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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir
priimti sprendimai)

Buvo planuota
3

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

Dėl projekto „P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“
vykdymo.
Dėl projekto „Kelmės krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo
priemonių įgyvendinimas“ vykdymo.
Dėl Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų Kelmės dvaro rūmuose ir vartuose
koncepcijos parengimo.

Atsakingas asmuo
Danutė Žalpienė

2014-08-26 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-213 „Dėl
patalpų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Kelmės
krašto muziejui“. Kelmės krašto muziejui perduotos Šaukėnų kraštotyros
muziejaus patalpos, kurios anksčiau buvo Šaukėnų seniūnijos bei Šaukėnų
Kultūros centro balanse.
2014-10-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-305 „Dėl
Kelmės krašto muziejaus teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių eurais
patvirtinimo“.
-

3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos
ir užsienio organizacijomis rengimas
(kokios, kada pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo laikas)
4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos

Pasiektas rezultatas

„P. Višinskio memorialinio
muziejaus stogo

2014 m. buvo baigtas 2012 m. pradėtas vykdyti projektas
„P. Višinskio
memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“, finansuojamas pagal „ Vietos

Projekto vadovė Danutė
Žalpienė

paraiškos, koks gautas finansavimas)

sutvarkymas“,
„Kelmės krašto muziejaus
energijos suvartojimo
sumažinimo priemonių
įgyvendinimas“.
„Kelmės dvaro rūmų ir dvaro
ansamblio vartų vidaus
patalpų restauravimo ir
pritaikymo muziejaus
reikmėms“.
„ Kelmės dvaro parterinės
dalies sutvarkymas ir
pritaikymas turizmo
reikmėms“.
„Mokslinė konferencija
„Kelmei -530“.
„Rankraščių koncervavimas ir
restauravimas“.

plėtros 2008-2014 metų strategiją“ Nr. VPSI-6-08-4, įgyvendinamą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programų krypties „LEADER
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Projekto pradžia – 2012 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2014 m. balandžio 15 d.
Bendra projekto vertė – 138 204 Lt. Paramos lėšos – 103 173 Lt, valstybės
biudžeto – 21 210 Lt, Kelmės r. sav. – 13820 Lt. Pagal Projektą buvo
restauruotas P.Višinskio memorialinio namo-muziejaus stogas. Pastate buvo
įvesta elektra, įrengta elektros instaliacija ir apsauginė-priešgaisrinė
signalizacija. Projekto lėšomis atnaujinta muziejaus ekspozicija: įsigytos
naujos vitrinos ir parengti skaitmeniniai stendai.
Europos lėšomis Kelmės savivaldybės administracijos ir
Kelmės krašto muziejaus vykdytas projektas „Užvenčio muziejaus
restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ paskelbtas
geriausiu 2007-2013 m. Europos Sąjungos projektu turizmo kategorijoje
Šiaulių regione. Įgyvendinus projektą buvo išsaugotas, restauruotas ir
pritaikytas aktyviam naudojimui vertingas medinis kultūros paveldo objektas,
išplėstos kultūrinio turizmo paslaugos, sudarytos tinkamos sąlygos čia
įsikūrusio muziejaus veiklai.
Buvo atliekami paruošiamieji arba pradėti vykdyti vertingo Kelmės
dvaro ansamblio
tvarkymo darbai numatyti pagal Kelmės rajono
savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikį strateginį plėtros planą.
Atlikti paruošiamieji projekto „Kelmės krašto muziejaus
energijos
suvartojimo
sumažinimo priemonių įgyvendinimas“
finansuojamo iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo /LAAIF/
darbai: atlikti rangos darbų viešieji pirkimai, parengtas techninis projektas.
Buvo pradėtas rengti „Kelmės dvaro rūmų ir dvaro
ansamblio vartų vidaus patalpų restauravimo ir pritaikymo muziejaus
reikmėms“ techninis projektas
/.Rengėjai
UAB „Enero“ ir UAB
„Projektavimo ir restauravimo institutas“, Užsakovas Kelmės savivaldybės
administracija /
Kelmės krašto muziejus bendradarbiaudamas su projekto rengėjais parengė :
1. Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų Kelmės dvaro
rūmuose ir vartuose koncepciją;
2. Kelmės dvaro rūmų ir vartų ekspozicijų patalpų išdėstymo
pagal paskirtį planą;
3. Kelmės krašto muziejaus
ekspozicijų, saugyklų,
konferencijų salės ir informacijos centro įrengimo technines specifikacijas.

Projekto vadovė Danutė
Žalpienė, vykdytojai
Rimantas Serva, Aldona
Levickienė

Danutė Žalpienė

Danutė Žalpienė , Rimantas
Serva

Pagal projektą „ Kelmės dvaro
parterinės dalies
sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms“ sutvarkyta Kelmės
dvaro centrinių rūmų prieiga, įrengtas 1000 kv. m. trinkelių grindinys bei
automobilių stovėjimo aikštelė invalidams.
Lietuvos kultūros rėmimo fondo skirtomis lėšomis Kelmės
krašto muziejus 2014 m. vykdė šiuos projektus: „Mokslinė konferencija
„Kelmei
– 530“. (Projekto biudžetas 5 000 Lt) ir
„Rankraščių
koncervavimas ir restauravimas“. (Projekto biudžetas 10 000 Lt). Kelmės
krašto muziejus kartu su Šiaulių universiteto dailės galerija vykdė bendrą
Lietuvos kultūros rėmimo fondo finansuojamą projektą „Užmiršti S.
Romerienės raižiniai“.
Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros
rėmimo programą finansavo šiuos muziejaus projektus: festivalį „Menas
senuosiuose Lietuvos dvaruose 2014“/2000 Lt/ ir šventinį koncertą Kelmės
dvare, skirtą Lietuvos valstybės dienai paminėti. /2000 Lt/
Kelmės krašto muziejus parengė paraišką Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui
Dėl tyrimų ir projekto „Kelmės dvaro sodybos vartų pastato mūro
išorės sienos tinko remontas“ parengimas finansavimo.
Kelmės krašto muziejus parengė paraiškas Lietuvos kultūros
rėmimo ir fondui finansinės paramos skyrimo 2015 m. šiems projektams:
„Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas
inovatyviais
sprendiniais“. /Bendra projekto vertė 58 000 Lt (16 798 Eur) ,„Liaudies meno
eksponatų restauravimas ir konservavimas“. /Bendra projekto vertė 3 500 Lt
(1014 Eur) „Edukacinių užsiėmimų ciklas „Darbelį dirbau , dainavau“,/
Bendra projekto vertė 22 275 Lt (6451 Eur)/

