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I. BENDROJI DALIS  

 

Kelmės krašto muziejaus strateginis  tikslas yra   kaupti,  tirti  saugoti  ir populiarinti  Kelmės krašto  istorijos ir kultūros vertybes  bei paveldo objektų  

Kelmės dvaro, Užvenčio svirno , P.Višinskio  memorialinės sodybos  išlaikymas ir naudojimas kultūros, švietimo ir turizmo  reikmėms. 

Vizija. Kelmės krašto muziejus – šiuolaikinis,  modernus, kūrybiškas, gyvas, atviras muziejus, įkvepiantis kultūrinio, istorinio paveldo pažinimui. 

Puoselėjantis  nekilnojamųjų kultūros paveldo objektus Kelmės dvaro ansamblį , Užvenčio dvaro svirną, P.Višinskio  namą bei  harmoningai 

naudojantis jų   kultūrinę erdvę. 

Misija.  Kelmės krašto muziejaus  misija – kaupti, saugoti, Kelmės krašto  kultūros ir  istorijos paveldo vertybes, suprantamai, patraukliai, pasitelkiant 

šiuolaikiškas komunikacijos priemones pristatyti jas visuomenei, formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį laikantis bendradarbiavimo, 

socialinės atsakomybės, darnos ir kultūrinio atvirumo principų. 

Kelmės krašto muziejaus  2017 m.  veiklos programa parengta  tam,  kad būtų įgyvendintas muziejaus strateginis  tikslas   užtikrinant  istorinių vertybių 

kaupimą , tyrinėjimą, saugojimą ir populiarinimą. Programa  parengta  siekiant  numatyti  priemones šiems tikslams įgyvendinti. 

Kelmės krašto muziejus   planuodamas  ir vykdydamas savo veiklą , formuluodamas misiją, veiklos strateginius  tikslus  vadovaujasi  Lietuvos 

Respublikos muziejų  įstatymu,  Muziejų plėtros  strateginėmis  kryptimis 2015-2020 metams (patvirtinta Lietuvos kultūros ministro  2015 m. balandžio 

16 d.  įsakymu Nr. ĮV-245) bei  Kelmės rajono savivaldybės  strateginiu veiklos planu ir siekia  šio  plano Kultūros ir  sporto  programos (3.2.) tikslo 

„Sustiprintas  rajono kultūros potencialas“, vykdydamas ( 3.1.3.) uždavinio  „ Finansuoti  kultūros įstaigos veiklą“ priemonę ( 3.1.3.2.) „Kelmės krašto 

muziejaus  ir  filialų  veiklos  finansavimas“. 

 

Kelmės krašto  muziejaus 2017 m.  veiklos programos  tikslai: 

1. Modernių, istorinę savimonę formuojančių, visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančių bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančių 

muziejaus  ekspozicijų kūrimas  

2.  Kūrybiniais  mokymo ir  mokymosi  principais  pagrįsta  edukacinė veikla, kuri sąveikautų su formaliojo ugdymo programomis, neformaliuoju 

ugdymu, savišvieta, mokymusi visą gyvenimą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius. 

3. Muziejaus rinkinių efektyvesnis kaupimas, tinkama apskaita ir saugojimo sąlygos  bei sklaida visuomenei.  

4. Geras  muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumas, kokybė ir konkurencingumas rinkoje. 

5. Muziejaus darbuotojų gebėjimų ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas. 



6. Muziejaus kaip   žinių centro, kuriame  kaupiama ir  saugoma  informacija bei  įvairi medžiaga  apie Kelmės krašto istoriją  ir paveldą  vaidmens 

didinimas.    

