
SKUODO MUZIEJAUS
2016  M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

1. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

1. Skuodo muziejaus  vidaus darbo tvarkos taisyklės
2. Skuodo muziejaus civilinės saugos 2016 m. planas
3. Skuodo muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patikslinimas
4. Darbuotojų kasmetinių atostogų grafikas
5. Įsakymų rengimas muziejaus veiklos organizavimo klausimais
6. Buhalterinės atskaitomybės dokumentų rengimas –  medžiagų,
turto, atsargų nurašymo aktai
7. Inventorizacijos dokumentų sutvarkymas
8. Darbuotojų tabeliai, kūrikų grafikai
9. Dalyvavimo viešųjų darbų atrankoje  paraiškų  ruošimas
10. Prašymų Skuodo rajono savivaldybei rengimas.

Sausio mėn.
Sausio mėn.
Sausio mėn.

Vasario  mėn.
Nuolat
Nuolat

Lapkričio mėn.
Kas mėnesį
Pagal reikalą
Pagal reikalą

Direktorė
Aldona Ozolinė

Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

2. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas

1. Sutarčių pasirašymas su įvairiomis aptarnaujančiomis
organizacijomis
2. Autorinių sutarčių pasirašymas
3. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas

Pagal reikalą.

Pagal reikalą
Pagal reikalą

Direktorė
Aldona Ozolienė

3. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir
fondo pavadinimas)

1. Projektų rašymas  LR Kultūros ministerijos kultūros tarybai:
1.1. Ekspozicijos „Skuodo krašto etnokultūrinis gyvenimas,
laikantis žemaitiškų tradicijų, amatų ir papročių“ atnaujinimas,
pritaikant inovatyvius ir interaktyvius būdus.
1.2. Edukacinė veikla „Kelionė laiku- atsigręžkime į istorinę
praeitį“ senojoje dvarvietėje
1.3. „Tautodailininko Petro Brazausko prakalbinto medžio
pėdomis II“
2. Projekto rašymas Skuodo rajono savivaldybės administracijos
kultūros projektų plėtros rėmimo iš savivaldybės biudžeto
vertinimo komisijai
2.1. „Skuodo krašto mažoji architektūra–etninių tradicijų
puoselėjimui ir edukacijai III“

Paskelbus kvietimus
projektams

Direktorė
Aldona Ozolienė
Istorikė Joana
Šleinienė
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4. Kiti darbai 1. Rengti muziejaus darbuotojų pasitarimus

2. Organizuoti muziejaus darbuotojams metodines dienas
3. Muziejaus tarybos ir  bičiulių klubo veiklos organizavimas
4. Muziejaus saugaus darbo, priešgaisrinės techninės būklės,
apsaugos sistemos tvarkymas ir tikrinimas
5. Metinė inventorizacija
6. Viešųjų pirkimo komisijos veikla
7. Civilinės, darbo, priešgaisrinės  saugos veiklos organizavimas

Kiekvieną pirmadienį
Kas pusmetį
Pastoviai
Periodiškai

Iki gruodžio 20 d.
Pastoviai
Pastoviai

Direktorė
Aldona Ozolienė

Ūkvedys
Aleksas Žvinklys

II. MUZIEJAUS RINKINIAI
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

Keturi rinkinių komisijos posėdžiai.
Rinkinių komplektavimas.
Eksponatų įsigijimas, jų apsauga.
Eksponatų konservavimas.
Rinkinių tikrinimas.
Eksponatų vertinimas tikrąja verte.

Kas ketvirtį Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

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

Dovanoti eksponatai:
400–į istorijos rinkinį,
50– į etnografijos rinkinį,
40– į tautodailės rinkinį,

 80 –į numizmatikos rinkinį,
 40– į archeologijos rinkinį,
 20– į gamtos rinkinį.

Visus metus Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) 1. Etnografinės išvykos –Skuodo raj. kaimuose kraštotyrinės,
etnokultūrinės medžiagos ir  eksponatų rinkimui.

Gegužės- spalio mėn. Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

1.4. Kiti darbai Eksponatų pirkimas Pagal reikalą Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)

30 aktų,
600 eksponatų į pirmines apskaitos knygas.

Visus metus Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų)

600 pagrindinio fondo eksponatų,
200 pagalbinio fondo eksponatų.

