Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA
GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS
2020 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi
asmenys

I-IV ketv.

S. Bučnytė
V. Sungailė

I-IV ketv.

S. Bučnytė

I-IV ketv.
III ketv.

S. Bučnytė
G. Sargūnaitė
L. Martinkienė
S. Uktverytė
R. ŠiurytėŠimulienė
S. Vinciūnienė,
V. Sungailė

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)
2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas

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

Planuojama parengti:
1. Gargždų krašto muziejaus dokumentų rengimo, naudojimo ir
apskaitos taisykles;
2. Pagal galiojančius teisės aktus, atnaujinti, patvirtinti Darbo saugos ir
sveikatos taisykles;
3. Personalo, įstaigos organizaciniai įsakymai;
4. Biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus atlygintinų paslaugų
įkainiai – patvirtinti naują redakciją.
5. Organizuoti Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
apklausą.
Parengti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su projektų partneriais,
bendradarbiaujančiomis orgnizacijomis.
Gavus finansavimą, nupirkti ir pasirašyti I. Simonaitytės kapo priežiūros
paslaugų sutartį.
Ne mažiau kaip viena paraiška Kultūros paso finansavimui gauti.
Ne mažiau kaip 3 Kultūrinės veiklos projektų paraiškos rengimas
Lietuvos kultūros tarybai.
Tarptautinio projekto „Istorijos kryžkelės“ parengta edukacinė „Kelionė
laiku“ ir įvykdyti ne mažiau kaip dvi bandomąsias edukacijas.
Pateikti paraišką Klaipėdos rajono Etninės kultūros puoselėjimo ir
plėtros programai.
Tęsti neformalaus švietimo programos „Atiduok Tėvynei, ką privalai“
teikimą ir įgyvendinimą.

II ketv.
IV ketv.
IV ketv.
I-IV ketv.
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Ruošti paraiškas, dėl J. Genio malūno ekspozicijos įrengimo
finansavimo.
Dalyvauti bendradarbiavimo projektuose: „Vėtrungių kelias“ (Šilutės
kultūros ir pramogų centras); „Žuvies kelias“ (Klaipėdos r. turizmo ir
informacijos centas), Pamario turizmo klasteris veikloje (Klaipėdos r.
turizmo ir informacijos centas), „Muziejų kelias“ (Lietuvos muziejų
asociacija), Drevernos bendruomenės renginiuose.
Viešieji pirkimai, Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną
programos projekto „Crossrodas in History“ koordinavimas.

I-IV ketv.

S. Bučnytė
L. Martinkienė
S. Uktverytė

Numatomi 6 Fondų komisijos posėdžiai, kuriuose bus svarstomas naujai
įgytų eksponatų paskirstymas po muziejaus fondus ir rinkinius, naujų
eksponatų įsigijimas, kiti su fondų veikla susiję klausimai.

I-IV ketv.

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

Asmenų, dovanojančių eksponatus muziejui, paieška. Dovanotų
eksponatų apskaita ir apskaita priskirtuose rinkiniuose.
Sudaryti eksponatų sąrašą, kuriuos reikalinga įsigyti.

I-IV ketv.

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

Planuojama dovanojimo būdu įsigyti 300 naujų eksponatų į istorijos,
ikonografijos, etnografijos ir I. Simonaitytės rinkinius.
Bunkerio paieška Skomantuose, Veiviržėnų seniūnija

I-IV ketv.

R. ŠiurytėŠimulienė
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė
L Martinkienė
M. Mockus
L. Martinkienė
R. ŠiurytėŠimulienė
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė
S. Bučnytė
L. Martinkienė
R. ŠiurytėŠimulienė
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė

2020 metų gautų eksponatų apskaita, užpildant ir patvirtinat perdavimo –
priėmimo aktus.

I-IV ketv.

Planuojama suinventorinti ne mažiau kaip 500 eksponatų.

I-IV ketv.

5. Kiti darbai

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

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

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

S. Bučnytė
R. ŠiurytėŠimulienė
M. Mockus
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė
L. Martinkienė
S. Vinciūnienė
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2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)
2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma
tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių)
3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

Eksponatų vokelių ir dėžučių gamyba.

I-IV ketv.

L. Martinkienė
V. Kaktienė

Planuojama teikti projektą I. Simonaitytės memorialinio muziejaus
eksponatų konservavimui ir restauracijai. Gavus finansavimą, restauruoti
3 eksponatus.

I-IV ketv.

S. Bučnytė
R. ŠiurytėŠimulienė
V. Sungailė

Muziejaus ir filialų ekspozcijų, fondų saugyklų temperatūros patikra ne
rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
Gavus finansavimą nupirkti fondų saugyklų įrangą.

I-IV ketv.

