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
KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2015 M. VEIKLOS PLANAS
Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių
skaičius ir svarstytini klausimai)

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

Trys posėdžiai:
- dėl muziejaus tvarkos ir lankytojų priėmimo projekto „Kelmės
krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo priemonių
įgyvendinimas“ vykdymo metu.
- dėl muziejaus renginių organizavimo
- dėl būdų ir priemonių geresniam lankytojų priėmimui aptarimas
Kelmės krašto muziejaus nuostatų papildymas.
Kelmės krašto muziejaus strateginio plano parengimas.

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas

-

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

2014 m. pradėtų projektų vykdymas :
„Kelmės krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo priemonių
įgyvendinimas“ finansuojamo iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
/LAAIF/
Bendradarbiavimas UAB „Enero“ ir UAB „Projektavimo ir restauravimo
institutas“ rengiančiais “Kelmės dvaro rūmų ir dvaro ansamblio vartų vidaus
patalpų restauravimo ir pritaikymo muziejaus reikmėms“ techninį projektą.
Gavus, pagal 2014 m. pateiktas paraiškas, finansinę paramą iš Lietuvos
kultūros rėmimo fondo vykdyti šiuos projektus
„Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas inovatyviais sprendiniais“.
/Bendra projekto vertė 16 798 Eur.
,„Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“. /Bendra projekto
vertė 1014 Eur.

Per visus metus

Danutė Žalpienė

I pusmetis

Danutė Žalpienė

Visus metus

Danutė Žalpienė
Marius Pranckus

Sausio- balandžio mėn.

Danutė Žalpienė
Rimantas Serva

Rimantas Serva
Birutė Radavičienė

„Edukacinių užsiėmimų ciklas „Darbelį dirbau , dainavau“,/ Bendra projekto
vertė 6451 Eur/
Gavus finansinę paramą iš Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos atlikti techninio projekto „Kelmės dvaro sodybos vartų
pastato mūro išorės sienos tinko remontas“ parengimą .
Gavus finansavimą pagal parengtą paraišką išleisti informacinį leidinį
moksleiviams „Lietuvos visuomenės veikėjo Povilo Višinskio pėdsakai Kelmės
krašte“ /Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projektų dalinis finansavimas valstybės biudžeto lėšomis./

Laima Šimkutė ir
Lina Užomeckienė
Danutė Žalpienė
L.Šimkutė

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

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

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)
1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)

Pravesti 8 posėdžius. Svarstytini klausimai:
Muziejinių vertybių, kurios materialiojo turto apskaitoje pirminio pripažinimo
metu buvo registruotos simboline vieno lito verte, naujos metodikos
patvirtinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m.
sausio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-3
Eksponatų vertės nustatymas, vertės tikslinimas. Pagalbinio fondo eksponatų
nurašymas, eksponatų aprašų tikslinimas, dėl eksponatų atrinkimo
konservavimui ir restauravimui.
Įsigyti 600 eksponatų.
Bus renkami Lietuvos ir Kelmės rajono kultūrą, politinį gyvenimą
atspindintys spaudiniai, daiktai bei žmonių dovanoti eksponatai.
Planuojama pirkti už 580 Eur dvarų kultūros rinkinį papildysiančių eksponatų

Vasario mėn.

Ekspedicija „Visuomenės veikėjo Povilo Višinskio fotografijų pėdsakais“
Užvenčio krašte

Gegužės mėn.

Išrašyti 40 priėmimo aktus. Įrašyti 600 eksponatų į pirminės apskaitos knygas.

Visus metus

B. Radavičienė
R. Serva
L. Šimkutė

Visus metus

Visus metus

R. Serva,
L. Šimkutė
B. Radavičienė
E. Burdulienė
M. Knyzelienė
A. Žalandauskienė
A. Levickienė
M.Knyzelienė,
R.Serva

R. Serva,
L. Šimkutė,
B. Radavičienė
E. Burdulienė

M. Knyzelienė
A. Žalandauskienė
A. Levickienė
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų)

Suinventorinti 1200 pagrindinio fondo eksponatų.

