KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

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

Pasiektas rezultatas
Įvykdyti projektai:
1. Projektas - mokslinė konferencija "Kelias į Lietuvos nepriklausomybę Žemaitijoje: priešistorė,
kovos, savivaldos formavimasis"
Bendra projekto vertė 2200 Eur. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba – 1800 Eur., Kelmės
rajono savivaldybė – 400 Eur.
Projekto vadovė Laima Šimkutė.
2. Projektas ,,Dokumentų restauravimas ir konservavimas“
Bendra projekto vertė 1250 Eur, Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba – 1000 Eur, Kelmės
rajono savivaldybė – 250 Eur. Projekto vadovė Birutė Radavičienė.
3. Projektas ,,Lietuvos šimtmetis - Lietuvos muziejų eksponatuose"
Šiame projekte Kelmės krašto muziejus dalyvavo partnerio teisėmis. Projekto organizatorius –
Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.
Buvo suskaitmeninta ir pateikta 200 muziejaus eksponatų LIMIS, Europos kultūros paveldo
portalui "Europeana" www.europeana.eu ir nacionaliniam kultūros paveldo portalui ,,ePaveldas“
www.epaveldas.lt LIMIS portale paviešinta muziejaus virtuali paroda - "Kelmės krašto šauliai".
Projekto vadovė Birutė Radavičienė.
Parengti projektai Lietuvos kultūros rėmimo fondui dėl dalinio finansavimo 2018 m. :
- Interaktyvus žemėlapis „Nepriklausomybės kovos Šiaurės Vakarų Lietuvoje“. 12000 Eur
- Senosios muzikos popietės Kelmės barokiniame dvare. 3600 Eur.
- Edukacinis užsiėmimas „Kūrybinė molio terapija“. 2500 Eur.
- Edukacinės programos „Senojo svirno paslaptys“ parengimas ir pristatymas. 3000 Eur
- Edukacinė programa „Vasario 16-osios akto signataras Jonas Smilgevičius moksleivio
akimis“ 3000 Eur.
Buvo vykdoma Finansavimo paieška dėl Kelmės dvaro rūmų vartų išorės sienų remonto:
- Parengtas „Kelmės dvaro sodybos (u.k. 193) vartų pastato (u.k. 22383) Dvaro g.15, Kelmėje
tvarkybos darbų (remonto) projektas“. Projekto vadovas Vaidas Grinčelaitis.
- Kelmės krašto muziejus ieškojo partnerių iš Rusijos federacijos Kaliningrado srities bendro

Atsakingas asmuo
D.Žalpienė

projekto vykdymui 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos
Federacijos bendradarbiavimo per sieną programoje. Pagal 3-ąjį programos tikslą: vietos kultūros
skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas. Dalyvauta 2017-09-21 šios programos atidarymo
konferencijoje Svietlogorske.
Bendradarbiavimas su projekto rengėjais dėl Kelmės dvaro parko sutvarkymo projekto rengimo.
Bendradarbiavimas su investicinio projekto „ Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengėjais.
Bendradarbiavimas su JAV ambasada Lietuvoje dėl Amerikos indėnų ekspozicijos atnaujinimo

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)

1469
Pravesta 11 posėdžių. Svarstyti klausimai:
- vertės nustatymas naujai gautiems eksponatams,
- eksponatų pervertinimas (buvusių įvertintų simboline1 lito (0,29 Eur)
verte)
- eksponatų restauravimas ir konservavimas.
- naujų eksponatų pirkimas rinkinių ir ekspozicijų papildymui.
Per ataskaitinius metus muziejus įsigijo 1469 eksponatus. 430 eksponatų pateko į pagrindinį
fondą ir 1039 į pagalbinį fondą. Muziejus 1448 eksponatus gavo nemokomai, 21 eksponatą
muziejus nupirko. Į etnografinį rinkinį pateko 10 eksponatų, į nuotraukų rinkinį – 73, į meno
rinkinį – 6, į istorijos rinkinį – 39, į spaudinių rinkinį – 286 ir į Užvenčio kraštotyros muziejų –
18 eksponatų.
Dvaro ekspozicijos papildymui nupirkta :
Paveikslas Sofijos Romerienės ,,Žydų gatvė Kelmėje“ – 568,40 Eur
Dvi damų piniginės – 79 Eur ir 29 Eur
Dvi porcelianinės skulptūrėlės – 33 Eur ir 11,40 Eur
Dešimt firmos J. Fraget XIX a. pab. stalo peilių – 100 Eur
Sukilimo prieš carinę Rusiją ekspozicijos atnaujinimui buvo nupirkta :
Kulkų liejimo forma XIX a.vid. – 290 Eur
Tiglis špižinis – 120 Eur
Kardas – karabelė XVIII a.– XIX a. – 750 Eur
Brošiūra ,,Lenkai, lietuviai ir rusai švenčia Prancūzijoje“ prancūzų kalba 1832 m. - 50 Eur
Meno rinkinys pasipildė dviem kelmiškės dailininkės I. Sabaitienės paveikslais – ,,Gėlės“ – 250
Eur ir ,,Kelmės peizažas“ – 50 Eur
Istorijos rinkinį papildė K. Mackevičiaus asmeniniai daiktai – XX a.pr. veidrodis, keturios kėdės,
sriubinė.

