KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas finansavimas)

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

1. Baigtas 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. Techninio projekto
parengimas buvo labai svarbus ieškant finansavimo rūmų vidaus patalpų
sutvarkymui iš europinių fondų.
2. Kelmės dvaro rūmuose įrengtas geoterminis šildymas, kuris sudarė
geresnes sąlygas muziejaus veiklos organizavimui ir eksponatų saugojimui.
Projektas „Kelmės krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo
priemonių įgyvendinimas“, projekto biudžetas 135096 Eur. Finansavimas iš
LAAIF-123281Eur.
3. Įvykdžius projektą „Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas
inovatyviais sprendiniais“ buvo atnaujinta muziejaus Kelmės istorijos
ekspozicija. Bendra projekto vertė 13 200 Eur. Projektą finansavo Lietuvos
kultūros rėmimo fondas 11 000 Eur.Kelmės rajono savivaldybė 1000 Eur
/Kelmės rajono kultūros ir sporto programa /, Kelmės krašto muziejus 1 200
Eur
4. Įvykdžius projektą „Liaudies meno eksponatų restauravimas ir
konservavimas“ restauruotos penkios liaudies meno skulptūrėlės. Bendra
projekto vertė 1 000 Eur. Projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas
796 Eur. Kelmės krašto muziejus 204 Eur.

Projekto vadovė Danutė
Žalpienė,
finansininkas Marius
Pranckus

Projekto vadovas
Rimantas Serva.

Projekto vadovė Birutė
Radavičienė

5. Projektas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2015“
Projektą finansavo Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 500 Eur.
6. Projektas „Istorinis spektaklis Kosto Ostrausko „Čičinskas“ Kelmės dvare ,
skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti“
Projektą finansavo Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 200 Eur.
Rimantas Serva
Kelmės krašto muziejus parengė finansavimui
lėšomis 2016 m. šiuos projektus :

Kultūros rėmimo fondo

1. Edukacinis projektas „Svirno durys atsidarė“.
2. Inovatyvus ekspozicijos atnaujinimas: „Istorinis Kelmės dvaro vaidmuo
1831 metų sukilime“.
3. Informacinis leidinys „Kelmės krašto dvarų likimai“.

Rimantas Serva

5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti klausimai)

Pravesti 7 posėdžiai. Svarstyta :
eksponatų vertės nustatymas, eksponatų, buvusių įvertintų 1 lito kaina, naujos
vertės nustatymas. Eksponatų restauravimas ir konservavimas. Eksponatų
pirkimas.
Įsigyta 463 eksponatai. 459 eksponatai pateko į pagrindinį fondą ir 4
eksponatai į pagalbinį fondą. 459 eksponatai muziejui dovanoti, 4 eksponatai
nupirkti. 107 priskirti istorijos rinkiniui, 5 etnografiniam rinkiniui,170
spaudinių rinkiniui, 177 eksponatai Užvenčio kraštotyros muziejui. Užvenčio
muziejui padovanotas kraštotyrininko K. Kučinsko asmeninis archyvas – 110
vnt., tautodailininkas V. Jarutis dovanojo juvelyrinių dirbinių kolekciją – 67
vnt. Kelmės krašto muziejui padovanoti vertingi Kazio Mackevičiaus daiktai,
11 vnt. Iš Vitos Voverienės asmeninės kolekcijos nupirktos 3 XVIII a. vid.
rokoko stiliaus svetainės baldų komplekto kėdė,s už 1548 Eur Iš Kelmės
krašto dailininko
A. Pacevičiaus nupirktas
paveikslas ,,Peizažas su
tvenkiniu“, už 110 Eur.
Buvo tęsiamos kraštotyrinės ekspedicijos filmuojant išnykusius Šaukėnų
seniūnijos dvarus ir kaimus.

Birutė Radavičienė

2015-07-10–2015-09-23 šaukėnų kraštotyros muziejus kartu su kitomis vietos
kultūros įstaigomis vykdė akcija - masinių žudynių kapavietės tvarkymą
„Padėsiu akmenėlį tarsi atminimą Juodlės miške.“

E. Burdulienė

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas skaičius)

Išrašyti 31 priėmimo aktai. Įrašyti 463 eksponatai į pirminės apskaitos knygas

Birutė Radavičienė

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)
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),

479

Birutė Radavičienė

Patikrinta nuotraukų rinkinio 693 vnt. eksponatai. Visos nuotraukos rastos.

