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KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS  VEIKLOS PROGRAMA 2019 M. 

 

 

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,   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  2019 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 2019 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 2019 M.  VEIKLOS  PROGRAMOS TIKSLŲ  UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Tikslai ir uždaviniai Priemonės ir  laukiami rezultatai  Įgyvendini

mo 

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  2019 m. veiklos programos ir   ataskaitų  už 2018 m. parengimas  ir 

pateikimas  

2. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas 

3. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 

4. Paraiškų (4vnt.)  Lietuvos kultūros rėmimo fondui  dėl  papildomo    muziejaus 

veiklos finansavimo parengimas 

 

 

 

5. Bendradarbiavimas su Kelmės r.  savivaldybės administracija  vykdant projektą  

 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

(Kelmės r. savivaldybės strateginio plano 1.1.2.11 programa) 

6. Bendradarbiavimas su  Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų 

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

skaitmeninimo  bei  projekto „ Virtualus muziejus“ vykdymo  parengiant Kelmės 

krašto muziejui videoturą ir  įdiegiant audiogidą . 

7. Partnerystės ir bendradarbiavimo   sutartys su  LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubu  dėl 

Lietuvos  Šaulių sąjungos 100 metų įsikūrimo jubiliejaus paminėjimo ir V.Putvinskio 

indėlio valstybės  istoriniame ir kultūriniame  gyvenime  populiarinimo. 

8. Bendradarbiavimas su JAV ambasada Vilniuje,  JAV Smitsoniano nacionaliniu  

Amerikos indėnų muziejumi, Naujosios Meksikos universiteto biblioteka dėl  projekto 

„Ekspozicijos apie Šiaurės Amerikos indėnų istoriją atnaujinimas Kelmės krašto 

muziejuje“ vykdymo 

9. Bendradarbiavimas   su    LPS „Bočiai“   ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

Kelmės skyriaus  Kovo 11 -osios klubu dėl  švietėjiškos veiklos vykdymo  bei su 

Aukštelkės globos namais  dėl  edukacinių programų pritaikymo ir pravedimo jų  

gyventojams. 

Visus 

metus 

D. Žalpienė 

 

M.Pranckus 

D.Žalpienė 

R.Serva, 

L.Šimkutė, 

B.Radavičienė 

K.Milašauskienė 

 

D.Žalpienė 

 

 

B.Radavičienė 

 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

 

D.Žalpienė 

 

 

K.Milašauskienė 



10. Kelmės krašto muziejaus 2017 metų bylų sutvarkymas saugojimui archyve. 

  

  

 

 

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 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. 

1. Ekspozicijų atnaujinimas: 

1.1. Naujai įrengti  ekspoziciją „Šiaurės Amerikos indėnai“ ( JAV  ambasados 

Vilniuje  finansuojamas projektas);  

1.2. Parengti medžiagą  videoturui po Kelmės krašto muziejaus ekspozicijas; 

1.3. Parengti medžiagą audiogidui po Kelmės krašto muziejų, pritaikytą  jaunajam 

lankytojui; 

1.4. Papildyti  ekspoziciją „Kelmės dvaro istorija “  eksponavimo  vitrina „Dvariškio 

vyro aprangos detalės“; 

1.5.  Atnaujinti  ekspozicijos  „ Kelmės katalikų  bažnyčia“  arnotų eksponavimo 

aplinką ; 

1.6.  Parengti  svirne esančiai ekspozicijai „Lietuvių žemės ūkio darbo įrankiai“   

medžiagą informaciniams  stendams ir šios ekspozicijos  meninius sprendinius. 

 

2. Bendradarbiavimas  su kitais muziejais rengiant Kelmės krašto muziejaus 

ekspozicijas: 

2.1. Muziejaus archeologinę ekspoziciją papildyti  Telšių „Alkos“ muziejaus 

eksponatais -10 vnt.; 

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

muziejaus eksponatais -  17 vnt.; 

2.3. Kelmės dvaro istorijos ekspoziciją papildyti   Lietuvos teatro, muzikos ir kino 

muziejaus eksponatu  -1 vnt.; 

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

2.5. Amerikos indėnų ekspoziciją  privačių asmenų  kolekcijų  eksponatais  - 90 vnt.; 

 

3. Bendradarbiaujant su  kultūros ir švietimo institucijomis  dėl    Kelmės krašto 

muziejaus  eksponatų deponavimo: 

 

I pusmetis  

 

iki  

gruodžio 

 

 

I pusmetis 

iki 

gruodžio  

I pusmetis 

 

 

visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Serva  

 

 

B.Radavičienė 

 

R.Serva 

 

R.Serva 

 

L.Šimkutė 

L.Užomeckienė 

 

 

 

B.Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Radavičienė 



– Kražių M. K. Sarbievijaus  kultūros   centro muziejui deponuoti 137 vnt. eksponatų. 

