PATVIRTINTA
Kelmės krašto muziejaus direktoriaus
2022 m. kovo 1 d.
Įsakymu Nr. ĮV-7
KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 2022 -ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Tikslo,
Uždavinio,
uždavinių, priemonės
kodas
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įstaigos veiksmo pavadinimas
kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
Kelmės krašto muziejaus Strateginio veiklos plano programos pavadinimas
01-01 programa
Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas

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.

01-01-02

Muziejaus
rinkinių
saugojimas
ir apskaita

1. Eksponatų inventorinimas

2. Patikrinti KKM meno rinkinio eksponatus
3. Restauruoti archeologinius metalo radinius, rastus Kelmės dvaro
teritorijoje
5. Sutvarkyti Meno rinkinio eksponatus

Įvykdymo
terminas

Muziejaus rinkiniai L. Šimkutė
IV ketv.
papildyti 700 vnt. A. Meškienė
eksponatų
R. Serva
K. Milašauskienė,
M. BalvočiūtėKnyzelienė
Suinventorinta
R. Serva
IV ketv.
eksponatų 700 vnt. M. BalvočiūtėKnyzelienė,
L. Šimkutė
K. Milašauskienė
Patikrintas meno
B. Radavičienė
rinkinys 1006 vnt.
Restauruoti 22
B. Radavičienė
eksponatai
Sutvarkytas
B. Radavičienė
muziejaus fondo

Asigna
vimai,
tūkst.
eurų

01-01-02

Muziejinių
vertybių
skaitmenini
mas

1. Įvesti į muziejaus kompiuterinę duomenų bazę eksponatus

2. Suskaitmeninti 300 eksponatų

3. Suskaitmenintus eksponatus pateikti į VEPIS ir Europeana

4. Parengti skaitmeninių vaizdų

01-01-03

Ekspozicijų Ekspozicijų atnaujinimas:
atnaujinimas
ir parodų
rengimas
Ekspozicijos „Kelmės dvaro istorija“ atnaujinimas įsigytais

meno rinkinys 1006
vnt.
Į muziejaus
B. Radavičienė
IV ketv.
kompiuterinę
duomenų bazę
įvesti 700 vnt.
Suskaitmeninta
R. Serva
350 vnt.
M. BalvočiūtėKnyzelienė,
K. Milašauskienė,
B. Radavičienė
Pateikta į VEPIS ir B. Radavičienė
Europeaną 60 vnt.
Parengta
B.Radavičienė,
skaitmeninių vaizdų R.Serva,
430 vnt.
K.Milašauskienė

Laima Šimkutė

III ketv.

naujais eksponatais

Atnaujinta 1
ekspozicija

Bendradarbiaujant su kitais muziejais ( Šiaulių „Aušros“, Lietuvos
teatro, muzikos ir kino bei kitais ) papildyti Kelmės krašto
muziejaus archeologinę, Vl. Putvinskio, Kelmės dvaro istorijos
ekspozicijas;

Pasiskolintų
eksponatų
ekspozicijoms
skaičius 80 vnt.

Birutė
Radavičienė

visus
metus

Kelmės krašto muziejaus ekspozicijose eksponuoti muziejines
vertybes

2250 vnt.

Birutė
Radavičienė

visus
metus

Parodos :

Centriniame
muziejuje surengta
20 parodų

per
visus
metus

Ievos Skauronės tapybos darbų paroda „Nežinau kodėl“, skirta
Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti

Kristina
Milašauskienė

I ketv.

Archyvinių fotografijų paroda „Lietuvos valstybingumo
įsitvirtinimo ženklai“. Skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti.

Rimantas Serva

I ketv.

Lietuvių tapytojo Zigmo Petravičiaus (g. 1862 m. Ganyprovos k.,
Kelmės r.) kūrybos darbų paroda, skirta dailininko 160 metų
jubiliejui paminėti.
Parodoje – dailininko paveikslai iš įvairių Lietuvos muziejų
archyvų.

Laima Šimkutė,
Birutė
Radavičienė

III ketv.

Fotografijų paroda „Žymiausi Kelmės sporto pasiekimai per 30
Nepriklausomybės metų“. Skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti
Astos Baltijos Petrauskaitės-Nagel skulptūrų paroda

Rimantas Serva

I ketv.

L.Užomeckienė

IV ketv.

Jono Levickio
drožtų, medinių Užgavėnių kaukių paroda

Laima Šimkutė

I ketv.

Spaudinių paroda „XX a. 8-9 dešimtmečių pogrindžio spauda“
Skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metų paminėjimui

Kristina
Milašauskienė

II ketv.

Dailininkės Birutės Kuicienės tapybos darbų paroda „Rojus“

Lina
Užomeckienė

II ketv.

