruošti mokomąją medžiagą ir parūpinti darbo priemones
edukaciniams užsiėmimas.

I-IV ketv.

Julius Kanarskas

I-IV ketv.

Tadas Šaulys

I-IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė

I-IV ketv.

Inga Idaitė

–

–

–

–

–

–
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(pavadinimas, trumpas apibūdinimas)
3. Parodos muziejuje (pavadinimas)

Surengti 13 teminių parodų:
– „Praėjusio šimtmečio aprėdai, puošmenos“;
– „Užmarštin nukeliavę daiktai“;
– Užgavėnių kaukių paroda „Joukis ėr valuokis“;
– „Senosios Kretingos namų pamatams prabilus“ (2020 m.
archeologinių tyrinėjimų radiniai);
– „Antano Mončio kūrybos darbai“, skirta kraštiečio skulptoriaus
100-osioms gimimo metinėms;
– keramikės Reginos Ramonaitės-Malakauskienės paroda
„Žaliuojanti keramika“;
– „Jurgį Ambraziejų Pabrėžą prisiminus“;

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

Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Vasiliauskienė
Eglė Rimkienė

II ketv.

Danutė Šorienė

Balandžio
mėn.
Birželio mėn.

– „Bijūnų žiedais pražydo vasara“;
Birželio mėn.
– kilnojamoji paroda „Meno šedevrai parke: gėlynų išplanavimas, Liepos mėn.
mažoji architektūra“;
– „Lyngby – 13 tūkstančių metų senumo kirvis“ (kilnojamoji
III ketv.
Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologinė paroda);
– Juozo ir Halinos Šakinių šeimos kūrybos darbai;
III ketv.
– paroda, skirta Lietuvos žydų genocido atminimo dienai (kartu su
III ketv.
Sugiharos namais);
– Kretingos krašto medžio drožėjų, tautodailininkų, Kretingos
IVketv.
rajono Garbės piliečių Juozo Lukausko (1906–1999) ir Aniceto
Puškoriaus (1911–1994) kūrybos darbų parodą „Amžinai gyvas
tautodailės lobynas“;
– audinių paroda „Poška staklės naujoj gryčioj“.
Gruodžio mėn.
4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio
muziejuose ir institucijose (pavadinimas,
vieta)
5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Parengti virtualią teminę parodą Muziejaus internetinėje
svetainėje „Vaikų piešinių konkursas „Neužmirštuole, žydėk“.
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I ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Julius Kanarskas
Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Jolanta Klietkutė
Eglė Rimkienė
Danutė Šorienė
Tadas Šaulys
Danutė Šorienė

Jurgita Paulauskienė
Inga Idaitė

Jolanta Klietkutė,
Eglė Rimkienė

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

1. Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais, padedant jiems rengti
parodas ar rengiant parodas Kretingos muziejuje.
2. Bendradarbiauti su Lietuvos nacionaliniu muziejumi projekte
„Kuršių katalogas“, suteikiant priėjimą prie archeologijos rinkinio
eksponatų ir pristatant parengtą katalogą Kretingos muziejuje.
3. Dalyvauti Lietuvos nacionalinio muziejaus projekte apie
gintaro dirbinius, leidžiant tyrimams ir eksponavimui naudoti
Kretingos muziejaus eksponatus ir kitą medžiagą, skaitant
paskaitas apie gintarą.
1. Eksponuoti ir apipavidalinti Muziejaus parodas.
2. Paruošti vasaros sezonui ekspoziciją grafų Tiškevičių šeimos
koplyčioje-mauzoliejuje.
1. Paruošti monografijos „Kretingos grafai Tiškevičiai“ projektą.
2. Mokslinės konferencijos „Kretingos rajono archeologijos
paminklai: tyrimai ir perspektyvos“ leidinys, skirtas Igno
Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms.
1. Rengti, maketuoti ir išleisti renginių, festivalių bei parodų
kvietimus, plakatus, anotacijas, konferencijų programas,
informacines skrajutes, parodų lankstinukus, pažymėjimus,
sveikinimus, darbuotojų vardo korteles, padėkas ir kt.
2. Išleisti bukletą „Mokslininkas, vienuolis, kunigas Jurgis
Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“.
Parengti bei kultūros ir periodinei spaudai pateikti 16 publikacijų:
1. „Kupšiai. Kaimas prie Karkluojės“. Laikraštis „Pajūrio
naujienos“.
2. „Jurgio Pabrėžos pėdsakai Kretingoje“. Laikraštis „Pajūrio
naujienos“.
3. „Žudgalis“. Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
4. „Praėjusio šimtmečio aprėdai, puošmenos“. Kretingos rajono
spaudai.
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I–IV ketv.