L. Martinkienė
V. Katkienė
S. Vinciūnienė,
G. Jankauskienė
R. ŠiurytėŠimulienė
G. Rudaitytė
D. Šutkienė
S. Bučnytė

Pritaikyti muziejaus veiklą bei ekspozicijas, parodas šeimų, senjorų,
pavienių lankytojų poreikiams.
Paruošti muziejaus veiklos pristatymą ir nuolatines ekpspozicijas
užsienio turistų poreikiams.
Konsultuoti ir teikti informaciją susijusią su rajono istorija fiziniams
asmenims ar institucijoms.
Planuojama sukurti ir lankytojams pasiūlyti ne mažiau kaip 3 naujas
edukacijas.
J. Gižo etnografinė sodyba
Tęsti edukacijas -„Mano vėtrungė“, „Apie Kurėną ir kitus Pamario
savitumus“, „Pasidaryk žuvytę“, „Vėtrungė maišelis - eko draugelis“,
„Suprask šišioniškį“.
Gargždų krašto muziejus

I-IV ketv.

GKM darbuotojai

I-IV ketv.

S.Bučnytė
L. Martinkienė
G. Sargūnaitė
S. Uktverytė
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė
R. ŠiurytėŠimulienė

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

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

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų
temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur
vyks)
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Tęsti edukacijas – „Tarpukario Lietuvos vaikų žaislai“, „Pažink
muziejų“, „Gargždų miesto herbas“, „Kelionė laiku“, „Apranga
tarpukariu“, dokumentinio filmo „Gyveno senelis ir bobutė“ peržiūra,
„Tarpukario Gargždai 1918-1939 m.“, „Iškilios asmenybės tarpukariu“,
„Edukacinis užsiėmimas skirtas Sausio 13-ąjai“, „Geltona, žalia,
raudona“, „Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai – Jurgis Šaulys ir
Antanas Smetona“, istorinių dokumentinių filmų peržiūros.
Kuriama nauja edukacinė programa „Kelionė laiku“ J. Gižo
etnografinėje sodyboje moksleiviams
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus
Planuojame toliau vykdyti šias tęstinės edukacines programas:
1. „Tremtis Klaipėdos rajone“.
Programoje vyks edukacija:
a) ekskursijos muziejaus vidaus ir lauko ekspozicijose;
b) edukacinis užsiėmimas „Tremtinio laiško rašymas“
c) filmų apie tremtį peržiūra
Ekskursijos skirtos visoms lankytojų grupėms Laisvės kovų ir tremties
istorijos muziejuje. Edukacinis užsiėmimas „Tremtinio laiško rašymas“
skirtas moksleiviams ir suaugusiems. Filmus galės žiūrėti moksleiviai ir
suaugusieji.
2. „Rezistencija Klaipėdos rajone“.
Programoje vyks edukacija:
a) ekskursijos muziejaus vidaus ir lauko ekspozicijose,
Ekskursijos skirtos visoms lankytojų grupėms Laisvės kovų ir tremties
istorijos muziejuje.
3. „Senoji Priekulė“.
Programoje vyks edukacija:
a) ekskursijos Priekulės miesto senamiestyje.
Ekskursijos skirtos visoms lankytojų grupėms.
„Spauda Priekulėje XIX-XX a.“
Programoje vyks edukacija:
ekskursijos Priekulės seniūnijos apylinkėse, lankant istorinius objektus ir
memorialinius paminklus, skirtos moksleiviams ir suaugusiems.
Edukaciniai užsiėmimas „Lėtas drukorių raštelis“, skirtas
moksleiviams ir suaugusiems.
Agluonėnų etnografinė sodyba:
tęsti edukacijas „Manasis pasaulio medis“, „Vilnos kelias ir vėlimas“,
„Senovės lietuvių gyvenimo būdas“, „Prisijaukink pasaką“, „Žaidimai
klojime ir sode“, „Lobio paieška“.
I. Simonaitytės memorialinis muziejus:
Planuoja sukurti edukacinių užsiėmimų planą, sukurti ne mažiau kaip 2
edukacines programas.
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3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)