Visus metus

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius)

30

Visus metus

R. Serva,
L. Šimkutė
E. Burdulienė
M. Knyzelienė
A. Žalandauskienė
R. Serva

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

Nurašyti 10 pagalbinio fondo eksponatų -medinių rėmų, kurie kuriant muziejų
buvo neteisingai ,vietoj inventoriaus, įrašyti į Pagalbinį eksponatų fondą.

I-pusmetis

B. Radavičienė

Patikrinti fotografijos rinkinį-3131 vnt.

I-pusmetis

B. Radavičienė
L. Šimkutė
R. Serva,

Konservuoti ir restauruoti 5 medines šventųjų skulptūrėles iš meno rinkinio.

II - pusmetis

B. Radavičienė

1.Peržiūrėti visus esančius ekspozicijose ir saugykloje tekstilės eksponatus:
išvalyti, išvėdinti, atrinkti dezinfekcijai.
2.Spaudinių fonde, esamuose stelažuose papildomai įrengti pertvaras-lentynas
didelio formato spaudiniams saugoti. Mažo formato spaudinius perkelti į
naujai nupirktas uždaras spintas. Patikslinti topografinius aprašus.

Visus metus

B. Radavičienė
V. Ostrauskienė

Planuojama:
pavienių lankytojų – 600,
organizuotų lankytojų – 5000,
edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 3000,
muziejaus renginių lankytojų skaičius – 5100.
Iš jų filialuose:

Per visus metus

R.Serva
L.Šimkutė
A.Levickienė
M.Knyzelienė
E.Burdulienė
A.Žalandauskienė

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)
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)

Šaukėnų kraštotyros muziejuje – 2000
Žalpių kraštotyros muziejuje – 300
Užvenčio kraštotyros muziejuje – 1200
P. Višinskio memorialiniame muziejuje – 200
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų
temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur
vyks)

Parengti naujas edukacines programas :
„Veltinių vėlimas“,
„Juostų vijimas“,
,Pasidaryk Užgavėnių kaukę”,
„Molinių švilpynių lipdymas“.
Tęsti šias edukacines programas:
„Gruževskiai pasakoja apie dvarą ir jo papročius“,
„Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių prietemoje“,
,, Indėniški žaidimai“,
„Lipdytinės keramikos paslaptys“,
„Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai“,
,, Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas“,
„Piemenėlių buitis ir žaidimai”,
Ekskursija-viktorina „ Įdomiausios Kelmės miesto vietos“,
„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“,
Audimo mokymo užsiėmimai ,
,, Užgavėnių vaidinimai“,
„Truputis muilo istorijos...“ /Užvenčio kraštotyros muziejuje/

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Kelmės krašto muziejuje:
Užgavėnių linksmybės prie Kelmės dvaro svirno: kaukių paroda ir
pasirodymai, blynų kepimas, Morės deginimas.
Viktorina
Kelmės rajono savivaldybės moksleiviams “Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimui -25“
Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro
Atsiminimų vakaras su Vytautu Pikturna
Pavasario šventė „Jurginės – piemenavimo pradžia“
Tarptautinis projektas „ Muziejų naktis “
Pilietiškumo pamoka rajono mokyklų moksleiviams „Virtuko mūšiui – 70“
Vasaros šventė prie Kelmės dvaro, skirta Mindaugo karūnavimo- Valstybės
dienai paminėti
Parodos „Senoji keramika“ atidarymas ir edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės

L.Užomeckienė
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.
Vasario mėn.
Kovo mėn.

Per visus metus

R.Serva
L.Šimkutė
L.Užomeckienė

M.Knyzelienė

Vasario mėn.

L.Užomeckienė

Kovo mėn.

R.Serva

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Liepos mėn.