7. Muziejaus pastatų  ir teritorijos  optimizavimas          
    

 

II.  KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 2017 M.  VEIKLOS  PROGRAMOS TIKSLŲ  UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Tikslai ir uždaviniai Priemonės ir  laukiami rezultatai  Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi 

asmenys 

 ADMINISTRACINĖ VEIKLA    

1. Muziejaus darbo organizavimas , kad būtų 

įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos 

funkcijos; 

2. Įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos 

nuostatų laikymosi užtikrinimas; 

3. Kompleksinis žmogiškųjų išteklių valdymas;   

4. Racionalaus , taupaus lėšų bei turto naudojimo ir  

veiksmingo biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės 

sistemos sukūrimo, jos veikimo ir tobulinimo 

užtikrinimas; 

5. Papildomų lėšų paieška  muziejaus veiklai; 

 

1. Muziejaus veiklos programos ir   ataskaitų parengimas  ir pateikimas  

2. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas 

3. Viešųjų pirkimų vykdymas 

4. Paraiškų (4vnt.)  Lietuvos kultūros rėmimo fondui ir  (2 vnt. ) Kelmės savivaldybės Kultūros 

rėmimo programai dėl  papildomo    muziejaus veiklos finansavimo parengimas 

5. Bendradarbiavimas su Kelmės r.  savivaldybės administracija  rengiant  ir vykdant projektą 

„Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. 

(Kelmės r. savivaldybės strateginio plano 2.2.1.2. programa) 

6. Bendradarbiavimas su  Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS centru (LM ISC LIMIS)  dėl eksponatų skaitmeninimo 

7. Partnerystės ir bendradarbiavimo   sutartys su LPS „Bočiai“   ir Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio Kelmės skyriaus  Kovo 11 -osios klubu dėl  edukacinės veiklos vykdymo.  

8. Finansavimo paieška   projektui „ Kelmės  dvaro rūmų vidaus  patalpų restauravimas ir 

naujos ekspozicijos įrengimas“ (Kelmės r. savivaldybės strateginio plano 3.1.2.2. programa) 

9. Kelmės krašto muziejaus 2014 ir 2015 metų bylų sutvarkymas saugojimui archyve. 

  

  

Visus metus D. Žalpienė 

M.Pranckus 

A.Trumpulis 

 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS. 1. Modernių, istorinę savimonę 

formuojančių, visuomenę pažinimo procese 

dalyvauti  

skatinančių bei krašto istoriją ir paveldą 

reprezentuojančių muziejaus  ekspozicijų 

kūrimas 

   

UŽDAVINIAI:  

1.1. Didinti muziejų ekspozicijų prieinamumą 

įvairioms lankytojų grupėms, atnaujinant muziejų 

ekspozicijas pagal techninius ir kokybinius 

1. Papildyti  ekspozicijos „Kelmės istorijos fragmentai“ terminalo  medžiagą tema: žydų 

gyvenimas Kelmės mieste. 

2. Naujais eksponatais  papildyti ekspoziciją  „Kelmės dvaro ir Gruževskių šeimos istorija“ 

3. Bendradarbiavimas  su kitais muziejais rengiant Kelmės krašto muziejaus ekspozicijas: 

I pusmetis  

 

II pusmetis 

 

R.Serva  

 

 

B.Radavičienė 



reikalavimus. 

1.2. Skatinti naujų technologinių priemonių 

integravimą į muziejų ekspozicijas. 

1.3. Siekti  bendradarbiavimo su kitais  muziejais bei 

su švietimo įstaigomis, vietos bendruomene, 

nevyriausybinėmis, organizacijomis rengiant 

ekspozicijas bei parodas muziejuje. 

Muziejaus archeologinę ekspoziciją papildyti  Telšių „Alkos“ muziejaus eksponatais -10 vnt. 

Muziejaus Vl.Putvio – Putvinskio ekspoziciją papildyti  Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

eksponatais 

-  17 vnt. 

Kelmės dvaro istorijos ekspoziciją papildyti   Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 

eksponatu  -1 vnt. 

Kelmės istorijos ekspoziciją -Vytauto  Didžiojo karo muziejaus eksponatais -  7 vnt.  

Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios  vertybėmis - 138 vnt. 

Amerikos indėnų ekspoziciją  privačių asmenų  kolekcijų  eksponatais  - 103 vnt. 