B. Radavičienė
R. Serva
L. Šimkutė

B. Radavičienė

V. Dudėnas padovanojo muziejui tarpukario Lietuvos keturis medalius, ženkliukų ir karininko
diržo sagtį.
Muziejui buvo perduoti ir du 1863 m. sukilimo rėmimo kvitai.
1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)

Buvo tęsiamos kraštotyrinės ekspedicijos, renkant medžiagą apie išnykusius Šaukėnų seniūnijos
kaimus: Žutautų (išvykos į: Žutautų kaimą; Šiaulius; Lykšilį); Vainiškės (išvykos: į Vainiškės
kaimą; pas A. Vaitkų; pas J. Turskytę-Dajotienę; pas K. Lileikienę; pas R. Adomaitį); Puikiškės
(išvykos: į Puikiškės kaimą; į Gaugarių kaimą; pas Linkienę; pas Barzinskienę; į Puikiškės k.
esantį Varnalėšio ar Varnapelkio piliakalnį ir į Aleknų sodyboje esantį 200 m. senumo namą);
Kartoklių (išvyka į Kartoklių k., kur palaidoti vokiečių karininkai).

E. Burdulienė

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

Išrašyti 27 priėmimo aktai. Į pirminės apskaitos knygas įrašyti 1469 eksponatai.

L. Šimkutė,
B. Radavičienė
M. Knyzelienė

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
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),
3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas

Suinventorinta 411 eksponatų – 394 pagrindinio fondo ir 17 pagalbinio fondo.

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

2. Eksponatų apskaita

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

73
Patikrinta spaudinių rinkinio 1458 vnt. knygos. Visos knygos rastos.

B. Radavičienė
R. Serva

Konservuoti ir restauruoti 8 dokumentai ir 5 fotografijos

B. Radavičienė

Pagerintos eksponatų saugojimo sąlygos spaudinių fonde F 1. Fonduose atlikti remonto darbai –
atnaujinta elektros instaliacija, perdažytos sienos, grindys. Seni mediniai stelažai, pakeisti
metaliniais, kurie visiškai atitinka archyvo baldams keliamus reikalavimus. Papildomai įrengtos
lentynos knygų saugojimui. Visos ekspozicinės vitrinos ir juose esantys eksponatai išvalyti,
išvėdinti. Saugyklose ir ekspozicijose pakeistos apsaugos priemonės nuo kenkėjų.

B. Radavičienė

12 000

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

2017 m. Kelmės krašto muziejuje naujai parengtos ir pristatytos šios edukacinės
programos:
2017-02-15 „Atrask daiktus, menančius Lietuvos valstybės atkūrimo pradžią“ (6-9 klasėms).
2017-06-03 Edukacinė programa-ekskursija Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai (Kelmės
krašto muziejaus padaliniuose P.Višinskio memorialiniame muziejuje ir Užvenčio kraštotyros
muziejuje bei Vlado Putvinskio Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarvietėse, 9-12 klasėms).
2017-11-04 Parengta „Lietuvių kalendorinių švenčių programa“ apimanti visus kalendorinius
metus ir susidedanti iš 9 užsiėmimų.
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2017 kovo mėn. „Ventos upely plaukia laivelis“ (nuo 7 metų).
2017 rugsėjo mėn. Kūrybinis užsiėmimas „Sename dvare“ ( Skaitymai. Monotipija, nuo 17 metų).
Žalpių kraštotyros muziejuje:
2017-10-06 „ Vargonų Meistras Jonas Garalevičius “ (5-8 klasėms).
2017-10-09 „Didžiavyrių pėdomis“(skirtas 1917 m. Vilniaus konferencijos šimtmečiui
paminėti, 9-12 klasėms).
2017 m. Kelmės krašto muziejuje buvo tęsiamos šios edukacinės programos:
„Užgavėnių vaidinimai“.
2017-12-14–22 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);
„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);

R. Serva
L. Šimkutė

M. Knyzelienė
A. Žalandauskienė

L. Užomeckienė
R. Serva
L. Šimkutė
R. Serva
L.Šimkutė
L. Užomeckienė
L. Šimkutė
K. Milašauskienė
R. Serva
L. Šimkutė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
L. Šimkutė

Edukacinė programa-ekskursija „Kelmės krašto akmens dainius Juozas Liaudanskis“ (skirta
kelmiškiui akmentašiui. Kelmės dvare, naujose Kelmės kapinėse, Kelmės mieste, 7 – 18 m.
amžiaus grupėms);
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
„Nusikalk litą“ (Nuo 16 metų).
„Pasigamink muilą pats“ (Nuo 7 metų).