Birutė Radavičienė

Konservuotos ir restauruotos 5 medinės skulptūrėlės.

Birutė Radavičienė

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

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)
1.4. Kiti darbai

Birutė Radavičienė

E. Burdulienė

2. Eksponatų apskaita

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)

Kelmės dvaro rūmuose buvo įdiegtas geoterminis šildymas. Vykdant projektą
beveik visos ekspozicijos buvo išardytos o vėliau , įrengus šildymą, atkurtos,
eksponatai gražinti į buvusias vietas. Perkraustymo darbai atlikti ir fondų
saugyklose.
Visi eksponatai ekspozicinėse vitrinose nuvalyti. Ekspozicijose, kuriose yra
eksponatų iš tekstilės pakeistos apsaugos priemonės nuo kenkėjų. Užvenčio
kraštotyros muziejaus fonduose esantys spaudiniai perkelti į saugojimo
spintas, didesnio gabarito eksponatai į naujas metalinės lentynas. Šaukėnų
kraštotyros muziejaus fondams nupirktos lentynos.

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

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

Kelmės krašto muziejų aplankė – 10700 lankytojų iš jų edukacinių
užsiėmimų dalyvių skaičius – 2750
Lankytojų skaičius mažesnis negu praėjusiais metais nes Kelmės dvaro
rūmuose 4 mėnesius vyko geoterminio šildymo įrengimo darbai ekspozicijos
buvo išardytos , lankytojai galėjo patekti tik į svirno ir vartų ekspozicijas.
2015 m. Kelmės krašto muziejuje naujai parengtos ir pristatytos šios
edukacinės programos:
- 2015-02-10 Kelmės krašto muziejuje mažieji kelmiškiai iš „Ąžuoliuko“
lopšelio-darželio mokėsi pinti trispalves vytines juosteles artėjančio Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos jubiliejaus proga
- 2015-03-17 Kelmės dvaro rūmų rūsiuose vyko edukacinis užsiėmimas
„Pasitikime sugrįžtančius paukščius lipdydami molines švilpynes“ (skirta 7 –
11 m. amžiaus grupėms)
- 2015-04-23 Kelmės dvaro svirne vyko edukacinė programa „Jurginės –
piemenavimo pradžia“ (skirta įvairių amžiaus grupių moksleiviams)
- 2015-10-01, 08, 15, 22 vyko edukaciniai užsiėmimai rankdarbių mėgėjoms
„Akys baisininkės, rankos darbininkės“ (skirta suaugusiems).
2015-04-02 Kražių gimnazijoje surengtoje meninėje kūrybinėje, pažintinėje,
kultūrinėje, praktinėje veikloje „Kūrybinės dirbtuvės“, skirtoje Velykinei
mugei, Kelmės krašto muziejaus etnografė L. Užomeckienė dalijosi lipdymo
iš molio savitumais (skirta 7 – 11 m. amžiaus grupėms).
2015 m. Kelmės krašto muziejuje buvo tęsiamos šios edukacinės programos:
2015-02-17 „Užgavėnių vaidinimai“ (skirta 7 – 11 m. amžiaus grupėms).
2015-12-14 – 12-23 „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);

Birutė Radavičienė

L. Užomeckienė

L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė

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

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).
Edukacinė programa-ekskursija „Juozas Liaudanskis“ (skirta kelmiškiui
akmentašiui, 7 – 18 m. amžiaus grupėms);
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
- Truputis muilo istorijos...“
- „Užgavėnių kaukė “.
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2015-03-09 – 14 Edukacinė savaitė jaunimui „Mūsų krašto margučiai“.

