Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. ĮV-12
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.
sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija)

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“
2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

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

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

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Organizuoti 3 „Alkos“
muziejaus tarybos
posėdžius. Numatomi
svarstyti klausimai:
1. 2014 m. Žemaičių
„Alkos“ muziejaus
(toliau ŽAM)
veiklos ataskaita;
2. 2015 m. ŽAM
veiklos planas;
3. Žemaitijos kaimo
atnaujinamos
ekspozicijos planas;
4. ŽAM nuostatai;
5. Muziejaus struktūra
po sujungimo su
Žemaičių
Vyskupystės
muziejumi.

Įvyko 3 Žemaičių muziejaus „Alka“ tarybos posėdžiai.
Svarstyti klausimai:
2015 vasario 5 d. protokolo Nr. T-1:
1. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2014 m. veiklos
ataskaita.
2. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2015 m. darbo planas.
2015 liepos 24 d. protokolo Nr. T-2:
1. Žemaičių muziejaus „Alka“ struktūra.
2. Žemaičių muziejaus „Alka“ darbo tvarkos
taisyklės.
3. Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicijos lankymo
bilietų ir mokamų paslaugų kainos.
4. Žemaičių muziejaus „Alka“ skyrių nuostatai.
2015 gruodžio 21 d. protokolo Nr. T-3:
1. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2016 m. lankytojų
bilietų kainos.
2. Žemaičių muziejaus „Alka“ leidinių kainos.
3. Žemaičių muziejaus „Alka“ edukacinių užsiėmimų
kainos.
4. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2016 m. veiklos
prioritetai.
5. Žemaičių muziejaus „Alka“ 2016 m. ekspozicijos
atnaujinimo.
Parengti ir muziejaus direktoriaus įsakymais patvirtinti
muziejaus darbo tvarką reglamentuojantys dokumentai:
1. 2015 m. sausio 8 d. Nr. įsakymas V-1 „Dėl
gaisrinės saugos instrukcijų ir darbuotojų, dirbančių pagal

Peržiūrėti ir patvirtinti
muziejaus darbuotojų
pareigybių aprašus.
Sudaryti ir patvirtinti

Atsakingas asmuo
E. Spudytė

E. Spudytė
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muziejaus darbuotojų
darbo sutartis, veiksmų kilus gaisrui plano patvirtinimo“.
atostogų grafiką.
2. 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-1/1 „Dėl
Atnaujinti ir patvirtinti
Žemaičių muziejaus „Alka“ tarnybinio lengvojo
arklių priežiūros ir šėrimo
automobilio naudojimo susirgus vairuotojui“.
taisykles.
3. 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-1/2 „Dėl
Koreguoti ir patvirtinti
tarnybinių mobiliųjų ryšio telefonų limitų ir tarnybinių
darbo saugos taisykles.
mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašo“.
Atnaujinti, tvirtinti ir
4. 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl
supažindinti su civilinės
komisijos sudarymo ilgalaikiam, trumpalaikiam
saugos ir priešgaisrinės
materialiajam turtui ir sunaudotoms atsargoms nurašyti bei
saugos taisyklėmis.
perkainuoti“.
Pagal poreikį pakeisti
5. 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl
muziejaus organizacinę
Žemaičių muziejaus „Alka“ arklių šėrimo ir laikymo
struktūrą, nuostatus,
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
vadovaujantis LR
6. 2015 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl
Vyriausybės 2014 m.
Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojų pareigybių sąrašo
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. tvirtinimo“.
1438 "Dėl sutikimo
7. 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl
reorganizuoti Žemaičių
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“.
vyskupystės muziejų";
8. 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-5/1 „ Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojų 2015 m. atostogų
grafiko patvirtinimo“.
9. 2015 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ 2015 m. eksponatų kolekcijų
tikrinimo –vertinimo plano“.
10. 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl
komisijos sudarymo nelaimingo atsitikimo tyrimui“.
11. 2015 m. kovo 5d. įsakymas Nr. V-8 „Dėl
tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos“.
12. 2015 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl kasos
darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo“.
13. 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl darbo
laiko nustatymo“.
14. 2015 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-11 „ Dėl
kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo“.
15. 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl
darbo grupės sudarymo inventorizacijos atlikimo ir turto
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perėmimo“.
16. 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl
viešųjų pirkimų komisijos sudarymo Žemaičių muziejaus
„Alka“ pastato kapitalinio remonto techninio projekto
parengimo paslaugos pirkimams organizuoti“.
17. 2015 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl
bibliotekininko reikalų perdavimo“.
18. 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-16 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ skyriaus „Žemaičių
vyskupystės muziejus“ vedėjo pareigybės patvirtinimo“.
19. 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-17 „ Dėl
skyriaus „Žemaičių vyskupystės muziejus“ darbo laiko
nustatymo“.
20. 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-18 „ Dėl kasos
darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo“.
21. 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-19 „ Dėl
skyriaus „Žemaičių vyskupystės muziejus“ pareigybių
sąrašo tvirtinimo“.
22. 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ struktūros ir skyrių nuostatų
patvirtinimo“.
23. 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl darbo
tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
24. 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ teikiamų mokamų paslaugų
sąrašo patvirtinimo“.
25. 2015 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-23 „ Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojų pareigybių sąrašo
tvirtinimo“.
26. 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ tarnybinio automobilio FORD
TRANSIT CUSTOM HOA 959 išvykimo į Grūto k.,
Druskininkų raj.“.
27. 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl
eksponatų įvertinimo tikrąja verte“.
28. 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl
rinkinių komisijos sudarymo“.
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29. 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ eksponatų kolekcijų tikrinimo
- vertinimo plano papildymo 2015 m. II pusmečiui“.
30. 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-28 „Dėl
rinkinių komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
31. 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-29 „ Dėl
tarnybinių automobilių naudojimo“.
32. 2015 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl
Žemaičių vyskupystės muziejaus teikiamų mokamų
paslaugų sąrašo papildymo“.
33. 2015 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl
Žemaičių muziejaus „Alka“ saugomų kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo“.
34. 2015 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. V-32 „ Dėl
tarnybinio automobilių naudojimo“.
35. 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-33 „Dėl
eksponatų apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių
situacijų atveju darbo plano patvirtinimo“.
36. 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-34 „Dėl
renginio bilietų kainų nustatymo“.
37. 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-35 „Dėl
paaukotų muziejui lėšų“.
38. 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl
ekspozicijos lankymo“.
39. 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-37 „ Dėl
kelionės išlaidų apmokėjimo“.
40. 2015 m. lapkričio 17d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl
muziejui paaukotų lėšų“.
41. 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl
pagamintų suvenyrų iš stiklo kainų nustatymo“.
42. 2015 m. lapkričio19 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl
inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos
atlikimo“.
43. 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-41 „ Dėl
edukaciniam užsiėmimui kainos nustatymo“.
44. 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-42 „ Dėl
kainos edukaciniam užsiėmimui skyriuje Žemaičių
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vyskupystės muziejuje nustatymo“.
45. 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-43 „ Dėl
piniginių lėšų kasoje inventorizacijos komisijos
sudarymo“.
46. 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-44 „ Dėl
piniginių lėšų kasoje inventorizacijos komisijos Skyriuje
Žemaičių vyskupystės muziejuje sudarymo“.
47. 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-45 „ Dėl
praktikos atlikimo ir praktikos vadovo skyrimo“.
3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas
(kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

Pasirašyti naujas
bendradarbiavimo sutartis
su:
1. Lietuvos
nacionaliniu muziejumi;
2. Lietuvos dailės
muziejumi;
3. Kelmės krašto
muziejumi;
4. Akmenės krašto
muziejumi;
5. Telšių K.
Praniauskaitės viešąja
biblioteka;
6. Telšių apskrities
archyvu;
7. Annos Lindh fondu
dėl galimybės
bendradarbiauti su
Viduržemio jūros
valstybėmis;
8. Telšių Vyskupijos
kurija;
9. Telšiu rajono
savivaldybės švietimo
skyriumi;
10. Žemaitijos turizmo

Pasirašyta 47 bendradarbiavimo sutartys:
1. 2015 m. vasario 10 d., Nr. SB -1 su Telšių
apskrities archyvu.
2. 2015 m. vasario 11 d., Nr. SB - 2 su Telšių rajono
savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešąja biblioteka.
3. 2015 m. vasario 13 d., Nr. SB - 3 su Telšių
švietimo centru.
4. 2015 m. vasario 18d., Nr. SB - 4 su VŠĮ Žemaitijos
turizmo informacijos centru.
5. 2015 m. vasario 19 d., Nr. - SB - 5 su UAB
„Fotoromas“.
6. 2015 m. kovo 26 d., Nr. SB - 6 su Telšių rajono
Luokės bendruomene.
7. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis
2015 m. balandžio 22 d. Nr. S/KKV - 17 (6.36)/2015 su
Lietuvos kultūros taryba.
8. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis
2015 m. balandžio 22 d. Nr. S/VJE - 49 (6.222)/2015 su
Lietuvos kultūros taryba.
9. 2015 m. balandžio 29 d., Nr. SB - 7 su Telšių
„Džiugo“ gimnazija.
10. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis
2015 m. gegužės 7 d. Nr. S/ETN - 61 (6.40)/2015 su
Lietuvos kultūros taryba.
11. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis
2015 m. gegužės 11 d. Nr. S/SKP - 6 (6.35)/2015 su
Lietuvos kultūros taryba.