M. Knyzelienė

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

Kelmės krašto muziejuje:
2017-01-13 Popietė „Laisvės paženklinti“ skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.
2017-01-18 Tarptautinė asmenukių muziejuje diena.
2017-01-19 Žurnalisto, fotografo, dailininko, muziko Zino Kazėno vieša paskaita su praktiniais
užsiėmimais „Meno ir medijų terapija“.
2017-02-15 Pilietiškumo pamoka Kelmės rajono moksleiviams ir visuomenei „Laisvės keliu:
istorinės asmenybės“: bendra penkių mokyklų parengta meninė programa apie ryškiausias
Kelmės krašto asmenybes, prisidėjusias prie Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m.
2017-02-28 Užgavėnių linksmybės prie Kelmės dvaro svirno.
2017-03-15 Seminaras dailės ir technologijų mokytojams
„Puodininkystės pradžiamokslis“.
2017-04-23 Atvelykio šventė prie Kelmės dvaro.
2017-05-20 Muziejų naktis „Atgiję Kelmės dvaro paveikslų ir nuotraukų personažai“.
2017-05-21 Kareiviškių k. (Kražių seniūnija) visuomenės sueiga pokario partizanų žūties
Kareiviškėse 70-mečiui ir Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai
paminėti.

D.Žalpienė

R.Serva
L.Užomeckienė

D. Žalpienė
R.Serva

2017-05-30 Susitikimas su Tarptautinio poezijos festivalio dalyviu, JAV poetu Sherwin Bitsui.
Poezija ir pasakojimas apie Ameriką – Amerikos indėno akimis. Organizatorius JAV ambasada.
2017-06-03 Projektas 2017 m. Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-tosios kūrėjai ir
puoselėtojai“.
2017-07-05 Teatro šventė. 19 val. Jurbarko Konstantino Glinskio teatro pasirodymas prie
Kelmės dvaro ąžuolo (Juozo Petrulio „ Prieš srovę“. Režisierė Danutė Samienė).
2017-07-06 20 val. Šventinis renginys Kelmės dvaro sodyboje. Kelmės mažasis teatras
Hiljerme Fiheiredo „Ezopas“ ( herojinė komedija). Režisierius Juozas Žibūda. Organizatoriai:
Kelmės mažasis teatras, Kelmės krašto muziejus.
2017-07-11–14 Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų kaukių ir klumpių
drožybos, tradicinės juvelyrikos, keramikos, akmentašių sekcijų užsiėmimai (KKC).
2017-08-14 Žolinės popietė Kelmės dvaro svirne. Programoje: Pirties nauda. Vantų rišimo
paslaptys (V. Urbonavičius). Natūralių aliejų ir aromaterapijos nauda kūnui ir sielai (Natūralios
kosmetikos „Žiedlapių sodas“ gamintoja V. Vipartienė).
2017-09-03 Žydų kultūros paveldo dienos „Diaspora ir paveldas. Štetlas“. Filmo apie žydų
diasporą peržiūra. ( Filmo rengėjai Žydų kultūros paveldo kelio asociacija).
2017-10-13 Mokslinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti „Kelias į
Lietuvos nepriklausomybę Žemaitijoje: priešistorė, kovos, savivaldos formavimasis“.
Užvenčio kraštotyros muziejuje:

L.Užomeckienė

D.Žalpienė,
L.Šimkutė

2017-03-14 Pasaulio tautų teisuolio, gydytojo Petro Veblausko Girbudo (1892 - 1967) 125-ojo
jubiliejaus paminėjimas.
2017-03-23 Seminaras-minėjimas „Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus
apšviesdamas", skirtas Šatrijos Raganos 140-ąjam jubiliejui.
2017-04-21 Konferencija, skirta Lietuvos šimtmečiui ir Užvenčio miesto 480-osioms metinėms
paminėti „Užvenčio krašte gyvenę nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – Povilas Višinskis, Jonas
Smilgevičius“.
2017-06-03 Interaktyvus žaidimas „Vasario 16-osios akto signataras Jonas Smilgevičius
moksleivio akimis“.
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2017-01-13 E. Burdulienės vieša paskaita „Sausio 13-ąją“.
2017-02-03 „Piliakalniai“. Pasakojimai, filmukų apie Mačiūkalnį, Kipškalnį, Gaidžiupilį peržiūra.
Mokiniai piešė piliakalnius.
2017-03-02 E. Burdulienės etnografinio filmo „Velniava Šaukėnuose“ retrospektyva Šaukėnų
kultūros ir amatų centre.
2017-04-05 Margučių raštai.
2017-04-08 E. Burdulienės vieša paskaita „Velykos Šaukėnuose“.
2017-04-20 Filmo apie Juozą Budraitį peržiūra.
2017-06-13 Filmuotos medžiagos apie linus peržiūra ir aptarimas su mokiniais.
2017-07-20 Nekomercinių mėgėjiškų filmų festivalio „Kinas Šaukėnuose 2017“ aptarimas.
Žalpių kraštotyros muziejuje:
2017-05-29 „Daiktai iš praeities“, dalyvavo Pakražančio gimnazijos 1 klasė.
2017-12-12,,Pirmosios mokyklos takais“, dalyvavo Kelmės Rotary klubo nariai.