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

Kilnojamoji fotografijų paroda „Kardo rinktinės partizanai“
Autorinė tautodailininkės R. Riaukės darbų paroda
Autorinė tautodailininkės A. Jankeliūnienės darbų paroda
Tarptautinė muziejų diena ir renginys „Muziejų naktis“
Kilnojamoji paroda „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“
Etninės kultūros savaitei skirtas renginys, Vilniaus dailės
muziejaus kilnojamoji paroda
7. Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro kūrybos
paroda
8. Autorinė D. Beniušienės darbų paroda
9. Autorinė A. ir V. Raukčių tautodailės darbų paroda
10. 1918 m. Nepriklausomybės akto paminėjimas, Priekulės
turgaus aikštė
11. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas
12. Edukacinės paslaugos Vėjų festivalyje Drevernos uoste
13. Prieškalėdinis renginys
14. Autorinė T. Šlimaitės-Bubelienės darbų paroda „Nežemiški
vaikai“
15. Knygos „Žemaitijos vaizdeliai“ pristatymas LMA Vrublevskių
bibliotekoje (Vilnius)
16. Knygos „Žemaitijos vaizdeliai“ pristatymas Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Vilnius)
17. Knygos „Žemaitijos vaizdeliai“ pristatymas Klaipėdos
apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka (Klaipėda)
18. Jurginės. (Agluonėnų darželis, Agluonėnų etnografinė sodyba)
Kas mėnesį naujinama internetinė svetainė ir Facebook socialinė paskyra
(parodos, renginiai, projektinė veikla, edukacinė veikla ir kt.)
Svetainės turinio vertimas į užsienio kalbą (ENG, DE), parengto turinio
įkėlimas.
Aptarnauti visus lankytojus (žurnalistai, studentai, moksleiviai,
tyrinėtojai)

2020-02-24/02-29
2020-03-06/03-28
2020-04-09/05-02
2020-05-16
2020-05-25/09-05
2020-09-11/09-26

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2020-10-01/10-16

S. Bučnytė
L. Martinkienė
S. Uktverytė
M. Mockus
S. Vinciūnenė
G. Rudaitytė
R. ŠiurytėŠimulienė
Parodų autoriai

2020-10-20/11-31
2020-11-06/11-28
2020-12-11-01-09

I-IV ketv.

GKM darbuotojai
Svetainės kūrėjai

2020 m.

Suinteresuoti
muziejaus
darbuotojai

J. Gižo ekspozicijos atnaujinimo teminio plano parengimas

II-IV kevt.

Papildyti Gargždų krašto muziejaus ir filialų nuolatines ekspozicijas,
gautais naujais eksponatais.
Eksponuojamų eksponatų būklės peržiūra.

2020 m. gegužės mėn.

S. Bučnytė
L. Martinkienė
M. Mockus
M. Mockus
G. Rudaitytė
S. Vinciūnienė

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)
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3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

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

Gargždų krašto muziejus:
1. Kilnojamoji fotografijų paroda „Kardo rinktinės partizanai“
2. Autorinė R. Riaukės darbų paroda
3. Autorinė tautodailininkės darbų paroda
4. Tarptautinė muziejų diena ir renginys „Muziejų naktis“
5. Kilnojamoji paroda „Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone“
6. Etnokultūros savaitei skirtas renginys
7. Gargždų socialinių paslaugų vaikų dienos centro darbų paroda
8. Autorinė A. ir V. Raukčių darbų paroda
9. Autorinė T. Šlimaitės-Bubelienės darbų paroda „Nežemiški
vaikai“
Agluonėnų etnografinė sodyba:
1. Paroda, skirta Agluonėnų jubiliejiniams metams.
1. Kilnojamoji paroda „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas ūkinė
veikla, kultūra“ Vėžaičių kultūros centre
2. Kilnojamoji paroda „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas ūkinė
veikla, kultūra“ Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje
3. Kilnojamoji paroda „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas ūkinė
veikla, kultūra“ Renavo dvaro sodyboje
„Spauda Priekulėje XIX-XX a.”. Priekulės miesto biblioteka.

2020-02-24/02-29
2020-03-06/03-28
2020-04-09/05-02
2020-05-16
2020-05-25/09-05
2020-09-11/09-26
2020-10-1/10-31
2020-11-06/11-28
2020-12-11-01-09

II-III ketv.
2020-02-28/03-25
2020-03-24/03-31
2020-04-03/09-05

R. ŠiurytėŠimulienė
L. Martinkienė
S. Uktverytė,
parodų autoriai,
kiti muziejaus
darbuotojai

G. Rudaitytė
R. ŠiurytėŠimulienė
S. Uktverytė, kiti
muziejaus
darbuotojai
S. Vinciūnienė

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama
skolinti)

7. Kiti darbai

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir leidyba
2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų
ir kt.) rengimas ir leidyba

Lietuvos jūrų muziejus (skolinti eksponatai)
Kretingos muziejus, Rietavo muziejus (kilnojamoji paroda, projektai),
Renavo dvaras (kilnojamoji paroda), Kalmaro muziejus (Švedija),
Vismaro miesto istorijos muziejus (Vokietijas) (Interreg projekto
veiklos), Tukumo muziejus (Latvija) (projektinė veikla).
Dalyvavimas parodose: „Knygų mugė“, „Mokykla 2020“, „Adventur“.
Muziejaus veiklos pristatymas turizmo, švietimo, jaunimo
organizacijoms. Kontaktų mezgimas.

I-IV ketv.

S. Bučnytė
S. Uktverytė
R. ŠiurytėŠimulienė

I-IV ketv.