,,Aukso vainiko" laimėtojo Vyto Jaugėlos (Plungė) medžio
drožinių paroda

Lina
Užomeckienė

I ketv.

01-01-03

Edukacinės
veiklos
vykdymas

Rankų darbo kalėdinių dovanėlių paroda „Kalėdų belaukiant.
Tvarios mados tendencijos rankų darbo kalėdinių dovanų
kūryboje“

Lina
Užomeckienė

IV ketv.

„Daiktų istorijos“

K. Milašauskienė

II ketv.

Tarptautinė fotografijų paroda „Gyvos žemės mintys“

K. Milašauskienė

III ketv.

Užvenčio kraštotyros muziejuje:
Surengti 2 temines parodas skirtas rašytojoms Šatrijos Raganai ir
Žemaitei
Surengti 1 tautodailės ir 1 profesionalaus meno parodą
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
Fotografijų paroda ,, Prisimenant Šaukėnų krašto dvarus“.
Fotografijų ir spaudinių paroda ,,Putvinskių giminė – Šaukėnų
krašto atmintyje“
A. Meškienės fotografijų paroda.
Marijonos Žalienės dovanotų eksponatų „Trijų kartų istorija“.
Vilijos Jocienės piešinių ant drobės paroda „Knygų viršeliai“
Žalpių kraštotyros muziejuje:
Fotografijų paroda ,,Laiko žingsniai Žalpiuose. Nuo
nepriklausomybės pradžios iki šių dienų“.

Surengtos 4 parodas M. Knyzelienė

II-IV
ketv.

Surengtos 5 parodas A. Meškienė

IV ketv.

surengta 1 paroda

III ketv.

1. Naujai parengti šias edukacines programas:
„Viduramžio laikotarpio dailės dirbiniai“

Parengtos 2 naujų
temų edukacinės
programos

Juostų ir juostelių audimas
vytiniu būdu. (Šaukėnų kraštotyros muziejuje)
2. Vykdyti centriniame muziejuje anksčiau parengtus 28 temų
edukacinius užsiėmimus:
„Kelmės dvaro svirno kaukai“
„1831 m. sukilimo pradžia Kelmės dvare“
„Senoji grafika. Ornamentas“,

Lina
Užomeckienė

III ketv.

Alma Meškienė

Pravestų edukacinių R. Serva
užsiėmimų skaičius L. Užomeckienė
– 114
K. Milašauskienė
L. Šimkutė

I-IV
ketv.

„ 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.

Edukaciniuose
užsiėmimuose
dalyvavusių
dalyvių skaičius –
2600

3. Užvenčio kraštotyros muziejuje anksčiau parengtus 6 temų
edukacinius užsiėmimus:
Audiovizuali šiuolaikinės muzikos instaliacija Šatrijos Raganos
gyvenimo ir kūrybos tema „Toks jausmas lyg važiuočiau namo“
„Nepriklausomybės akto signataras Jonas Smilgevičius ir Užvenčio
dvaras“, grafinė monotipija
„Sename dvare“;
„Nusikalk litą“;
„Pasigamink muilą pats“ ;
„Ventos upely plaukia laivelis“;

Pravestų edukacinių M. Balvočiūtėužsiėmimų skaičius Knyzelienė
– 16

I-IV
ketv.

Edukaciniuose
užsiėmimuose
dalyvavusių
dalyvių skaičius
160

4. Žalpių kraštotyros muziejuje anksčiau parengtus 3 temų edukacinius Pravestų edukacinių A. Žalandauskienė III ketv.
užsiėmimus:
užsiėmimų skaičius
„Pamoka tarpukario pradžios mokykloje“;
– 10,

„Vargonų meistras Jonas Garalevičius;
„Didžiavyrių pėdomis“

5. Šaukėnų kraštotyros muziejuje anksčiau parengtus 3 temų
edukacinius užsiėmimus:
„Batraiščio pynimas“;
,,Grėblys - ne tik šienui grėbti”;
„Velykų papročiai: tradicinis kiaušinių marginimas vašku ir margučių
ridenimas”

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“.

Edukaciniuose
užsiėmimuose
dalyvavusių
dalyvių skaičius –
200
Pravestų edukacinių A. Meškėnienė
užsiėmimų skaičius
10
Edukaciniuose
užsiėmimuose
dalyvavusių
dalyvių skaičius –
120

Pravestų edukacinių L.Užomeckienė
užsiėmimų skaičius
– 90
Edukaciniuose
L.Šimkutė
užsiėmimuose
dalyvavusių
dalyvių skaičius – R.Serva
1800

I-IV
ketv.

II-IV
ketv.