R.Serva
D.Žalpienė
L.Užomeckienė
D.Žalpienė
R.Serva
D.Žalpienė

Rugpjūčio mėn. 7 d.

keramikos paslaptys“. Projektas 2015 m. Lietuvos muziejų kelias „Liaudies
meno grožis“
Žolinės šventė prie Kelmės dvaro svirno „Ką žolynai pakuždėjo“
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
Pilietiškumo pamoka „ Nepriklausomybės akto signataras J. Smilgevičiaus“
skirta 145-osioms visuomenės veikėjo gimimo metinėms paminėti
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
Atsiminimų knygos apie profesorių Albertą Roseną pristatymą
Elenos Burdulienės sukurtų filmų katalogo pristatymas
Filmo „Paskutinės Žemaitijos meškos pėdsakai“ pristatymas
Filmo „Šaukėnai gilioje senovėje“ pristatymas
Žalpių kraštotyros muziejuje:
Popietė ,,Šviesos ir žinių skleidėjas“ (visuomenės veikėjo Kazimiero Ralio 130
–osioms gimimo metinėms)

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip
numatoma atnaujinti)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)
3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

Atnaujinti muziejaus svetainę www.kelmesmuziejus.lt skyriumi „Virtualios
parodos“
Planuojama aptarnauti 20 lankytojų. Daugiausia fonduose saugomais
eksponatais domisi mokyklų dėstytojai, studentai, tautodailininkai.

L.Užomeckienė
Rugpjūčio mėn.

M.Knyzelienė
Vasario mėn.
Birželio mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalio mėn.
Lapkričio mėn.

E.Burdulienė

Kovo mėn.

A.Žalandauskienė

D.Žalpienė
Visus metus

Bendradarbiavimas dėl ekspozicijų rengimo su UAB „Enero“ ir UAB
„Projektavimo ir restauravimo institutas“ rengiančiais “Kelmės dvaro rūmų ir
dvaro ansamblio vartų vidaus patalpų restauravimo ir pritaikymo muziejaus
reikmėms“ techninį projektą
Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas /gavus finansavimą/
Kelmės krašto muziejuje:
Vaizduojamosios dailės festivalis "Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose".
Žurnalisto, fotomenininko, žinomo radijo diktorius, renginių vedėjo Juozo
Šalkausko fotografijų „Mūzų pavilioti“.Poezijos pavasariai“ pristatymas
Parodos „ Sofija Dembovskytė- Romerienė ir Kelmės dvaras“ atidarymas.
Skirta dailininkės 120 metų jubiliejui paminėti.

L.Užomeckienė

B. Radavičienė

D.Žalpienė
R.Serva

R.Serva

Visus metus
Sausio mėn.
Vasario mėn.

R.Serva , J.Urbonas
bendradarbiaujant su
VšĮ Artkomas
D.Žalpienė
L. Šimkutė

Užgavėnių kaukių paroda
Paroda „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui -25“

Vasario mėn.
Kovo mėn.

Tradicinės Kelmės rajono moksleivių kūrybos darbų parodos atidarymas
Sigito Jagmino drožyba.
Fotografijų paroda skirta Povilo Višinskio 140 gimimo jubiliejui paminėti.
„Visuomenės veikėjo Povilo Višinskio fotografijų pėdsakais“
Romano Užomecko juodoji keramika .
Julijos Daniliauskienės karpinių parodos pristatymas
Rankdarbių paroda „Be kūčių nekišk nagučių”

Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.

Užvenčio kraštotyros muziejuje;
Dokumentų, nuotraukų paroda. Kraštotyrininko Klemenso Kučinsko palikimas
- duoklė gimtajam kraštui.
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
Šaukėnų krašto tautodailininkų kūryba

L.Užomeckienė
R. Serva, L. Šimkutė
J. Urbonas
J. Urbonas
B.Radavičienė
R.Serva
B.Radavičienė

Rugsėjo mėn.
Gruodžio mėn.

L.Užomeckienė

Balandžio mėn.
M.Knyzelienė
Gegužės mėn.

E. Burdulienė

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

Grafikos lakštų „Užmiršta.Užmiršta?Sofija Romerienė“ paroda VšĮ „Tytuvėnų
piligrimų centre“

Vasario mėn.