4. Bendradarbiavimas su  kultūros ir švietimo institucijomis  dėl    Kelmės krašto muziejaus  

eksponatų deponavimo: 

Kražių M. K. Sarbievijaus  kultūros   centro muziejui deponuoti 118 vnt. eksponatų. 

Kurtuvėnų  regioninio  parko muziejui – 5  vnt. eksponatus. 

 

5. Ekspozicijose eksponuoti 3670 vnt. eksponatų  

6. Svirne esančios ekspozicijos „Lietuvių žemės ūkio darbo įrankiai“ informacinės medžiagos 

ir meninių  sprendinių parengimas 

 

7. Parengti šias   parodas iš muziejaus turimų rinkinių: 

 Dailininko Edmundo Žiauberio   grafikos  darbų, skirta 85 -osioms gimimo metinėms 

paminėti. 

Spaudinių ir nuotraukų, skirtą  poeto, dramaturgo, žurnalisto Stasio    Laucevičiaus  120 metų 

gimimo jubiliejui paminėti. 

 Lietuviški kalendoriai.  

8. Parengti  šias virtualias parodas: 

Kelmės  gimnazijos mokytojai,  

Žydų gyvenimo pėdsakai Kelmės krašte  

Edmundo Žiauberio  grafikos darbai 

 

9.   Parodos iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus :                

„Tas laisvės nevertas, kas negina jos“  (  kovo 6-17 d.) 

 „Lietuvos kariuomenės karininkai – ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944-1946 m.“ ( gegužės 

15-29 d.) 

 „Dvarų relikvijos pasakoja... Nuo kovų iki kovų“  ( rugsėjo 11-29 d.) 

10. Bendra, 24 Lietuvos muziejų stendinė paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kelias: 

asmenybės, įvykiai“, pagrindiniai rengėjai LM ISC LIMIS   (vasario mėn. 3-  26) 

11. Parengti 3  profesionalaus meno parodas  

12.Tradicinė  Kelmės rajono mokinių kūrybos  darbų paroda  

 

 

I pusmetis  

 

Visus metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II pusmetis 

 

 

 

Kovo mėn.  

Spalio mėn. 

 

Balandžio 

 

II pusmetis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Radavičienė 

L.Užomeckienė 

L.Šimkutė 

 

 

R.Serva 

L.Šimkutė 

L.Šimkutė 

 

 

 

L.Šimkutė 

R.Serva 

R.Serva 

 

B.Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Užomeckienė 



 

13. Šaukėnų  kraštotyros muziejuje iš muziejaus rinkinių : 

Kalendorių paroda  

Pintinių krepšių paroda  

Senųjų laikrodžių paroda  

 

14. Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

Respublikinė moksleivių  piešinių paroda “Laiškai Marijai: realizmas ir vaizdų išblėsimas 

mistikoje”, skirta rašytojos Šatrijos Raganos 140 – osioms gimimo metinėms.  

Fotografijos paroda “Užvenčio istorija: datos, veidai, įvykiai”, skirta miestelio 480 metų 

jubiliejui. 

Kraštotyrininko Klemenso Kučinsko  90-mečiui skirta paroda. 

Paroda  “Ką pasakoja Užvenčio muziejaus fondas”. 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodos. 

 

 

 

 

 

Sausio mėn.  

Vasario mėn. 

Kovo mėn.  

 

 

Kovo mėn. 

 

Birželio mėn.  

Rugsėjo mėn.  

Lapkričio mėn. 

Visus metus 

 

 

 

E.Burdulienė 

 

 

 

 

 

 

M.Knyzelienė 

 

 

 

TIKSLAS 2. Kūrybiniais  mokymo ir  mokymosi  

principais  pagrįsta  edukacinė veikla, kuri 

sąveikautų su formaliojo ugdymo programomis, 

neformaliuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą 

gyvenimą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių 

poreikius ir lūkesčius.  