Danutė Žalpienė

Rimantas Serva
Birutė Radavičienė

Danutė Žalpienė

Rimantas Serva
Birutė Radavičienė
Laima Šimkutė
Lina Užomeckienė

5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas

1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių
skaičius, svarstyti klausimai)

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

Pravesti 7 posėdžius.
Svarstytini klausimai:
Eksponatų vertės nustatymas,
vertės tikslinimas. Pagalbinio
fondo eksponatų nurašymas,
eksponatų aprašų tikslinimas,
eksponatų konservavimas ir
restauravimas.
Įsigyti 400 eksponatų .
Bus renkami kultūrą, politinį
gyvenimą atspindintys
spaudiniai, daiktai bei kitos
žmonių dovanotos muziejinės
vertybės.

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, trukmė,
dalyviai)

Pravesti 7 posėdžiai.
Svarstyti klausimai: eksponatų vertės nustatymas, eksponatų įvertintų 1 lito
kaina naujos vertės nustatymas. Eksponatų restauravimas ir konservavimas.
Eksponatų pirkimas.

B. Radavičienė
R. Serva
L. Šimkutė

Įsigyta 933 eksponatai. 889 eksponatai pateko į pagrindinį fondą ir 44
eksponatai į pagalbinį fondą. 922 eksponatai muziejui dovanoti, 12
eksponatų nupirkta. 58 priskirti istorijos rinkiniui, 6 meno rinkiniui, 2
etnografiniam rinkiniui, 742 spaudinių rinkiniui, 5 eksponatai Užvenčio
kraštotyros muziejui, 76 eksponatai Šaukėnų kraštotyros muziejui. Nupirkti
eksponatai:
1. Stalas, ampyro stiliaus XIX a., Prancūzija;
2. Krėslai rokoko stiliaus, XIX a. – XX a. pr. ;
3. Komplektas minkštų baldų, neobaroko stiliaus, XIX a. II p., Švedija;
4. Kėdės, karalienės Viktorijos stiliaus, 1870 – 1890 m., Anglija;
5. Patefonas (gramafonas) „Parlophon“, 1930 – 1940 m., Vokietija;
6. Staliukas kavos, karaliaus Liudviko XVI stiliaus, XX a. pr., Prancūzija;
7. Baldas nešiojamam tualetui. Karalienės Viktorijos epochos, XIX a.,
Anglija;
8. Žvakidės - kandeliabrai, neorokoko stiliaus, XIX a., Prancūzija; 9.
Kėdutė pianino, karalienėsViktorijos stiliaus, 1880 – 1900 m., Anglija;
10. Žvakidė-kandeliabras, neorokoko stiliaus, XIX a., Prancūzija;
11. Audimo staklės;
12. Albumas su gėrimų etiketėmis.
Ekspedicija rinkti medžiagos apie išnykusius Aunuvos, Kybgirio, Mernasties
ir kitus Šaukėnų apylinkės dvarus.
Ekspedicija į Šaukėnų apylinkės kaimus rinkti medžiagos filmams apie
Titvydiškės, Kartoklių, Pašilės (Užvenčio sen.), Kujokų kaimus ir jų
apylinkes (Kuriant trumpametražinį filmuką apie Vilijos Handschin gimines).

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

Išrašyti 29 priėmimo aktai. Įrašyti 933 eksponatai į pirminės apskaitos
knygas.

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

E. Burdulienė

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo
aktų, įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)

Išrašyti 46 priėmimo aktus.
Įrašyti 400 eksponatų į
pirminės apskaitos knygas.

M. Knyzelienė
A. Žalandauskienė A.
Levickienė
2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)

Suinventorinti 900 pagrindinio
fondo eksponatų.

Suinventorinta 1022 pagrindinio fondo ir 44 pagalbinio fondo eksponatų.

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

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)

20
Nurašyti 15 pagalbinio fondo
eksponatų.

-

R. Serva
B. Radavičienė

Patikrinti Šaukėnų
filialo
eksponatų rinkinį 980 vnt.

Patikrintas Šaukėnų filialo eksponatų rinkinys – 1119 vnt . Visi eksponatai
rasti. Kelmės krašto muziejuje patikrintas, numizmatikos, faleristikos ir
bonistikos rinkinys – iš viso 675 vnt. Visi eksponatai rasti.
Konservuotos ir restauruotos 4 liturginės knygos.

B. Radavičienė
L. Šimkutė
A. Levickienė
B. Radavičienė

Patikrinti Šaukėnų
filialo
eksponatų
laikymo
ir
eksponavimo sąlygas.
Peržiūrėti, išvalyti, išvėdinti,
esant reikalui dezinfekuoti
eksponatus, esančius svirno
fonduose ir ekspozicijoje
naujai sudaryti topografinius
žemėlapius.

Visas tekstilės rinkinys, esantis svirno fonduose, išvėdintas, peržiūrėtas,
pasiūti nauji užvalkalai. Sudarytas topografinis žemėlapis. Ekspozicijose,
kuriose yra eksponatai iš tekstilės, buvo pakeistos apsaugos priemonės nuo
kenkėjų. Visos ekspozicijos vitrinos išvalytos.
Spaudinių rinkinio – 650 eksponatų – sudėti į naujus vokus. Užvenčio
kraštotyros muziejui, eksponatų saugojimui, nupirktos naujos metalinės
lentynos.

B.Radavičienė

Planuojama:
pavienių lankytojų – 600,
organizuotų lankytojų – 5000,

Muziejų aplankė 14 550 lankytojų: iš jų 3680 vaikų ir jaunimo, 6800 renginių,
845 pavieniai lankytojai.
Filialuose:

2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių eksponatų
skaičius, tikrinimo rezultatai)
3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų
skaičių),
3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų,
salių kiekį, atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

3.5. Kiti darbai
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus,
tikslines grupes)

Konservuoti ir restauruoti 4
liturgines knygas.

edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius – 3000,
muziejaus renginių lankytojų
skaičius – 5100.