Visus metus Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė
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2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius) 600 sisteminė kartoteka,

200 mokslinė kartoteka
Visus metus Vyr.fondų

saugotoja Arina
Miliuvienė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

Nenumatoma nurašyti ir perkelti eksponatų. Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

2.5. Kiti darbai 1. Atnaujinti topografiniai sąrašai fondų saugyklose

2. Eksponatų vertinimas tikrąja verte

Balandžio- rugsėjo
mėn.
Kas ketvirtį

Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma
tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių)

Numizmatikos skyrius 530 eksponatų
Archeologijos skyrius 1302 eksponatai

Pagal grafiką Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

Archeologijos rinkinys–20
Istorijos rinkinys–10
Etnografijos rinkinys–30

Birželio- spalio mėn. Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

6 rinkinių saugyklos, 8 salės.
Patalpos nuolat valomos dulkių siurbliu, vėdinamos, kruopščiai
išvalomos grindjuostės, tarplangiai. Grindys, palangės išvalomos
drėgnu skudurėliu.
Vaškuojamos fondų grindys.
Fondai išpurškiami dezinfekuojamomis preparatais.
Fonduose tikrinami rūbai, pavasario pabaigoje išvėdinami lauke.
Spintos išvalomos, pakabinami chemikalai nuo kandžių.
Nuo eksponatų valomos dulkės.
Apžiūrimi eksponatai, radus kenkėjų, eksponatai išnešami,
dezinfekuojami.
Ekspozicijų salės valomos dulkių siurbliu ir drėgnu skudurėliu

Nuolat Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3.5. Kiti darbai 1.Eksponatų pasiskolinimas iš fizinių ir juridinių asmenų parodų
rengimui
2. Eksponatų rinkimas iš senųjų sodybų.
3. Eksponatų deponavimas kitiems muziejams ar kitoms įstaigoms
laikinoms parodoms.

Pagal reikalą Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines
grupes)

Pagal tikslines grupes
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2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų
temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur
vyks)

Tęsiamos edukacinės programos
1 . Senieji Skuodo krašto amatai ir verslai. Skuodo rajono ugdymo
įstaigų pradinių klasių moksleiviams. Muziejaus nuolatinėje
ekspozicijoje ,,Senieji amatai ir moterų darbai“.
2. Kuršių kultūros paveldas Skuodo krašte. Skuodo rajono
pagrindinių mokyklų mokinių grupėms,  9-12 klasių mokiniams,
suaugusių žmonių grupėms. Muziejaus nuolatinėje istorinėje
ekspozicijoje.
3. Senojo Skuodo istorija. Skuodo rajono  pagrindinių mokyklų
mokinių grupėms. Muziejaus  edukacinėje klasėje.
4. Gimtoji erdvė–kūrybos versmė. Skuodo rajono ugdymo įstaigų
pradinių klasių ir pagrindinių mokyklų moksleiviams, Skuodo
globos ir socialinės priežiūros centro jaunuoliams.  Muziejaus
nuolatinėje istorinėje ekspozicijoje,  edukacinėje klasėje.
5. Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu dailiu. Skuodo rajono
pagrindinių mokyklų moksleivimas. Muziejaus nuolatinėje
ekspozicijoje “Žemaitiška troba”, edukacinėje klasėje
6. Istorinės Skuodo krašto asmenybės. Skuodo rajono pagrindinių
mokykų moksleiviams. Muziejaus edukacinėje salėje, išvažiuojami
užsiėmimai S.Daukanto klėtelėje.
7. Kelionėje laiku – atsigręžkime į praeitį.  Skuodo rajono ugdymo
įstaigų  mokiniams,  suaugusių žmonių grupėms. Muziejaus
nuolatinėje ekspozicijoje “Žemaitiška troba”.
Naujos edukacinės programos:

1. Pažinkime krašto istoriją kartu. Skuodo rajono ugdymo
įstaigų pradinių klasių moksleiviams. Muziejaus
nuolatinėse ekspozicijose ir edukacinėje klasėje.

2. Laiko žingsniai- Skuodo krašto mažoji architektūra.
Skuodo rajono pagrindinių mokyklų moksleiviams.
Muziejaus parodų salėje, edukacinėje klasėje.