E. Spudytė
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12. 2015 m. gegužės 26 d. su tarptautinio projekto
"AthenaPlus".
13. 2015 m. gegužės 29 d., Nr. SB - 8 su UAB
„Gurmanų gildija“.
14. 2015 m. birželio 1 d., Nr. F. 14-97 mokslinio
tyrimo atlikimo sutartis su Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vadovų rūmais.
15. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis
2015 m. rugpjūčio 19 d. Nr. S/MZI - 67 (6.44)/2015 su
Lietuvos kultūros taryba.
16. 2015 m. rugpjūčio 28 d. su Telšių rajono
savivaldybės administracija.
17. 2015 m. rugsėjo 2 d., Nr. SB - 10 su UAB „Prie
Lūksto“.
18. 2015 m. rugsėjo 18 d., Nr. SB - 11 su Klaipėdos
universiteto Humanitarinių mokslo fakultetu.
19. 2015 m. rugsėjo 22 d., Nr. SB - 12 su Telšių rajono
Eigirdžių pagrindine mokykla.
20. 2015 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-11962 biudžeto lėšų
naudojimo sutartis su Telšių rajono savivaldybe.
21. 2015 m. lapkričio 12 d. Nr. 1-11963 biudžeto lėšų
naudojimo sutartis su Telšių rajono savivaldybe.
22. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
sausio 27 d. su Sausio 23-osios Telšių brolijos atstovais
K. Bagdonu ir G. Repšiene.
23. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m. sausio 29
d. su L. Mockiene.
24. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
sausio 30 d. su T. Simučiu.
25. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
vasario 2 d. su A. Marčiumi.
26. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
vasario 2 d. su V. K. Savicku.
27. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
vasario 4 d. su S. Udovičiene.
28. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
vasario 27 d. su T. Simučiu.

informaciniu centru;
11. Telšių rajono
Švietimo centru;
12. UAB "Fotoromas".
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29. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
balandžio 1 d. su Z. Dargaite.
30. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
balandžio 24 d. su J. Gumuliauskiene.
31. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
gegužės 8 d. su I. Dimiene.
32. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
liepos 10 d. su O. G. Pučkoriūte - Baliulevičiene
33. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 17 d. su I. Jaškiene.
34. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 18 d. su K. Jukniumi.
35. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 18 d. su K. Osinskiene.
36. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 19 d. su K. Urbonavičiumi.
37. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 19 d. su L. Martinkumi.
38. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugpjūčio 20 d. su E. Bukausku.
39. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugsėjo 2 d. su S. Čiutiu.
40. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugsėjo 16 d. su S. Zakarauskiene.
41. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
rugsėjo 18 d. su J. Gumuliauskiene.
42. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
spalio 28 d. su E. A. Aukškeliu.
43. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
lapkričio 23 d. su V. Kanapackyte.
44. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
lapkričio 24 d. pasirašyta sutartis su E. Mickūnu.
45. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
lapkričio 30 d. su S. Alvinsku.
46. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
gruodžio 01 d. su Z. Jaška.
47. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2015 m.
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gruodžio 29 d. su D. Balsiu.

4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Gavus finansavimą 2014 m.
rengtiems ŽAM projektams,
juos vykdyti:
1. „Kai metų ratas
sukas...“ (Kalendorinių
švenčių edukaciniaišviečiamieji renginiai
Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje).
2. „Unikalių
Žemaitijos regiono
eksponatų restauravimas
naujai ekspozicijai“.
3. „Platelių dvaro
archyvo tyrimai". I etapas.
(Dokumentų vertimai iš
prancūzų, lenkų kalbų)..
4. „Pasisveikinimas su
Mykolu Kleopu Oginskiu".
(Šviečiamasis-edukacinis
renginys, įtraukiant
kūrybinį jaunimą).
5. „Onos Eirošiūtės Algminienės knygos
„Raudonasis amaras"
leidyba“. (Buvusios Telšių
gyventojos, pasitraukusios
į JAV prisiminimai apie
1940 m. įvykius Telšiuose
ir Lietuvoje).
6. „Atminties
ženkluose – Žemaitijos
archeologinis paveldas“.

Lietuvos kultūros tarybai teikta 13 projektų.
Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas finansavimas 5
projektams:
1. „Skaitmenintas kultūros paveldas. Praeitis –
ateičiai“.
2 250 Eur.
2. Žemaičių muziejaus „Alka“: Prieverpstės ir
rankšluostinės. Katalogas“. 5 600 Eur.
3. „Unikalių Žemaitijos regiono eksponatų
prevencinis konservavimas ir restauravimas naujos
ekspozicijos įrengimui“. 5 540 Eur.
4. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“.
2 500 Eur.
5. „Inovatyvių ir interaktyvių sprendimų pritaikymas
Žemaičių muziejaus „Alka“ dvarų ekspozicijoje“.
4 500 Eur.

L. Norvaišienė
E. Spudytė
T. Žulkutė
D. Lukšienė
R. Petrikas

Projektui „Kai metų ratas sukas...“ (Kalendorinių švenčių
edukaciniai-šviečiamieji renginiai Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje) – iš Lietuvos kultūros tarybos finansavimas
negautas.

I. Vaitiekienė

Projektui „Platelių dvaro archyvo tyrimai". I etapas.
(Dokumentų vertimai iš prancūzų, lenkų kalbų) - iš
Lietuvos kultūros tarybos finansavimas negautas.

R. Bartkienė

Projektui „Onos Eirošiūtės - Algminienės knygos
„Raudonasis amaras" leidyba“. (Buvusios Telšių
gyventojos, pasitraukusios į JAV prisiminimai apie 1940
m. įvykius Telšiuose ir Lietuvoje) – iš Lietuvos kultūros
tarybos finansavimas negautas.

R. Petrikas

Projektui „Atminties ženkluose – Žemaitijos archeologinis

D. Karalienė
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(Naujos archeologinės
ekspozicijos "Žemaitijos
priešistorė" sklaidai:
lankstinukas, atvirukai,
skrajutės).
7. Edukaciniai
užsiėmimai: „Tradicijos ir
amatai Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje „Alka".
8. „Susitikimai
Žemaičių muziejuje „Alka“
(Kultūrinės - šviečiamosios
susitikimų popietės su
istorikais, menininkais,
kultūrologais).
9. Žemaičių muziejus
"Alka": „Prieverpstės ir
rankšluostinės. Katalogas..
10. „Audiogido
pritaikymas dvarų paveldo
bei archeologijos salių
ekspozicijose Žemaičių
muziejuje "Alka
11. „Žemaičių
muziejaus "Alka"
edukacijos be sienų".
(Išvykstamieji edukaciniai
užsiėmimai į mokyklas, į
Žemaičių vyskupystės
muziejų).

paveldas“. (Naujos archeologinės ekspozicijos "Žemaitijos
priešistorė" sklaidai: lankstinukas, atvirukai, skrajutės) – iš
Lietuvos kultūros tarybos finansavimas negautas.
Projektui Edukaciniai užsiėmimai: „Tradicijos ir amatai
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje „Alka" – iš Lietuvos
kultūros tarybos finansavimas negautas.

S. Udovičienė

Projektui „Susitikimai Žemaičių muziejuje „Alka“
(Kultūrinės - šviečiamosios susitikimų popietės su
istorikais, menininkais, kultūrologais) – iš Lietuvos
kultūros tarybos finansavimas negautas.

V. Kanapackytė

Projektui „Audiogido pritaikymas dvarų paveldo bei
archeologijos salių ekspozicijose Žemaičių muziejuje
"Alka“ – iš Lietuvos kultūros tarybos finansavimas
negautas.

A. Stančienė

Projektui „Žemaičių muziejaus "Alka" edukacijos be
sienų". (Išvykstamieji edukaciniai užsiėmimai į mokyklas,
į Žemaičių vyskupystės muziejų) - iš Lietuvos kultūros
tarybos finansavimas negautas.

I. Vaitiekienė

Iš Telšių rajono savivaldybės administracijos gautas 2
projektų dalinis finansavimas:
1. „Unikalių
Žemaitijos
regiono
eksponatų
prevencinis konservavimas ir restauravimas naujos T. Žulkutė
ekspozicijos įrengimui“. Gautas finansavimas: 121
Eur.
E. Spudytė
2. Žemaičių muziejaus „Alka“: Prieverpstės ir
rankšluostinės. Katalogas“. Gautas finansavimas:
500 Eur.
Pateiktas projektas Tautinių mažumų departamentui prie
Lietuvos Respublikos:
1. „ Audiogido pagalba pažink Lietuvos – senosios
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Žemaičių seniūnijos etninės kultūros paveldą ir
meno vertybes“. – finansavimas negautas.
Parengti projektai 2016 m. veiklai:
1. Energetinis auditas Žemaičių vyskupystės
muziejuje.
2. Aplinkos apsaugos ministerijai „Saulės kolektorių
įrengimas Žemaičių muziejaus „Alka“ pastatuose.

V. Sungailienė

E. Spudytė
E. Spudytė

Pateikta 10 projektų 2016 m veiklai Lietuvos kultūros
tarybai:

5. Kiti darbai

Ne rečiau kaip kartą per
mėnesį organizuoti
pasitarimus skyrių

1. „Narsa gimdo nugalėtojus, sutarimas –
nenugalimuosius“, skirtas Durbės mūšio
konferencijai ir leidiniui. Žemaičių muziejus
"Alka".
2. „Inovatyvios ekspozicijos „Varnių kunigų
seminarija“ sukūrimas“, Žemaičių vyskupystės
muziejus.
3. „Amatų dienos Žemaitijos kaimo ekspozicijoje".
4. „Užkoduotas Platelių dvaro palikimas“ , Žemaičių
muziejuje "Alka".
5. „Žemaitijos priešistorė – interaktyvios sklaidos ir
spaudos ženkluose“, Žemaičių muziejus "Alka".
6. „Vadovas po Žemaitijos kaimo ekspoziciją“,
Žemaitijos kaimo ekspozicija.
7. „Renginių ciklas „Vakarai sename klojime“,
Žemaitijos kaimo ekspozicija.
8. „Renginių ciklas „Žemaitijos senovę aš matau
kitaip“, Žemaitijos kaimo ekspozicija.
9. „Elektroninis Konstantino Bružo archyvas“,
Žemaičių muziejus "Alka".
10. „Svetainės www.muziejusalka.lt modernizavimas,
plėtra ir tęstinė veikla“, Žemaičių muziejus "Alka".
Surengta 10 administracijos, skyrių vedėjų ir bendrų
susirinkimų muziejinės veiklos klausimais.

E. Spudytė

A. Ivinskis
S. Udovičienė
R. Bartkienė
D. Karalienė
A. Stančienė
I.

Vaitiekienė

I.