     

UŽDAVINIAI: 

2.1. Sudaryti galimybes muziejuje mokyti ir mokytis 

visą gyvenimą, rengiant šiuolaikines, inovatyvias, 

įtraukiančias edukacines programas skirtingoms 

tikslinėms auditorijoms. 

2.2. Siekti edukacinių programų suderinamumo su 

formaliojo, neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą programomis. 

2.3. Užtikrinti tikslingą ir sistemingą informacijos 

apie muziejaus  vykdomą edukacinę veiklą sklaidą 

tikslinėms auditorijoms bei visuomenei, naudojant 

įvairius komunikacijos kanalus ir priemones. 

 

1. Parengti naujas edukacines programas: 

edukacinė programa – ekskursija „Tautiškumo  žadintojas Povilas Višinskis“, 

edukacinės programa – ekskursija   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas Kelmės krašte: 

vietos, faktai, žmonės“. 

edukacinė programa „Žolelių užtaisai“ 

2. 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“. 

birželio 3 d.  

rugsėjo 22 d. 

 

 

 

 

Visus metus    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Šimkutė 

R.Serva 

 

 

L.Užomeckienė 

 

 

 

R.Serva 

L.Šimkutė 

L.Užomeckienė 

 

 

 

 

 

 



3.  Edukacinės programos, užsiėmimai  vyresnio amžiaus  auditorijai : 

Popietė   „Laisvės paženklinti“ skirta  Laisvės  gynėjų dienai paminėti 

Žurnalisto, fotografo,  dailininko, muziko Zino Kazėno vieša  paskaita su praktiniais 

užsiėmimais  „Meno ir medijų terapija“ . 

Popietė „Užgavėnių papročiai“ 

Tradicinių amatų mokymo  ketvirtadienio edukaciniai užsiėmimai skirti miesto visuomenei 

 

4. Parengti  reklaminį leidinį apie muziejaus  vykdomas  etnines edukacines programas  

 

5. Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

Tęsti šias edukacines programas : 

„Išsivirk muilą pats“ 

,,Nusikalk litą"  

 ,,Ventos upely plaukia  laivelis" 

„Užgavėnių kaukių gamyba”. 

Parengti naują edukacinę programą:  „Užvenčio šalelė – svarbiausi Marijos namai“ 

6. Žalpių kraštotyros muziejuje: 

Edukacinis užsiėmimas ,,Ką žinau apie Homero Odisėją“ 

 

  

 

 

 

 

Sausio 13 d. 

Sausio 19 d. 

 

 

 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

L.Užomeckienė 

L.Užomeckienė 

 

 

 

M.Knyzelienė 

 

 

 

 

A.Žalandauskie

nė 

TIKSLAS 3. Muziejaus rinkinių efektyvesnis 

kaupimas, tinkama apskaita ir saugojimo sąlygos  

bei sklaida visuomenei. 

   

UŽDAVINIAI: 

3.1. Pagerinti muziejų saugyklų fizinę infrastruktūrą, 

užtikrinant tinkamas sąlygas muziejų rinkinių 

saugojimui. 

3.2. Eksponatų tinkama  priežiūra, konservavimas ir 

restauravimas. 

3.3. Eksponatų skaitmeninimas, siekiant užtikrinti 

visuomenei geresnę prieigą prie muziejaus rinkinių. 

3.4. Tinkamos  rinkinių apskaitos  vykdymas 

1. Įsigyti 500 eksponatų. Bus renkami Lietuvos ir Kelmės rajono kultūrą,  politinį  gyvenimą   

atspindintys  spaudiniai, nuotraukos ir  daiktai  

2. Planuojama pirkti  dvarų kultūros rinkinį papildysiančių, Kelmės dvaro  istorijos ekspoziciją  

atnaujinančių   eksponatų.  

3. Išrašyti 45 priėmimo aktus. Įrašyti 500 eksponatų į pirminės apskaitos knygas. 

4. Suinventorinti 600 pagrindinio fondo eksponatų. 

5. Išrašyti 70 korteles eksponatų kartotekai 

6. Patikrinti  spaudinių rinkinį - 3000 vnt., patikrinti Šaukėnų kraštotyros muziejaus rinkinį – 

1050 vnt. 