Sausio-gruodžio mėn. Istorikė
Joana Šleinienė
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3. Muziejaus renginiai 1. Visuotinė politinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta

Laisvės gynėjų dienai. Muziejus.
2. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas rajono etapas
muziejaus menėje.
3. Mokinių dailės olimpiada muziejaus konferencijų salėje.
4.Autorinis bardo Jono Baltoko kūrybos vakaras “Tu pavasariu,
mielas, sergi.... „ , įkvėptas  Skuodo poeto Stasio Jonausko
poezijos
4. Tradicinė velykinė popietė muziejaus menėje.
5. Tautodailės popietė „Tautodailininko P. Brazausko pėdomis
„Medis –mano eldija“, skirta  tautodailininko medžio drožėjo P.
Brazauskui (1929-2003) atminti muziejaus menėje.
6. Muziejų naktis „Muziejus ir kultūrinė aplinka“ muziejaus
menėje.
7. Edukacinė diena „“Chodkevičiai- Skuodo miesto kūrėjai“
8. Muziejaus kelio renginys „Dvarų kultūros atspindžiai“
9. Žemaitiški skaitymai, skirti S.Daukanto 223 metinėms paminėti
muziejaus menėje.
10. Parodų pristatymai parodų salėje.
11. Kalėdinis  vakaras muziejaus menėje.
12. Kameriniai renginiai muziejaus menėje.

01- 13

01-27

02-24
03-04

03-24
05-12

05-18

05-17
Liepos mėn.
10-21

Vykstant parodoms
12-21
Pagal reikalą

Visi darbuotojai

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra Internetinės svetainės atnaujinimas ir papildymas istorine
medžiaga, fotografijomis, informacija apie renginius, parodas,
akcijas

Pastoviai
Direktorė
Aldona Ozolienė

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)

1. Universitetų dėstytojai, darbuotojai– 3 ;
2. Archeologai – 2 ;
3. Kolegos iš muziejų – 10 ;
4. Gimnazijų, vidurinių mokyklų mokiniai – 30;
5. Studentai – 5;
6. Skuodo meno mokyklos moksleiviai – 20;
7. Kiti interesantai – 30.

Pagal reikalą Istorikė
Joana Šleinienė
Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

6. Kita veikla 1. Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriaus veiklos
organizavimas:
- kraštotyros darbų rašymas
- kraštotyros fondo papildymas

Pastoviai Direktorė
Aldona Ozolienė
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- kraštotyros darbų  parodų rengimas
- kraštotyros darbų konkursas
2. Bendradarbiavimas su rajono tautodailininkais, kūrėjais, padėti
rengti jų darbų parodas ir muges.
3. Dalyvavimas rajono etnokultūrinėje veikloje.
4. Rengti apžvalgines ir temines ekskursijas  muziejaus
ekspozicijose.

Pastoviai

Nuolat
Pagal reikalą

Direktorė
Aldona Ozolienė

Istorikė
Joana Šleinienė

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

1. Rengiamų parodų teminiai planai Pagal reikalą Direktorė
Aldona Ozolienė
Istorikė
Joana Šleinienė

2. Ekspozicijų atnaujinimas 1. Nuolatinės ekspozicijos „Skuodo krašto formavimosi istorija“
atnaujinimas ir pritaikymas vaikų ir jaunimo edukacijai“

Visi darbuotojai

3. Parodos muziejuje 1. Tautodailininkės Vidos Ivanauskienės tapybos paroda,
parodų salėje

2.  Rajono jaunųjų dailininkų olimpiados metu sukurtų
kūrinių paroda, parodų salėje.

3. Karpinių konkursas-paroda „Nuo pradžios be pabaigos“,
parodų salėje

4. Velykinių puokščių ir margučių paroda „Margučių kraitelė
sveikina pavasarį“, parodų salėje ir muziejaus fojė

5. Tautodailininko Jono Jautakio jubiliejinė  tapybos ir
medžio drožinių paroda, parodų salėje

6. Mokinių, mokytojų, tautodailininkų medžio drožinių
“Tautodailininko Petro Brazausko pėdomis” paroda-
konkursas, parodų salėje

7. Dailininkės Renatos Jankauskienės jubiliejinė juodosios
keramikos paroda, parodų salėje

8. Tautodailininkės Birutės Rozitienės jubiliejinė koliažų
paroda, muziejaus menėje

9. Paroda “Kaip  aš įsivaizduoju Skuodo dvarvietę XIX a.”,
parodų salėje

10. Tautodailininkės Bronės Steponavičienės jubiliejinė
audinių paroda, parodų salėje

11. Dailininko Vytauto Poškos organizuoto plenero dailininkų
darbų paroda, muziejaus menėje

Sausio  mėn. 29 d.
Vasario mėn.  22 d.