Vaitiekienė

V. Kanapackytė
R. Petrikas
E. Spudytė
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vedėjams muziejinės
veiklos klausimams aptarti.
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)

Suorganizuoti 8 Rinkinių
Įvyko 9 Rinkinių komisijos posėdžiai:
komplektavimo komisijos
1. 2015 m. vasario 16 d. protokolas Nr. E-1
posėdžius. Juose svarstyti
 Rinkinių komisijos, kolekcijų tikrinimoklausimus:
vertinimo planų 2015 m. tvirtinimas;
1. Naujai įgytų
 Vertybių įsigijimas;
muziejinių vertybių
 Naujų eksponatų priėmimas ir įvertinimas.
priskyrimas rinkiniams ir
2. 2015 m. kovo 12 d. protokolo Nr. E-2
vertės nustatymas;
 Eksponatų tikrinimas ir įvertinimas.
2. Muziejinių vertybių
 Dovanotų muziejinių vertybių priskyrimas
ir eksponatų vertės
rinkiniams ir vertės nustatymas.
nustatymas pagal LR
 Restauruotos archeologinės juostelės (ŽAM
Kultūros ministro 2015 m.
GEK 18.846), vertės patvirtinimas.
sausio 7 d, Nr. ĮV - 3
 Eksponato perdavimas iš Etninės kultūros
įsakymą "Dėl muziejuose
skyriaus į Istorijos skyriaus Archeologijos poskyrį.
saugomų kilnojamųjų
3. 2015 m. balandžio 27 d. protokolas Nr. E-3
kultūros vertybių vertinimo
 Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
tikrąja verte metodikos
rinkiniams ir vertės nustatymas.
patvirtinimą";
4. 2015 m. birželio 15 d. protokolas Nr. E-4
3. Eksponatų
 Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
tikrinimas ir įvertinimas
rinkiniams ir vertės nustatymas.
tikrąja verte;
 Eksponatų tikrinimas ir vertinimas.
4. Muziejinių vertybių
 Naujų eksponatų pirkimas.
skaitmeninimas, dokumentų
5.
2015 m. rugpjūčio 25 d. protokolas Nr. E-5
tvarkymas.
 Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
5. Muziejaus rinkinių
rinkiniams ir vertės nustatymas.
struktūra, po Žemaičių
 Naujų eksponatų pirkimas.
vyskupystės muziejaus
 Rinkinių komisijos darbo reglamentas.
prijungimo;
6. 2015 m. rugsėjo 22 d. protokolas Nr. E-6
6. Naujai įgyjamų Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
perkamų muziejinių
rinkiniams ir vertės nustatymas.
vertybių vertės nustatymas;
7. Eksponatų saugyklų
 Eksponatų tikrinimas ir vertinimas.
režimas, kolekcijų
7. 2015 m. spalio 06 d. protokolas Nr. E-7

T. Žulkutė,
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tvarkymas, nurodant
kartotekoje eksponato
topografinę vietą;
8. Eksponatų
prevencinis konservavimas
ir restauravimas;

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

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

Planuojama įsigyti 1830
eksponatų, iš jų į pagrindinį
fondą -1730, į pagalbinį –
100. Dauguma eksponatų –
dovanos, dalis bus perkami,
dalis eksponatų iš seno
muziejaus fondo.
Organizuoti ekspedicijas
etninės kultūros eksponatų
įsigijimui į Žemaičių
Kalvariją, Plungės r.,
Kvėdarną, Šilalės r.
Esant poreikiui vykdyti
naujų archeologijos
paminklų žvalgymo ir
paieškos darbus Telšių
rajone.



Žemaičių vyskupystės muziejuje
inventorizacijos metu nerastų eksponatų
įvertinimas.
8. 2015 m. lapkričio 19 d. protokolas Nr. E-8
 Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
rinkiniams ir vertės nustatymas.
 Eksponatų tikrinimas ir vertinimas.
 Saugyklų režimas. Muziejaus rinkinių
saugojimo sąlygos.
9. 2015 m. gruodžio 15 d. protokolas Nr. E-9
 Priimtų muziejinių vertybių priskyrimas
rinkiniams ir vertės nustatymas.
 Eksponatų tikrinimas ir vertinimas.
 Pasiruošimas eksponatų skaitmeninimui.
 Eksponatų prevencinis konservavimas ir
restauravimas;
Suinventorinti 1832 eksponatai:
į pagrindinį fondą 1627, į pagalbinį -205. Iš jų pirkti 122, dovanoti - 1710.
Eksponatai papildė istorijos - ikonografijos skyrių – 1197,
etninės kultūros skyrių – 635 rinkinius.
Įvykdytos 2 etnografinės ekspedicijos etninės kultūros
skyriaus eksponatų rinkinių papildymui:
1. Į Žemaičių Kalvariją, Plungės r. - 1 dienos (2015
05 08) įsigyta 20 eksponatų;
2. Į Kvėdarną, Šilalės r. - 1 diena (2015 08 18)
įsigyti 4 eksponatai . Dalyvavo 3 muziejininkai.
3. Išvyka į Džiuginėnų dvaro senąsias kapinaites
tvarkymo tikslu. Jose palaidotas dailininkas Juzefas
Perkovskis (1896–1940). Prisimintos 75-osios mirties
metinės (2015 07 24). Dalyvavo 8 muziejininkai ir Telšių
bendruomenės nariai.
4. Išvyka spalio 9 d. į Plungę ir Rietavą – po buvusius
kunigaikščių Oginskių architektūrinio paveldo objektus projekto partneriams, kūrybinių dirbtuvių dalyviams –

T. Žulkutė

V. Rimkuvienė
V. Rimkuvienė
R. Petrikas
L. Norvaišienė
E. Spudytė
D. Lukšienė
D. Lukšienė
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1.4. Kiti darbai

Dokumentuoti medžiagą
apie Telšių fotografą
Zenoną Norvaišą.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto įvairių studijų,
kursų studentams, kuratorė prof. Zita Inčirauskienė. Iš
viso – 12 asmenų. (2015 10 09).
Dokumentuota medžiaga užrašant Remigijos
Vitkauskienės prisiminimus apie tėvą, fotografą Zenoną
Norvaišą.

M. Petrauskienė

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

Į pirminės apskaitos knygas
(GEK) įrašyti visas
muziejines vertybes,
kurioms 2015 m. išrašyti
priėmimo aktai.

Naujai gautiems eksponatams per 2015 metus surašyti
159 eksponatų priėmimo aktai 1832 muziejinėms
vertybėms.
Į pirminės apskaitos knygas (GEK) suregistruoti 1627
eksponatai, į pagalbinio fondo apskaitos knygas įrašyta
205 eksponatai.
Pirkta eksponatų – 112, už 5494, 78 Eur.
Dovanotų eksponatų – 1720, įvertinti už 62130,19 Eur.
Suinventorinta pagrindinio fondo eksponatų: 4677.
Istorijos skyriuje – 2566;
Numizmatikos - 1251;
Etninės kultūros – 840;
Ginklų – 20.

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

Suinventorinti 4000
pagrindinio fondo
eksponatų:
Istorijos – ikonografijos
skyriuje 2650;
Numizmatikos - 200;
Etninės kultūros – 750;
Gamtos - 300;
Ginklų - 100.

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

Skyriuose užvesti
sisteminei kartotekai 1440
kortelių:
Istorijos – ikonografijos
skyriuje – 690;
Etninės kultūros – 300;
Gamtos - 450.

Išrašytos kortelės sisteminei kartotekai - 1719 kortelių:
Istorijos skyriuje – 1031;
Etninės kultūros skyriuje – 678.

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir

Vykdyti eksponatų
tikrinimą, rastus sunykusius

Vykdant eksponatų tikrinimą, Žemaičių vyskupystės
muziejuje nerasti 35 dingę eksponatai. Apie dingimą

T. Žulkutė

R. Petrikas
R. Bartkienė
D. Lukšienė
M. Petrauskienė
D. Karalienė
A. Kavaliauskas
V. Rimkuvienė
E. Spudytė
S. Udovičienė
V. Sungailienė
Z. Dargaitė
R. Petrikas
D. Lukšienė
D. Karalienė
A. Kavaliauskas
V. Rimkuvienė
E. Spudytė
S. Udovičienė
T. Žulkutė
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kodėl)

eksponatus nurašyti

2.5. Kiti darbai

1. Dalyvauti komisijos
darbe, vykdant Žemaičių
vyskupystės muziejaus
eksponatų patikrinimą.

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),

Vykdyti eksponatų
kolekcijų tikrinimą, įvertinti
eksponatus tikrąja verte:
- rankraščių - 1500;
- spaudinių, filatelijos
- 1500 ;
- fotografijos - 1500;
- archeologijos 1500;
- vaizduojamosios
dailės - 500;
- etninės kultūros 1700;
- ginklų - 100;
- numizmatikos - 500;
- gamtos - 300.
Iš viso – 9100.
Prevenciškai konservuoti
850 eksponatų (tekstilės,
medžio, popieriaus);
Restauruoti istorinius
baldus - 5 vnt. konservuoti
10 polichromijos

informuota Kultūros ministerija, Telšių policijos
komisariatas.
1. 2015 m. gegužės - birželio mėn. vykdyta Žemaičių
vyskupystės muziejaus inventorizacija. Patikrinti ir perimti
37231 eksponatas, nerasti 35 pagrindinio fondo
eksponatai.
Vyskupystės bibliotekoje patikrintos ir perimtos 11922
knygos už 5134,47 Eur.
2. Sudarytas muziejuje saugomų vertingiausių rankraščių
(R) ir Žemaitijos dvarų (ŽD) rinkinių eksponatų sąrašas.
3. Vykdytas Istorijos skyriaus eksponatų rankraščių (R),
asmenų archyvų (AA) ir Žemaitijos dvarų (ŽD) rinkinių
sąrašų tikslinimas.

V. Kanapackytė

Patikrinti ir įvertinti tikrąja verte 9650 eksponatai, už
1 112.257,00 Eur.
 rankraščių 1500 vnt. už 8212 Eur.
 spaudinių 1502 vnt. už 11331 Eur.
 fotografijos 1590 vnt. už 71190 Eur.
 archeologijos 1540 vnt. už 157978 Eur.
 vaizduojamosios dailės 546 vnt. už 733284 Eur.
 numizmatikos 338 vnt. už 9756 Eur.
 etninės kultūros 1501 vnt. už 24272 Eur.
 Žemaičių vyskupystės muziejus 1133 vnt. už
96234 Eur.