M. Knyzelienė

2015-06-15 Edukaciniai renginiai jaunimui „Švenčių papročiai“

E. Burdulienė

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

Kelmės krašto muziejuje vyko kino projektas „Kinas atvažiuoja pas Jus“.
Organizatoriai Pieno bendrovė Vilkyškių pieninė ir Všį „Kino pavasaris“
dovanojo nemokamus kino seansus – populiariausius 2014–1015 m. „Kino
pavasario“ filmus, susitikimus su kino ekspertais:
2015-06-11 „Atrandant Gastoną“ - Rež. J.P. Perez (Peru);
2015-07-02 „Mamytė“ - Rež. X. Dolan (Kanada. Prancūzija);
2015-07-23 „Glorija“ - Rež. S. Lelio (Čilė. Ispanija);
2015-08-13 „Amžinai stilingos“ - Rež L. Plioplytė (Jungtinės Valstijos);
2015-09-03 „Neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ - Rež. J. P. Jeunet
(Prancūzija. Australija. Kanada).
2015-02-17 prie Kelmės dvaro svirno Užgavėnių linksmybės: kaukių paroda ir
pasirodymai, blynų kepimas, Morės deginimas.
2015-03-09 istorinių žinių konkursas Kelmės rajono savivaldybės mokyklų
moksleiviams „Lietuvos Nepriklausomybei – 25“.
2015-04-10 pristatyta knyga „Ora et labora. Palendriai“. Dalyvavo Palendrių

R.Serva
D. Žalpienė

L. Užomeckienė

vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius, fotomenininkas Eugenijus
Barzdžius.
2015-04-12 tradicinė „Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro“.
2015-04-29 Vytauto Pikturnos garbingo 85-ojo jubiliejaus proga V. Pikturnos
atsiminimų vakaras „ Mūsų miestelio istorija“. Koncertavo KKC vokalinis
ansamblis „Sidabrinė gija“ ir senjorų vokalinis ansamblis „Artimi“.
2015-05-15 tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ 2015 renginys „Svirna
dures atsidara“.
2015-05-18 pilietiškumo pamoka rajono mokyklų moksleiviams „Virtuko
mūšiui – 70“ paminėta partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės diena.
2015-05-30 Kelmės krašto muziejuje vyko tradicinės liaudies meno šventės II
dalies renginys.
2015-05-31 Kelmės dvaro rūmų salėje vyko koncertas „Būk pašlovintas,
žmogau“ iš ciklo XVI – XIX amžiaus Lietuvos dvarų muzikos sąsajos su
Europos šalimis“. XVII – XIX amžių kompozitorių kūrinius atliko kamerinis
ansamblis „ARS VIVO“. Meno vadovas S. Vaičiulionis.
2015-06-06 Kelmės miesto ir jo istorijos pristatymas tradiciniame prie Kelmės
dvaro vykusiame VW vabalų klubo automobilių – tarptautinės šventės dalyvių
„Didysis Vabalų sąskrydis“ pasirodyme.
2015-06-17 Kelmės dvaro svirne vyko Kelmės rajono pasakotojų šventėkonkursas „Žodis žodį gena“.
2015-07-06 šventinis
renginys minint Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dieną. Po oficialiosios dalies ir apdovanojimų
ceremonijos suvaidinta Kelmės mažojo teatro K. Ostrausko fantasmagorija
„Čičinskas“ (Rež. A. Armonas).
2015-07-15–17 Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų,
organizuojamų KKC užsiėmimai.
2015-08-15 Kelmės dvaro rūsių salėje vyko spektaklio premjera „Nora" (pagal
H.Ibseno pjesę „Lėlių namai"). Sceninės adaptacijos autorė ir režisierė - Birutė
Mar. Aktoriai: M. Capas, V. Anužis, A. Kazanavičius, B. Mar, S.
Mikalauskaitė (XII tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis).
2015-08-20 Kelmės dvaro svirno antrajame aukšte vyko tarptautinio muzikos
festivalio „Palendriai 2015“ koncertas „Elektroniniai virpesiai“. Atlikėjas
Rafal Luc (akordeonas, Lenkija). Programoje C. Duchnowski, M. Moc, P.
Hendrich, S. Kupczak.
2015-09-18 Kelmės dvaro svirne atidarytos 2015-ųjų metų Europos paveldo
dienos „Paveldėkime savo ateitį“. Pristatyta Kelmės krašto muziejaus
eksponatų paroda „Vertingi žmonių buities daiktai“. Vilniaus dailės
akademijos Telšių fakulteto atstovai parengė pranešimus – „Kultūros paveldo
išsaugojimas ir atgaivinimas – naujos galimybės Žemaitijoje. Taikomųjų
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras Telšiuose.“ (Pranešėjas
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas, Centro tyrėjas R. Banys);
„Baldų restauravimo ypatumai ir įdomybės.“ (Pranešėjas Centro restauratorius

D. Žalpienė
R. Serva
L. Užomeckienė
D. Žalpienė
D. Žalpienė

R. Serva
D. Žalpienė
D. Žalpienė
R. Serva

D. Žalpienė
D. Žalpienė

L. Užomeckienė
D. Žalpienė

D. Žalpienė

R. Serva,

Dovydas Ušinskas).
2015-12-11 –
Kelmės krašto muziejus paminėjo savo veiklos 25 metų
jubiliejų atidarydamas naują modernią ekspoziciją
„Kelmės istorijos
fragmentai“,
2015-12-27 kalėdinis šventinis koncertas
„Džiazuojančios Kalėdos“.
Organizatoriai: Všį Tytuvėnų festivalis ir Kelmės krašto muziejus.