2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada
vyko)

Kalėdiniai
burtai Kelmės
dvaro rūsių
prietemoje.
Indėniški žaidimai.
Kelmės dvaro baudžiavinis
kalėjimas.
Piemenėlių buitis ir žaidimai.
Ekskursija-viktorina
Įdomiausios Kelmės miesto
vietos.
Kelmės
kraštas:
sakmės,
etnografija, tarmė.
Kelmės dvaro istorijos
„Gruževskiai pasakoja apie
dvarą ir jo papročius.
Audimo mokymo užsiėmimai
Užgavėnių vaidinimai
Edukacinės programosekskursijos „Juozui
Liaudanskiui – 110“
pristatymas.
Užvenčio
kraštotyros
muziejuje :
„Užgavėnių kaukė“
“Truputis muilo istorijos...”
Šaukėnų kraštotyros
muziejuje:
„Šaukėnų krašto margučių
margintojų raštai“;
„Švenčių papročiai“.

Šaukėnų kraštotyros muziejuje – 2110;
Žalpių kraštotyros muziejuje – 300;
Užvenčio kraštotyros muziejuje – 1270;
P. Višinskio memorialiniame muziejuje – 200.
Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 3025, įvyko 176 užsiėmimai.
Muziejaus internetinę svetainę aplankė 19 000 lankytojų.
2014 m. Kelmės krašto muziejuje naujai parengtos ir pristatytos šios 3
edukacinės programos:
-2014-05-06 edukacinė programa-ekskursija „Juozas Liaudanskis“ (skirta
kelmiškio akmentašio J. Liaudanskio 110-ųjų gimimo metinių proga; 7-18 m.
amžiaus grupėms);
- „Lipdytinės keramikos paslaptys“ (skirta suaugusiems ir įvairių amžiaus
grupių moksleiviams);
- „Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai“ (skirta suaugusiems
ir įvairių amžiaus grupių moksleiviams).
2014-03-04 Kelmės krašto muziejuje vyko edukacinė programa „Užgavėnių
vaidinimai“ (skirta 7 – 11 m. amžiaus grupėms).
2014-12-09 – 2014-12-23 Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdiniai burtai Kelmės
dvaro rūsių prietemoje“ (skirta 7 – 18 m. amžiaus grupėms).
Visus metus Kelmės krašto muziejuje vyko šie edukaciniai užsiėmimai:
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);
Edukacinis užsiėmimas-ekskursija „Kelmės miesto istorija“ (7 – 18 m.
amžiaus grupėms);
„Dvarininkai pasakoja apie dvarą ir jo papročius“ (7 – 18 m. amžiaus
grupėms);
„Kelmės kraštas: sakmės, etnografija, tarmė“ (7 – 14 m. amžiaus grupėms);
- „Lipdytinės keramikos paslaptys“ (skirta suaugusiems ir įvairių amžiaus
grupių moksleiviams);
- „Tradiciniai liaudies amatai ir jų pritaikymas šiandienai“ (skirta suaugusiems
ir įvairių amžiaus grupių moksleiviams).
Užvenčio kraštotyros muziejuje: „Truputis muilo istorijos...“
(Edukacinė programa vyko visus metus; siūloma ne tik moksleiviams bet ir
suaugusiems. Grupė iki 10 asmenų). 2014-02-24-28 „Užgavėnių kaukė “.

L. Šimkutė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
D.Žalpienė,
L. Užomeckienė
D. Žalpienė, R. Serva
L. Šimkutė
D. Žalpienė, R. Serva
L. Šimkutė
B. Radavičienė
L.Šimkutė
D. Žalpienė
D. Žalpienė, R. Serva
L. Šimkutė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė

Edukaciniai užsiėmimai šeimoms ir moksleiviams.

M. Knyzelienė

Šaukėnų kraštotyros muziejuje: 2014-04-09-11 „Šaukėnų krašto margučių
margintojų raštai“; 2014-04-25 „Švenčių papročiai“.
E. Burdulienė

3. Muziejaus renginiai (nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir vietą)

Viktorina Kelmės rajono
savivaldybės moksleiviams
“Kelmei – 530“.
Atvelykio šventė prie
Kelmės dvaro.
Edukacinės programosekskursijos „Juozui
Liaudanskui – 110“
pristatymas.
Tarptautinis projektas „
Muziejų naktis “.
Mokslinė konferencija
„Kelmei – 530“ .
Atnaujinto Povilo Višinskio
memorialinio namo ir
muziejinės ekspozicijos
pristatymas. Projektas „P.
Višinskio memorialinio
muziejaus stogo sutvarkymas.
LEADER-12-Kelmė-05-001“
Vasaros šventė prie Kelmės
dvaro, skirta Mindaugo
karūnavimo- Valstybės
dienai paminėti.
Restauruotų Kelmės katalikų
bažnyčios rankraščių
pristatymas visuomenei.
Atnaujintos ekspozicijos
„Kelmės miesto istorija“

Kelmės krašto muziejuje vyko šie renginiai, skirti Kelmės 530 metų jubiliejui
paminėti:
2014-03-18 istorijos viktorina rajono moksleiviams „Kelmei – 530“;
2014-05-23 konferencija „Kelmei – 530“ .
2014-02-14 susitikimas su iškilių Lietuvos žmonių V. Pūtvio-Putvinskio ir A.
Žmuidzinavičiaus vaikaičiais.
2014-03-04 Užgavėnės prie Kelmės dvaro svirno „Užgavėnių vaidinimai“.
2014-04-27 buvo švenčiama tradicinė „Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro“.
2014-04-29 asociacijos „Lietuvos motociklininkų klubas“ narių bei kitų
akcijos „Baltasis raištis 2014“ dalyvių apsilankymas muziejuje, susitikimas
su miesto visuomene.
2014-05-06 pristatyta edukacinė programa-ekskursija „Juozui Liaudanskiui –
110“.
2014-05-30 Kelmės meno mokyklos koncertas.
2014-05-16 tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginys „Kelmės dvarų
romantika“.
2014-06-01 Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės įsikūrimo metinių minėjimas ir
koncertas „Sugrįžimai“ – tradicinės liaudies meno šventės II dalies renginys.
2014-06-04 vokalinės muzikos koncertas „Dėl tos dainos“, skirtas D.
Miklovienės darbo su meno kolektyvais 25-mečiui paminėti.
2014-06-05 pristatytas atnaujintas P. Višinskio memorialinis namas ir
muziejinė ekspozicija. (Projektas „P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo
sutvarkymas“ Nr. LEADER-12-KELMĖ-05-001). Pristatymas vyko Žemaitės
literatūrinės premijos įteikimo šventės metu.
2014-06-22 romantinės muzikos popietė „Mergaitė lino spalvos plaukais“.
Organizatorius Všį Tytuvėnų festivalis.
2014-06-27 pristatyta papildyta Kelmės krašto istorijos ekspozicija tema –
„Skaudi vieno paveikslo istorija“. Renginys skirtas 2014 m. Lietuvos muziejų
keliui „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“.