– Kurtuvėnų  regioninio  parko muziejui – 3  vnt. eksponatus. 

– Tytuvėnų regioniniam  parkui – 10  vnt 

4. Kelmės krašto muziejaus ekspozicijose eksponuoti 2700 vnt. eksponatų  

 

5. Parodų rengimas: 

5.1.  Parengti šias   parodas iš muziejaus turimų rinkinių:  

– „Žemaitiškų lovatiesių raštai“; 

– fotografijų  “Kelmiškiai  tremtyje”;        

– Spaudinių  parodos  „Spaudos draudimo metų leidiniai“, skirtos spaudos atgavimo 

115 metų sukakčiai paminėti, atidarymas; 

5.2.  Parodos iš vykdytų muziejaus edukacinių užsiėmimų: 

– Rankų darbo Kalėdinių dovanų paroda. 

6.   Parengti  parodas bendradarbiaujant su kitais muziejais  ar įstaigomis :                

–  ,, Stendinė paroda „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir modernumo ženklai 

tarpukario Lietuvoje“, skirta  Lietuvos  šimtmečiui  paminėti. 

 ( Parodos rengėjai – Šiaulių „Aušros“ muziejus)   

–   Užgavėnių kaukių paroda. (bendradarbiaujant  su   A. Lipeikos  menų  mokykla)  

   

7. Bendradarbiaujant su kolekcionieriais, fotografais bei   dailininkais : 

–  Klaido Navicko „Lietuva karpiniuose ir raižiniuose“       

– Klaido Navicko karpinių „Žydiškos kultūros ženklai“ 

  

 

–   kolekcionieriaus Stanislovo Vyganto  pašto  ženklų  „Lietuvos paštui -100“ 

 

– Fotografijų paroda „ Kelmės krašto  upės ir ežerai“ 

 

8. Parengti 3 profesionalių dailininkų parodas 

 

 

9. Šaukėnų  kraštotyros muziejuje parengti  : 

– ,,Šaukėnų krašto margučiai“ 

– Lino  audinių iš muziejaus rinkinio ir šiuolaikinės tekstilės  ,,Linai –  Žemaitijos 

 

 

 

 

 

 

gegužė 

  

birželis   

vasaris  

 

gruodis  

 

 

kovas 

 

kovas 

 

 

 

liepos 2 d.- 

rugpjūčio 

30 d. 

rugsėjo 1 -

30 

balandis  

 

liepa 

 

per visus 

metus  

 

 

balandis 

 

 

 

 

  

 

 

L.Užomeckienė 

 

 

R.Serva 

 

L.Šimkutė 

L.Užomeckienė 

 

 

B.Radavičienė 

J.Urbonas 

 

L.Užomeckienė 

 

J.Urbonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Meškienė 

 

A.Meškienė 



šilkas”  

–  ,,Žmonės garsinantys mūsų kraštą” skirta Šaukėnų miestelio 520 m. jubiliejui 

paminėti. 

 

10. Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

– Akvarelės plenero Užventis‘ART darbų paroda „ Venta dailininkų kūryboje“  

  

11. Parengti šias virtualias parodas:  

– Vyčio kryžiaus kavalierius Kazys Mackevičius 

– Tautodailininko Romano Užemecko  molio kūrybos darbai  

– Prisimenant Kovo 11-osios  Nepriklausomybės akto  signatarą Antaną Račą 

–  Kelmės miestelio senbuviai: Steponkų  šeima 

 

liepos 23 d. 

rugpjūčio 6 

d.  

 

 

 

liepa 

 

 

II pusmetis 

 

A.Meškienė 

 

 

 

 

 

M.Knyzelienė 

 

R.Serva 

L.Šimkutė 

K.Milašauskienė 

B.Radavičienė 

 

 

 

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. Užtikrinti tikslingą ir sistemingą 

informacijos apie muziejaus  vykdomą 

edukacinę veiklą sklaidą tikslinėms 

auditorijoms bei visuomenei, naudojant įvairius 

komunikacijos kanalus ir priemones. 

 

1. Naujai parengti šias edukacines programas: 

 – „Pasivaikščiojimai po Kelmę“, skirta Kelmės  vardo  535 metų  jubiliejui paminėti  

– „Žemaičių  krašto tautodailė“; 

– „Kelmės krašto upės ir ežerai“; 

Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 

– „Batraiščio  pynimas“; 

– ,,Grėblys - ne tik šienui grėbti”; 

– „Velykų  papročiai: tradicinis kiaušinių marginimas vašku ir margučių ridenimas” .  