B.Radavičienė

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)

Fotografijų paroda skirta Povilo Višinskio 140 gimimo jubiliejui paminėti.
„Visuomenės veikėjo Povilo Višinskio fotografijų pėdsakais“
“Liaudies meno grožis” skirta Etnografinių regionų metams
www.kelmesmuziejus.lt
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejui paskolinti 220 vnt.
Kurtuvėnų regioninio parko muziejui – 5 eksponatus.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centrui“ -10 eksponatų

Birželio mėn

B.Radavičienė

Informacinio leidinio moksleiviams „Lietuvos visuomenės veikėjo Povilo
Višinskio pėdsakai Kelmės krašte“ išleidimas /gavus finansavimą/
Rengti reklamines skrajutes apie Kelmės krašto muziejuje vykstančius
renginius ir parodas.
Parengti informacinį bukletą apie Užvenčio kraštotyros muziejų.
Rengti reklamines skrajutes apie Užvenčio kraštotyros muziejuje vykstančius
renginius ir parodas.

Iki lapkričio mėn.

L.Šimkutė

Visus metus

D.Žalpienė

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

B. Radavičienė

M.Knyzelienė

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

Parengti 10 publikacijų

L.Šimkutė
E.Burdulienė

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Kelmės dvaro istorija, Kelmės krašto dvarai, Kelmės miestelio istorija.
Šaukėnų krašto gamtos ir istorijos paminklai.
Užvenčio miestelio istorija.
Užventis senose fotografijose.

L.Šimkutė
E.Burdulienė
M.Knyzelienė

5. Mokslinių straipsnių rengimas

-

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
3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai, kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)
5. Kiti darbai

-

Įvesti į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę 600 įrašų apie pagrindinio ir
pagalbinio fondo eksponatus ir 300 skaitmeninių vaizdų.

Visus metus

Kompiuterio skirto eksponatų skaitmeninimui įsigijimas

B. Radavičienė
B. Radavičienė

Suskaitmeninti Žalpių dvaro archyvo 220 fotografijų XIX a. pab.- XX a, pr. ir
14 medinių skulptūrėlių XX a. pr.

Visus metus

B. Radavičienė
R. Serva

334
Fondų saugotojos ir muziejininkų dalyvavimas LIMIS organizuojamuose
mokymuose.

Visus metus

B. Radavičienė
R. Serva
L. Šimkutė

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

10 informacinių pranešimų spaudai

D.Žalpienė

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

Muziejų naktis, P. Višinskio 140 m. jubiliejaus paminėjimo renginiams,
festivaliui „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

R.Serva

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

Teikti metodinę pagalbą Kelmės rajono visuomeniniams ir žinybiniams
muziejams, moksleiviams, studentams.

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

Teikti metodinę paramą Kelmės rajono
privačių kolekcijų savininkams.

Danutė Žalpienė
Birutė Radavičienė
Rimantas Serva
Laima Šimkutė
Elena Burdulienė
Milda Knyzelienė
Danutė Žalpienė
Birutė Radavičienė
Rimantas Serva
Laima Šimkutė
Elena Burdulienė

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Priimti praktikai Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto
studentus.

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)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

žinybiniams muziejams ir

B.Radavičienė

Bus siekiama, kad kiekvienas specialistas nors kartą metuose keltų kvalifikaciją
seminaruose ar kursuose.

Kelmės krašto muziejaus 2013 ir 2014 metų bylų sutvarkymas saugojimui
archyve.
Rinkti moksliniam archyvui medžiagą iš spaudinių apie Kelmės rajono
savivaldybės politinį, ekonominį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą 2015 m.

Visus metus

D.Žalpienė

A.Levickienė
L.Šimkutė

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

Per Viešųjų darbų programą per metus įdarbinti 10 žmonių, kurie atliktų
Kelmės dvaro priežiūros ir tvarkymo darbus.

A.Trumpulis

Atlikti lauko akmenų grindinio remontą. 20 kv. m.
Atnaujinti žolės veją ir gėlynus 150 kv. m .
Atlikti Kelmės dvaro rūmų laiptų ir terasos tinko remonto darbus.
Atlikti Kelmės dvaro rūmų antro aukšto grindų dažymą 80 kv. m
I aukšto ekspozicinėse salėse įrengti vaizdo stebėjimo kameras.
Atlikti automobilio remontą.

3. Kitų padalinių darbas
Kelmės krašto muziejaus direktorė
(Vadovo pareigos)
2014-02-02
(Užpildymo data)

______________________________
(parašas)

Danutė Žalpienė
(vardas, pavardė)

