
 

PATVIRTINTA 

Kelmės krašto muziejaus direktoriaus  

 2021 m.  sausio 28 d.  

Įsakymu Nr.ĮV-8 

 

KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 2021 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslo, 

uždavinių, 

priemonių  

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asigna

vimai, 

tūkst. 

eurų 

  Kelmės krašto muziejaus Strateginio veiklos plano programos pavadinimas 

01-01 programa  

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas 

 

   2021 m. Kelmės r.  kultūrinės veikos  prioritetas : 1. Kelmės rajono matomumo didinimas per kultūros prizmę.  
2021m. Kelmės r.  kultūrinės veiklos  prioritetinė kryptis 2.1.Istorinės atminties puoselėjimas. 

01-01-01 Muziejinių 

vertybių 

kaupimas 

1.Suieškoti ir papildyti muziejaus rinkinius naujais eksponatais: 

dvarų istorijos temos daiktai, 

etnografijos temos daiktai, 

dokumentais , nuotraukomis ir kt.  

Muziejaus rinkiniai 

papildyti  50 

eksponatų 

 

 

L.Šimkutė 

A.Meškienė 

IV ketv. 

 

 

 

 

 

IV ketv. 

 

2. Foto nuotraukomis: 

Kelmės r. savivaldybės teritorijos išlikę  iki 1940 m. statyti  pastatai, 

Kelmės Nepriklausomybės atkūrimo  30 metų laikotarpio pasiekimai ir 

įvykiai 

 

Muziejaus  

nuotraukų rinkinys  

papildytas 150 

eksponatų 

R.Serva 

K.Milašauskienė, 

M. Balvočiūtė- 

Knyzelienė 

3. Ekspedicija  

„Kelmės krašto išlikę XX a. pirmos pusės pastatai.  

„Kelmės rajono miesteliai ir gyvenvietės  XXI a.1-2 dešimtmetis“ 

Papildytas 

nuotraukų 

eksponatų rinkinys, 

skaitmeninių 

vaizdų rinkinys  

R.Serva 

K.Milašauskienė 

II-III 

ketv. 

 

01-02-01 Muziejaus 

rinkinių 

1. Eksponatų inventorinimas  Suinventorinta  

500 eksponatų 

R.Serva IV ketv.  



saugojimas 

ir apskaita 

M.Balvočiūtė-

Knyzelienė, 

L.Šimkutė 

A.Meškienė 

2. Patikrinti  KKM istorijos rinkinio numizmatikos  eksponatus  746 vnt. B.Radavičienė 

3. Restauruoti 19  a. I p. –  20 a. I p. dokumentus 15 vnt. B.Radavičienė 

5. Sutvarkyti Eksponatų pagalbinio fondo spaudinių rinkinį 3250 vnt. B. Radavičienė 

01-02-02 Muziejinių 

vertybių 

skaitmenini

mas 

1. Įvesti į  muziejaus  kompiuterinę duomenų bazę  eksponatus 500 vnt. B.Radavičienė IV ketv.  

2. Suskaitmeninti  300 eksponatų 300 vnt.  

3. Suskaitmenintus  eksponatus  pateikti į VEPIS ir Europeana   

 

60 vnt. 

 

B.Radavičienė 

 

4. Parengti  skaitmeninių vaizdų  400 vnt. B.Radavičienė, 

R.Serva,  

K.Milašauskienė 

01-03-01 Ekspozicijų 

atnaujinima

s ir  parodų  

rengimas 

 Ekspozicijų  atnaujinimas: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildyti ekspoziciją „Kelmės dvaro istorija“ tema  apie  1831 m. 

sukilimą interaktyvia priemone - edukaciniu žaidimu „Kelmės dvaras - 

1831 m. sukilimo Lietuvoje lopšys", 

Atnaujinta  

ekspozicija 10 

proc. 

R.Serva 

 

II ketv.  15,0  

2. Papildyti  ekspoziciją „Kelmės dvaro istorija “   tema „Dvariškio vyro 

aprangos detalės“ 

  

Ekspozicijos 

papildymas 1 

vitrina 

L.Šimkutė III ketv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atnaujinti   svirne esančią ekspoziciją „Lietuvių žemės ūkio darbo 

įrankiai“ edukacine priemone „Kelmės dvaro svirno kaukai“ 

 

papildyta 

ekspozicija  1 

edukacine  

priemone 

 

 

L.Šimkutė  

 

 

III ketv. 