R. Petrikas
R. Bartkienė
M. Petrauskienė
D. Karalienė
D. Lukšienė
A. Stančienė
V. Rimkuvienė
A. Budvytienė

Restauruoti 96 eksponatai, prevenciškai konservuoti
1190.
Iš jų:
1.Prano Gudyno restauravimo centre - 78 eksponatai:
 keramikos - 24;
 polichromuoto medžio - 4;

T. Žulkutė

R. Petrikas

T. Žulkutė
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eksponatų;
Atrinkti eksponatus
restauravimui Lietuvos
dailės muziejaus P. Gudyno
restauravimo centre (iš viso
136 eksponatus);
Iš viso - 151.

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

1. Tikrinti eksponatų
saugojimo sąlygas: stebėti
eksponatų būklę, registruoti
temperatūros bei drėgmės
rėžimą, vėdinti tekstilės
eksponatus, užtikrinant
optimalias sąlygas 29
saugyklose ir muziejaus
ekspozicijų salėse
2. Kiekvieną mėnesį
muziejaus eksponatų
saugyklose organizuoti
sanitarines dienas.
3. Pastoviai prižiūrėti
Žemaitijos kaimo
ekspoziciją 16-oje pastatų
ir 8,5 ha teritoriją.





ikonografijos 15;
metalinių kryžių, šarvų - 15;
archeologinių radinių – 20

2.Martyno Mažvydo bibliotekoje 11 Žemaičių vyskupystės A. Ivinskis
dokumentų.
3. Žemaičių muziejuje „Alka“ 7 etninio paveldo
eksponatai (baldai, polichromuotas medis);
 prevenciškai konservuoti - 1190 etninio paveldo
eksponatai.
 prevenciškai konservuojamas X-XIII a. medinis
luotas. (Konservavimas tęsiamas).

R. Balsevičius

1.Pastoviai buvo stebima eksponatų būklė 29 saugyklose,
registruota temperatūros ir drėgmės parodymai fondų
saugyklose ir ekspozicijų salėse, vėdinti tekstilės
eksponatai.
2. Kiekvieną mėnesį organizuotos sanitarinės dienos fondų
saugyklose.
3. Pastoviai prižiūrima Žemaitijos kaimo ekspozicijos 16
pastatų ir 8,5 ha teritorija.
4. Eksponatai tvarkomi fondų saugyklose: eksponatai
lenkiami į naujus aplankus, dedami į naujus vokus,
dėžutes.

R. Petrikas
V. Rimkuvienė
R. Bartkienė
D. Karalienė
M. Petrauskienė
A. Stančienė
I. Vaitiekienė
E. Spudytė
A.Ivinskis
A. Kavaliauskas

1. Vykdytas 122 vnt. naujai gautų muziejinių
vertybių iš gydytojų O. Purtokaitės ir G. Zelenytės
palikimo tvarkymas, atrinkti eksponatai pirminei apskaitai.

R. Petrikas

Z. Jurkuvienė
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2. Liaudies meno eksponatai perkelti į naujai įrengtą
25 eksponatų saugyklą.
III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)

1. Pasiekti, kad ,,Alkos “
muziejų aplankytų 20000
lankytojų:
Muziejų lanko moksleiviai,
suaugę, pavieniai
lankytojai, organizuoti
lankytojai.
2. Garantuoti tinkamą
lankytojų aptarnavimą.
2. Edukacinės programos
1. Pravesti 130 edukacinių
(nurodyti tęsiamų ir naujų
užsiėmimų paruoštomis
programų temas, kokioms
temomis:
lankytojų grupėms jos skirtos, kur - Istorijos taku:
ir kada vyko)
 Pamiršti, bet neužmiršti;
 Nuo Džiugo piliakalnio
iki Šatrijos;
 Lietuviškos spaudos
atgavimas;
 Drabužių mados XIX a.
Žemaitijos dvaruose;
 Vyskupo M. Valančiaus
blaivybės sąjūdis;
 1941 m. Rainių
kankiniai;
- Etninės kultūros taku:
 Kaip gyveno mūsų
senoliai;
 Nuo tradicinio sūrio iki
sūrio Džiugas;
 Kas ant margučio
išrašyta;
 Jau ir Jurgis;

E. Spudytė

1. Muziejų aplankė 30415 lankytojai. Muziejaus E. Spudytė
lankytojų sudėtis: moksleiviai, ikimokyklinio amžiaus
vaikai, suaugę, pavieniai ir organizuoti lankytojai:
 Žemaičių muziejuje "Alka" - 13366;
 Žemaitijos kaimo ekspozicijoje - 12198;
 Žemaitijos vyskupystės muziejuje - 4851;
2. Lankytojams pagal jų pageidavimus buvo vedamos
ekskursijos, teikiama informacija apie ekspozicijose
esančius eksponatus.
Pravesti 174 edukacinių užsiėmimų 3310 dalyviams.
- Istorijos taku – 10; 244 lankytojai;
 Pamiršti, bet neužmiršti - 1 ( 5 dalyviai);
 Drabužių mados XIX a. Žemaitijos dvaruose -1 (20
dalyvių);
 Žemaitijos dvarų kultūrinis paveldas – 4 (130
dalyvių);
 „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“ – 4 (89
dalyviai);
- Etninės kultūros taku – 44; 1056 lankytojai;
 Kaip gyveno mūsų senoliai – 9 (168 dalyviai);
 Senoji kryždirbystė Žemaičiuose –2 (56 dalyviai);
 Verpiu verpiu linelius – 4, (60 dalyvių);
 Nuo tradicinio sūrio iki sūrio Džiugas -13; (283
dalyviai);
 Koks molis, toks ir puodas – 13 (225 dalyviai);
 Kas ant margučio išrašyta – 2 (38 dalyviai);
 Apšvietimo priemonės ir vaškinės žvakės liejimas - 9,
(163 dalyviai);
 Kalėdų belaukiant“ - 12; (276 dalyviai);
 Advento vainikas ir kalendorius" - 1; (3 dalyviai)

V. Rimkuvienė
R. Bartkienė
D. Lukšienė
D. Lukšienė

V. Rimkuvienė
T. Žulkutė
S. Udovičienė
I. Vaitiekienė
L. Norvaišienė
V. Kanapackytė
S. Udovičienė
V. Rimkuvienė
A. Ivinskis
A. Budvytienė
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 Apšvietimo priemonės ir
vaškinės žvakės liejimas;
 Amatai Žemaitijoje;
- Adventas. Kalėdų
laukimas;
 Atbėga elnias
devyniaragis;
 Kalėdų belaukiant;
- Edukacijos Žemaitijos
kaime:
 Rudens darbai ir
žaidimai;
 Mergvakaris;
 Šaudyklėlė dailiai šauna,
siūlo neužgauna;
 Gamtos paslaptys – 1; 16 dalyvių;
 Basas piemenėlis, mažas
 Miške didžiausias, pievoj greičiausias, čiulba
botagėlis;
gražiausiai – 1 (16 dalyvių);
 Kai aš mažas buvau;
 Kaip susidraugauti su
- Dailės ir technologijų paslaptys – 11; 202 dalyviai;
juostele;
 Slaptieji raštai ir ženklai – 4 (81 dalyvis);
- Pažink muziejų ir
 Fotografijos istorija – 1(10 dalyvių);
muziejininko profesiją:
 Senoji žemaičių grafika ir šiandienos technikos -1(19
 Muziejus ir muziejininko
dalyvių);
profesija;
 Portretas – asmenybės atspindys – 4 (86 dalyviai);
 Surask, sudėliok, sužinok;  Kiauraraštis liaudies mene -1(6 dalyviai);
- Gamtos paslaptys:
 Miške didžiausias, pievoj - Archeologijos ženklai – 12; 213 dalyvių;
greičiausias, čiulba
 Žemaičių ir kuršių papuošalai -11(203 dalyviai);
gražiausiai;
 Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai -4 (56 dalyvių);
 Apie ką dūzgia bitelės;
- Dailės ir technologijų
- Pažink muziejų ir muziejininko profesiją – 8; 150
paslaptys:
dalyvių;
 Slaptieji raštai ir ženklai;
 Muziejus ir muziejininko profesija- 6 (119
 Senoji žemaičių grafika ir
dalyviai);
šiandienos technikos;
 Skaitmeninimas - kas tai? - 2 (31 dalyvis)
 Portretas – asmenybės

- Edukacijos Žemaitijos kaime – 59; 1073 lankytojai;
 Kaip susidraugauti su juostele – 19 (323 dalyviai);
 Žemaitiško maisto degustacija – 6 (146 dalyviai);
 Šaudyklėlė dailiai šauna, siūlo neužgauna – 6 (114
dalyvių);
 Basas piemenėlis, mažas botagėlis – 15 (279 dalyviai);
 Kai aš mažas buvau – 5 (97 dalyviai);
 Mergvakaris – 4 (53 dalyviai);
 Čiulba ulba šiaudų paukšteliai – 1(19 dalyvių);
 Senieji Žemaitijos kaimo vaikų žaidimai – 1(12
dalyvių);
 Žolynų magija – 2 (30 dalyvių);
 Atbėga elnias devyniaragis – 5 (63 dalyviai).