R. Serva
D. Žalpienė
D. Žalpienė
D. Žalpienė, R. Serva, L.
Šimkutė
D. Žalpienė
D. Žalpienė
L. Šimkutė
D. Žalpienė
D. Žalpienė, L.
Užomeckienė, L. Šimkutė
D. Žalpienė

D. Žalpienė
D. Žalpienė

pristatymas.
Užvenčio kraštotyros
muziejuje:
Netradicinė istorijos pamoka –
susitikimas su |Donatu
Morkūnu, Lietuvos
Nepriklausomybės akto
signataru.
Gavėnios susitikimas.
Žurnalistės Vitalijos
Morkūnienės knygos
pristatymas.
Renginys „Užvenčio
fotografai 1896 – 1996 m.
Tarptautinis projektas
„Muziejų naktis“.
Tautodailininkų simpoziumas
„Atviros kalviškosios
ekspozicijos Užventyje
kūrimas.
Adventinis susitikimas
„Atverk širdies duris“.
Šaukėnų kraštotyros
muziejuje:
Vasario 16-osios, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos,
minėjimas.
Šaukėnų seniūnijoje esančių
senkapių kino filme
pristatymas.
Lietuvos nekomercinio kino
festivalis „Šaukėnai – 2014“:
b) trumpametražinis filmas
„Armonika“;
c) filmas „O kryžiaus
nepamiršk, lietuvi!
Šaukėnų seniūnijos
hidrogeologinių šaltinių video
filmo „Svilės šaltiniai“

2014-07-06 šventinis renginys, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dieną. Po oficialiosios dalies ir apdovanojimų
ceremonijos scenoje pasirodė solistė J. Leitaitė.
2014-07- 15-18 Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų,
organizuojamų KKC užsiėmimai.
2014-07-23 tarptautinis etnografinės muzikos festivalis ETNO ISTERIJA.
2014-08-14 Žolinės popietė „Valgomi laukiniai augalai“. (Augalų žinovės
K. Šilinskienės pasakaita; gėrimų ir saldumynų iš vaistinių augalų
skanavimas).
2014-08-15 Kelmės dvaro menėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Kelmės rajono ir Sankt Veit an der Glan (Austrija) savivaldybių.
Kelmės krašto muziejuje buvo vykdomas Šiaulių universiteto Dailės galerijos
projektas „Paskaitos, kūrybinės dirbtuvės „Užmiršti S. Romerienės raižiniai“:
2014-09-17 vieša paskaita „Dailininkė Sofija Dembovskytė-Romerienė“ ;
2014-10-24 Kelmės krašto muziejuje atidaryta Sofijos Romerienės grafikos ir
pastelių paroda „užmiršta – UŽMIRŠTA“.
2014-09-19 Europos paveldo 2014 m. dienų paminėjimas:
(„XX a. pradžios skonis“) atidaryta fotografijos paroda „XX a. pradžios
Kelmės krašto architektūriniai akcentai“ ; vyko konferencija „XX a. pr.
Kelmės krašto miestelių formavimasis: visuomeninės, švietimo, ūkinės
paskirties pastatai“. Renginį užbaigė R. Juzukonio koncertinė programa
„Myliu Tėvynę ir tave“.
2014-09-20 Lietuvos šaulių sąskrydžio, skirto Lietuvos šaulių sąjungos
atkūrimo 25-mečiui paminėti, metu Kelmės krašto muziejuje vyko kultūrinė
programa. Organizatoriai: Lietuvos šaulių sąjungos muziejus.
2014-09-29 Kelmės krašto muziejuje stažavosi Kaišiadorių
kultūros
darbuotojai pagal projektą „ Kultūros darbuotojų stažuotės-praktine patirtimi
paremtas mokymasis bendradarbiaujant“.
2014-10-17 akcija I-ojo solidarumo bėgimo-2014 „Gelbėkit vaikus“.
2014-11-04 Kelmės krašto muziejui iškilmingai perduotas Algirdo Petrulio
paveikslas.
2014-12-28 Kelmės krašto muziejuje vyko Kalėdinis šventinis koncertas
„Džiazuojančios kalėdos“. Organizatoriai: Všį Tytuvėnų festivalis ir Kelmės
krašto muziejus.
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2014-03-20 Šaukėnų kraštotyros muziejaus parengtų filmų „Armonika“ ir „Du
medeliai“ pristatymas netradicinio kino festivalyje „Šaukėnai – 2014“.
2014-06-07 Šaukėnų miestelio ir jo istorijos pristatymas tradiciniame

D. Žalpienė,
R. Serva
D. Žalpienė,

L. Užomeckienė
D. Žalpienė
L.Užomeckienė, L.Šimkutė,
L. Šimkutė

D. Žalpienė, R. Serva,
J. Urbonas,
E. Burdulienė
D. Žalpienė

D. Žalpienė
R. Serva,

D. Žalpienė

pristatymas (operatorius K.
Kairys, scenarijus E.
Burdulienės, įgarsinta S.
Blažienės (tarmiškai).
Išvyka Lietuvos didžiųjų
netekčių vietomis, skirta
Gedulo ir Vilties dienai
paminėti (Lukšiai, Rainiai).
Nekomercinio mėgėjiško kino
retrospektyvos.
LiKA „Sidabrinės gervės
naktys – 2014“ (Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimui).
Akcija: Masinių žudynių
kapavietės tvarkymas
„Padėsiu akmenėlį tarsi
atminimą“ (Juodlės miške
masinių žudynių v.)
Kūrybinių filmų
retrospektyvos „Po
žvaigždėmis“ (naktiniai
seansai)
Šių filmų retrospektyvos
Šaukėnų kaimuose.
Kino filmo apie prof. habil
daktarą, emeritą Albertą
Rosiną pristatymas
Šaukėnuose. Filmo
pristatymas „Šaukėnai –
kraštiečių poezijoje“.
Apie prof. A. Rosiną
atsiminimų knygos
pristatymas.
Mokytojų veteranų popietė.
Filmas apie prof. A. Rosiną
bus rodomas Vilniaus
universitete.
Adventinė popietė.