R. Serva
D. Žalpienė

Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2015-02-13 Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
Juodlėje. Rengėjai: Šaukėnų k. c., muziejus, bendruomenė.
2015-04-20 Lietuvos nekomercinio kino trumpametražinių filmų festivaliskonkursas „Žemaičių kinas“. Rengėjai: Šaukėnų k. c., Šaukėnų kraštotyros
muziejus, Šiaulių kino meno klubas, Šaukėnų seniūnija, Kelmės r.
savivaldybė.
2015-05-15 Šaukėnų kraštotyros muziejaus vadovės E. Burdulienės
etnografinių vaizdo filmų „O kryžiaus nepamiršk, lietuvi“ ir „Šaukėnų
senkapiai“ pristatymas. Rengėjai: Šaukėnų kraštotyros muziejus, Šiaulių kino
meno klubas, Šaukėnų k. c.
2015-06-30–2015-09-30 Nekomercinio mėgėjiško kino retrospektyvos.
Rengėjai: Šaukėnų k. c., kraštotyros muziejus, Šiaulių kino meno klubas.
2015-07-05 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai
skirtas renginys „Sidabrinės gervės naktys – 2015“ Šaukėnų seniūnijoje.
Rengėjai: Šaukėnų k. c., kraštotyros muziejus, Šaukėnų seniūnija.

E. Burdulienė

Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2015-02-13 Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomyės Akto signataro Jono
Smilgevičiaus 145 gimimo metinių paminėjimas.
2015-03-05 ,,Praeitis žvelgia pro mūsų langą: kraštotyrininko Klemenso
Kučinsko dovana Užvenčiui“.
2015-03-10 protų mūšis. Tema: Nepriklausoma Lietuvos valstybė.
Organizatoriai: Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija.
2015-03-30 trumpametražinio vaidybinio filmo „Knygnešys“ peržiūra.
Organizatoriai: Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija.
2015-05-15 Muziejų naktis – Orientacinės varžybos (Istoriniai Užvenčio
objektai)
2015-06-12 fotografijos diena Užventyje, skirta 140-osioms Povilo Višinskio
gimimo metinėms.
2015-07 14 pokalbis su rašytoja Birute Žemaityte "Gydanti sielas žodžiu, raštu
ir asmeniniu gyvenimu".
2015-11- 17 netradicinė istorijos pamoka ,,Užvenčio kraštas".
2015-12-03 karo metų poezija. Organizatoriai: Užvenčio Šatrijos Raganos

M. Knyzelienė

gimnazija.
2015-12-09 susitikimas su Vita Morkūniene, knygos "Obuolėtas –
įsižiūrėjimai iš arti" autore.
Žalpių kraštotyros muziejuje:
2015-03-12
popietė „Šviesos ir žinių nešėjas“, skirta Steigiamojo Seimo nario K. Ralio
130-osioms gimimo metinėms.

4. Muziejaus interneto svetainės plėtra
(kas ir kaip buvo atnaujinta)

Reguliariai atnaujinamą Kelmės krašto muziejaus svetainė
www.kelmesmuziejus.lt

5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir
skaičių)
6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS

Fonduose apsilankė 12 lankytojų. Fonduose saugomais etnografiniais
eksponatais domėjosi tautodailininkai, studentai.

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų
bei koncepcijų rengimas (pavadinimai,
trumpas apibūdinimas)

1. Kelmės krašto muziejus bendradarbiaudamas su techninio projekto
„Kelmės dvaro rūmų ir dvaro ansamblio vartų vidaus patalpų restauravimas
ir pritaikymas muziejaus reikmėms“ rengėjais derino, rengė :
Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų Kelmės dvaro rūmuose ir vartuose
koncepcijas;
Kelmės dvaro rūmų ir vartų ekspozicijų patalpų išdėstymo pagal paskirtį
planus;
Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų, saugyklų, konferencijų salės ir
informacijos centro įrengimo technines specifikacijas.
2. Buvo parengta ekspozicijos „Kelmės istorijos fragmentai“ koncepcija.