 

 

2,9  

 



4. Atnaujinti  Užvenčio muziejaus ekspoziciją, skirtą rašytojai Marijai 

Pečkauskaitei -Šatrijos Raganai  įrengiant vizualią  šiuolaikinės muzikos 

instaliaciją „Nykstantys šešėliai“ 

 

 

papildyta 

ekspozicija 1 

inovatyvia 

priemone 

 

M. Balvočiūtė- 

Knyzelienė 

 

 

III ketv. 

 

 

 

 

5. Papildyti Žalpių kraštotyros muziejaus ekspoziciją tema  „Žalpių 

klebonas  Juozapas Razmantas“ 

papildyta 

ekspozicija 

A.Žalandauskienė III ketv.  

6. Bendradarbiaujant su kitais muziejais ( Šiaulių „Aušros“, Lietuvos 

teatro, muzikos ir kino bei kitais   papildyti Kelmės krašto muziejaus 

archeologinę, Vl. Putvinskio, Kelmės dvaro istorijos ekspozicijas; 

 

Bendradarbiaujant 

su kt.  ekspozicijos 

papildytos 35 vnt. 

 

B.Radavičienė 

 

 

 

I-IV 

ketv. 

 

 

 

 

7. Kelmės krašto muziejaus ekspozicijose eksponuoti svarbiausius 

muziejaus rinkinio eksponatus. 

 

Eksponuoti 1800 

KKM eksponatų 

B.Radavičienė 

 

 

I.-IV 

ketv. 

 

 

 

 

Parodos : 

 

    

1. Dokumentų paroda „Kelmės krašto istorija dokumentuose“ skirta 

Archyvų metams paminėti 

  

Surengta paroda B. Radavičienė 07-06  

2. Istoriografinės medžiagos, spaudos leidinių,  sukilėlių ginkluotės, 

aprangos paroda „1831 m. sukilimas Lietuvoje“. 

 

Surengta paroda R.Serva 04-23  

3. Spyglių dvaro buv. savininkės Sofijos Lisieckaitės-Plechavičienės 

tapybos darbų; 

 

Surengta paroda L.Šimkutė I ketv.  

4. Muziejaus edukacinius užsiėmimus lankančių dalyvių rankų darbo 

kalėdinių dovanėlių paroda; 

Surengta paroda L.Užomeckienė IV ketv.  

5. Keramikos darbų paroda  Kelmės dvaro vartuose 

 

Surengta paroda L.Užomeckienė II ketv.  



6. Kolekcionieriaus  Romualdo  Klivio raktų ir spynų paroda  

 

 

Surengta paroda L.Šimkutė II ketv.  

Virtualios parodos iš muziejaus rinkinių:     

 

7. Fotografijų  paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-

mečiui paminėti 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

 K.Milašauskienė 

 

I ketv.  

Kelmės krašto  tradiciniai ūkio darbai 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

L.Šimkutė I ketv.  

Kelmės pieno perdirbimo bendrovė „Džiaugsmas“ tarpukaryje 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

R.Serva I ketv.  

8. Moterų darbai žiemą. Žemaitiškų „divonų" raštai 

paroda, skirta Lietuvos valstybės dienai  paminėti. 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

L.Užomeckienė I ketv.  

9. „Valstybiniai apdovanojimai ir pasižymėjimo ženklai saugomi Kelmės 

krašto muziejuje" paroda, skirta Lietuvos valstybės dienai  paminėti. 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

R.Rimantas I ketv.  

10. Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius. Užventis. 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

M.Balvočiūtė-

Knyzelienė 

I ketv.  

11. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 1918–1940 

m. 

 

Surengta paroda 
www.kelmesmuziejus.lt 

L.Šimkutė I ketv.  

12. „Žalpių klebonas  Juozapas Razmantas“, skirta  kunigo 115 metų 

gimimo jubiliejui paminėti 

 A.Žalandauskienė I ketv.   

 Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

13. Parengti 3  Žemaitijos tautodailininkų  parodas  

Surengtos 3 

parodas 

M.Knyzelienė II-III 

ketv. 

 

 Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 

14. Respublikinio riešinių  konkurso laureatų  darbų paroda - ,,Mūsų 

Lietuva". 

15. Respublikinio konkurso ,,Juosta mano Lietuvai“ laureatų darbų   

paroda.  

Surengtos 4 

parodas 

A.Meškienė IV ketv.  



16. A. Meškienės  foto darbų paroda - ,,Putvinskių giminės pėdsakais“. 

17.  A. Kontrimo   foto darbų paroda ,, Mano tėviškė“ 

01-03-02 Edukacinės 

veiklos 

vykdymas 

1. Naujai parengti šias edukacines programas: 

 

1.1. Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas Sename dvare 

1.2. Kelmės dvaro svirno kaukai  

1.3. 1831 m. sukilimo pradžia Kelmės dvare 

Parengtos 3 naujų 

temų edukacinės 

programos 

 

 

M.Knyzelienė 

L.Šimkutė 

R.Serva 

 

 

II ketv. 

III ketv. 

III ketv. 

 

2. Vykdyti muziejaus  populiarias  anksčiau  parengtas programas: 

„Senoji grafika. Ornamentas“,  

„ Darbai ir papročiai  Kelmės krašte“   

„Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių  prietemoje“;  

„Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas“;  

„Indėnų buitis ir žaidimai“; 

 „Lietuvių tradiciniai piemenavimo papročiai“; „Kaip lietuviai prieš šimtą 

metų gyveno“; 

„Teatralizuotas pasakojimas apie dvarą ir jo papročius;  

„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“;  

„Lipdytinė keramika“;  

„Puodininkystės pradmenys“;  

„Juozas Liaudanskis“; 

„Pasivaikščiojimai po Kelmę“;  

„Žemaičių  krašto tautodailė“;  

„Kelmės krašto upės ir ežerai“;  

„Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai. (edukacinis 

užsiėmimas  pritaikytas suaugusiems ir dalyviams su specialiaisiais 

poreikiais);  

„1863 m. sukilimo dvasinis lyderis kunigas Antanas Mackevičius“;  

„Sofijos Romerienės gyvenimas ir kūryba“ ; 

„Atrask daiktus, menančius Lietuvos valstybės atkūrimo pradžią“; 

„Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“  

„Užgavėnių  vaidinimai“ ir kt. 

 

Pravestų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius – 90 

 

Edukaciniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių  

dalyvių skaičius – 

1100 

R.Serva ir  

L.Užomeckienė 

R.Serva 

K.Milašauskienė 

L.Šimkutė 

 

 

I-IV 

ketv. 

 

3. Užvenčio kraštotyros muziejuje:  

Edukacinis užsiėmimas – grafinė monotipija „Užvenčio dvaro 

atsinaujinimo ženklai J. Smilgevičiaus valdymo laikotarpiu“; 

„Užvenčio šalelė – svarbiausi Marijos namai“; 

Pravestų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius –  10 

M. Balvočiūtė- 

Knyzelienė 

I-IV 

ketv. 

 



„Nusikalk litą“; 

„Pasigamink muilą pats“ ; 

„Ventos upely plaukia laivelis“; 

 

 

Edukaciniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių  

dalyvių skaičius 

120 

4. Žalpių kraštotyros muziejuje:  

 „Pamoka tarpukario  pradžios mokykloje“;  

 „Vargonų meistras Jonas Garalevičius;  

„Didžiavyrių pėdomis“ 

Pravestų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius – 10, 

Edukaciniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių  

dalyvių skaičius – 

200 

A.Žalandauskienė III ketv.  

5. Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 

 „Batraiščio  pynimas“; 

 ,,Grėblys - ne tik šienui grėbti”;  

 „Velykų  papročiai: tradicinis kiaušinių marginimas vašku ir margučių 

ridenimas” 

 

 

 

 

 

Pravestų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius 10 

Edukaciniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių  

dalyvių skaičius   –

120 

A. Meškėnienė I-IV 

ketv.  