istorinių „Volkswagen“ automobilių sąskrydyje „Didysis vabalų sąskrydis –
2014“.
2014-07-26 paminėtos ketvirtosios kalbininko, baltisto A. Rosino mirties
metinės,
parodytas šaukėniškės muziejininkės, buvusios kalbininko
mokytojos Elenos Burdulienės ir šiauliečio operatoriaus Ramūno Snarskio
filmas
2014-08-10 susitikimas su bajorais: „Išėję sugrįžta į savo tėviškę“. Filmų
„Sugrįžimas į Žemaitiją Emilijos Jucevičiutės takais“ ir „Beržėnų dvaras“
(Scenarijus E. Burdulienės, operatorius Vencevičius) peržiūra.
2014-09-04 Lenkijos ambasadoriaus Jaroslawo Czubinskio viešnagė
Šaukėnų kraštotyros muziejuje, kurios tikslas susipažinti su Lenkijos
prezidento Br. Komorowskio močiutės gimtine Šaukėnų miesteliu ir
muziejumi. Parodos „Šaukėnų didiko Nalenč Tomo Gorskio pėdsakai
Šaukėnuose“ pristatymas.
2014-09-09 trumpametražinio filmuko: „Žmonių palinkėjimai šaukėniškiams
515 m. jubiliejaus proga“ (operatorius V. Gundajevas) demonstravimas.
2014-12-05 renginys „Žodžio magija“.
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2014-02-13 netradicinė istorijos pamoka – susitikimas su Donatu Morkūnu,
Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataru.
2014-03-11 pilietinė akcija skirta kovo 11 d. Patriotines dainas atliko
Užvenčio kultūros centro vyrų kvartetas. Organizatoriai: Užvenčio kultūros
centras.
2014-04-03 ,,
Stabtelėjimai prie gyvenimo“ – vakaras su šiauliete žurnaliste, rašytoja
Vitalija Morkūniene.
2014-05-29 susitikimas su
literate, žurnalų vaikams redaktore Ilona Bumblauskiene. Organizatoriai:
Užvenčio biblioteka.
2014-07-13 -20 kalvystės pleneras“Atviros
kalviškosios ekspozicijos kūrimas Užventyje“.
2014-09-27 įvyko susitikimas su ,,Vasario-16 signatarų klubo“ nariais.
2014-10-23 vyko renginys ,,Užvenčio krašto fotografai. 1896-1996 m.“
Atidaryta fotografijų paroda „Senasis Užventis“.
2014-11-20 filmo ,,Sugrįžimas į Žemaitiją. Emilijos Jucevičiūtės takais“
peržiūra.
2014-11-26
adventinis susitikimas ,, Žibalinės šviesoje“. Floristė Miglė Plukienė.
2012-12-06 vyko pokalbis su Birute Žemaityte „Gydanti sielas žodžiu, raštu
ir asmeniniu gyvenimu“.
Žalpių kraštotyros muziejuje:

2014-05-16

D. Žalpienė

E. Burdulienė

M. Knyzelienė

Užvenčio kraštotyros
muziejuje:
2014-03-11 d.
Nepriklausomos valstybės
atkūrimo šventė. Patriotines
dainas atliks Užvenčio
kultūros centro vyrų
kvartetas. Organizatoriai:
Užvenčio kultūros centras.
2014-07-13 -20
Tautodailininkų
pleneras“Atviros kalviškosios
ekspozicijos kūrimas
Užventyje“
Renginys „Užvenčio krašto
fotografai. 1896-1996 m.“
4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių)

– minint muziejų dieną, Muziejinė naktis su ,,Intriga“.
2014-06-14 Gedulo ir Vilties dienos minėjimas ,,Skrajojanti viltis“.

A. Žalandauskienė

Planuojama aptarnauti 15
lankytojų.

Fonduose apsilankė 26 lankytojai. Fonduose saugomais etnografiniais
eksponatais domėjosi tautodailininkai.

B. Radavičienė

Užvenčio kraštotyros
muziejuje – ekspozicijos ir
edukacinės programos „Lito
kelias“ koncepcijos
parengimas.

Pradėtas rengti techninis projektas „Kelmės dvaro rūmų ir dvaro ansamblio
vartų vidaus patalpų restauravimo ir pritaikymo muziejaus reikmėms“
/Rengėjai UAB „Enero“ ir UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“,
Užsakovas Kelmės savivaldybės administracija /.
Kelmės krašto muziejus bendradarbiaudamas su projekto rengėjais parengė :
1. „Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų Kelmės dvaro rūmuose ir vartuose
koncepciją;
2. Kelmės dvaro rūmų ir vartų ekspozicijų patalpų išdėstymo pagal paskirtį
planą;
3. Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų , saugyklų , konferencijų salės ir
informacijos centro įrengimo technines specifikacijas.

D. Žalpienė
R.Serva

6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

Užvenčio kraštotyros muziejuje pradėta ruošti ekspozicijos ir edukacinės
programos „Lito kelias“ koncepcija.

M. Knyzelienė
2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas
ir vieta, nurodant filialą)

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta,
laikas)

P. Višinskio memorialinio
muziejaus ekspozicijos
rengimas.

Kultūrinis projektas „Menas
senuosiuose Lietuvos
dvaruose“.
Bendradarbiaujant su VšĮ
„Artkomas“ surengti 9
profesionalaus meno parodas:
E. Karpavičiute (+ kūrybinės
dirbtuvės);
Hanne Juga (Suomija);
Sare (Prancūzija);
Ad Arma (Olandija);
Ingrid Runtic (Kroatija);
Agnė Juškaitė;
Pleneras 2014;
Enrico Lombardi (Italija);
Eva del Fraile (Ispanija).
Remigijaus Venckaus
fotografijų paroda.
Tarptautinis kultūros ir meno
projektas CreArt „Kūrybiškas
miestas“ (Fotografijų paroda).
Tradicinės Kelmės rajono
moksleivių kūrybos darbų
parodos atidarymas.
Fotografijų paroda
„Sugrįžimai“

2014-06-05 Pristatytas restauruotas P. Višinskio memorialinis namas ir
atnaujinta ekspozicija.
2014-06-27 pristatyta papildyta Kelmės krašto istorijos ekspozicija tema –
„Skaudi vieno paveikslo istorija“.