 

 

2. Toliau tęsti šias edukacines programas: 

 

rugsėjis  

balandis 

liepa 

 

balandis 

rugsėjis 

balandžio 

19 d. 

 

 

 

 

K.Milašauskienė 

L.Užomeckienė 

L.Šimkutė 

 

A.Meškienė 

A.Meškienė 

A.Meškienė 

 

 

 

 



„Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai. Papuošalų ir aksesuarų 

kūrimas“ (edukacinis užsiėmimas suaugusiems ); 

„Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai”  dalyviams su specialiaisiais 

poreikiais; 

Edukacinė programa-ekskursija „1863 m. sukilimo dvasinis lyderis kunigas Antanas 

Mackevičius“;  

„Sofijos Romerienės gyvenimas ir kūryba“ ; 

Edukacinė programa šeimoms „Atrask daiktus, menančius Lietuvos valstybės 

atkūrimo pradžią“; 

Edukacinė programa-ekskursija Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai (Kelmės 

krašto muziejaus padaliniuose P. Višinskio memorialiniame muziejuje ir Užvenčio 

kraštotyros muziejuje bei V. Putvinskio Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarvietėse, 9–12 

klasėms); 

„Užgavėnių  vaidinimai“; 

 „Kalėdiniai burtai Kelmės dvaro rūsių  prietemoje“ (skirta 7–18 m. amžiaus 

grupėms); 

„Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas“ (7–10 m. amžiaus grupėms); 

Indėnų buitis ir žaidimai (7–18 m. amžiaus grupėms); 

„Lietuvių tradiciniai piemenavimo papročiai “  (7–18 m. amžiaus grupėms);  

„Audimo mokymo užsiėmimai“ (7–18 m. amžiaus grupėms); 

„Kaip lietuviai prieš šimtą metų gyveno“ (7–10 m. amžiaus grupėms); 

 „Teatralizuotas pasakojimas apie dvarą ir jo papročius“  (7–18 m. amžiaus grupėms); 

„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“ (Kelmės dvaro svirne, prie dvaro vartų, 

rūsiuose, Kelmės dvare, 7–14 m. amžiaus grupėms); 

„Lipdytinė keramika“ (Kelmės dvaro rūsiuose, skirta suaugusiems ir įvairių amžiaus 

grupių moksleiviams); 

 „Puodininkystės pradmenys“ (Kelmės dvaro rūsiuose, skirta suaugusiems ir įvairių 

amžiaus grupių moksleiviams); 

Edukacinė programa-ekskursija „Juozas Liaudanskis“. 

 

 Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

Edukacinis užsiėmimas – grafinė monotipija „Užvenčio dvaro atsinaujininmo ženklai 

J. Smilgevičiaus valdymo laikotarpiu“; 

„Užvenčio šalelė – svarbiausi Marijos namai“; 

„Nusikalk litą“ (Nuo 16 metų). 

 

Visus 

metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.Užomeckienė 

L.Užomeckienė 

 

R.Serva 

 

L.Šimkutė 

 

K.Milašauskienė 

 

 

L.Šimkutė 

 

L.Užomeckienė 

R.Serva 

 

L. Šimkutė 

L. Šimkutė 

R. Serva 

L.Užomeckienė 

L.Šimkutė 

R.Seva 

L.Šimkutė 

 

L.Užomeckienė 

 

L.Užomeckienė 

 

L.Šimkutė 

 

 

 

M.Knyzelienė 

 

 



„Pasigamink muilą pats“  (Nuo 7 metų);  

„Ventos upely plaukia laivelis“ (nuo 7 metų); 

Kūrybinis užsiėmimas „Sename dvare“ (Skaitymai. Monotipija, nuo 17 metų). 

 

  

Žalpių kraštotyros muziejuje: 

 „Pamoka tarpukario  pradžios mokykloje“;  

„Vargonų meistras Jonas Garalevičius (5-8 klasėms); 

„Didžiavyrių pėdomis“ (Apie Joną Garalevičių, Jeronimą Ralį ir Kazimierą Ralį, 9-12 

klasėms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Žalandauskienė 

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 400 eksponatų. Bus renkami Lietuvos ir Kelmės krašto kultūrą, politinį 

gyvenimą atspindintys spaudiniai, nuotraukos ir daiktai.   

2. Planuojama pirkti dvarų kultūros, meno, Jono Vadeikio, Karlo Majaus ir 

indėnų temos rinkinius ir ekspozicijas papildysiančius eksponatus. 