(vyresnių klasių moksleiviams) programos:
„Keramika“.
„Indėnų buitis ir žaidimai“
„Literatūrinis-edukacinis užsiėmimas Sename dvare“

01-01-03

Švietėjiškų Švietėjiški renginiai
renginių
organizavim
as

L.Užomeckienė
R.Serva
M. BalvočiūtėKnyzelienė

Organizuoti 26
renginiai

per
visus
metus

1. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų metų ir jubiliejinių datų
paminėjimo renginiai:
Renginiai , skirti valstybės, Lietuvos valstybės atkūrimo, Vasario

R. Serva

I ketv.

K. Milašauskienė
R. Serva
R. Serva

III ketv.
III ketv.
II ketv.

Renginys skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metų
paminėjimui
Kareiviškių mūšio 75-ųjų metinių paminėjimas

K. Milašauskienė

II ketv.

R. Serva

II ketv.

Partizano, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Vytauto Kybarto
100-ųjų gimimo metinių paminėjimas

R. Serva

II ketv.

2. Tradiciniai muziejaus renginiai:
Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro;

L. Užomeckienė
L. Šimkutė
R. Serva

I ketv.

Koncertų ciklas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“

K. Milašauskienė

III ketv.

Projektas „Lietuvos muziejų kelias 2022 – „Europos ženklai

K. Milašauskienė
L. Užomeckienė

III ketv.

D.Žalpienė,
B.Radavičienė,
K.Milašauskienė

II ketv.

16-ąjai, ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Kovo 11-ąjai
paminėti
Renginys, skirtas Kultūros paveldo dienoms paminėti
Renginys skirtas Europos žydų kultūros dienai paminėti

Pilietiškumo pamoka – viktorina „Antisovietinis pasipriešinimas ir
demokratinių vertybių suvokimas šiandien.“

Lietuvoje: gotika“.
Tarptautinis projektas „Muziejų naktis 2022“,

R.Serva

Teatro ir muzikos šventė, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti

D.Žalpienė
K.Milašauskienė

III ketv.

3. Etninės kultūros renginiai pagal parengtą programą „Lietuvių
kalendorinės šventės“, apimančią visus kalendorinius metus:
L. Šimkutė
L. Užomeckienė
R. Serva
L. Užomeckienė

I ketv.

Edukacinis užsiėmimas „Didžiosios Velykų savaitės ruošos
darbai“

L. Užomeckienė

II ketv.

Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro

L. Šimkutė
R. Serva
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė

II ketv.

Žolinės popietė prie Kelmės dvaro svirno

L. Užomeckienė

III ketv.

Edukacinis užsiėmimas „Ganiavos pabaigtuvės – paskutinė rudens
šventė.“
Rankų darbo kalėdinių dovanėlių paroda „Kalėdų belaukiant.
Tvarios mados tendencijos rankų darbo kalėdinių dovanų
kūryboje“
Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdiniai būrimai Kelmės dvaro rūsių
prietemoje“

L. Užomeckienė

IV ketv.

L. Užomeckienė

IV ketv.

R. Serva
K. Milašauskienė
B. Radavičienė

IV ketv.

Užgavėnių linksmybės prie Kelmės dvaro svirno: kaukių
pasirodymai, blynų kepimas, Morės deginimas.
Edukacinis užsiėmimas „Paukščiai sugrįžta. Sparnuočių motyvas
tautosakoje ir liaudies mene“

Edukacinis užsiėmimas „Ganiavos pradžios tradicijos. Gyvulėlių
globos papročiai Žemaitijoje“

II ketv.

II ketv.

Kiti renginiai:
K. Milašauskienė

II ketv.

Organizuoti 4
renginiai

M. BalvočiūtėKnyzelienė

Visus
metus

5. Šaukėnų kraštotyros muziejaus renginiai:
Fotografijos parodų pristatymo renginiai

Organizuoti 4
renginiai

A. Meškienienė

III ketv.

6. Žalpių kraštotyros muziejaus renginiai:
Atminimo lentos, skirtos kunigui Juozapui Razmantui atidengimo ant
Žalpių Šv. Benedikto bažnyčios sienos iškilmių renginys

Organizuotas 1
renginys

A.Žalandauskienė IV ketv.

Paslaugos:
1. Parengti virtualias parodas:
„Kaltiniai kryžiai ir saulutės. Šiuolaikinės meninės kalvystės kūrinių
kolekcija“ ;
„ Kelmės dvaro sodybos archeologiniai radiniai“
„Įdomiausi Šaukėnų kraštotyros muziejaus eksponatai“ ir kt.