S. Udovičienė
I. Vaitiekienė
S. Udovičienė
S. Udovičienė

V. Kanapackytė
S. Udovičienė

I. Vaitiekienė

M. Petrauskienė
M. Petrauskienė
S. Udovičienė
D.Lukšienė
S. Udovičienė
D. Karalienė
A. Kavaliauskas

I. Vaitiekienė
L. Norvaišienė
T. Žulkutė
L. Norvaišienė
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir
vietą)

atspindys;
Sukurtos naujos edukacinės programos:
- Archeologijos ženklai:
 „Advento vainikas ir kalendorius“, skirta
įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiems.
 Žemaičių ir kuršių
papuošalai;
 Auga medis ir gyvenimą augina. Edukacinis
užsiėmimas skirtas 1- 10 klasių moksleiviams.
 Šimtmečiuose dingę
senieji Telšiai;
Tikslas: susipažinti su medžio dirbinių paskirtimi,
apdirbimu, panaudojimu bei puošyba senajame Žemaitijos
 Puodas, kuris slepiasi
kaime.
žemėje.
Sukurti 2 naujus
 Žemaitiško maisto degustacija. Skirta įvairaus
užsiėmimus temoms
amžiaus lankytojas. Programa vykdoma Žemaitijos kaimo
"Gamtos paslaptys" ir
ekspozicijoje.
"Etninės kultūros taku".
 "Gamtos knygos
skaitymas" I - IV klasių
mokiniams.
 " "Kon sakaa..." V - IX
klasių mokiniams.
Suorganizuoti "Alkos"
Muziejuje įvyko 48 renginiai, kuriuose dalyvavo 9907
muziejuje ir jo padaliniuose lankytojų.
32 renginius:
1. Renginys „Etnografinių regionų metų pradžia“.
1. Etnografinių regionų
Dalyvavo Žemaitijos regiono etninės kultūros globos
metų pradžia. Žemaitija.
taryba, Telšių Žemaitės dramos teatras. (2015 01 19);
„Alkos“ muziejus;
2. Susitikimas su aktore Nijole Narmontaite ir knygos
2. Susitikimai-pokalbiai.
„Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“
Aktorės N. Narmontaitės
pristatymas (2015 01 20);
knygos
3. Susitikimas su „Misija Sibiras 14“ dalyve Laura
"Aktoriai, režisieriai,
Rojute (2015 02 10);
kasininkės. Ko nematė
4. Lietuvos valstybės atkūrimo šventė Telšių
žiūrovai“ pristatymas.
apskrities policijos darbuotojams (2015 02 13);
„Alkos“ muziejus.
5. Užgavėnės Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (2015
3. Susitikimas su
02 14);
ekspedicijos "Misija Sibiras
6. Susitikimas su prof. Egidijumi Aleksandravičiumi
- 2014" dalyve Laura
ir jo knygos “Prieš aušrą“ pristatymas (2015 02 26);
Rojute. „Alkos“ muziejus.
7. Susitikimas su LR Seimo nariu dr. Arvydu
4. Užgavėnės Žemaitijos
Anušausku ir naujausios knygos „KGB. Visiškai slaptai“
kaimo ekspozicijoje;
pristatymas (2015 03 05);
5. Susitikimai - pokalbiai.
8. Kompozitoriaus Algimanto Bražinsko pjesių

A. Būdvytienė
S. Udovičienė

I. Vaitiekienė

I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
E. Spudytė
E. Spudytė
I. Vaitiekienė
E. Spudytė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
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Istoriko, prof. Egidijaus
Aleksandravičiaus knygos
pristatymas "Prieš aušrą".
„Alkos“ muziejus.
6. Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
25-osios metinės „Laisvės
jėga“. Susitikimas su
istoriku, Seimo nariu A.
Anušausku. „Alkos“
muziejus.
7. Naujos archeologinės
ekspozicijos Žemaičių
priešistorė" pristatymas.
„Alkos“ muziejus.
8. „Pavasaris, paukščiai,
inkilai“. Paukščių diena,
inkilų kėlimas Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje.
9. Klasikinės muzikos
vakarai "Alkos" muziejuje.
10. Vienuolynai ir
vienuolijos. Susitikimas pokalbis su pranciškonų ir
marijonų vienuoliais
„Pašaukimas kyla ne iš
žmogaus“ I dalis. „Alkos“
muziejus.
11. Jurginės Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje.
Edukacinis renginys.
12. „Šypsenos ir dainos
mamai“, skirtas Motinos
dienai. „Alkos“ muziejus.
13. Gegužinės pamaldos
Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje, ekspozicijos

„Muzika kiekvienai dienai“ koncertas (2015 03 06);
9. VDA leidyklos išleistos knygos „Telšių vyskupijos
varpai“ pristatymas (2015 03 13);
10. Renginys „Pavasaris ant sparnų“, skirtas Žemės
dienai (2015 03 20);
11. Naujos archeologinės ekspozicijos „Žemaitijos
priešistorė“ pristatymas (2015 04 08);
12. „Pašaukimas kyla ne iš žmogaus“ Renginių ciklo
skirto vienuolių metams, I dalis. Susitikimas su vienuoliais
pranciškonais ir marijonais. (2015 04 23);
13. Koncertas „Šypsenų saulutės mamai“ ir Albinos
Indriliūnienės rankdarbių parodosatidarymas. (2015 04
30);
14. „Džiugo“ gimnazijos vardo dienos minėjimas
(2015 05 06);
15. Parodos „Laisvės kaina“ atidarymas (2015 05 08);
16. Žemaitijos kaimo ekspozicijos atidarymas, skirtas
Etninių regionų metams ir tarptautinei muziejų dienai
(2015 05 09);
17. Šeimos diena Žemaitijos kaimo ekspozicijoje
(2015 05 31);
18. Parodos „KA MA“ atidarymas. Estijos menininko
Valw Sein darbų paroda. (2015 06 03);
19. Klojimo teatro vaidinimas Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje „Žilė galvon-velnias uodegon“ Režisierė J.
Kneitienė (2015 06 17);
20. Poezijos vakaras „Rūpi mūsų tarmė“ (2015 06 19);
21. 14-osios Lietuvos kardiologų vasaros stovyklos
dalyvių edukacinis vakaras. (2015 06 26 );
22. Telšių regioninės ligoninės medikų relaksacinė
popietė Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (2015 06 26);
23. Popietė „Žolynų burtai“ (2015 06 27);
24. VDA Telšių fakulteto diplomų įteikimo šventė
Žemaičių „Alkos“ muziejuje (2015 06 25);
25. Susitikimas su Giedre Kaukaite „78 minutės ano ir
mūsų laiko“ (2015 07 20);
26. Lietuvos muziejų kelio renginys „Aukso vainikas

E. Spudytė
I. Vaitiekienė
E. Spudytė
D. Karalienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
V. Rimkuvienė
T. Žulkutė
I. Vaitiekienė
E. Spudytė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
V. Kanapackytė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
S. Udovičienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
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lankymo sezono pradžia.
Telšių Žemaitės teatro
spektaklis "Trys mylimos".
14. Tarptautinė muziejų
diena. Muziejus ir
muziejininko profesija.
Edukacinis renginys.
15. „Tykūs vasaros
vakarai“ – klojimo vakaras
skirtas Antaninėms.
Žemaitijos kaimo
ekspozicija.
16. Susitikimas - popietė
su Telšių poetais V.
Stulpinu, E. BorusevičiūteŠidlauskiene, I. Daubariene,
A. Dačkevičiumi. „Alkos“
muziejus.
17. „Žolynų burtai“,
susitikimas su žolininke
Janina Balvočiūte
Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje;
18. „Atraskit nepažintą
protėvių pasaulį“, skirtas
Durbės mūšio 755-osioms
metinėms (gavus
finansavimą). Žemaitijos
kaimo ekspozicija.
19. 2015 m. Lietuvos
muziejų kelias "Liaudies
meno grožis" "Alkos
muziejuje virtuali paroda
muziejaus svetainėje
www.muziejusalka.lt;
Edukacinis renginys susitikimas su Telšių

liaudies menui“ (2015 07 25);
27. 31 –osios Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos
uždarymas ir medalių kūrėjų stovyklos Telšiuose parodos
atidarymas ( 2015 08 31);
28. Leono Martinkaus 90-ojo jubiliejaus paminėjimas
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje. (2015 08 29);
29. Parodos „Istoriniais Telšių žydų kultūros
pėdsakais. Javne“ teatralizuotas atidarymas. (2015 09 06);
30. Edukacinis renginys „Nuo žolinių iki šv. Roko“
(2015 08 21);
31. Prisiminimų popietė ir parodos „Zenono Norvaišos
kūrybinis palikimas „Alkos“ muziejuje“ atidarymas. (2015
09 18);
32. Parodos „ Telšių žydų bendruomenė istorijos
šaltiniuose“ teatralizuotas atidarymas (2015 09 23);
33. Susitikimas su dailininku Juozu Bernatoniu ir jo
parodos „Ką papasakojo senosios langinės“ atidarymas
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje (2015 09 25);
34. VDA Telšių fakulteto iškilmingas mokslų metų
pradžios minėjimas Žemaičių muziejuje „Alka“ (2015 10
01);
35. Tarptautinių konkursų laureatės pianistės Ramintos
Šukytės koncertas ir 2016 m. kalendoriaus pristatymas.
Sudarytoja Elvyra Spudytė (2015 10 28);
36. Projekto „ Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu
Oginskiu“ renginys (2015 11 05);
37. Muzikinis vakaras „ Į pačią gilumą iriuos“
Dalyvavo Andrius Vasiliauskas, arfininkė Miglė
Sakavičiūtė, Aldona Daučiūnienė. (2015 11 12);
38. 2015 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo
konferencija „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“
(2015 11 13);
39. „Amžių šešėliuose“ prisimenant 185-ąsias 18301831 m. sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje metines (2015 11
18)
40. Kalėdinės mokyklėlės atidarymas Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje (2015 11 28);

I. Vaitiekienė
V. Rimkuvienė
I. Vaitiekienė
S. Udovičienė
M. Petrauskienė
I. Vaitiekienė
V. Rimkuvienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
D. Lukšienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
V. Kanapackytė
I. Vaitiekienė
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apskrities "Aukso vainiko"
laureatais ir nominantais;
DVD filmų
demonstravimas apie Telšių
apskrities tautodailininkus.
Žemaitijos kaimo
ekspozicija.
20. „Tykūs vasaros
vakarai“ klojimo teatras,
Oninės Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje;
21. XXXI tarptautinės
medalio stovyklos
Telšiuose atidarymas.
„Alkos“ muziejus.
22. „Nuo Žolinės iki šv.
Roko“ edukacinė popietė
Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje.
23. XXXI tarptautinės
medalio stovyklos
uždarymas. „Alkos“
muziejus.
24. Etninių regionų metų
renginys Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje.
25. Susitikimas – popietė
su medalininkais prof. R.
Inčirausku, prof. P. Gintalu,
doc. R. Vaitkute. „Alkos“
muziejus.
26. „Rudenėlio darbai ir
žaidimai“. Edukacinė
popietė Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje.
27. Susitikimas – popietė
su aktoriumi A.