3. Išrašyti 30 priėmimo aktų. Įrašyti 400 eksponatų į pirmines apskaitos 

knygas. 

4. Suinventorinti 450 pagrindinio fondo eksponatų. 

5. Išrašyti 90 kortelių eksponatų kartotekai. 

6. Patikrinti Kelmės krašto muziejaus meno rinkinį – 986 vnt. 

7. Restauruoti ir konservuoti skobtinę spintą KKM GEK 19030 

8. Paruošti spaudinių fonde stelažus,  tapybos darbų saugojimui, kad kiekvienas 

paveikslas  turėtu  atskirą kabinimo lizdą, parengti topografinius aprašus. 

9. Pervertinti tikrąja verte 6500 eksponatų. 

10. Įvesti į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę 400 įrašų apie pagrindinio ir 

pagalbinio fondo eksponatus ir 200 skaitmeninių vaizdų. 

11. Įvesti į LIMIS sistemą 200 vnt. eksponatų. 

 

Visus 

metus  

 

B.Radavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Organizuoti  švietėjiškus renginius ir 

parodas  

 Surengti  30 renginių. 

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

– Mokslinė konferencija „Lietuvos šaulių sąjungai – 100 metų“   rugsėjo 20 d.  

–  Pilietiškumo pamoka. Kelmės rajono  mokinių darbų pristatymai.  

„1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovos ir pirmieji savanoriai  Kelmės krašte“.  

– Stendinė paroda „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir modernumo ženklai 

tarpukario Lietuvoje“, skirta  Lietuvos  šimtmečiui ir Nepriklausomybės  atkūrimo 30- 

mečiui paminėti. 

( Parodos rengėjai – Šiaulių „Aušros“ muziejus) 03-5-04-6 

–  Edukaciniai užsiėmimai „Pasipuoškime tautine apyranke“.  

 

 

2. Jubiliejinių datų paminėjimo renginiai : 

 – Pilietiškumo pamoka „ Partizanų generolas  Jonas Žemaitis  – Vytautas“ 

 Skirta   Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracijos  70-mečiui ir  

Jono Žemaičio  110 -osioms gimimo metinėms paminėti. 

3.  Renginiai skirti  Žemaitijos metams paminėti: 

– Edukacinės programos „Žemaičių  krašto tautodailė“  pristatymas    

– Edukacinių užsiėmimų  ciklas pietų  žemaičių tarme „Kelmės krašto sakmės“  

– Paroda „Žemaitiškų lovatiesių raštai“   gegužės mėn. 

– Folklorinio ansamblio VISI  koncertas   

– Spaudinių  parodos  „Spaudos draudimo metų leidiniai“, skirtos spaudos atgavimo 

115 metų sukakčiai paminėti, atidarymas  

–  Edukacinės programos  „Pasivaikščiojimai po Kelmę“, skirtos Kelmės  vardo  535 

metų  jubiliejui paminėti pristatymas 

 

4. Tradiciniai  muziejaus renginiai : 

– Atvelykio šventė prie  Kelmės dvaro  

 – Projektas 2019 m. Lietuvos muziejų kelias  „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų 

kultūrinė atmintis: Edukacinio užsiėmimo ir fotografijų parodos  

„Kelmės krašto upės ir ežerai“ pristatymas  

 

 

rugsėjo 20   

 

 

vasario 15 

 

kovo 5 -

balandžio 5 

vasario 14 

 

 

 

 kovo 7 d. 

 

 

 

 

balandis 

rugsėjis 

 

 

vasario 13 

d. 

 

rugsėjis 

 

 

balandžio 

28 d. 

liepos 2 d.  

 

 

L.Šimkutė 

 

R.Serva 

 

 

J.Urbonas 

 

 

L.Užomeckienė 

 

 

 

R.Serva 

 

 

 

 

L.Užomeckienė 

L.Šimkutė 

 

 

L.Šimkutė 

 

 

K.Milašauskienė 

 

 

 

R.Serva 

 

J.Urbonas 



– Tarptautinis projektas „ Muziejų  naktis “ 

– Teatro festivalis Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai 

paminėti 

                    

5. Etninės kultūros renginiai pagal parengtą „Lietuvių kalendorinių švenčių 

programą“, apimančią visus kalendorinius metus: 

 – 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. Muzikinės popietės Kelmės dvare. Projektas remiamas Lietuvos kultūros rėmimo 

fondo      

 

7.  Renginiai Užvenčio kraštotyros muziejuje: 

– LMK 2019 m. projektas „Lietuvos kraštovaizdžiai: kultūrinė vandenų atmintis“:  

Respublikinis kūrybinis atvirlaiškių piešimo konkursas  

"Ana [Venta] tur ką pasakyt". Sugrįžimai prie Ventos paslapčių atvirlaiškiais. 