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

Projektas „Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas inovatyviais
sprendiniais“

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Kelmės krašto muziejuje veikė šios vaizduojamosios dailės festivalio „Menas
senuosiuose Lietuvos dvaruose“ parodos:
2015-04-03 – 05-03 Andrius Miežis (Lietuva);
2015-05-03 – 06-08 Jūratė Mitalienė (Lietuva);
2015-06-12 – 07-14 Hans Keuls (Olandija);
2015-07-17 – 08-08 Andrew Gadd (Didžioji Britanija);
2015-09-15 – 10-14 Kūrybinės stovyklos-plenero paroda;
2015-10-16 – 11-12 Virgis Ruseckas (Lietuva);
2015-11-13 – 12-09 Giedra Purlytė (Lietuva);
2015-12-11 – 01-20 Agnija Germane (Latvija).
2015-01-24 Kelmės krašto muziejuje atidarytos dvi žurnalisto, fotomenininko,

A. Žalandauskienė
D.Žalpienė
B.Radavičienė

D.Žalpienė
R.Serva

R. Serva

J. Urbonas, R. Serva

žinomo radijo diktoriaus ir renginių vedėjo Juozo Šalkausko fotografijų
parodos: „Mūzų pavilioti. Poezijos pavasariai“ ir „Sakūrų paunksmės“.
2015-02-12 atidaryta paroda „ Sofija Dembovskytė-Romerienė ir Kelmės
dvaras“, skirta dailininkės 120 metų jubiliejui paminėti.
2015-02-27 atidaryta paroda, skirta Tarptautinei civilinės saugos dienai
paminėti.
2015-03-11 pristatyta nuotraukų, dokumentų ir spaudinių paroda „Kovo 11osios Nepriklausomybės akto signatarą Antaną Račą prisimenant...“ ir
atidaryta Lietuvos dailės muziejaus kilnojamosios stendinės paroda „XIX a. II
p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės
elitas ir jo aplinka“.
2015-05-04 Kelmės dvaro svirne atidaryta Kelmės ir Raseinių rajonų
technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda.
2015-05-15 surengta Muziejų naktis 2015: „Svirna dures atsidara“, kurios
metu pristatytos tautodailės parodos: Sigito Jagmino drožyba, Julijos
Daniliauskienės karpiniai (vartuose); Birutės Peldūnaitės audiniai (svirne);
Kelmės rajono moksleivių kūrybos darbai (svirne).
2015-05-27 atidarytos dvi Jono Strazdausko fotografijų parodos: „Atodangos“
ir „ Žemaitijos rūkai“.
2015-08-07 Kelmės dvaro sodybos vartuose atidaryta paroda „Senoji
keramika“ (kurioje pristatyti XIX a. pab. XX a pr. nežinomų liaudies meistrų
keramikos dirbiniai bei juodosios keramikos meistro Romano Užemecko
darbai) ir edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos paslaptys“. Renginyje
dalyvavo R. Užemecko žmona Kornelija Užemeckienė. Projektas 2015 m.
Lietuvos muziejų kelias „Liaudies meno grožis“.
2015-09-18 Kelmės dvaro svirne atidarytos 2015-ųjų metų Europos paveldo
dienos „Paveldėkime savo ateitį“. Pristatyta Kelmės krašto muziejaus
eksponatų paroda „Vertingi žmonių buities daiktai“.
2015-12-04 Kelmės dvaro rūmų salėje surengta Lietuvos spaudos fotografų
klubo organizuojamo konkurso „Lietuvos spaudos fotografija 2015“ finalinių
darbų paroda.
2015-12-16 atidaryta rankų darbo kalėdinių dovanėlių paroda „Be Kūčių
nekišk nagučių“.