S. Bučnytė
S. Uktverytė
L. Martinkienė
G. Sargūnaitė
G. Rudaitytė
S. Vinciūnienė

Muziejaus leidinio koncepcijos parengimas.

I-IV ketv.

Plakato „Roll up“ reprezentuojančius muziejaus filialus rengimas ir
derinimas.

I-IV ketv.

S. Bučnytė
M. Mockus
S. Bučnytė
L. Martinkienė
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Informacinių leidinių rengimas ir leidyba.
I. Simonaitytės maršruto lankstinuko anglų kalba parengimas ir leidyba.
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

S. Uktverytė
R. ŠiurytėŠimulienė
S. Uktverytė
S. Vinciūnienė
M. Mockus
S. Bučnytė
G. Rudaitytė
L. Martinkienė
R. ŠiurytėŠimulienė

Informacinių pranešimų rengimas žiniasklaidai apie rajono istoriją.
Straipsnis tarptautinės organizacijos „Bridging Ages“ leidžiamame
žurnale.

4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas

1792 m. Veiviržėnams suteikta savivaldos privilegija
Bokštų g. skvero Klaipėdoje tyrimai

I ketv.
IV ketv.

M. Mockus

Dalyvauti mokslinėse ir kitose konferencijose.
Dalyvavimas kasmetinėje tarptautinės organizacijos „Bridging Ages“
konferencijoje pristant Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per
sieną programos projektą „Crossrodas in History“ ir kuriamą regioninį
produktą – edukaciją, parengtą taikant istorinių tyrimų ir pedagogikos
metodą „Time Travel“. Konferencijos tema „The Time Travel method in
education, Tourism and local development“
Tarptautinės organizacijos konferencijoje „Bridging Ages“
Tarptautinė konferencija: Naujausi archeologijos tyrimai.

2020 m.
2020-09-14-18

S. Bučnytė
L. Martinkienė
G. Sargūnaitė
S. Uktverytė

2020-09-14-18
2020 m. lapkričio mėn.

S. Uktverytė,
projekto partneriai
M. Mockus

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje
(tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose
ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai)

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose

9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti
numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius
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3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

Skaitmeninti 20 eksponatų.

I-IV ketv.

L. Martinkienė

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų
parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų kiekį)

12 pranešimų (nemokama reklama apie renginius, muziejaus veiklą).

I-IV ketv.

GKM darbuotojai

Teikti informaciją muziejaus sveitainėje ir Facebook paskyroje pagal
Gargždų krašto muziejaus veiklos ir naujienų viešinimo planą.
Informacijos apie rezistenciją, Priekulės istoriją viešinimas Gargždų
krašto muziejaus internetinėje svetainėje.
Rajono bažnyčių istorijos ciklas muziejaus informaciniuose tinkluose.

2020 m.

GKM darbuotojai
S. Vinciūnienė

Lankytojų konsultacijos, pagal gautas užklausas apie rajono istoriją,
muziejaus veiklą.
Konsultacijos Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro
darbuotojams, pavieniams turizmo vadovams, moksliniams
darbuotojams, studentams.
Viešųjų pirkimo, dokumentų administravimo, buhalterinės apskaitos
klausimais kitoms biudžetinėms įstaigoms.
Informacijos ruošimas apie rajono istoriją Klaipėdos rajono savivaldybės
projektams, informaciniams stendams, konsultacijoms.
Informacijos rinkimas, pagal gautas užklausas.

I-IV ketv.

S. Bučnytė
GKM darbuotojai

I-IV ketv.

Darbas su savanoriais, praktinkantais.

I-IV kevt.

S. Bučnytė
M. Mockus
L. Martinkienė
S. Vinciūnienė
G. Rudaitytė
S. Bučnytė
G. Sargūnaitė

Kvalifikacijos kėlimas viešųjų pirkimo, projektų rengimo, ir kituose
aktualiuose seminaruose, mokymuose.

I-IV ketv.

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)
3. Kita veikla

M. Mockus

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

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

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų
skaičius)
2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose,
kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(temos, vieta, numatomi dalyviai)

GKM darbuotojai
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X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

Gargždų krašto muziejaus vidaus patalpų remontas, pastato išorės
remontas, aplinkos tvarkymo užbaigimas.
Terminalo pastatymo darbai J. Gižo etnografinėje sodyboje.
Lauko ekspozicijos sukūrimas (1 filialas).
Agluonėnų etnografinės sodybos saugyklų remontas.

I-IV ketv.

3. Kitų padalinių darbas

Sigita Bučnytė
Direktorė__________
(Vadovo pareigos)

__________________________
(parašas)

2020-01-13
(Užpildymo data)
___________________________________________

(vardas, pavardė)

S. Bučnytė
R. Juočeris
S.B. Lukauskis
L. Martinkienė
G. Rudaitytė