Kovo mėn. 20 d.

Kovo mėn. 23 d.

Balandžio mėn. 21 d.

Gegužės mėn.

Gegužės mėn.  27 d.

Gegužės mėn. 11 d.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn. 11 d.

Rugpjūčio 31 d.

Visi darbuotojai
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12. Tautodailininkės Sonatos Kinčienės kūrybos darbų paroda,

parodų salėje
13. Skuodo krašto kūrėjų tapybos paroda (iš muziejaus fondų),

muziejaus menėje
14. Senasis Skuodas – senųjų fotografijų ant drobės paroda,

parodų salėje
15. Tradicinė kalėdinė tautodailininkų, menininkų, amatininkų

kūrybos darbų, kalėdinių-naujametinių puokščių ir
kompozicijų paroda, muziejaus menėje ir parodų salėje.

Rugsėjo mėn

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

4. Kiti darbai I. Istorinių informacinių biuletenių rengimas muziejaus fojė
stenduose
2. Paruošti istorines- laikinas parodas:
- „Laisvės gynėjų dienai paminėti“
- „Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti“
- „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti“
- „Skuodo savivaldai–444“
- „Gedulo ir vilties dienai prisiminti“
- „Juodojo kaspino dieną prisiminus“
3. Laikinos parodos iš muziejaus fondų:
- Užgavėnių kaukių paroda
- Skuodo krašto tautodailės istorija
- Skuodo krašto ikonografija
- Skuodo dvarvietės istorija
- Skuodo paminėjimas istoriniuose šaltiniuose

Nuolat

Sausio mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.

Vasario mėn.
Sausio mėn.
Rugpjūčio mėn.
Liepos mėn.
Balandžio mėn

Istorikė Joana
Šleinienė
Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

5. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama
skolinti)

Kretingos muziejus – 15 eksponatai
Telšių „Alkos“ muziejus – 30 eksponatų
Mažeikių muziejus –20 eksponatų

Pagal reikalą Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

6. Kiti darbai 1.Rinkti faktologinę ir informacinę medžiagą apie Skuodo krašto
etnokultūrą, papročius, tradicijas, ją skelbti muziejaus
informaciniuose stenduose ir laikinose ekspozicijose.
2. Rinkti faktologinę ir istorinę  medžiagą apie Skuodo krašto
įvykius.
3. Informacijos kaupimas įvairiais istoriniais klausimais.
4. Pasirengimas ekspedicijai ir etnografinėms išvykoms.

Nuolat

Nuolat

Pastoviai
Balandžio –gegužės

Istorikė Joana
Šleinienė
Direktorė
Aldona
Ozolienė,
Vyr.fondų
saugotoja Arina
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5. Ruošti pasisakymus ir straipsnius svarbiems miesto įvykiams
pažymėti.
6. Kraštotyros darbų ruošimas.
7. Deponuotų eksponatų iš kitų muziejų deponavimo laiko
pratęsimas.

mėn.

Nuolat
Sausio mėn.

Miliuvienė

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų
ir kt.) rengimas ir leidyba

1. Skelbimų į parodų pristatymą ir renginių organizavimą rengimas
2. Kvietimų į muziejaus renginius paruošimas
3. Reklaminių skrajučių parengimas
4. Informacinio skelbimo apie Skuodo muziejų leidyba

Pastoviai
Pagal reikalą
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.

Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

2. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

1. Straipsnių rašymas į rajono laikraštį „Mūsų žodis“
2. Informacijos pateikimas į muziejų portalą, Skuodo rajono
savivaldybės  kultūros ir turizmo skyriaus svetainę „Skuods“,
Skuodo muziejaus internetinėje svetainėje.