M.Knyzelienė

E.Burdulienė

A.Žalandauskienė

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

Pastoviai buvo pildomos svetainės www.kelmesmuziejus.lt dalys: naujienos, renginiai, veikla.
Per metus Kelmės krašto muziejaus svetainėje apsilankė 19 200 lankytojų

K.Milašauskienė

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

Fonduose apsilankė 12 lankytojų. Etnografiniais eksponatais, meno , nuotraukų rinkiniu domėjosi
tautodailininkai, studentai

B. Radavičienė

1.. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas apibūdinimas)
1. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)

Parengta bendradarbiaujant su JAV ambasada Lietuvoje naujos ekspozicijos „Šiaurės Amerikos
indėnai“ koncepcija

D.Žalpienė
R.Serva

1. Papildyta “Kelmės dvaro istorijos ekspozicija“ nežinomo dailininko 1825 m. paveikslo
„Gruževskių šeimos portretas“ kopija. Orginalas daugiau kaip 100 metų kabojo Kelmės dvare,
paveiksle pavaizduoti Kelmės dvare gyvenę Gruževskių šeimos nariai. Paveikslas įspūdingo

D.Žalpienė

dydžio 220x193,5 cm. Paveikslas visuomenei buvo pristatytas per Muziejų naktį surengto
performanso metu.
2. Atskiromis detalėmis atnaujinta ekspozicija esanti Kelmės dvaro svirno patalpose:
išeksponuoti svirne žolynų ir javų pavyzdžiai, papildyta piemenėlių apranga.
3. Naujais eksponatais (Vytauto Dudėno dovana) papildyta „Vl. Pūtvio-Putvinskio“ ekspozicija
4. Užvenčio kraštotyros muziejuje – sukurta ir visuomenei pristatyta ekspozicijos dalis apie
Užvenčio gydytoją, Pasaulio tautų teisuolį Petrą Veblauską Girbudą.

2. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

2017-02-03–2017-02-26 Stendinė, 24 Lietuvos muziejų parengta paroda „Lietuvos
Nepriklausomybės kelias: asmenybės, įvykiai“. Organizatorius LM ISC LIMIS.
2017-03-10–2017-03-17 Paroda „Tas laisvės nevertas, kas negina jos“, skirta Lietuvos
nepriklausomybės dienai paminėti. Parodoje dokumentai ir nuotraukos iš Vytauto Didžiojo karo
muziejaus apie Krašto apsaugos savanorių pajėgų formavimąsi pirmaisiais Lietuvos
nepriklausomybės metais – 1990–2004 m.
2017-05-15 – 05-29 Nuotraukų ir dokumentų paroda „Lietuvos kariuomenės karininkai –
ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944-1946 m.“
2017-09-15–2017-10-28 Europos paveldo dienos. Kilnojamosios parodos ,,Dvarų relikvijos
pasakoja... Nuo kovų iki kovų“ atidarymas. Parodos rengėjai Vytauto Didžiojo karo muziejus.
2017-12-15 Rankų darbo kalėdinių dovanėlių paroda – pardavimas.

L.Užomeckienė

M.Knyzelienė

B.Radavičienė

L.Užomeckienė

Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2017-01-02–2017-03-29 Naiviosios tapybos paroda.

M.Knyzelienė

2017-04-04–2017-06-03 Respublikinė konkursinė moksleivių piešinių paroda „Laiškai Marijai:
realizmas ir vaizdų išblėsimas mistikoje“.
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2017-04-11–2017-04-24 Margučių paroda.
Parodos iš muziejaus fondų:
2017-03-13 – 2017-04-14 Edmundo Žiauberio kūrybos darbų paroda, skirta 85 -mečiui
paminėti.
2017-04-19 – 2017-11-30 Kelmės dvaro vartuose paroda „Lietuviški kalendoriai“.
2017-05-20–2017-10-31 Kelmės dvaro svirne fotografijų paroda „Lietuvių tautinis kostiumas“.
2017-09-03 – 2017- 09-20 Fotografijų paroda „ Žydų gyvenimo pėdsakai Kelmės krašte“.
2017-11-08 –2017-12-30 Spaudinių paroda, skirta Stasio Lauciaus-Laucevičiaus 120-osioms
gimimo metinėms.