J. Urbonas

Šaukėnų kraštotyros muziejuje:

L. Užomeckienė

J. Urbonas
J. Urbonas
J. Urbonas

J. Urbonas

L.Užomeckienė

J. Urbonas
L. Užomeckienė

D.Žalpienė , B.Radavičienė
L. Užomeckienė

2015-03-10–2015-08-15 kraštiečių foto darbų paroda „Sustabdytos akimirkos“
2015-04-30–2015-05-31 senovinių rankdarbių paroda „Darbščiosios rankos“
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2015-03-05 pristatyta paroda iš Klemenso Kučinsko kraštotyrinio palikimo
„Praeitis žvelgia pro mūsų langą..."
2015-07-16 „Menininkų pleneras Užventyje" baigiamoji akvarelės darbų

E. Burdulienė

paroda.
2015-08-18 „Delmonas - Mažosios Lietuvos moterų tautinio rūbo aksesuaras".
2015-08-27 tautodailininko, „Aukso vainiko" laureato Kazimiero Martinaičio
skulptūrų paroda.
2015-09-03 atidaryta Romo Linionio fotografijų paroda iš serijos „Sugrįžimai į
praėjusį laiką – Tėviškės prisiminimai“.
2015-12-12 fotografijos paroda, skirta šio muziejaus 50-ties metų įkūrimo
jubiliejui paminėti.

4. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)
5. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių ir
kiek eksponatų paskolinta)
6. Kiti darbai
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“
www.muziejai.lt./lobiai/index.html.
http://www.europeana.eu/
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejui paskolinti 220
eksponatų
Kurtuvėnų regioninio parko muziejui – 5 eksponatai.

M. Knyzelienė

B.Radavičienė

Burdulienė E., Lopeta V. Kaip gydėsi mūsų senoliai. // Padubysio kronika“. 2015 1(4).
Burdulienė E. Išnykęs Padumblupio dvaras: Iš atminties archyvų. // Bičiulis. 2015, vasario 28.
Šimkutė L. Povilo Višinskio sukakčiai. // Bičiulis. - 2015, birželio 6.
Burdulienė E. Išnykęs Pašvagrių (Plausgailių) dvaras. // Bičiulis. - 2015, spalio
7.
Burdulienė E. Išnykęs Getupio kaimas. // Bičiulis. - 2015, lapkričio 7.
Šimkutė L. Muziejuje – A. Purlytės tapyba. // Bičiulis. - 2015, lapkričio 21.
Knyzelienė M. Muziejus Užventyje gyvuoja jau pusę amžiaus. // Kelmės
kraštas. - 2015, gruodžio19.

2. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Burdulienė E., Lopeta V. Kaip gydėsi mūsų senoliai. // Padubysio kronika“. 2015 1(4).

3. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius, pavadinimas,
vieta)

Rimantas Serva: „Kelmė 1915-1920 m.“ S. Šilingo 130-ojo gimimo jubiliejaus
paminėjimas, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka;
„Rezistencinė kova Kelmės krašte“, renginys skirtas partizanų pagerbimo,
kariuomenės ir visuomenės dienai, Kelmės krašto muziejus;

Rimantas Serva

„Kelmės ugniagesių istorija“, renginys tarptautinei civilinės saugos dienai
paminėti, Kelmės krašto muziejus;
„Kelmė I-ojo pasaulinio karo metais“, VšĮ „Karo paveldo institutas“
organizuotame renginyje, pranešimas rusų kalba, Kelmės krašto muziejuje.
2015-10-01 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kelmės r. savivaldybės
suaugusiųjų mokymo centru dėl bendradarbiavimo vykdant trečiojo amžiaus
universiteto studijuojančių švietimą ir mokymą. Skaitytos trys paskaitos
kraštotyros tema.
Danutė Žalpienė,
Rimantas Serva
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)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė, fizinė
būklė, amžius, rūšis, tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius
3.3. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)
5. Kiti darbai

Vykdoma priėmimo aktų ir GEK knygos kompiuterinė apskaita, lygiagrečiai
vedant ir eksponatų rašytinę apskaitą. Įvesta į muziejaus kompiuterinę
duomenų bazę 463 įrašų apie pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus ir
836 skaitmeninių vaizdų
2015 m. gruodžio mėnesį eksponatų skaitmeninimui nupirktas skeneris,
kompiuteris ir duomenų saugojimui 4 mobilūs kietieji diskai.