7. Restauruoti ir konservuoti 15 dokumentų  vnt.  

8. Sutvarkyti  spaudinių (F1) fondus:  iškraustyti  eksponatus, atlikti patalpos remontą,  

sumontuoti naujus fondų saugojimo baldus, naujai sudėlioti eksponatus , parengti  

topografinius aprašus.  

 9.  Naujai parengti     svirno pastate esančių eksponatų  topografinius aprašus. 

10.  Parengti Šaukėnų kraštotyros muziejaus  ekspozicijose  eksponuojamų eksponatų 

topografinius  aprašus 

 

Visus metus  

 

B.Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Įvesti  į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę 500 įrašų apie pagrindinio ir pagalbinio 

fondo eksponatus ir 350 skaitmeninių vaizdų. 

12.  Dalyvavimas skaitmeninimo projekte  „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų 

eksponatuose“ 

Projekto pagrindinis organizatorius - LDM filialo LM ISC LIMIS centras. 

13. Įvesti į  LIMIS  sistemą 200 vnt. eksponatų  

 

 

 

 

 

 

 

TIKSLAS 4. Geras  muziejaus teikiamų paslaugų 

ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumas, 

kokybė ir konkurencingumas rinkoje. 

    

 

UŽDAVINIAI : 

4.1. Užtikrinti inovatyvių, skaitmeninio kultūros 

paveldo panaudojimo visuomenės reikmėms skirtų, 

elektroninių paslaugų ir produktų kūrimą muziejuje. 

4.2. Didinti lankytojų aptarnavimo paslaugų pasiūlą 

ir prieinamumą . 

4.3. Gerinti lankytojų aptarnavimo paslaugas, 

modernizuojant muziejų fizinę ir informacinę 

infrastruktūrą. 

4.4.Organizuoti  švietėjiškus renginius ir parodas  

1. Surengti  50 renginių. 

2.  Renginiai Kelmės krašto muziejuje, skirti  Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti: 

Pilietiškumo pamoka Kelmės rajono moksleiviams „Laisvės keliu: istorinės asmenybės“ . 

Mokslinė konferencija „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę Kelmės krašte: priešistorė,  kovos,  

savivaldos formavimasis“. 

Edukacinės programos – ekskursijos   parengimas   ir pristatymas   „ Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimas Kelmės krašte: vietos, faktai, žmonės“. 

Virtualios parodos „Lietuvos šimtmetis – Kelmės krašto muziejaus eksponatuose” parengimas 

  

3. Jubiliejinių datų paminėjimo renginiai : 

Vieša paskaita  „Pokario partizanų kovos Kelmės krašte: Kareiviškių kautynėms- 70“ 

 

4. Tradiciniai  muziejaus renginiai : 

Atvelykio šventė prie  Kelmės dvaro  

 Projektas 2017 m. Lietuvos muziejų kelias  „Vasario  16-tosios  kūrėjai ir puoselėtojai “ . 

Tarptautinis projektas „ Muziejų  naktis “ 

Vasaros šventė prie Kelmės  dvaro, skirta Mindaugo  karūnavimo- Valstybės  dienai  paminėti  

                    

5. Etninės kultūros renginiai: 

Užgavėnių  linksmybės prie Kelmės dvaro svirno:  kaukių paroda ir pasirodymai, blynų 

kepimas,  Morės deginimas. 

Pavasario šventė „Jurginės – piemenavimo pradžia“ 

Žolinės šventė  prie Kelmės dvaro svirno „Ką žolynai pakuždėjo“   

„Mykolinės– bulviakasio pabaigtuvės“ 

„Šv. Martynas – paskutinė  rudens šventė“ 

Kalėdinė rankdarbių mugė 

 

6.  Renginiai Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

Renginys, skirtas rašytojos Šatrijos Raganos  140 -ųjų gimimo metinių paminėjimui. 