D. Žalpienė

2014-12-20 Atnaujinta „Kelmės dvaro ir Gruževskių šeimos istorijos“
ekspozicija.
2014-03-21 atidaryta tarptautinio kultūros ir meno projekto CreArt
„Kūrybiškas miestas“ fotografijų paroda.
Kelmės krašto muziejuje veikė šios vaizduojamosios dailės festivalio „Menas
senuosiuose Lietuvos dvaruose“ parodos:
2014-04-11 – 05-06 Eglė Karpavičiūtė;
2014-05-09 – 05-31 Hanne Juga (Suomija);
2014-06-06 – 07-08 Sare (Evgenia Sarkisian, Prancūzija);
2014-07-11 – 08-05 Ad Arma (Olandija);
2014-08-08 – 09-02 Ingrid Runtič (Kroatija);
2014-09-05 – 09-30 Agnė Juškaitė;
2014-10-03 – 11-04 Tarptautinio tapybos plenero paroda;
2014-11-07 – 12-09 Enrico Ingenito (Italija);
2014-12-12 – 01-20 Eva del Fraile Fiz (Ispanija).

D.Žalpienė, R.Serva

2014-02-28 atidaryta medijų menininko, menotyrininko Remigijaus Venckaus
fotografijų paroda „Amnezijos filmas“.
2014-05-09 atidaryta tradicinė Kelmės rajono moksleivių kūrybos darbų
paroda.
2014-07-16 Kelmės dvaro vartų salėje atidaryta dviejų kelmiškių
tautodailininkų Birutės Kmitaitės ir Valdo Bandzos darbų paroda.
2014-09-19 Europos paveldo 2014 m. dienų („XX a. pradžios skonis“) metu
Kelmės krašto muziejuje atidaryta fotografijos paroda „XX a. pradžios
Kelmės krašto architektūriniai akcentai“ (nuotraukų autorius V. Lukonas).
2014-10-11 atidaryta fotografų-kraštiečių fotografijų paroda, skirta Kelmės
miesto 530 metų jubiliejui paminėti.
2014-10-24 atidaryta Sofijos Romerienės grafikos ir pastelių paroda „užmiršta
– UŽMIRŠTA“ (Šiaulių universiteto Dailės galerijos projektas).
2014-11-14 atidaryta fotomeninko Romualdo Vaitkaus fotografijų paroda.
2014-12-10 atidaryta rankų darbo kalėdinių dovanėlių paroda „Be Kūčių

J. Urbonas

B.Radavičienė, R.Serva

J. Urbonas

J. Urbonas, R. Serva

J. Urbonas

J. Urbonas
J. Urbonas

J. Urbonas
J. Urbonas

(Kraštiečių fotografų paroda,
skirta Kelmės 530 metų
jubiliejui paminėti ).

nekišk nagučių“.

J. Urbonas

Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2014-04-10 atidaryta sakralinio meno paroda.
2014-04-14 atidaryta velykinių margučių paroda.
2014-04-30 atidaryta kraštiečių knygų paroda „Jie garsino Šaukėnus“.
2014-05-07 atidaryta senos spaudos, maldaknygių paroda.
2014-09-04 atidaryta paroda „Šaukėnų didiko Nalenč Tomo Gorskio pėdsakai
Šaukėnuose“.
2014-09-04 atidaryta paroda „Senieji Šaukėnai“.

L. Užomeckienė

Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2014-02-03 atidaryta Šiaulių dailės mokyklos mokytojų darbų paroda
„Epochos dvasia: atgimę ir nykstantys Kelmės krašto dvarai“.
2014-03-04 atidaryta Užgavėnių kaukių paroda.
2014-04-01 atidaryta Vitalijos Morkūnienės fotografijos paroda „Paberžės
giedantys daiktai“.
2014-08-12 atidaryta Šiaulių dailės mokyklos mokytojų tapybos darbų paroda
„Kelmės krašto spalvos. Nykstančių kaimų takais“.
2014-10-23 atidaryta fotografijų paroda „Senasis Užventis“.
Dailininkės Sofijos Dembovskytės
grafikos darbų
paroda
universiteto dailės galerijoje ir Kuršėnų Meno mokykloje.

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)
5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Virtuali

paroda

„Lietuvos

muziejų lobiai“

Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“

Šiaulių

E. Burdulienė

M. Knyzelienė

B.Radavičienė

B. Radavičienė

www.muziejai.lt./lobiai/index.html.

www.muziejai.lt./lobiai/index.
html.
6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

7. Kiti darbai

Kražių M. K. Sarbievijaus
kultūros centro muziejui
paskolinti 220 vnt.
Kurtuvėnų regioninio parko
muziejui – 5 eksponatus.

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejui paskolinti 220
eksponatų,
Kurtuvėnų regioninio parko muziejui – 5 eksponatai.

B. Radavičienė

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba
(autorius, pavadinimas, apimtis
2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas,
leidinys)

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

Visus metus rengtos reklaminės skrajutės apie Kelmės krašto muziejuje
vykstančius renginius ir parodas.
Visus metus rengtos reklaminės skrajutės apie Užvenčio kraštotyros muziejuje
vykstančius renginius ir parodas.