 – Akvarelės plenero Užventis‘ART darbų parodos „Venta dailininkų kūryboje“ 

parodos atidarymas  

– Renginys, skirtas 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Užvenčio valsčiaus 

Vyties kryžiaus kavalieriams atminti.  

– Renginys, skirtas muziejaus įkūrėjo V. Rimkaus 90 – osioms gimimo metinėms.  

 

8. Renginiai Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 

Gedulo ir vilties dienos  minėjimas ,,Šaukėnų krašto genocido ir laisvės kovų aukos” 

                                                                                                                                   

9. Operatyviai pildyti Kelmės krašto muziejaus svetainės www.kelmesmuziejus.lt  

puslapius: naujienos, renginiai, finansinės ataskaitos, viešieji pirkimai  

10. Informacijos skleidimas per  socialinius tinklus Facebook 

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

 

gegužės 17 

liepos 6 

 

visus metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birželis –

rugpjūtis 

 

 

balandis –

rugpjūtis 

 

liepos 12 d.  

 

 

balandis 

 

vasaris 

 

 

birželis 

 

visus metus 

L.Šimkutė 

D.Žalpienė 

 

 

L.Užomeckienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Milašauskienė 

 

 

M.Knyzelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Meškienė 

 

 

D.Žalpienė 

K.Milašauskienė 

B.Radavičienė 

http://www.kelmesmuziejus.lt/


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 

 

 

K.Milašauskienė 

M.Knyzelienė 

 

 

L.Šimkutė 

V.Ostrauskienė 

 

TIKSLAS 5. Muziejaus darbuotojų gebėjimų 

ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas. 

 

    

UŽDAVINIAI : 

5.1. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti 

profesionaliai ir skatinti muziejaus darbuotojus 

kelti kvalifikaciją 

1. Darbuotojų  veiklos  vertinimas už 2018 m. ir skiriamų užduočių 2019 m.  

aptarimas  

2. Sudaryti sąlygas, kiekvienam specialistui kelti kvalifikaciją   Veiklos vertinimo 

išvadose individualiai nurodytomis temomis. 

 

 

sausio mėn.  

Iki metų 

pabaigos  

 

 

D.Žalpienė 

 

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. 

4. Kaupti medžiagą moksliniam archyvui šiomis  temomis: 

Kelmės dvaro  istorija,  

Kelmės krašto dvarai, 

Kelmės miestelio istorija, 

Žymūs Kelmės krašto  žmonės, 

Šaukėnų  krašto  gamtos  ir istorijos paminklai.  

Užvenčio miestelio istorija. 

Užventis senose fotografijose. 

  

Visus 

metus  

L.Šimkutė 

R.Serva ir 

L.Šimkutė 

 

 

L.Šimkutė 

 

 

 

 

A.Meškienė 

M.Knyzelienė 

 

 



Tikslas 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.   

 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. 

1. Per  Užimtumo didinimo   programą per metus įdarbinti 5 žmones, kurie atliktų  

Kelmės dvaro  priežiūros ir tvarkymo darbus. 

2. Etnografinės, istorijos bei antro aukšto  fojė  grindų  remontas. 

3. Bendradarbiavimas su Kelmės r.  savivaldybės administracija  vykdant projektą 

„Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams ir Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams  

4. Priemonių, reikalingų  naujai sutvarkytai  parterinei teritorijai prižiūrėti, įsigijimas 

 

  

Visus 

metus  

 

Antanas 

Trumpulis 

 

 

 

 

 

III. GALIMI  PROGRAMOS VYKDYMO IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Kelmės krašto muziejaus   2019 m. veiklos programos  pagrindinis  finansavimo šaltinis -  Kelmės savivaldybės biudžeto lėšos. 2019 m. Kelmės krašto muziejus iš     

savivaldybės biudžeto (lėšos SB) planuoja gauti  programos ( 3.1.3.2.) „Kelmės krašto muziejaus  ir  filialų  veiklos  finansavimas“ vykdymui  209 tūkst.  Eur, 

muziejaus  pajamų  (SB(S)) planuojama – 10 tūkst. Eur., valstybės biudžeto lėšų (VBL) planuojama gauti 4 tūkst. Eur . JAV ambasados Vilniuje – 13,8 tūkst.  

 

 

 

 

Kelmės krašto muziejaus direktorė                                                                                                                                                               Danutė Žalpienė 

                                                          