E.Burdulienė

B.Radavičienė

R.Serva
L.Šimkutė

Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2017-07-10 – 2017-09-29 Fotografijos paroda "Užvenčio istorija: datos, įvykiai, veidai".
2017-08-11–2017-09-11 Paroda, skirta kraštotyrininko Klemenso Kučinsko 90-ųjų gimimo
metinių paminėjimui.
2017-11-09–30–2017-12-05 Paroda ,,Muziejaus eksponatai pasakoja".
Šaukėnų kraštotyros muziejuje:
2017-02-02–2017-03-08 Šaukėniškių parašytų knygų paroda „Jie garsino Šaukėnus“.
2017-03-10–2017-04-10 Spaudinių paroda „Putvinskių gyvenimas ir veikla“.
2017-08-01–2017-08-31 Kalendorių paroda.

Profesionalaus meno parodos:
2017-07-06–2017-08-04 Dailininkės Sofijos Kanaverskytės vėliavų paroda „Lietuvos valdovai“.
2017-08-14–2017-08-31 Lietuvos fotomenininko, profesoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988-1993“.
2017-08-08–2017-08-31 Žurnalisto, redaktoriaus, poeto, fotografo Antano Stanevičiaus
fotografijų paroda „Lietuviškoji Klaipėda“.
2017-11-15–2017-12-30 Fotografijų paroda „Gyvos žemės mintys 2017“.
Užvenčio kraštotyros muziejuje:
2017-07-04–2017-07-28 Virgilijaus Mikuckio kalvystės darbų paroda „Geležinė kryždirbystė.
2017-12-07–2017-12-31 Ewos Pohlke (Lenkija) tapybos darbų paroda „Laiškai nuo Nemuno“.

3. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

4. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių
ir kiek eksponatų paskolinta)
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių,
įskaitant elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius, pavadinimas,
apimtis

M.Knyzelienė
E.Burdulienė

D.Žalpienė
J.Urbonas

M.Knyzelienė

,,Kelmės gimnazijos mokytojai“ – www.kelmesmuziejus.lt
,,Edmundo Žiauberio šaržų paroda“ – www.kelmesmuziejus.lt
,,Kelmės krašto šauliai“ – www.limis.lt
,,Žydų gyvenimo pėdsakai Kelmėje “ – www.kelmesmuziejus.lt
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejui paskolinti 196 eksponatai.
Kurtuvėnų regioninio parko muziejui – 3 eksponatai.

L. Šimkutė
R. Serva
B. Radavičienė
R. Serva
B.Radavičienė

1. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybę Žemaitijoje. Konferencijos pranešimai. Kelmės krašto
muziejus, 2017 m. Sudarytoja Laima Šimkutė. 80 psl.
2. Muziejaus darbuotojai R. Serva ir D. Žalpienė dalyvavo knygos „Senoji Kelmė: atvirukai ir
fotografijos“ rengime ir redagavime. Knygai buvo pateikta apie 250 nuotraukų iš jų publikuota
135. Teiktos konsultacijos knygos sudarytojams.

L.Šimkutė
R.Serva
D.Žalpienė

2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)

„Laiškai Marijai....realizmas ir vaizdų išblėsimas mistikoje“.
Atvirukų rinkinys parengtas pagal Respublikinio moksleivių piešinių konkurso, skirto Šatrijos
Raganos 140-osioms gimimo metinėms, piešinius. Užvenčio kraštotyros muziejus, 2017m.

1. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Danutė Žalpienė. Kelmės istorijos apžvalga (XV a.–XIX a. pirmoji pusė) //Petras Kaminskas,
Jonas Nekrašius. Senoji Kelmė: žmonės ir vaizdai (XIX a.–XX a. penktasis
dešimtmetis). Atvirukai ir fotografijos – Šiauliai: „Litera“, 2017. – 160 p. Tiražas 800 egz.
Žalpienė D. Muziejuje lankėsi ambasados kultūros atašė. // Kelmės kraštas. – 2017, sausio 7.
Šimkutė L. Užventiškių vilkėjimai: Skirta Tautinio kostiumo metams. // Bičiulis. – 2017, vasario
11 .
Šimkutė L. Užgavėnių personažai. // Bičiulis. – 2017. – vasario 25.
Šimkutė L. Krašto muziejuje – E. Žiauberio paroda: Kelmės krašto muziejuje veikia paroda iš
muziejaus fondų. // Bičiulis. – 2017, balandžio 1.
Serva R. Septynių partizanų žūtis Kareiviškėse. // Bičiulis. – 2017, gegužės 17.
Šimkutė L. Muziejaus indėnų ekspoziciją aplankė navahų tautos poetas: Kelmės krašto muziejuje
įvyko susitikimas su navahų tautos poetu Sherwin Bitsui. // Bičiulis. – 2017, birželio 7.
Knyzelienė M. Kryžius Užventyje liudys krikščionių tikėjimą. // Kelmės kraštas. – 2017, birželio
23.
Šimkutė L. Viduryje Kelmės miestelio – senovės kapinynas: Iš atminties archyvų. // Bičiulis. –
2017, rugpjūčio 5.
Šimkutė L. R. Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988–1993“. // Bičiulis. – 2017, rugpjūčio
12.
Šimkutė L. Svirne – Žolinės popietė: Kelmės krašto muziejaus renginys // Bičiulis. – 2017,
rugpjūčio 23.
Žalpienė D. Garbės piliečio V. Dudėno dovana Kelmės muziejui. // Bičiulis. – 2017, rugsėjo 9.
Burdulienė E. Legenda apie linus. // Bičiulis. – 2017, rugsėjo 20.
Šimkutė L. Karys, rašytojas, pedagogas: Kelmės krašto muziejuje atidaryta Stasio LauciausLaucevičiaus 120-osioms gimimo metinėms skirta spaudinių paroda. // Bičiulis. – 2017, lapkričio
15.
Burdulienė E. Paklibakių kaimas: Iš atminties archyvų, // Bičiulis