41. „Aš pažinau karalių tavyje“. Aktoriaus Andriaus
Bialobžeskio poezijos vakaras.(2015 11 27);
42. Susitikimas su prof. dr. Viktorija Daujotyte, prof.
dr. Adomu Butrimu ir Danute Mukiene (2015 12 01);
43. Adventinis vakaras „Pristabdykite laiko lėkimą“ ,
Programą „Dainos sparnais“ atliko solistė Aušra Cicėnaitė
(2015 12 10);
44. Lietuvos muziejų asociacijos mokymai „
Muziejaus švietimas bendruomenei“ (2015 12 10-11);
45. Telšių LIONS klubo šventinis-edukacinis renginys.
(2015 12 18);
46. Atkurtos liaudiškos koplytėlės ant Medvėgalio
kalno, panaudojant muziejuje saugomą ikonografinę
medžiagą, šventinimo ir pristatymo visuomenei renginys,
2015 08 01.
47. „Gaudžia istoriniai vargonai“ Petro ir Pauliaus
katedroje Varniuose (2015 08 15);
48. Almanacho „Atokios stotys 2015“ pristatymas
Žemaičių vyskupystės muziejuje ( 2015 09 17).

I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
I. Vaitiekienė
V. Sungailienė
I. Vaitiekienė
A. Ivinskis
A. Būdvytienė
I. Gustytė-Ivinskienė
B. Ivinskis
B. Būdvytienė
I. Gustytė-Ivinskienė
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4. Muziejaus interneto svetainės
plėtra (kas ir kaip buvo
atnaujinta)

Bialobžeskiu. „Alkos“
muziejus.
28. Vienuolynai ir
vienuolijos. Susitikimas –
pokalbis su vienuoliais
Jėzuitais. Žemaičių
vyskupystės muziejus.
29. „Pasisveikinimas su
Mykolu Kleopu Oginskiu“.
„Alkos“ muziejus.
30. Adventinės mokyklėlės
atidarymas Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje;
31. Onos Eirošiūtės
Algminienės knygos
„Raudonasis amaras“
pristatymas (gavus
finansavimą). „Alkos“
muziejus.
32. Adventinis vakaras
„Pristabdykime laiko
lėkimą...“ „Alkos“
muziejus.
Pastoviai atnaujinti
muziejaus svetainę
www.muziejusalka.lt
Nuolat papildyti
informacija muziejaus
profilį socialiniame tinkle
„Facebook“.
Pildyti renginių kalendorių
apie muziejaus
organizuojamus renginius
portale www.muziejai.lt
Pagal poreikį parengti ir
talpinti internetinėje
svetainėje informaciją anglų

1. Pastoviai administruota muziejaus interneto
R. Petrikas
svetainė www.muziejusalka.lt. Per metus apsilankė 17 562 A. Būdvytienė,
lankytojai.
2. Muziejaus svetainėje www.muziejusalka.lt ir
I. Vaitiekienė
portale www.muziejai.lt pildomas muziejaus renginių
kalendorius.
3. Nauja muziejaus informacija apie muziejuje
organizuojamus renginius pastoviai įkeliama į muziejaus
B. Norvaišienė
profilį socialiniame tinkle „Facebook“.
4. Paruošti ir pateikti 39 informaciniai apie
muziejaus renginius.
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kalba.
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)

Aptarnauti 50 lankytojų:
studentus, menotyrininkus,
mokslininkus

Aptarnauti 97 muziejaus fondų lankytojai: konsultuota,
teikta dokumentinė, vaizdinė medžiaga dailėtyrininkams,
dailės akademijos studentams, mokslo darbuotojams,
muziejininkams, žurnalistams, privatiems asmenims.

Skyrių vedėjai,
muziejininkai

6. Kita veikla

Aptarnauti lankytojus,
dalyvaujančius akcijoje
"Lietuvai ir man". (Lankytojai
su nupinta trispalvės juostele).
Organizuoti 3 lankytojų
anketines apklausasatsiliepimus-pageidavimus,
įvertinant muziejaus
ekspozicijas.
Nuolat prižiūrėti Žemaitukų
veislės arklius: juos šerti,
valyti, šukuoti, prižiūrėti
kanopas.

- Organizuotos 2 muziejaus lankytojų apklausos, įvertinant
muziejaus ekspozicijas, lankytojų aptarnavimo kultūrą.

V. Sungailienė

- Įsijungta į akciją "Lietuvai ir man", kuri vyko nuo 2015
m. vasario 10 iki kovo 11. Informacija apie akciją
"Lietuvai ir man" buvo paskelbta muziejaus interneto
svetainėje www.muziejusalka.lt, socialinėje paskyroje
Facebook, apskrities laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija".
Mokytojams, mokiniams, studentams, kurie įsijungė į
akciją ir turėjo ant rankos trispalvę juostelę, buvo suteikta
teisė nemokamai aplankyti "Alkos" muziejų. Muziejų
aplankė 63 mokiniai.

I. Vaitiekienė

- Atliekama nuolatinė Žemaitukų veislinės arklių bandos
priežiūra: šėrimas, valymas, šukavimas, kanopų priežiūra.

K. Urbonavičius

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

Parengti koncepcijas
ekspozicijoms ir parodoms:
 Paroda "Žingsniai į
laisvę", skirta Kovo 11ajai;
 Ekspozicijos "Etninė
kultūra" papildymas;
 "Žemaitijos kaimo
ekspozicijos atnaujinimo
planas";

Paruoštos 5 koncepcijos naujoms parodoms:
I. Vaitiekienė
 parodai „Jozefo Hacklo mineralų kolekcija“;
 parodai „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu
D. Lukšienė
Oginskiu“;
 parodai VDA Telšių fakulteto studentų kaligrafijos
darbų ir eksperimentinės mados kolekcijai;
M. Petrauskienė
 parodai „Pažinimo takais: Telšių metraštininkas
Zenonas Norvaišas“;
 parodai „Žingsniai į laisvę“, skirtos Lietuvos
R. Petrikas
Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui;
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2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

 Paroda "Albinos
Indriliūnienės rankdarbiai
ir audiniai;
 "Žemaičių etniškumas"
(parodos koncepcija);
 Paroda "Pažinimo
takais";
 Paroda "Pasisveikinimas
su Mykolu Kleopu
Oginskiu".
Užbaigti rengti naują
archeologinę ekspoziciją
„Žemaitijos priešistorė" ir
ją pristatyti lankytojams.
„Alkos“ muziejus.

1. Įrengta archeologijos ekspozicija „Žemaitijos
priešistorė“. Eksponuojama archeologinių eksponatų –
1051 vnt.
2. Etinės kultūros ekspozicija papildyta 40 linų
apdirbimo, audimo įrankiais. (2015 02 13).
3. Paruošta lankymo sezonui ir naujai įrengta
Papildyti naujais
Žemaitijos kaimo ekspozicija 16-oje pastatų. Eksponuoti
eksponatais etninės kultūros 940 eksponatai.
ekspoziciją. „Alkos“
4. Atnaujinta dvarų paveldo ekspozicija. Sukurtas ir
muziejuje.
įrengtas interaktyvus Žemaitijos dvarų žemėlapis su
nufilmuotų 102 fotografijų medžiaga. Dvarų paveldo
Žemaitijos kaimo
ekspozicija papildyta16 eksponatų. Buvo gautas
ekspozicijos atnaujinimas ir finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos antro etapo.
įrengimas.
Parengti ir eksponuoti
Parengtos ir eksponuotos „Alkos“ muziejuje ir
Žemaičių muziejuje "Alka"
skyriuose 18 parodų:
11 parodų:
1. Naujai įgytų 2014
1. 2014 m. įsigyti eksponatai“. Eksponuoti 217
m. įdomesnių eksponatų
eksponatų, ŽAM (2015 02 04);
pristatymas, ŽAM;
2. „Žingsniai į laisvę“,
2. „ Žingsniai į laisvę“. Eksponuoti 188 eksponatai,
skirta Kovo -11-ajai. ŽAM; ŽAM (2015 03 10);
3. „Margučių raštai“
Velykinė paroda. ŽAM;
3. „Velykiniai margučiai“, eksponuot 162
4. „Audėjos Albinos
eksponatai, ŽAM (2015-03-30);
Indriliūnienės audiniai ir
rankdarbiai", skirta Motinos
4. Meistro Vytauto-Konstantino Savickio darbai.

D. Karalienė,
V. Rimkuvienė
S. Udovičienė
D. Lukšienė
R. Petrikas

T. Žulkutė

R. Petrikas
D. Lukšienė
S. Udovičienė
V. Kanapackytė
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dienai. ŽAM;
5. „Žemaičių
etniškumas", skirta regionų
metams. ŽAM;
6. „VIA BALTICA"
XXX tarptautinėje medalio
stovykloje
Telšiuose sukurti medaliai.
ŽAM;
7. „Katalikų
maldaknygės“ bendra
Žemaičių vyskupystės
muziejaus ir bibliofilo V.
Staniulio paroda. ŽVM;
8. „Kunigas Kąstytis
Matulionis, pogrindžio
spaudinių leidėjas“. ŽVM;
9. „2016 – Telšiai –
Lietuvos kultūros sostinė“.
XXXI tarptautinėje
medalio stovykloje
Telšiuose sukurti medaliai.
ŽAM;
10. „Pažinimo takais",
Telšių fotografo Zenono
Norvaišos fotografijos.
ŽAM;
11. „Pasisveikinimas
su Mykolu Kleopu
Oginskiu", skirta M. K.
Oginskio 250 - osioms
metinėms pažymėti. ŽAM.