Parengti 10 publikacijų

Burdulienė E. Išnykęs Eisbės kaimas. // Bičiulis. - 2014, sausio 18.
Burdulienė E. Duburiškės dvaras. // Bičiulis. - 2014, vasario 1.
Šimkutė L. Kelmės dvare – R. Venckaus „Amnezijos filmas“: Kelmės krašto
muziejuje atidaryta medijų menininko, menotyrininko Remigijaus Venckaus
fotografijų paroda „Amnezijos filmas“. /Bičiulis. - 2014, kovo 5.
Burdulienė E. Išnykęs Aunuvėnų dvaras. // Bičiulis. - 2014, kovo 19.
Burdulienė E. Kibgirės dvaras: Iš ciklo „Šaukėnų seniūnijos išnykę dvarai“. //
Bičiulis. - 2014, balandžio 12
Šimkutė L. Kelmės krašto muziejuje – E. Karpavičiūtės paroda. // Bičiulis. 2014, balandžio 19.
Šimkutė L. Suomių dailininkės paroda: Kelmės krašto muziejuje
vaizduojamosios dailės festivalis – projektas „Menas senuosiuose Lietuvos
dvaruose“ pristato suomių dailininkės Hanne Juga tapybą. // Bičiulis. - 2014,
gegužės 21.
Burdulienė E. Pelėdkojų kaimas, kuriame beliko trys sodybos...: Iš atminties
archyvų. // Bičiulis. - 2014, birželio 18.
Burdulienė E. Iš nykstančio Kujokų kaimo – ir apie gerumą...: Iš atminties
archyvų. // Bičiulis. - 2014, birželio 28.
Šimkutė L. Kelmės dvare – A. Juškaitės paroda: Kelmės krašto muziejuje

D. Žalpienė, J. Urbonas
M. Knyzelienė

atidaryta Agnės Juškaitės tapybos darbų paroda (Projektas „Menas
senuosiuose Lietuvos dvaruose“). // Bičiulis. - 2014, rugsėjo 13.
Šimkutė L. 1940 m. Kelmėje likviduotas pinigų padirbimo fabrikas. //
Bičiulis. - 2014, spalio 11.
Šimkutė L. Tarptautinio tapybos plenero paroda: Kelmės krašto muziejuje –
tarptautinio tapybos plenero paroda, kuri pratęsia vaizduojamosios dailės
festivalio „Menas senuosiuose dvaruose“ ciklą. // Bičiulis. - 2015, spalio 10.
Knyzelienė M. Fotografijų paroda „Senasis Užventis“ – duoklė istorinei
atminčiai: Užvenčio kraštotyros muziejuje atidaryta fotografijų paroda. //
Kelmės kraštas. - 2014, spalio 25
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
1896 – 1996 m.
5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Nuolat renkama: Kelmės dvaro istorija, Kelmės krašto dvarai, Kelmės
miestelio istorija.

L. Šimkutė

Nuolat renkama: Šaukėnų krašto gamtos ir istorijos paminklai.

E. Burdulienė

Nuolat renkama: Užvenčio miestelio istorija. Surinkta medžiaga: Užventis
senose fotografijose 1896 – 1996 m. Tęstinis projektas.

M. Knyzelienė

Šimkutė L. 1940 m. Kelmėje likviduotas pinigų padirbimo fabrikas. //
Bičiulis. - 2014, spalio 11.
Burdulienė E. Išnykęs Eisbės kaimas. // Bičiulis. - 2014, sausio 18.
Burdulienė E. Duburiškės dvaras. // Bičiulis. - 2014, vasario 1.
Burdulienė E. Išnykęs Aunuvėnų dvaras. // Bičiulis. - 2014, kovo 19.
Burdulienė E. Kibgirės dvaras: Iš ciklo „Šaukėnų seniūnijos išnykę dvarai“. //
Bičiulis. - 2014, balandžio 12
Burdulienė E. Iš nykstančio Kujokų kaimo – ir apie gerumą...: Iš atminties
archyvų. // Bičiulis. - 2014, birželio 28.

Burdulienė E. (Pranešimas) „Kino gamybos klausimais“, „Kaip kurti filmą?“
Burdulienė E. ( Knyga) „Elenos Burdulienės sukurtų filmų katalogas.

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas)

Mokslinė konferencija
„Kelmei – 530“

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose
(autorius, pavadinimas, vieta)

9. Kiti darbai
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų
į muziejaus duomenų bazę įrašų apie
eksponatus bei skaitmeninių vaizdų
skaičių)

3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius

D. Žalpienė

R.Serva

Laima Šimkutė „Dailininkė Sofija Dembovskytė-Romerienė“, Kelmė.

Danutė Žalpienė „Kelmės krašto muziejaus veikla, vykdant Europos paramos
projektus“, Kelmė.
Rimantas Serva „Kelmės krašto muziejaus edukacinė veikla“, Kelmė.
Rimantas Serva „Mūriniai pastatai Kelmėje“, Kelmė.

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

Vykdoma priėmimo aktų ir GEK knygos kompiuterinė apskaita, lygiagrečiai
vedant ir eksponatų rašytinę apskaitą. Įvesta į muziejaus kompiuterinę
duomenų bazę 933 įrašų apie pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus.
2014 m. gruodžio mėnesį
EPSON Perfetion V600.

2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė,
amžius, rūšis, tema, kt.)

Burdulienė E. (Scenarijus) „Žemaitijoje nušauta paskutinė meška
Šaukėnuose“
2014-05-23 Kelmės krašto muziejuje vyko mokslinė konferencija „Kelmei –
530“.
2014-09-19 mokslinė konferencija „XX a. pr. Kelmės krašto miestelių
formavimasis: visuomeninės, švietimo, ūkinės paskirties pastatai“.

Pirmiausia bus skaitmeninami
eksponatai, publikuoti
kataloguose ,,Kelmės krašto
muziejaus liaudies meno
rinkinys '' ir ,,Kelmės krašto
muziejaus istorijos rinkinys“.
50

eksponatų skaitmeninimui nupirktas

B. Radavičienė

skeneris

Suskaitmeninti šie eksponatai :
prezidento Aleksandro Stulginskio (1885-1969) skrynia;
1863 m. sukilimo vėliava – vienintelė išlikusi Lietuvoje;
paskutiniųjų Kelmės dvaro valdytojų Gruževskių nuotrauka;
skulptūra ,,Pieta“iš koplystulpio, pastatyto pirmajai raudonojo teroro aukai
Steponui Lydeikai, Kelmės valsčiuje.
4

B. Radavičienė

B. Radavičienė

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.)

Fondų saugotoja ir
muziejininkai dalyvaus
mokymuose, kurie bus
vykdomi Šiaulių ,,Aušros ''
muziejuje įrengtoje LM ISC
LIMIS skaitmeninimo
mokymo klasėje.

2014-11-19 “Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės
plėtojant Lietuvoje turizmą ir didinant muziejų lankytojų skaičių”, Vilnius.