 

 

 

 

 

 



6. Vykdyti  „Kultūros paso“ remiamas  šias edukacines  

(pradinių klasių moksleiviams) programos: 

 „Keramika“. 

„Vytinės juostos“.      

„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“. 

„Piemenėlių buitis ir žaidimai“. 

„Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių prietemoje“. 

„Indėnų buitis ir žaidimai“. 

 

 (vyresnių klasių moksleiviams) programos: 

Literatūrinis – edukacinis užsiėmimas Sename dvare  

 

 „Keramika“. 

„Indėnų buitis ir žaidimai“ 

„Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas Sename dvare“ 

 

 

 

Pravestų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius 90 

Edukaciniuose 

užsiėmimuose 

dalyvavusių  

dalyvių skaičius – 

1100 

R.Serva 

L.Užomeckienė 

 

L.Šimkutė 

L.Šimkutė 

R.Serva 

 

 

 

 

M.Knyzelienė 

 

L.Užomeckienė 

R.Serva 

M.Knyzelienė 

II-IV 

ketv. 

 

01-03-03 Švietėjiškų  

renginių 

organizavi

mas 

1. 1831m. sukilimo Lietuvoje  190-ųjų metinių paminėjimas.  

Bendras Vytauto Didžiojo  karo  muziejaus ir Kelmės  krašto muziejaus  

projektas 

1vnt. R.Serva 

 

 

II ketv.  

2. Pilietiškumo pamoka – konkursas  „Kelmės krašto praeitį menantis 

sakralinis paveldas“ 

1 vnt. R.Serva II ketv.  

3. Renginys, skirtas rašytojai  M. Pečkauskaitei - Šatrijos Raganai 

paminėti. Instaliacijos "Nykstantieji šešėliai" pristatymas 

1 vnt. M.Balvočiūtė -

Knyzelienė 

III ketv.  

4. Pilietiškumo pamoka  skirta Užžalpių  mūšio 70-mečiui paminėti.  Iš 

ciklo „Rezistencinis judėjimas  Kelmės krašte“ 

 

1 vnt. R.Serva III ketv.  

5. Koncertų  ciklas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“ 

 

 

3 vnt. 

 

 

K.Milašauskienė 

 

 

II-III 

ketv. 

 

8,8 

6. Paskaita „Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucija – 

pirmoji rašytinė konstitucija  Europoje“. Skirta  konstitucijos 230 metų 

sukakčiai paminėti. 

1 vnt. R.Serva  

II ketv.  

 



Tradiciniai  muziejaus renginiai: 

 

7. Atvelykio šventė prie  Kelmės dvaro;  

 

1 vnt.  

R.Serva ir 

L.Užomecienė 

 

II ketv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas „Lietuvos muziejų kelias 2021– „Kultūriniai kraštovaizdžiai: 

parkų ir sodų menas“.“;  

 

1vnt. L.Šimkutė ir 

L.Užomeckienė 

 

III ketv. 

 

 

 

 

 

 

9. Tarptautinis projektas   „Muziejų  naktis 2021“, 

   

 

 

1 vnt. D.Žalpienė, 

B.Radavičienė, 

K.Milašauskienė 

R.Serva 

 

 

II ketv. 

 

 

 

 

 

10. Teatro festivalis Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dienai paminėti 

  

1 vnt. D.Žalpienė 

K.Milašauskienė 

 

III ketv.  

 

 

 

 

Etninės kultūros renginiai pagal parengtą programą „Lietuvių 

kalendorinės šventės“, apimančią visus kalendorinius metus:  

 

9 vnt. L.Užomeckienė I ketv.-

IV ketv. 