Birutė Radavičienė

Buvo suskaitmeninti eksponatai publikuoti kataloge ,,Kelmės krašto
muziejaus liaudies meno rinkinys '' tai šešios medinės skulptūrėlės, šeši
keramikos dirbiniai ir keturiolika medžio dirbinių ( kultuvės, prieverpstės,
kaukės)
28
2015-11-11 „Kompiuterinė muziejinių vertybių apskaita ir praktinis
muziejinių vertybių skaitmeninimas“ Šiaulių ,,Aušros “ muziejus

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

5 informaciniai pranešimai spaudai

D.Žalpienė

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

D.Žalpienė

Kelmės krašto muziejaus veikla pradėta reklamuoti „Facebook“ tinklalapyje

D.Žalpienė

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
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)

Teiktos konsultacijos Vilniaus universiteto studentams Nerijui Petruliui,
Gretai Balabonaitei, Jovitai Žeimytei
Dalyvavimas seminaruose:
Verslumas ir etika muziejų vadyboje, Palanga;
Dvaro paslaugų marketingas, Lenkija;
Muziejinių vertybių skaitmeninio procesų integravimas į praktinę muziejinę
veiklą, Šiauliai;
Muziejaus švietimas bendruomenei, Raseiniai;
Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų veikloje, Vilnius;
Muziejus – mokykla – moksleivis, Vilnius, Klaipėda;
Lietuvos kultūros tarybos paraiškų rengimo klaidos: praktiniai patarimai,
Kelmė;
Tekstų rengimas, Kelmė;
Lietuvos tarybos narių, nepriklausomos valstybės – Lietuvos Respublikos –
kūrėjų sukaktys 2015 m., Vilnius;

D. Žalpienė
D. Žalpienė
R. Serva, B. Radavičienė, L.
Šimkutė, M. Knyzelienė
R. Serva, M. Knyzelienė
D. Žalpienė, R. Serva,
B.Radavičienė
L. Šimkutė, M. Knyzelienė
R. Serva, M. Knyzelienė
L. Šimkutė, M. Knyzelienė
L. Šimkutė, R. Serva, B.
Radavičienė,
L. Šimkutė, A. Levickienė, L.
Užomeckienė
M. Knyzelienė

Vaistiniai augalai, Vilnius;
L. Užomeckienė
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės
ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės, Šiauliai;
Civilinės saugos mokymo kursai, Nemenčinė;
Biudžetinių įstaigų atskaitomybė. Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkiniai, jų sudarymas, tikrinimas, teikimas, Šiauliai.

R. Serva, L. Šimkutė, B.
Radavičienė,
M. Knyzelienė

A. Trumpulis
M. Pranckus
3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA

Mero padėkos raštais Kelmės krašto muziejaus 25 metų veiklos proga
apdovanoti muziejaus direktorė Danutė Žalpienė ir muziejininkas Rimantas
Serva.

1. Archyvo ir bibliotekos darbas

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

Direktorė
(Vadovo pareigos)
2016-02-03
(Užpildymo data)

Toliau rinktos svarbiausios publikacijos, turinčios išliekamąją vertę iš Kelmės
r. bei Šiaulių krašto laikraščių (13 temų: Kelmės r. įžymūs žmonės; Kelmės r.
dvarai; Gruževskių dvaras; Kelmės miesto istorija; Kelmės r. istorija;
Valstybinių švenčių paminėjimas Kelmės r.; Kelmės r. mokyklos; Kelmės r.
politinis gyvenimas; Kelmės r. ekonominis gyvenimas; Kelmės r. kultūrinis
gyvenimas; Kelmės r. ž. ū. Vystymasis. Kaimų bendruomenės; Kelmės r.
tautodailininkai, liaudies meistrai; Kelmės r. bažnyčios).
Mokslinio archyvo 6 temų bibliografijos už 2015 m. įkeltos į elektronines
laikmenas.
Mokslinio archyvo 4 temų bibliografijos už 2002-2014 m. įkelto į elektronines
laikmenas.
Bibliotekoje pradėta dovanotų knygų apskaita.
Atliktas dvaro rūmų parketinių grindų 135 kv. m atnaujinimas, perdažytos
renginių salės sienos. Atliktas dvaro rūmų žaibolaidžio remontas, įrengtas
ekspozicijos „Kelmės istorijos fragmentai“ apšvietimas , atlikti elektros
intaliacijos remonto darbai dvaro rūsių patalpoje. Atliktas pastatų žaibolaidžių
varžų patikrinimas. Atlikta priešgaisrinės signalizacijos techninė apžiūra.
Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros pagrindinėse ekspozicinėse salėse.
Įrengtas informacinis stendas lankytojams ir turistams Kelmės dvaro rūmų
teritorijoje.
Įsigytos priemonės edukacinėms programos
“Užgavėnių linksmybės” ir
“Indėnų žaidimai”.

___________________________
(parašas)

Laima Šimkutė

Antanas Trumpulis

Danutė Žalpienė
(vardas, pavardė)