B. Radavičienė

4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų
bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas
darbo grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų,
jo rinkinius ir renginius (nurodyti parengtų
informacinių pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
buvo organizuotos specialios reklamos
kampanijos ir jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

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

Parengta 60 informacinių pranešimų spaudai apie muziejų, jo rinkinius bei
renginius.

„Menas senuosiuose
Lietuvos dvaruose“
„Muziejų naktis“

Projektams „ Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ ir „Muziejų naktis“.

J. Urbonas, R. Serva

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

Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai suteikta informacija apie Kelmės I.
Mero aikštę ir jos skulptūras.
Kelmės PK – apie 1940 m. Kelmės nuovados viršininką.
Trims užsieniečiams žydams ( iš Izraelio, Anglijos ir kt.) – apie žydus,
gyvenusius Kelmėje bei Šaukėnuose.
Dviems Vilniuje bei Luokėje gyvenantiems asmenims – apie jų gimines
gyvenusius Šaukėnų krašte.

L. Šimkutė

Teikti metodinę paramą
Kelmės rajono žinybiniams
muziejams ir privačių
kolekcijų savininkams.

Teikta konsultacija dėl I. Viržinto muziejaus eksponatų išsaugojimo.

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

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų
darbuotojų skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose
Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

Priimti praktikai Šiaulių
universiteto ir Vytauto
Didžiojo universiteto
studentus.

Buvo priimti praktikai du Šiaulių valstybinės kolegijos studentai.

Pradėjo dirbti etnografas /0,5 etato/
2014-02-05 VŠĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras.
„VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir
telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui”.
2014-03-20 Šiauliai. Šiaulių „Aušros”muziejaus edukacinė veikla
LMA švietimo sekcijos seminaras.

A. Trumpulis
D. Žalpienė
M. Knyzelienė
R. Serva

2014-03-28 16-ji Vydūno tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija,
Klaipėdos universitetas.

M. Knyzelienė

2014-09-02 Lietuvos muziejų asociacija. „Muziejų ir mokyklų
bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybės”, Šiauliai.

D. Žalpienė.

2014-09-24. UAB „Mentoringas” Euro įvedimas Lietuvoje ir kiti aktualūs
pakeitimai”.

M. Pranckus

2014-10-03 Lietuvos muziejų asociacija. „Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje:
strateginės plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame
kontekste”, Palanga.

D. Žalpienė

2014-10-30 Lietuvos muziejų asociacija. „Muziejus – mokykla –
moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinės partnerystės
tinklas”, Šiauliai.

D. Žalpienė

2014-11-19 Lietuvos kultūros taryba. Konferencija “Kultūros paveldo
skaitmeninio turinio panaudojimo galimybės plėtojant Lietuvoje turizmą ir
didinant muziejų lankytojų skaičių” Vilnius.
2014-11-21 Lietuvos muziejų asociacija. Muziejų edukacinė programa
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo” parodoje „Mokykla be sienų”.

B. Radavičienė
D. Žalpienė
R. Serva

2014-10-17 Lietuvos Dailės ugdytojų draugija. Konferencija – seminaras
„Vaizdinio mąstymo strategijų taikymo, ugdant mokinių kūrybiškumą,
galimybės ir patirtys”.

M. Knyzelienė
L. Užomeckienė

2014-12-01 Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centras.
Seminaras „Tekstilės technologijų panaudojimas, ugdant mokinių
kūrybiškumą”.
L. Užomeckienė
3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės išlaidos)

Kelmės krašto muziejaus 2012
ir
2013
metų
bylų
sutvarkymas
saugojimui
archyve.
Vykdyto projekto „P.
Višinskio memorialinio
muziejaus stogo sutvarkymas
“ bylų sutvarkymas
saugojimui archyve.

Atlikti pastatų žaibolaidžių
varžų patikrinimą.
Atlikti priešgaisrinės
signalizacijos techninę
priežiūrą.
Įsigyti trūkstamas
priešgaisrinės saugos
priemones.
Atlikti smulkų centrinių

Sutvarkytos Kelmės krašto muziejaus 2012 metų ir 2013 metų bylos
saugojimui archyve. / 2013 metų byla sutvarkyta nepilnai/.
Sutvarkytos vykdyto projekto „P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo
sutvarkymas “ bylos saugojimui archyve.
Sutvarkytas ilgalaikių ir trumpalaikių bylų archyvas.
Parengtas ir patvirtintas Kelmės krašto muziejaus 2015- tiems metams
dokumentacijos planas.
Buvo renkama medžiaga
moksliniam archyvui temomis : „Gruževskių
dvaras”,
„ Kelmės rajono dvarai”, „Įžymūs Kelmės krašto žmonės”,
„Kelmės miesto istorija”, „Kelmės rajono istorija”.
Buvo renkama medžiagą iš spaudinių apie Kelmės rajono savivaldybės
politinį, ekonominį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą 2014 m.

A. Levickienė
A. Levickienė
A. Levickienė
A. Levickienė
L. Šimkutė
L. Šimkutė

Pagal 2014 m. Viešųjų darbų programą per metus buvo įdarbinta 8 žmonės
(5 moterys ir 3 vyrai), kurie atliko Kelmės dvaro priežiūros ir tvarkymo
darbus.
Atliktas Kelmės dvaro rūmų mūro sienos išorės (18 kv.m.) ir vidaus (5 kv. m)
remonto darbai už 34,3 tūkst. Lt; išorės sienos remontas; smulkus Kelmės
dvaro rūmų pirmo aukšto grindų remontas: nušlifuotos ir nulakuotos salės
(110 kv.m.) ir dviejų prieškambarių (28 kv.m) parketinės grindys ( už 5,2
tūkst. Lt).

A. Trumpulis

rūmų vidaus patalpų
remontą.

Atliktas pastatų žaibolaidžių varžų patikrinimas.
Atlikta priešgaisrinės signalizacijos techninė apžiūra. Įsigytos trūkstamos
priešgaisrinės saugos priemonės.
Atliktas P.Višinskio memorialinio muziejaus vidaus patalpų remontas –
papidomi darbai, neįėję į projekto „P. Višinskio memorialinio muziejaus
stogo sutvarkymas“ vykdymą.

3. Kitų padalinių darbai
Direktorė
(Vadovo pareigos)
2015-01-26

___________________________
(parašas)

Danutė Žalpienė
(vardas, pavardė)