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

2017-10-13 Mokslinė konferencija „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę Žemaitijoje: priešistorė,
kovos, savivaldos formavimasis“.
Pranešimus skaitė Kelmės rajono garbės pilietis, habilituotas daktaras A. Eidintas – apie
Lietuvos Tarybos istorinę reikšmę ir Nepriklausomybės akto signatarą užventiškį Joną
Smilgevičių. Šiaulių universiteto profesorė, mokslų daktarė Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė,
monografijos apie savivaldybių formavimąsi Lietuvoje autorė konferencijoje apžvelgė vietos
savivaldą Kelmės krašte 1918–1919 metais; istorikė humanitarinių mokslų daktarė Danutė
Blažytė-Baužienė konferencijoje kalbėjo apie Vladą Putvinskį ir politinį-tautinį sąjūdį Žemaitijoje
XX a. pradžioje; Vilius Kavaliauskas, žurnalistas, kuris aprašęs 1919–1920 metų

M.Knyzelienė

nepriklausomybės laikotarpio savanorius, į leidinį „Lietuvos karžygiai“ sudėjęs 12 tūkstančių
nuotraukų, konferencijoje perskaitė pranešimą apie Kelmės krašto savanorius; krašto istorijos
puoselėtojas, Kelmės vietinio ūkio direktorius Dainius Popovas, konferencijoje pristatė
šimtmečio vėliavnešį Stasį Butkų ir Egidijus Ūksas, Kelmės Graičiūno gimnazijos istorijos vyr.
mokytojas konferencijoje papasakojo apie kunigo profesoriaus Konstantino Kurnatausko
palikimą Kelmėje. Konferencijos pranešimai buvo išspausdinti atskiru leidiniu (rėmė Lietuvos
Respublikos kultūros taryba ir Kelmės krašto muziejus).
2. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius, pavadinimas,
vieta)
3. Kiti darbai

Milda Knyzelienė, konferencijoje „Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Jonas
Smilgevičius. Gyvenimo istorija.“
1. Bendradarbiavimas su TV reportere Aina Kirdulienė, UAB „Penkių kontinentų komunikacijų
centras“, dėl reklaminio filmuko apie Kelmės muziejaus edukacines programas išleidimo
http://www.penki.lt/lt/I-Kelmes-dvara---pas-indenus.video?id=273723&rid=8076

D.Žalpienė

2. Bendradarbiavimas su TV laida „Brydės“, NVO „Laimės žiburys“, dėl filmo apie Vl.Putvinskį
parengimo, 2017-05-04
http://www.alfa.lt/straipsnis/50169806/laidoje-brydes-bajoras-putvinskis-lietuvos-laisve-iskelesauksciau-savo-garbes
3. Bendradarbiavimas su Verslo ir turizmo informacijos centru dėl reklaminio filmo apie
Kelmės r. savivaldybės svarbiausius turizmo objektus.
https://www.youtube.com/watch?v=s_S0kTebZ94
https://www.facebook.com/kelmetvic/videos/1473712982741916/
https://www.youtube.com/watch?v=s_S0kTebZ94&t=9s (filmukas lietuvių kalba)
https://www.youtube.com/watch?v=ZWtuPF60NDw&t=12s (filmukas anglų kalba)
4. 2017- 03- 15 Gerosios patirties praktinis seminaras rajono dailės mokytojams „Puodininkystė.
Žiedimo pradmenys“. Seminarą pravedė Lina Užomeckienė
VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų
apie eksponatus bei skaitmeninių

Vykdoma priėmimo aktų, muziejinių vertybių buhalterinės apskaitos, vertinimo ir GEK knygos
kompiuterinė apskaita, lygiagrečiai vedant ir eksponatų rašytinę apskaitą. Įvesta į muziejaus
kompiuterinę duomenų bazę 430 įrašų apie pagrindinio fondo eksponatus ir 628 skaitmeninių