4 virtualios
parodos;

Parodos „Daiktų istorijos“ pristatymas. Bendras KKM ir Kelmės
Trečiojo Amžiaus universiteto (TAU) renginys
4. Užvenčio kraštotyros muziejaus renginiai:

2022 m. liepos mėn. Paminėti rašytojos Šatrijos Raganos 145ąsias gimimo metines ir apysakos „Sename dvare“ jubiliejų – 100metį nuo kūrinio pirmojo leidimo.
2022 m. rugsėjo mėn. Paminėti signataro J. Smilgevičiaus 80 –
ąsias mirties metines.

01-01-04

Paslaugų
lankytojams
plėtra,
muziejaus
veiklos
viešinimas,
tarpsektorini
s,
bendradarbia
vimas

2. Virtualios viktorinos apie pogrindžio spaudą sovietmečio
laikotarpiu parengimas muziejaus svetainėje www.kelmesmuziejus.lt
3. Kultūros paso programai pateikti naują edukacinį užsiėmimą
„Kelmės dvaro svirno kaukai“

Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1 virtuali viktorina

III ketv.
M. BalvočiūtėKnyzelienė,
B. Radavičienė
A. Meškienė
R. Serva
K. Milašauskienė

1 naujas edukacinis
užsiėmimas
L. Šimkutė
Kultūros paso
programai
D.Žalpienė

III ketv.

III ketv.

1. Bendradarbiavimas skaitmeninimo veikloje dalyvavimas Lietuvos
dailės muziejaus LIMIS centro skaitmeninimo projekte: ,,Muziejininkų,
dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“,
2. Bendri renginiai ir priemonės su Lietuvos šaulių sąjungos Vl.
Putvinskio klubu, Laiptų galerija, Kelmės Mažuoju teatru, Aukštelkės
socialiniais globos namais, Kelmės švietimo pagalbos centru, Kelmės
rajono istorikų metodiniu būreliu, Kelmės, Užvenčio, Šaukėnų,
Pakražančio kultūros centrais ,
3. Bendros parodos su Vytauto Didžiojo karo, Lietuvos nacionaliniu
dailės, Šiaulių „Aušros“ ir Mažeikių muziejais
Rinkodara:
1. Atlikti lankytojų pasitenkinimo virtualiomis muziejaus paslaugomis
tyrimą
2. Atlikti koncertų ciklo „Muzikinės popietės Kelmes dvare“ ir kt.
reklaminę kompaniją
1. Parengti 5 projektus dėl finansinės paramos iš Lietuvos Kultūros
rėmimo programos

01-01-04

Projektų
rengimas
siekiant
gauti
finansavimą
muziejinei
veiklai

01-01-04

Muziejaus
Muziejaus specialistų dalyvavimas seminaruose, konferencijose,
darbuotojų susipažinimas su kitų muziejų parengtomis naujomis ekspozicijomis ir
gebėjimų
kt.
ugdymas bei
kvalifikacijo
s kėlimas

01-01-05

Muziejaus
pastatų
priežiūra

1. Atlikti muziejaus pastatų einamojo remonto darbus pagal
poreikį

20 bendrų
priemonių ir
renginių

Visus
metus

K. Milašauskienė

IV ketv.

R .Serva
L. Šimkutė,
B. Radavičienė,
K. Milašauskienė
M. BalvočiūtėKnyzelienė

IV ketv.

R. Serva
L. Šimkutė,
B. Radavičienė,
L. Užomeckienė
K. Milašauskienė
M. BalvočiūtėKnyzelienė
A. Trumpulis

I ketv.IV ketv.

1 tyrimas
3 reklaminės
kompanijos
Muziejaus
projektinio
finansavimo
paieškos paraiškų
rezultatyvumas
(patenkintų
paraiškų dalis nuo
visų pateiktų
(procentais) 50
proc.
Kvalifikaciją
tobulinusių
muziejaus
darbuotojų skaičius
9

Tvarkingai
prižiūrimi
muziejaus 6
pastatai, viso 2844

visus
metus

2. Nuolat prižiūrėti muziejaus pastatų būklę, bei jų priešgaisrinę
apsaugą.
3. Prijungti pagrindinio pastato, rūsio, garažo (tualetų) esamą
nuotėkų kanalizaciją į centralizuotus miesto tinklus.
4.Vykdyti Kelmės dvaro parko parterinės dalies priežiūros
darbus.

kv. m ploto, ir
dvaro parko
teritorijos parterinė
dalis.

Asignavimų šaltiniai:
Kelmės r. savivaldybės biudžeto lėšos
Biudžetinių įstaigų pajamos
Lėšos gautos iš kitų biudžetinių įstaigų už suteiktas paslaugas
Kultūros rėmimo programos lėšos

Kelmės krašto muziejaus direktorė

231
10,6
6
20

Danutė Žalpienė