 

 

Vasario15 d. 

Spalio 11d. 

 

Rugsėjo 22 d. 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

Gegužės 26 d.  

 

 

Balandžio 23 

Birželio 3 d.  

Gegužės 19 d. 

Liepos 6 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

R Serva 

D.Žalpienė 

 

R.Serva 

 

B.Radavičienė 

 

 

R.Serva, 

 

 

L.Užomeckienė 

L.Šimkutė 

D.Žalpienė 

 

 

 

L.Užomeckienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Knyzelienė 



Tautodailininkų simpoziumo „ Atviros kalviškosios ekspozicijos  Užventyje kūrimas“ 

renginiai.  

Užvenčio krašto tyrinėtojo, garbės kraštotyrininko Klemenso Kučinsko 90 – ųjų gimimo 

metinių minėįjimas. 

Adventinis susitikimas „Iš širdies į  širdį“ 

 

7. Renginiai Žalpių kraštotyros muziejuje: 

Popietė ,,Poetinė terapija“ balandžio 27 d. 

Popietė ,,Į laiko knygą viskas surašyta“   

 

8. Renginiai Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 

Filmo „Paskutinės Žemaitijos meškos pėdsakai“  rodymas prie „Šaukėnų  jūros“ 

Filmo  apie  Šaukėnų miestelyje tarpukario laikotarpyje  rodytus  filmus  pristatymas  

mėgėjiškų kino filmų festivalyje   „Šaukėnai 2017“ 

Renginių  ciklas „Šaukėnų seniūnijos piliakalniai“ 

  

 

9. Operatyviai pildyti Kelmės krašto muziejaus svetainės puslapius: naujienos, renginiai, 

finansinės ataskaitos, viešieji pirkimai  

10. Informacijos skleidimas per  socialinius tinklus Facebook 

11.  Medžiagos pateikimas virtualių parodų rengimui  www.epaveldas.lt ir svarbiausiame 

Europos kultūros paveldo portale ,,Europena“- www.europeana.eu. 

12. Rengti  reklamines  skrajutes  apie  Kelmės  krašto  muziejuje  vykstančius  renginius  ir  

parodas. 

13. Rengti reklamines skrajutes apie Užvenčio kraštotyros muziejuje vykstančius renginius ir 

parodas. 

14. Parengti 5 informacinius pranešimus spaudai 

 

 

15. Plėsti muziejaus prekybos kiosko suvenyrais  veiklą 

16. Pasiekti,  kad per metus muziejų ir jo filialus aplankytų  11000 lankytojų. 

 

Liepos mėn. 

  

Rugsėjo mėn.  

 

Gruodžio mėn.  

 

 

 

Lapkričio mėn. 

 

 

Gegužės mėn.  

 

 Vasario  mėn.  

 

 

 

Visus metus  

 

 

 

 

 

 

A. 

Žalandauskienė 

 

 

 

E. Burdulienė 

 

 

 

 

 

Danutė Žalpienė 

Danutė Žalpienė 

 

 

B.Radavičienė 

 

 

M.Knyzelienė 

 

L.Šimkutė, 

E.Burdulienė 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIKSLAS 5. Muziejaus darbuotojų gebėjimų 

ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas. 

 

    

UŽDAVINIAI : 

5.1. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti 

profesionaliai ir skatinti muziejaus darbuotojus kelti 

kvalifikaciją 

1. Bus siekiama, kad kiekvienas specialistas nors kartą metuose keltų kvalifikaciją  

seminaruose ar kursuose 

 

2. Muziejaus darbuotojų  metų veiklos  ataskaitų  įvertinimas 

Iki metų 

pabaigos  

 

Gruodis 

D.Žalpienė 

TIKSLAS 6. Muziejaus kaip   žinių centro, 

kuriame  kaupiama ir  saugoma  informacija bei  

įvairi medžiaga  apie Kelmės krašto istoriją  ir 

paveldą  vaidmens didinimas 

   

UŽDAVINIAI : 

6.1. Formuoti  muziejaus biblioteką 

6.2. Kaupti mokslinį archyvą 

6.3. Teikti metodinę pagalbą įvairiais muziejinės, 

kraštotyrinės  veiklos kausimais  

6.4. Rengti publikacijas krašto istorijos  tema  

spaudoje 

1. Parengti 6  publikacijas  

2. Konsultuoti  ir teikti metodinę   pagalbą    Kelmės  rajono  visuomeniniams ir  žinybiniams 

muziejams, privačių kolekcijų  saugotojams,  moksleiviams ir  studentams. 