Pastoviai Istorikė Joana
Šleinienė
Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3. Konferencijų  ir seminarų rengimas muziejuje
(tema, vieta)

Kraštotyrinė konferencija apie partizaninį judėjimą ir šaulių veiklą Kovo mėn. Istorikė Joana
Šleinienė

4. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 1.Dalyvauti LMA organizuojamose konferencijose.
2.Kultūros įstaigų rengiamose konferencijose
3.Skuodo informacinio centro organizuojamuose seminaruose ir
konferencijose
4.Dalyvauti LIMIS organizuojamuose seminaruose ir mokymuose

Pagal reikalą Direktorė
Aldona Ozolienė
Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė
Istorikė Joana
Šleinienė

VI.  EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS

3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)

Atrinkti skaitmeninti pagal unikalumą eksponatus
Fotografijos tremties ir senojo Skuodo
Dokumentai istoriškai svarbūs
Senoji tekstilė

Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius Fotografijų–60
Dokumentų–30
Tekstilė–20

Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė
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3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)

Lietuvos dailės muziejus Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius

1. Straipsniai rajoninėje spaudoje apie  ekspedicijų, etnografinių
išvykų rengimą, projektų vykdymą.
2. Informacija apie muziejuje, vykusius renginius ir apie naujų
parodų pristatymą rajoninėje spaudoje, muziejų portale, muziejaus
internetinėje  svetainėje.

Pagal reikalą Direktorė
Aldona
Ozolienė

Istorikė Joana
Šleinienė

2. Reklama 1.Informaciniai skelbimai apie muziejaus organizuojamus
renginius, parodų pristatymus.
2.Muziejaus reklama muziejų portale, muziejaus, Skuodo rajono
savivaldybės, kultūros ir turizmo skyriaus svetainėse.

Pagal reikalą

Nuolat

Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

VIII. METODINĖ VEIKLA

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Teikiama konsultacija, metodinė pagalba įvairiais muziejaus
veiklos klausimais, surinktos istorinės, etnografinės, kraštotyrinės
medžiagos pagrindu.

Pagal reikalą Istorikė
Joana Šleinienė

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais Su savanoriu
Studentas atlikti praktiką

Jei bus Vyr. fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas 1. Užsiprenumeruoti  rajoninę spaudą

2. Kaupti metodinę literatūrą
3. Sukauptos istorinės ir kraštotyrinės medžiagos archyvavimas
4. Kraštotyros darbų fondo papildymais naujais darbais
5. Muziejaus veiklos dokumentų archyvavimas
6. Darbuotojų asmens bylų tvarkymas
7. Naujai įsigytų ar dovanotų knygų inventorinimas
8. Lankytojų aptarnavimas, dokumentų išdavimas, metodinės
pagalbos suteikimas
9. Muziejaus metraščio tvarkymas
10. Muziejaus egodokumentų archyvavimas

Kovo mėn.
Pastoviai
Pastoviai
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Pastoviai
Nuolat

Pastoviai
Nuolat

Direktorė
Aldona
Ozolienė,
Istorikė Joana
Šleinienė
Vyr.fondų
saugotoja Arina
Miliuvienė
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2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

1. Pastato techninė priežiūra, trumpalaikiai remonto darbai.
2. Katilinės priežiūra, malkų ir anglių atvežimas.
3. Kūrenimo katilų remontas, katilinės remontas.
4. Muziejaus teritorijos tvarkymas ir priežiūra.
5. Parodinių baldų priežiūra ir tvarkymas.
6. Parodų ir ekspozicijų ruošimas, sutvarkymas, paveikslų
pakabinimas, ekspozicinių ir parodinių baldų išdėstymas.
7. Ekspozicijų modernizavimas.
8. Naujų parodinių baldų įsigijimas.
9. Kėdžių salei įsigijimas (50 vnt)
10. Paveikslų įrėminimas (26 tapybos paveikslai)
11. Paveikslų pakabinimui erdvės parengimas fojė
12. Naujų lempų pakeitimas konferencijų salėje

Pastoviai
Pastoviai
Kūrenimo sezonui
pasibaigus
Pastoviai
Pagal reikalą
Nuolat
Pagal reikalą
II ketvirtis
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Sausio mėn.
Vasario mėn.

Ūkvedys Aleksas
Žvinklys

Direktorė Aldona Ozolienė

2016-01-28

___________________________________________
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