L.Užomeckienė

B. Radavičienė
R. Serva

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

4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo grupėse,
mokymuose)

vaizdų
2017 metais eksponatų skaitmeninimui nupirktas kompiuteris.
Suskaitmeninta 111 vnt. patenkinamos būklės XIX a. pab. – XX a. pr. nuotraukų iš Žalpių dvaro
nuotraukų archyvo, 8 nuotraukos, patenkinamos būklės, apie tarpukario Kelmės šaulius. Iš meno
rinkinio suskaitmeninta 60 vnt. geros būklės tautodailininkės J. Daniliauskienės karpinių,
Užvenčio kraštotyros muziejus suskaitmenino 39 vnt geros būklės tautodailininko Vytauto
Jaručio meno dirbinių. Iš Šilo Pavėžupio rinkinio suskaitmeninta patenkinamos būklės 18
eksponatų, apie tarpukario Kelmės krašto šaulius. Suskaitmeninti patenkinamos būklės 3
eksponatai iš istorijos rinkinio ir 1 eksponatas iš spaudinių rinkinio apie tarpukario Lietuvos
Šaulių sąjungą.
240 eksponatų

B. Radavičienė

B. Radavičienė

2017 m. Projektas ,, Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose. Partneriai – Lietuvos
dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo LIMIS centras ir 22
Lietuvos muziejai.

B. Radavičienė

2017-03-10 Eksponatų skenavimas Šiaulių ,,Aušros “ muziejuje
2017-04-11, 12 Mokymai ,, Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaida “, LIMIS
centras, Vilnius.
2017-05-30, 31 Mokymai ,, Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“, Palangos Gintaro muziejus.

B. Radavičienė
M.Knyzelienė
M.Knyzelienė
B.Radavičienė

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)
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Parengta 49 informaciniai pranešimai spaudai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius; dalyvauta
2-jose televizijos laidose.

Projektui „Muziejų naktis“; mokslinei konferencijai „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę
Žemaitijoje: priešistorė, kovos, savivaldos formavimasis“, Teatro šventei.

Suteikta informacija:
– leidinio -projekto „Žymūs žmonės. Kelmės kraštas“ rengėjams
- Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos muziejaus vadovei Daivai Kšivickienei išsiųstos 2
publikacijos apie Stasio Lauciaus-Laucevičiaus gyvenimą ir veiklą;

D.Žalpienė

L. Šimkutė
L. Šimkutė

- privačiam interesantui apie Gaštynų dvaro palikuonę;
- Kornelijui Užuotui (ŠU) išsiųstos S. Romerienės nuotraukos;
- privačiam interesantui suteikta konsutacija apie Išlynų dvarą;
- Stefanijai Švarcaitei (leidiniui „Vaiguvos valsčius“) – Kelmės krašto muziejaus ekspedicijų
medžiaga apie Vaiguvos dvarus;
- Mildai Knyzelienei (Užvenčio kraštotyros muziejus) – A. Griciaus publikacijas 1933 m.
„Lietuvos aide“ apie Užventį;
- Norman Tarsis – apie Kelmės žydų bendruomenę;
-LTV apie Putvinskių giminę, surinktos ir išsiųstos fotografijos.

L. Šimkutė
L. Šimkutė
L. Šimkutė
L. Šimkutė

R. Serva
R. Serva
L.Užomeckienė

-parengta metodinė medžiaga apie regionų tautinius drabužius, žemaičių tautinį kostiumą,
vytinių juostų technologiją, odos dirbinius, veltinio vėlimą, apie papuošalų ir aksesuarų kūrimą.
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(programos, temos, vieta, dalyviai)

2017-01-04 Seminaras ,, Gabiųjų mokinių ugdymo ypatumai“ Kelmė SMC
2017-02-08 Seminaras ,,Užgavėnių tradicijų tęstinumas“ Kelmė SMC
2017-02-10 Seminaras ,,Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-10:
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir
kompensacijos“ Kelmė.
2017-06-08 Seminaras ,,Etninės kultūros regioniniai ypatumai: folklo-rinio repertuaro
pasirinkimas, atlikimo ir interpretavimo subtilybės“ Jurbarko švietimo centras.
2017-02-18 Konferencija ,,Viešojo kalbėjimo konferencija“ Kaunas
2017-03-30 Seminaras „Laiškai Marijai: kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus
apšviesdamas. Užvenčio kraštotyros muziejus.
2017-04-11, 12 Mokymai ,, Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaida “, LIMIS
centras, Vilnius.
2017-04-12 Seminaras ,,Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas: ką privalo žinoti perkančioji
organizacija ir tiekėjas“ Kelmė.
2017-04-20,21 Mokslinė – praktinė konferencija ,, Fotografija Lietuvos muziejuose“ Šiaulių
,,Aušros“ muziejus.
2017-05-04 Seminaras ,,Karoliukų vėrimo pradmenys“ Kelmė.
2017-05-30, 31 Mokymai ,, Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ Palangos Gintaro muziejus.
2017-04-21 Konferencija ,, Užvenčio krašte gyvenę nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – Povilas
Višinskis, Jonas Smilgevičius“ Užventis.
2017-07-04 Mokymai ,,Darbuotojų sauga ir sveikta pagal naujos redakcijos Darbo kodeksą“
Kelmė.
2017-09-15 Seminaras ,,Pasikeitimai kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų
teikimo gairėse“ Klaipėda.
2017-09-20, 21 Seminaras ,,Kultūrinės veiklos projektų valdymas
muziejininkams“ Telšių Žemaičių muziejus ,,Alka“.