Skyrių vedėjai ir
specialistai
Eglė Rimkienė

II–III ketv.

Eglė Rimkienė

I–IV ketv.
II ketv.

Inga Idaitė
Dalia Padriezienė

I–IV ketv.
III–IV ketv.

Julius Kanarskas
Eglė Rimkienė

I-IV ketv.

Skyrių vedėjai ir
specialistai

II-III ketv.

Jurgita Tertelienė
Julius Kanarskas
Jolanta Klietkutė

I ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.
I ketv.

Julius Kanarskas
Nijolė Vasiliauskienė

I–IV ketv.

4. Mokslinių straipsnių publikavimas
(straipsnio ir mokslinio leidinio
pavadinimai)

5. „Jurgio Pabrėžos laikotarpio istorinė apybraiža“. Lietuvos
žiniasklaidai.
6. „Chotyno mūšis – paskutinė karvedžio Jono Karolio
Chodkevičiaus pergalė“. Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
7. „Prystovai. Kaimas prie Prancūzkelio“. Laikraštis „Pajūrio
naujienos“.
8. „Filantropė ir knygnešių rėmėja Marija Tiškevičiūtė“.
Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
9. „Netolimos praeities vaizdeliai“. Kretingos rajono spaudai.
10. „Užmarštin nuėję daiktai“. Kretingos rajono spaudai.
11. „Iš Darbėnų žydų bendruomenės istorijos“. Laikraštis „Pajūrio
naujienos“.
12. „Sragius ir Kasperaičius menanti sodyba Imbarės kaime“.
Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
13. „Bereko Joselevičiaus pėdsakų Kretingoje beieškant“.
Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
14. „Aleksandra Tiškevičiūtė – uršuliečių vienuolijai savo
gyvenimą paskyrusi Kretingos grafaitė“. Iš ciklo „Kretingos
grafai Tiškevičiai“. Laikraščiui „Pajūrio naujienos“.
15. „Pergalė Kuoknesės mūšyje, pradėjusi didžiojo karvedžio J.
K. Chodkevičiaus karjerą“. Laikraštis „Pajūrio naujienos“.
16. „Večiai. Gimtasis Jurgio Pabrėžos kaimas“. Laikraštis
„Pajūrio naujienos“.
Publikuoti 2 mokslinius straipsnius:
1. Lentvario-Kretingos grafai Tiškevičiai, in: II Alberto
Kojalavičiaus-Vijūko
(1609-1677)
mokslinė
konferencija
„Genealogija ir heraldika Lietuvoje. Praeitis ir dabartis“,
Vilnius, 2020.
2. Darbėnų žydų kultūros paveldas ir atminimo vietos, in:
Darbėnų žydai. The Jews of Darbėnai, Darbėnai [i. e.: Vilnius]:
Reginys, 2020.

VII. MOKSLINĖ VEIKLA
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I–IV ketv.

Jolanta Klietkutė

II ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.

Julius Kanarskas

II ketv.
III ketv.
III ketv.

Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Vasiliauskienė
Julius Kanarskas

III ketv.

Julius Kanarskas

III ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv.

Julius Kanarskas

IV ketv,

Julius Kanarskas

I ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.