Eksponuoti 34 darbai, ŽAM (2015 04 21);
5. Audėjos Albinos Indriliūnienės audiniai ir
rankdarbiai. Eksponuoti 39 eksponatai, ŽAM (2015-0430);
6. „Jozefo Hacklo mineralų kolekcija“. Eksponuoti
59 mineralai, ŽAM (2015 05 06);

V. Rimkuvienė
S. Udovičienė

7. „Laisvės kaina“. Eksponuoti trijų Austrijos
menininkų darbai Lietuvos istorijos tema. Eksponuota 16
darbų, ŽAM (2015 05 08);

I. Vaitiekienė
R. Balsevičiuis
A. Stančienė

8. „KA-MA“ Estijos menininko Valev Sein tapybos ir
mišrios technikos darbai. Eksponuota 11darbų, ŽAM (2015
06 03)
9. „Telšiai - Lietuvos kultūros sostinė -2016“,
eksponuoti XXXI-oje Lietuvos medalio kūrėjų stovykloje
Telšiuose sukurti medaliai. Eksponuoti 42 medaliai,
ŽAM (2015 08 31)

I. Vaitiekienė
R. Balsevičius

10. „Istoriniais Telšių žydų kultūros pėdsakais.
Javne“. Telšių apskrities archyvo paroda. Eksponuoti 104
eksponatai, ŽAM (2015 09 06);

I. Vaitiekienė

I. Vaitiekienė

A. Stančienė
I. Vaitiekienė

11. „Medžio meistrų darbai ir įrankiai“, eksponuoti
S. Udovičienė
23 įrankiai, Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, (2015-09-10);
12. Antano Bernatonio darbai ,,Ką papasakojo
senosios langinės“, eksponuoti 25 darbai, Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje (2015 09 16);

V. Rimkuvienė
S. Udovičienė

13. „Pažinimo takais“ – Zenono Norvaišos kūrybinis
palikimas „Alkoje“. Eksponuotos 67 fotografijos, ŽAM
(2015 09 16);

M. Petrauskienė
R. Bartkienė

14. „Telšių žydų bendruomenė istorijos šaltiniuose“ .
Telšių apskrities archyvo paroda, eksponuoti 108

I. Vaitiekienė
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eksponatai (2015 09 23);
15. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“,
eksponuoti 56 eksponatai, ŽAM (2015 11 05);

D. Lukšienė
R. Petrikas

16. VDA Telšių fakulteto studentų sukurta
eksperimentinės mados kolekcija, pagal projektą
D. Lukšienė
„Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“,
R. Petrikas
eksponuoti 38 studentų sukurti darbai, ŽAM (2015 11 05);
17. J. Sklodovskio fotografijų paroda “Lietuviškais
Vitkevičių keliais”. Eksponuota 40 fotografijų, ŽVM
(2015 08 15);

A. Ivinskis
A. Būdvytienė

18. „Nelaisvėje laisve spindėjęs“: Kun. Kąstytis
Matulionis – sovietinių lagerių kalinys, pogrindžio
spaudinių leidėjas. Muziejaus ir rinkėjo D. P. Akstino
bendra paroda. Eksponuoti 64 eksponatai, ŽVM (2015 12

J. Gustytė- Ivinskienė

10);

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas, vieta,
laikas)

„Odė mano miestui – 2014“
Telšių apskrities archyve;
Tautodailininkas, medžio
drožėjas V. K. Savickis,
Telšių apskrities archyve;

5. Virtualios parodos
Parengti virtualias parodas
(pavadinimas, tinklalapio adresas) ir patalpinti ŽAM
internetinėje svetainėje
www.muziejusalka.lt:
1. „Atminimo
ženklai“, skirta Kovo 11
dienai.

Surengtos 4 parodos kitose institucijose:
1. „Odė mano miestui – 2014“ Telšių apskrities
archyve; (2015 vasario mėn.)
2. Tautodailininkas, medžio drožėjas V. K. Savickis,
Telšių apskrities archyve, 2015 04 21;
3. Kun. Kąstytis Matulionis, pogrindžio spaudinių
leidėjas“. Karūžiškės dvare, 2015 08 08.
4. „Vito Valatkos abrozdėlių rinkinys“ Šiluvos Jono
Pauliaus II Piligrimų centre, 2015 11 19.
Parengtos 7 virtualios parodos muziejaus internetinėje
svetainėje www.muziejus alka.lt ir svetainėse
http://parodos.emuziejai.lt/, http://parodos.emuziejai.lt/ :
1. „Senieji velykiniai atvirukai“ (nebuvo planuota);
2.

„Atminties ženklai“;

M. Petrauskienė
V. Kanapackytė
A. Ivinskis
A. Ivinskis

R. Bartkienė
L. Norvaišienė
R. Bartkienė
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2. "Žemaičių meistrų
sukurtos skulptūros".
3. „Pažinimo takais:
Telšių metraštininkas
Zenonas Norvaiša“.
4. „Pasisveikinimas su
Mykolu Kleopu Oginskiu“,
skirta M. K. Oginskio 250osioms gimimo metinėms
paminėti.
„Platelių dvaro archyvas
muziejuje“.

3. „Liaudies meno turtai“. Gavus finansavimą
įgyvendintas projektas „Skaitmenintas kultūros paveldas.
Praeitis – ateičiai“;
4. „Rankšluostinės“. Gavus finansavimą
įgyvendintas projektas „Skaitmenintas kultūros paveldas.
Praeitis – ateičiai“;
5. „Pažinimo takais: Telšių metraštininkas Zenonas
Norvaišas“;
6.

„Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“.

7. "Vito Valatkos abrozdėlių rinkinys"
6. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms,
kokių ir kiek eksponatų
paskolinta)

Pagal poreikį
bendradarbiauti su Lietuvos
ir užsienio muziejais.
Atnaujinti ir pasirašyti 4
deponavimo sutartis:
1. Kelmės krašto
muziejumi; (10
archeologijos eksponatų);
2. Akmenės krašto
muziejumi; (8 etninės
kultūros eksponatai);
3. Lietuvos dailės
muziejumi; (1 eksponatas);
4. Šv. Aleksandro
bažnyčia Varniuose, (3
etninės kultūros
eksponatai);
5. Lietuvos
nacionaliniu muziejumi
LDK valdovų rūmai,
(parodos "Žalgirio mūšis"
deponavimas).

L. Norvaišienė
V. Rimkuvienė
I. Vaitiekienė
L. Norvaišienė
V. Rimkuvienė
M. Petrauskienė
D. Lukšienė
R. Petrikas
A. Ivinskis

Atnaujintos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:
T. Žulkutė
 Lietuvos nacionaliniu muziejumi 2015 01 27 d.
Nr. L-3/586. Pasiskolinti 25 eksponatai;
 VDA Telšių fakultetu 2015 03 18 Nr. 4, deponuoti
8 eksponatai;
 Žemaičių dailės muziejumi 2015-09-05 Nr.5,
deponuota 15 eksponatų;
 Tęsiamas 10 archeologinių radinių deponavimas
Kelmės krašto muziejui;
 Tęsiamas 1 eksponato deponavimas Lietuvos dailės
muziejui;
 Tęsiamas 8 eksponatų deponavimas Akmenės
krašto muziejui;
 Tęsiamas 3 eksponatų deponavimas šv. Aleksandro
bažnyčiai Varniuose.
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Sudaryti su Lietuvos
nacionaliniu muziejumi
deponavimo sutartį, 25
archeologiniams radiniams.
Naujos archeologinės ekspozicijos įrengimui atlikti
papildomi darbai:
1. Leidinio „Senoji Žemaitijos praeitis“ 17 pataisymų ir
pastebėjimų;
2. Pateikta informacija informaciniam terminalui apie
Dargiškės monetų lobį;
3. Paruošti archeologiniai radiniai eksponavimui naujoje
archeologinėje ekspozicijoje.

7. Kiti darbai

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis

1. Onos Eirošiūtės Algminienės knyga
„Raudonasis amaras“.
Autorė buvusi Telšių
gyventoja, pasitraukusi į
JAV, knygoje (anglų kalba)
pateikia 1940 m. įvykių
komentarus Telšiuose ir
Lietuvoje. (Teiktas
projektas Lietuvos kultūros
tarybai);
2.
Katalogas
„Žemaičių muziejus
„Alka“: Prieverpstės ir
rankšluostinės“. (Teiktas
projektas Lietuvos kultūros
tarybai).
3. Sieninis dvipusis
2016 metų kalendorius su
tekstu ir mažosios
architektūros iliustracijomis,
skirtas Žemaičių krikšto 600

D.Karalienė

1. Onos Eirošiūtės - Algminienės knyga „Raudonasis
R. Petrikas
amaras“. Autorė buvusi Telšių gyventoja, pasitraukusi į
JAV, knygoje (anglų kalba) pateikia 1940 m. įvykių
komentarus Telšiuose ir Lietuvoje. Neišspausdintas,
negautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos.
2. Sudarytas ir išleistas katalogas „Žemaičių muziejus
E. Spudytė
„Alka“: Prieverpstės ir rankšluostinės“. Sudarytoja E.
Spudytė, V. Rimkuvienė, 2015 (ISBN 978-609-404-2003).
Tiražas 400 egz.
3. Sudarytas ir išleistas sieninis dvipusis 2016 metų
E. Spudytė
kalendorius su tekstu ir mažosios architektūros
iliustracijomis, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.
Sudarytoja E. Spudytė, 2015 (ISSN 2335-2175). Tiražas
400 egz.
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metų jubiliejui.
2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas
ir leidyba (kokiomis kalbomis)

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

Plakato, lankstinuko,
atvirukų leidyba, skirta
naujos archeologinės
ekspozicijos „Žemaitijos
priešistorė“ reklamai.
Teiktas projektas Lietuvos
kultūros tarybai.
Plakato, lankstinuko,
atvirukų, knygų skirtukų
paruošimas ir leidyba,
minint M.K. Oginskio 250ąsias metines. Teiktas
projektas Lietuvos kultūros
tarybai.

Renginiui M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinės
išleisti 6 plakatai, 50 kvietimų, 300 lankstinukų, 400
atvirukų, 400 knygų skirtukų. (Projektas „Pasisveikinimas
su Mykolu Kleopu Oginskiu“).