L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
M. Pranckus
D. Žalpienė
L. Užomeckienė
M. Knyzelienė
M. Knyzelienė
M. Knyzelienė
A. Trumpulis
R. Serva
B. Radavičienė
L. Užomeckienė
M. Knyzelienė
B. Radavičienė
L. Šimkutė
M. Knyzelienė
A. Trumpulis
D. Žalpienė
M. Knyzelienė
K. Milašauskienė
M. Knyzelienė

2017-09-20-22 Konferencija ,,Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo priemonės
Lietuvos ir Rusijos Fedaracijos bendradarbiavimo per sieną programa“ Svietlogorskas,
Kaliningrado sritis, Rusija.
2017-10-04 Seminaras – studijinė kelionė ,,Latvijos ir Estijos muziejų inovacijos ir jų pritaikymas
Lietuvos muziejų modernizavime“ Bauskės
Rygos , Talino ir Tartu miestuose.
2017-10-13 Konferencija ,,Kelias į Lietuvos Nepriklausomybės Žemaitijoje: priešistorė, kovos,
savivaldos formavimasis“ Kelmės krašto muziejus.
2017-10-31 Seminaras ,,Vaizdiniai dailės pamokoje – vaikų kūrybiškumo ir emocinės laisvės
išraiška“ Kelmė.
2017-11-15 Seminaras ,,Emocijų dizainas ugdyme“ Kelmė.
2017-11-21 Seminaras ,,Kalėdinės idėjos iš gamtinės medžiagos“ Kelmė.
2017-12-07 Seminaras ,,Darbo užmokesčio skaičiavimas ir komandiruočių apskaita, taikant
naujausius teisės aktus“ Kelmė.
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

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

D. Žalpienė

D. Žalpienė
D. Žalpienė
R. Serva
L. Šimkutė
K. Milašauskienė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
L. Užomeckienė
M. Pranckus

Suformuotos bei paruoštos saugojimui į archyvą 2015 metų 16 vnt. ilgo ir nuolatinio saugojimo
bylos.
Suformuotos ir paruoštos saugojimui į archyvą 2015 m. 38 vnt. trumpo saugojimo bylos.
Pasiruošta dirbti su Dokumentų valdymo sistema.

K .Milašauskienė

Moksliniam archyvui (MA) buvo toliau kaupiama (tęsiama) medžiaga (MA bylos) šiomis
temomis: Archeologijos; Etnografijos; Asmenų; Vaclovo Rimkaus; Kelmės krašto dvarai;
Kultūros paveldo, urbanistikos; Ekonominio gyvenimo; Kultūros; Švietimo; Politiniovisuomeninio gyvenimo; Religijos; Dvaro istorijos; Tautodailininkų; Valstybinių švenčių; Kelmės
miesto; Ekspedicijų.
Į MA bylų registrą įtraukta: E. Burdulienės (Šaukėnų kraštotyros muziejus) mokslinis archyvas
(84 pozicijos); Personalijų archyvas (468 pozicijos); Dvarų archyvas (311 pozicija); Kelmės
miesto istorijos archyvas (188 pozicijos).

L. Šimkutė

1. Sutvarkyta Kelmės dvaro rūmų terasa su laiptais.
(Kelmės dvaro rūmų terasos ir laiptų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas
2017-08-04 Nr. A001), 22,8 tūkst. Eur
2. Atliktas Kelmės dvaro rūmų pagrindinių laiptų ir šiaurinės sienos cokolio tinko einamasis
remontas. 0,9 tūkst. Eur
3. Atliktas žaibolaidžių įžeminimo įrangos remontas: pravesti įžeminimo kontūrai prie terasos ir
vartų, (atliktų darbų sąmata -1500 Eur)
4. Rėmėjų lėšomis suremontuotas Žalpių kraštotyros muziejaus pastatas, išvalyti kaminai.

A. Trumpulis

5. Sutvarkytos (išdažytos grindys , sienos) fondų Nr. 1 ir mažosios parodų salės patalpos.
6. Atlikti žmonėms su negalia skirto įvažiavimo prie svirno pastato remonto darbai.

Direktorė
(Vadovo pareigos)
2017-02-07
(Užpildymo data)

___________________________
(parašas)

Danutė Žalpienė
(vardas, pavardė)