Julius Kanarskas

1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai)

2. Ekspedicijos (tikslas, vieta)

1. Kretingos krašto priešistorė:
– „Kašučių kapinynas: analizė ir perspektyvos“. Mokslinio
straipsnio Lietuvos istorijos instituto leidiniui „Lietuvos
archeologija“ rengimas ir pateikimas.
2. Kretingos krašto istorija:
– „Kretingos grafai Tiškevičiai. Juozapo Tiškevičiaus (1835–
1935) šeimos istorija“;
– „Kretingos krašto kaimų istorijos“;
– „Eleonoros Bucevičienės – pirmosios pajūrio simbolistės
gyvenimas ir veikla“ (tęstinis darbas);
– „Bajorų Parčevskių genealogija“ (tęstinis darbas);
– „Bajorų Mongirdų genealogija“ (tęstinis darbas);
– „Kretingos muziejaus herbo istorija“;
– „Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir
rezistencijos vietų stebėsenos 2021 metais ataskaita“.
3. Kultūros paveldas:
– „Kultūros paveldo objektų stebėsenos 2021 m. ataskaita“.
4. Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija:
– „Ekspedicijos „Tyrinėk, pažink ir atrask savo krašto liaudies
dailės menininkus“, vykusios 2020 metais, ataskaita“;
– „Kretingos krašto kuriantys žmonės“ (liaudies dailė).
5. Kretingos krašto etninė kultūra:
– „Etnografinės ekspedicijos, vykusios 2020 metais, ataskaita“.
– „Kretingos krašto XX a. pradinės mokyklos ir jų mokytojai“;
– „Kretingos krašto žmonių tradicinė gyvensena“;
6. Dvaro parkas ir Žiemos sodas:
– „Dvaro parko istorija“;
– „Žiemos sodo istorija“;
– „Žiemos sodo augalai“.
Surengti 2 tiriamąsias ekspedicijas:
1. Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir
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I–III ketv.

Eglė Rimkienė

I–IV ketv.

Julius Kanarskas

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Julius Kanarskas
Jolanta Klietkutė

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

Jolanta Klietkutė
Jolanta Klietkutė
Jolanta Klietkutė
Julius Kanarskas

II–IV ketv.

Julius Kanarskas

I ketv.
I–IV ketv.

Danutė Šorienė
Danutė Šorienė

I ketv.

Nijolė Vasiliauskienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė

II ketv.

Julius Kanarskas

3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta)

4. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (tema)

5. Pranešimai mokslinėse konferencijose
(pavadinimas, vieta)

6. Kiti darbai

VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS
1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS
sistemą įkelti eksponatų skaitmenines

rezistencijos vietų stebėsena. Tikslas – partizaninio judėjimo ir
tremties atminimo vietų tyrimai. Šiaurės Vakarų Žemaitija.
2. Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone. Tikslas – rinkti
II–III ketv.
medžiagą apie XX a. Kretingos rajono pradines mokyklas (gavus
finansavimą).
Surengti 15 išvykų eksponatams rinkti ir tyrimams vykdyti:
1. Išvykos po Kretingos miestą ir kaimiškąsias vietoves. Tikslas –
I–IV ketv.
rinkti etnokultūros medžiagą ir eksponatus.
2. Išvykos į Kretingos, Skuodo, Plungės rajonus. Tikslas – tirti
I–IV ketv.
kultūros paveldo objektus.
3. Išvykos po Kretingos miestą ir kaimiškąsias vietoves. Tikslas –
I–IV ketv.
rinkti medžiagą apie Kretingos krašto kuriančius žmones.
4. Išvykos pas buvusius Kretingos žemės ūkio technikumo
III ketv.
dėstytojus ir vadovus. Tikslas – rinkti medžiagą apie Žiemos sodo
istoriją.
Surengti 2 mokslines konferencijas:
1. „Kretingos rajono archeologijos paminklai: tyrimai ir Gegužės 14 d.
perspektyvos“, skirta Igno Jablonskio 110-osioms gimimo
metinėms.
2. „Jurgis Ambraziejus Pabrėža - kunigas, vienuolis, botanikas“, Birželio 10-11
skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams.
d.
Parengti mokslinį pranešimą „Ignas Jablonskis – Lietuvos pajūrio
II ketv.
krašto kultūros paveldo saugotojas ir tyrinėtojas“. Mokslinė
konferencija, skirta I. Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms.
Kretingos muziejus.
Pildyti mokslinį archyvą:
I–IV ketv.
– nauja medžiaga pildyti fondų bylas (30 vnt.);
– užvesti 20 vnt. naujų mokslinio archyvo bylų tiriamomis
temomis.
Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 700 vnt.
eksponatų skaitmeninių nuotraukų:
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Nijolė Vasiliauskienė
Nijolė Kalvienė
Nijolė Vasiliauskienė,
Nijolė Kalvienė
Julius Kanarskas
Danutė Šorienė
Jurgita Tertelienė