3. Priimti  praktikai   aukštųjų mokyklų studentus. 

Mokslinio archyvo (temų Kelmės dvaro istorija,  Kelmės krašto dvarai , Žymūs Kelmės krašto 

žmonės) , sukaupto per 2015 m. įtraukimas į  elektroninį Kelmės krašto muziejaus  mokslinio 

archyvo katalogą.  

4. Kaupti medžiagą moksliniam archyvui šiomis  temomis: 

Kelmės rajono savivaldybės  politinis, ekonominis,  visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas 2017 

m.,  

Kelmės dvaro  istorija,  

Kelmės krašto dvarai, 

Kelmės miestelio istorija, 

Žymūs Kelmės krašto  žmonės, 

Šaukėnų  krašto  gamtos  ir istorijos paminklai. Išnykę Žutautų ir Duonkepių  kaimai,  

Užvenčio miestelio istorija. 

Užventis senose fotografijose. 

Visus metus  L.Šimkutė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Šimkutė 

 

 

E.Burdulienė 

M.Knyzelienė 

6. Muziejaus pastatų  ir teritorijos  optimizavimas    

UŽDAVINIAI : 

6.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų Kelmės 

dvaro ansamblio  trijų pastatų,  Užvenčio dvaro 

svirno ir P.Višinskio memorialinio namo muziejaus  

autentiškumo  išsaugojimas, pritaikymas lankytojų 

poreikiams.   

1. Per  Viešųjų darbų  programą per metus įdarbinti 8 žmonių, kurie atliktų  Kelmės dvaro  

priežiūros ir tvarkymo darbus. 

2. Atlikti  Kelmės dvaro rūmų terasos ir laiptų  remontą. 

3. Atlikti smulkius Kelmės dvaro  rūmų  išorės  sienos tinko remonto darbus. 

4. Atlikti  svirno  invalidų   įvažiavimo  prie svirno pastato remonto darbus.  

5. Atlikti automobilio remontą.  

Visus metus  

 

Antanas 

Trumpulis 



 6.2. Vykdyti  statinių  techninę priežiūrą,  užtikrinti  

pagrindinių  muziejaus  inžinerinių sistemų  

įrenginių  (elektros, šilumos, priešgaisrinės saugos, 

vandentekio, kanalizacijos ir kt. ) tvarką , švarą ir  

nenutrūkstamą darbą. 

6.3.Tvarkingos ir švarios aplinkos užtikrinimas 

muziejaus patalpose ir lauko teritorijoje. 

6.  Atlikti  spaudinių fondo (F1) patalpų remontą.  

 

III. GALIMI  PROGRAMOS VYKDYMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Kelmės krašto muziejaus   2017 m. veiklos programos  pagrindinis  finansavimo šaltinis -  Kelmės savivaldybės biudžeto lėšos. 2017 m. Kelmės krašto 

muziejus iš     savivaldybės biudžeto (lėšos SB) planuoja gauti  programos ( 3.1.3.2.) „Kelmės krašto muziejaus  ir  filialų  veiklos  finansavimas“ 

vykdymui   146754 tūkst.  Eur, muziejaus  pajamų  (SB(S)) planuojama – 10 tūkst. Eur., valstybės biudžeto lėšų (VBL) planuojama gauti 10 tūkst. Eur. 

 

 

 

Kelmės krašto muziejaus direktorė                                                                                                                                                             Danutė Žalpienė 

 

 

2017-01-19 