 

12. „Užgavėnių  linksmybės prie Kelmės dvaro svirno“, 

   

 L.Užomeckienė   

13. Edukaciniai užsiėmimai „Lipdytinė keramika: paukšteliai ir 

švilpynės“, 

 

 L.Užomeckienė   

14. Edukaciniai  „Žaliojo Ketvirtadienio“  pasiruošimo Šv.Velykoms 

užsiėmimai, 

 

 L.Užomeckienė   

15. Tradicinės grafikos  edukaciniai užsiėmimai „Dovanėlė mamytei“ 

 

 L.Užomeckienė   

16. Edukacinių užsiėmimų  ciklas  Žolinės tema, 

 

17. Žolinės popietė, 

 L.Užomeckienė  3,0 



18. Edukacinė programa  „ Mykolinės – bulviakasio  pradžia“, 

 

 L.Užomeckienė   

19. Edukaciniai, kalėdinių  dovanėlių ruošimo užsiėmimai „Liaudies 

amatų pritaikymas šiandienai - papuošalų ir aksesuarų kūrimas“ 

    

 L.Užomeckienė   

20. Edukacinė programa „Šv. Martynas – paskutinė rudens šventė“, 

 

 

 L.Užomeckienė   

Užvenčio kraštotyros muziejaus renginiai: 

21. Renginys, skirtas tautodailininko, visuomenės veikėjo Vytauto Jaručio 

85 - ųjų gimimo metinių paminėjimui. 

 

22. Renginys, skirtas rašytojai  M. Pečkauskaite - Šatrijos Raganai 

paminėti. Instaliacijos "Nykstantieji šešėliai" pristatymas 

šaukėnų kraštotyros muziejaus renginiai 

 

 

2 vnt. 

 

M.Balvočiūtė-

Knyzelienė 

 

 

 

 

  

Šaukėnų kraštotyros muziejaus renginiai: 

23. Renginys „Putvinskių giminė - Šaukėnų krašto žmonių atmintyje“. 

 

1 vnt. A.Meškienienė III ketv.  

Žalpių kraštotyros muziejaus renginiai: 

24. Vertėjo Jeronimo Ralio 145 m. gimimo metinių paminėjimas  

1 vnt. A.Žalandauskienė IV ketv.   

01-04 Paslaugų 

lankytojams 

plėtra, 

muziejaus 

veiklos 

viešinimas 

Svetainės  atnaujinimas pagal Kultūros tarybai pateiktą projektą 

„Internetinių paslaugų plėtra Kelmės krašto muziejaus svetainėje“ 

Atnaujinta Kelmės 

krašto muziejaus 

svetainė 
www.kelmesmuziejus.lt 

D .Žalpienė, 

K. Milašauskienė 

III ketv. 12,2 

01-04-01 Projektų  

rengimas  

siekiant  

gauti 

1. Parengti 6  projektus  dėl finansinės paramos iš  Lietuvos Kultūros 

rėmimo programos   

Muziejaus 

projektinio 

finansavimo 

paieškos paraiškų 

R.Serva 

L.Šimkutė, 

B.Radavičienė, 

L.Užomeckienė 

IV ketv.  



finansavimą  

muziejinės 

veiklai 

rezultatyvumas 

(patenkintų 

paraiškų dalis nuo 

visų pateiktų   

(procentais) 50 

proc. 

K.Milašauskienė 

M.Knyzelienė 

01-04-02 Muziejaus 

darbuotojų 

gebėjimų 

ugdymas 

bei 

kvalifikacij

os kėlimas 

Muziejaus  specialistų dalyvavimas  seminaruose,  konferencijose,   

susipažinimas su kitų muziejų parengtomis  naujomis ekspozicijomis ir 

kt. 

Kvalifikaciją 

tobulinusių 

muziejaus 

darbuotojų skaičius 

9 

R.Serva 

L.Šimkutė, 

B.Radavičienė, 

L.Užomeckienė 

K.Milašauskienė 

M.Knyzelienė 

I ketv.-

IV ketv. 

 

01-05-01 Priemonė: 

Kelmės 

dvaro rūmų 

sienų ir 

pagrindinio 

įėjimo 

laiptų 

remontas 

 

Kelmės  dvaro rūmų  centrinių   laiptų remontas ir avarinės grėsmės 

pašalinimo darbai.  

Avarinės grėsmės 

pašalinimas 100 

proc. 

A.Trumpulis III ketv. 1,6 

01-05 Muziejaus 

pastatų 

priežiūra 

 Kelmės dvaro svirno  panduso su laiptais įrengimas   Laiptų panduso  

atkūrimas 100 

proc. 

A.Trumpulis I ketv. 3,8 

 

 

Kelmės krašto muziejaus direktorė                                                                                                                                                       Danutė Žalpienė 