Eglė Rimkienė
Jurgita Tertelienė
Julius Kanarskas
Julius Kanarskas

Skyrių vedėjai ir
specialistai

nuotraukas (rinkinys, eksponatų skaičius)

2. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.).
3. Kiti darbai
IX. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacijos žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
rengimas
2. Kita veikla

X. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
2. Metodinės medžiagos rengimas

– ikonografijos, dokumentų, istorinės buities, faleristikos,
spaudinių – 380 vnt.;
– numizmatikos, mažosios architektūros – 120 vnt.;
– archeologijos – 100 vnt.;
– ikonografijos – 50 vnt.;
– spaudinių – 50 vnt.;
– etnografijos – 50 vnt.
–

I–IV ketv.

Julius Kanarskas

I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
I–IV ketv.
–

Dalia Padriezienė
Eglė Rimkienė
Jolanta Klietkutė
Tadas Šaulys;
Nijolė Vasiliauskienė
–

–

–

Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus
rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius,
edukaciją, projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus,
istorines asmenybes, Žiemos sodo ir Dvaro parko augalus.
1. Fotografuoti Muziejaus renginius.
2. Kompiuterio programomis redaguoti nuotraukas.
3. Viešinti renginių nuotraukas tinklalapyje ir socialiniuose
tinkluose.

I–IV ketv.

Skyrių vedėjai ir
specialistai

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

Jolanta Klietkutė
Jolanta Klietkutė
Jolanta Klietkutė

Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros,
muziejinės, edukacinės veiklos, gamtinės aplinkos, augalų
priežiūros ir kt. klausimais.
1. Parengti vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“
veiklos programą 2021 metams;
2. Atnaujinti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“
temas 2021-2022 mokslo metams.
3. Parengti Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo 2021
m. veiklos planą.
4. Parengti ekskursijos „Dvaro kultūra“ metodinę medžiagą.
5. Parengti medžiagą interaktyviai ekskursijai Kretingos dvaro
parke „Užburianti atgimstančio parko istorija“.

I–IV ketv.

Skyrių vedėjai ir
specialistai
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–

I ketv.

Jurgita Paulauskienė
Roma Luotienė
Roma Luotienė

I ketv.

Jurgita Tertelienė

I ketv.
I ketv.

Roma Luotienė
Jurgita Tertelienė

I ketv.

3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų
komisijose, darbo grupėse, tarybose ir
pan.

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

1. Koordinuoti klubo „Kretingos krašto ainiai“ veiklą.
2. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“
veiklą.
3. Koordinuoti klubo „Mes“ veiklą.
4. Nario teise dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijų ir
darbo grupių veikloje.
5. Nario teise dalyvauti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone
tarybos veikloje.
6. Dalyvauti Kretingos muziejaus Darbo tarybos veikloje.

I–IV ketv.
I–IV ketv.

Vida Kanapkienė
Danutė Šorienė

I-IV ketv.
I–IV ketv.

Roma Luotienė
Julius Kanarskas

I–IV ketv.

Nijolė Vasiliauskienė

I-IV ketv.

Priimti studentus atlikti praktiką.

I-IV ketv.

Jurgita Paulauskienė
Jurgita Tertelienė
Kostas Razgaitis
Skyrių vedėjai ir
specialistai

Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus.

I-IV ketv.

1. Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose
seminaruose, kursuose.
2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose
metodinėse konferencijose.
3. Doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

Vida Kanapkienė
Daiva Butkienė
Skyrių vedėjai ir
specialistai
Skyrių vedėjai ir
specialistai
Tada Šaulys

1. Muziejaus archyvas:
– suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Bendruoju skyriumi 2022 m. dokumentacijos planą, 2019 m.
apyrašus Nr. 1, 2 ir 3.
2. Mokslinis archyvas:
– naujai užvestoms byloms suteikti numerius, įtraukti į sąrašą ir
išskirstyti į saugojimo vietas;
– aptarnauti mokslinio archyvo lankytojus.
3. Biblioteka:

I-IV ketv.

Daiva Butkienė

I–IV ketv.

Jolanta Klietkutė
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I-IV ketv.

.
I–IV ketv.

Tadas Šaulys

2. Žiemos sodo priežiūra

3. Parko priežiūra

– tvarkyti bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių, aptarnauti
lankytojus;
– tęsti bibliotekos knygų topografinį sąrašą;
– suregistruoti ir išskirstyti į saugojimo vietas naujai gautus
leidinius.
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 – 35 vnt.;
– ciklamenais - 8 vnt.;
– puansetijomis - 3 vnt.;
– vėzdūnėmis – 45 vnt.;
– marantais – 20 vnt;
– anturiais – 12 vnt;
– stromantėmis – 7 vnt;
– pteriais ar kitais foniniais augalais – 30 vnt.;
– kitomis žydinčiomis gėlėmis – 30 vnt.
3. Išretinti ir išgenėti nudžiūvusias Stambialapio fikuso šakas.
1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir
mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko
augalų apsaugą;
2. Papildyti Dvaro parką šiais augalais:
– medžiais – 1 vnt.;
– dekoratyviniais krūmais – 355 vnt.;
– daugiametėmis gėlėmis – 200 vnt.;
– vienmetėmis gėlėmis – 700 vnt.;
– svogūninėmis gėlėmis – 2200 vnt.
3. Įrengti jurginų kolekciją prie Dvaro malūno ir gėlyne prie
ligoninės.
4. Vienmetėmis gėlėmis papildyti daugiamečius gėlynus Dvaro
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I-IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Eleonora Ranciuvienė

I-IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Eleonora Ranciuvienė

II-III ketv.
I-IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Eleonora Ranciuvienė
Jurgita Tertelienė

II-IV ketv.

Jurgita Tertelienė

II ketv.

Jurgita Tertelienė

II-III ketv.

Jurgita Tertelienė

parke.
5. Vienmetėmis gėlėmis apsodinti gėlyną prie Žiemos sodooranžerijos.
6. Pasodinti 5 vnt. dekoratyvinių krūmų Dvaro parke.
7. Atnaujinti rožynus prie grafų Tiškevičių dvaro rūmų.
8. Išretinti ir pašalinti pavojingus medžius pietinėje parko dalyje.

4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir
remonto darbai, paminklinės teritorijos
priežiūra, kiti ūkiniai darbai)

II-III ketv.

Jurgita Tertelienė

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

Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Jurgita Tertelienė
Kostas Razgaitis
Jurgita Tertelienė

9. Papildyti svogūninėmis gėlėmis (krokais ir narcizais) gėlynus
Dvaro parteryje.
1. Įrengti mokslinio archyvo saugyklą ūkvedžio namo fligelio II
aukšte (iš specialiųjų programų lėšų).
2. Vykdyti viešuosius pirkimus.

III-IV ketv.

3. Organizuoti naujų sutarčių su įstaigomis ar organizacijomis
pasirašymą bei esamų pratęsimą.
4. Rūpintis Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka ir
dekoracijomis.

I-IV ketv.

5. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje.

I-IV ketv.

6. Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi
ir medžiagomis (iš specialiųjų programų lėšų).
7. Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio,
kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą iš specialiųjų
programų lėšų.
8. Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus iš
specialiųjų programų lėšų.
9. Užtikrinti kokybišką Muziejaus kultūrinių renginių
aptarnavimą.
10. Įvesti vandenį ir sumontuoti kriauklę bei dušo padėklą
Muziejaus ratinės saugykloje (esant finansavimui).
11. Organizuoti Muziejaus teritorijos ir parko priežiūros bei

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

I-IV ketv.

I-IV ketv.

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

Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Jurgita Paulauskienė
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Inga Idaitė
Kostas Razgaitis
Jurgita Tertelienė
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis

tvarkymo darbus.
12. Organizuoti Muziejaus darbuotojams darbų saugos mokymus
ir atestacijas bei sveikatos patikrą.
13. Suprojektuoti ir įrengti rožyną prie grafų Tiškevičių rūmų (iš
specialiųjų programų lėšų).
14. Parengti civilinės saugos 2 val. mokymo programą ir pravesti
mokymus bei priimti dalyvių įskaitas.
15. Atnaujinti internetinę svetainę, pritaikant naują turinio
valdymo sistemos modulį, skirtą šiuolaikinėms technologijoms.
16. Įrengti foto studiją ūkvedžio name (1-32 patalpa).
17. Parengti techninius darbo projektus II-ojo fontano
„Nykštukas“ atstatymui ir Kretingos dvaro parko apšvietimui
įrengti ir juos suderinti su Kultūros paveldo departamentu prie
Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriumi (esant finansavimui).
18. Įgyvendinti projektą „Kretingos dvaro sodybos grafų
Tiškevičių rūmų Žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas,
pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ (tikslinės lėšos).
19. Pagaminti parodinę įrangą (iš specialiųjų programų lėšų).

I-IV ketv.
II ketv.

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

II-IV ketv.

II-IV ketv.

20. Atlikti Tradicinių amatų centro fasado ir pamatų einamąjį
remontą (iš specialiųjų programų lėšų).

II-IV ketv.

21. Suremontuoti rūmų centrinių laiptų šoninių sienų stogelius,
dalį fasado, archeologijos salės lubas (iš specialiųjų programų
lėšų).
22. Suremontuoti Muziejaus rūsio šiluminio mazgo lauko
atraminę sienelę (esant finansavimui).

II-IV ketv.

23. Suremontuoti atraminę sieną prie ūkvedžio namo, nuo
Vilniaus gatvės pusės, (iš specialiųjų programų lėšų).

II-IV ketv.
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II-IV ketv.

Jurgita Tertelienė
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Jurgita Tertelienė
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis

24. Suremontuoti rūmų pusrūsio holo ir tualetų lubas (esant
finansavimui).

II-IV ketv.

25. Nudažyti rūmų vakarinio korpuso šiaurinės sienos apatinę dalį
(iš specialiųjų programų lėšų).
26. Suremontuoti Tradicinių amatų centro stogo žaliuzes, nuplauti
ir nuvalyti stogo stiklus ir konstrukcijas.
27. Pagaminti ir sumontuoti naujus langus Muziejaus rūmų
vestibiulyje (esant finansavimui).

II-IV ketv.

28. Įrengti prie rūmų nuorodas neįgaliesiems link verandos
keltuvo (iš specialiųjų programų lėšų).

II-IV ketv.

29. Atnaujinti, nudažyti ir pakeisti sulaužytus suoliukus Dvaro
parke (iš specialiųjų programų lėšų).
30. Atnaujinti lauko fontano rezervuaro hidroizoliaciją (iš
specialiųjų programų lėšų).
31. Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą (esant finansavimui).
32. Įrengti betono grindų dangą ratinės pastate (esant
finansavimui).

II-IV ketv.

Direktorė

II-IV ketv.
II-IV ketv.

II-IV ketv.
II-IV ketv.
II-IV ketv.

Vida Kanapkienė
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Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis
Rokas Venckus
Vida Kanapkienė
Rokas Venckus
Kostas Razgaitis