D. Lukšienė

Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“,
laikraščiuose „Telšių žinios“, „Penktadienio žemaitis“
išspausdinta 30 straipsnių, populiarinančių muziejaus
rinkinius:
1. R. Petrikas "Muziejus kviečia apžiūrėti parodą"
Penktadienio žemaitis, 2015 04 10, Nr. 15;
2. R. Petrikas "Žingsniai į laisvę", Kalvotoji
Žemaitija. Nr. 28 (9742); 2015 04 11;
3. R. Petrikas "muziejuje veikia paroda "Žingsniai į
laisvę" Telšių žinios NR. 29, 2015 04 17;
4. L. Norvaišienė "Pasilinksminimai senojoje
Žemaitijoje", Kalvotoji Žemaitija, Nr. 40 (9754);
2015 05 26;
5. Vaitiekienė ,,Alkoje“ veikia Estijos menininko
paroda", Kalvotoji Žemaitija Nr. 46 (9760); 2015
06 16
6. V. Kanapackytė "Žemaitiškumą atspindintys
paveldo objektai" Kalvotoji Žemaitija Nr. 50
(9764); 2015 06 30;
7. Karalienė "Nauja archeologijos ekspozicija
Žemaičių ,, Alkos“ muziejuje, Kalvotoji Žemaitija

E. Spudytė
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Nr. 53 (9768); 2015 07 14;
8. Žemaičių muziejaus "Alka" informacija "Žemaičių
muziejuje ,, Alka“ susitikimas ,, Giedrė Kaukaitė.
78 minutės iš ano ir mūsų laiko“Telšių žinios Nr.
55( 1586); 2015 07 17;
9. Žemaičių muziejaus "Alka" informacija "Baltijos
muzeologijos mokykloje patirties sėmėsi ,, Alkos“
muziejaus ekskursijų vadovė" Telšių žinios Nr. 56
(1587); 2015 07 21
10. A. Stančienė "Bendradarbiavimo projektas
"Baltijos muzeologijos mokykla", Kalvotoji
Žemaitija Nr. 56 (9770); 2015 07 25;
11. Kavaliauskas "Varnių archeologiniai tyrinėjimai
1981- 2013 metais", Kalvotoji Žemaitija Nr. 54-56
(9770); 2015 07 25;
12. A. Ivinskis Pagirgždūčio, Nevardėnų, Siriškės
žmonių egzekucijai - 70 metų" Kalvotoji Žemaitija
Nr. 58 (9772); 2015 08 01;
13. A. Ivinskis "Improvizacija Varnių vargonų tema",
Kalvotoji Žemaitija Nr. 63 (9777); 2015 08 22;
14. M. Petrauskienė "Zenono Norvaišos sukauptos
muziejinės vertybės veda ,, Pažinimo takais“,
Kalvotoji Žemaitija Nr. 70 (9784); 2015 09 15;
15. A. Ivinskis "Genovaitės Petrulienės prisiminimai",
Kalvotoji Žemaitija Nr. 71 (9785) 2015 09 19;
16. V. Rimkuvienė "Antano Bernatonio tapybos ant
langinių paroda" Kalvotoji Žemaitija Nr. 72
(9786); 2015 09 22;
17. Žemaičių muziejaus "Alka" informacija "Senos
ištapytos langinės prikeltos naujam gyvenimui"
Telšių žinios Nr. 74 (1605); 2015 09 22;
18. A. Ivinskis " Leono Petrulio prisiminimai Kalvotoji
Žemaitija Nr. 73 (9787); 2015 09 26;
19. D. Lukšienė "Kunigaikščių Oginskių paveldo
pėdsakais" Kalvotoji Žemaitija Nr. 80 (9794); 2015
10 20;
20. A. Ivinskis "Pečkauskų giminė. Istorijos ūkams
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prasisklaidžius" Kalvotoji Žemaitija Nr. 85 (9799);
2015 11 06;
21. A. Ivinskis "Adolfinos Pečkauskaitės giminė"
Kalvotoji Žemaitija Nr. 87 (9801); 2015 11 14;
22. V. Kanapackytė "1830 - 1831 metų sukilimas
Lietuvoje ir Žemaitijoje" Kalvotoji Žemaitija Nr.
88 (9802); 2015 11 17;
23. L. Norvaišienė "Aplankykite muziejų neišeidami iš
namų" Telšių žinios Nr. 90( 1621); 2015 11 17;
24. A. Ivinskis "Išlikimas" Kalvotoji Žemaitija Nr. 91
(9805); 2015 11 28;
25. V. Rimkuvienė "Žemaičių ,, Alkos“ muziejaus
etninės kultūros rinkiniai: rankšluosčiai ir
rankšluostinės "Kalvotoji Žemaitija Nr. 93 (9807);
2015 12 05;
26. L. Norvaišienė "Eksponatų skaitmeninimas galimybė aplankyti muziejų, neišeinant iš namų"
Kalvotoji Žemaitija Nr. 96 (9810); 2015 12 15;
27. E. Spudytė "Prieverpstės ir rankšluostinės
Žemaičių muziejuje ,, Alka" Kalvotoji Žemaitija
Nr. 97 - 98 (9811); 2015 12 19 - 23;
28. A. Ivinskis "Žmogiškųjų dorybių vainikas"
Kalvotoji Žemaitija Nr. 97 (9811); 2015 12 19;
29. J. Gustytė - Ivinskienė "Nuo barzdaskučio iki
gydytojo"
30. Kalvotoji Žemaitija Nr. 98 (9812); 2015 12 23;
31. R. Bartkienė "Seno fotografijų albumo
pasakojimas" Kalvotoji Žemaitija Nr. 99 (9813);
2015 12 31.
4. Moksliniai tyrimai (temos)

1. 1831 m. sukilimo
Žemaitijoje vadų pėdsakai
emigracijoje;
2. Žemaičių vyskupo
Aleksandro Kazimiero
Beresnevičiaus archyvo
Lenkijoje tyrimai.

1. Nuotoliniu būdu gauta dalis medžiagos temai „1831 m. A. Ivinskis
sukilimo Žemaitijoje vadų pėdsakai emigracijoje.
2. Atlikta nuotolinė archyvo Vloclaveke fondo analizė
apie Žemaičių vyskupą Aleksandrą Kazimierą
Beresnevičių.
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5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

„Platelių dvaro archyvą
pravėrus ŽAM“ (Teiktas
projektas Lietuvos kultūros
tarybai)

Parašyti 2 mokslo populiarinimo straipsniai leidiniui
„Lietuvos muziejų rinkiniai“:
1. E. Spudytė „Tradicinės žemaičių skulptūros tęsėjai
– šių dienų Telšių apskrities meistrai“, Lietuvos
muziejų rinkiniai, 2015, Nr. 14, XVIII konferencija
„Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“,
p. 66–72.
2. V. Rimkuvienė „ Etninio paveldo saugojimas ir
sklaida Žemaičių muziejuje „Alka“, Lietuvos
muziejų rinkiniai, 2015, Nr. 14, XVIII konferencija
„Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“,
p. 19–24.
3. „Platelių dvaro archyvą pravėrus ŽAM“
(Neįvykdytas, negautas finansavimas iš Lietuvos
kultūros tarybos).

6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir
kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta, dalyviai)

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

Seminaras "Muziejininkų
kvalifikacijos kėlimas" (Bus
teikiamas projektas
Lietuvos kultūros tarybai)
Dalyvauti LMA Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos
organizuojamoje XVIII
konferencijoje „Etniškumas
ir regioniškumas XXI
amžiaus muziejuose“.
Lietuvos dailės muziejuje.
Skaityti 2 pranešimus LMA
Rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos organizuojamoje
XVIII konferencijoje
„Etniškumas ir
regioniškumas XXI
amžiaus muziejuose.

Seminaras "Muziejininkų kvalifikacijos kėlimas" neįvyko,
negautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos.
Dalyvauta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos organizuotoje XVIII konferencijoje „Etniškumas
ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“, 2015 04 22
Lietuvos dailės muziejuje.

Skaityti 2 pranešimai LMA Rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos organizuojamoje XVIII konferencijoje
„Etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose:
 E. Spudytė „Tradicinės žemaičių skulptūros tęsėjai
– šių dienų Telšių apskrities meistrai“;
 V. Rimkuvienė „Žemaičių „Alkos“ muziejuje
vykdomas etninio paveldo išsaugojimas ir
propagavimas“.

E. Spudytė

V. Rimkuvienė

R. Bartkienė
I. Vaitiekienė

E. Spudytė

E. Spudytė
V. Rimkuvienė
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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 skaitmeninimas
3.1. Suskaitmenintų eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us: unikalumas, turinys
ir vertė, fizinė būklė, amžius,
rūšis, tema, kt.)

Skaityti paskaitą „Žemaičių
muziejus „Alka“ – naujas
1932 m. kultūros židinys
Telšiuose“

Atrinkti numatomus
labiausiai nykstančius,
blogos būklės,
vertingiausius
archeologinės kolekcijos
eksponatus, juos
nufotografuoti;
Atrinkti blogos būklės,
unikalius eksponatus - 270
dokumentų, spaudinių,
fotografijų.

Skaitytas pranešimas Tarragonoje Ispanijoje:
 A. Stančienė „“Žemaičių muziejaus “Alka”
rinkiniai ir muziejinė veikla”.
Skaityta paskaita „Žemaičių muziejus „Alka“ –
naujas 1932 m. kultūros židinys Telšiuose“ Telšių
policijos bendruomenei. (2015 02 13).
Skaityta paskaita „Liaudies meistras Kazimieras
Mockus ir jo laikmečio aplinka“ Kaunatavo bendruomenei
(Telšių r.) (2015 08 22).

Eksponatai atrenkami skaitmeninimui, atsižvelgiant į
unikalumą, fizinę būklę, temą.
Iš Lietuvos kultūros tarybos buvo gautas finansavimas
projektui „Skaitmenintas kultūros paveldas. Praeitis –
ateičiai“, kuriame buvo numatyta skaitmeninti etninės
kultūros, istorijos-ikonografijos eksponatus. Įgyvendinant
projektą buvo suskaitmeninta 300 eksponatų. Iš jų - 110
rankšluostinių, 65 lazdos, 125 pavieniai istorijos,
ikonografijos ir etninės kultūros eksponatai.

A. Stančienė
E. Spudytė
E. Spudytė

L. Norvaišienė
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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)

5. Kiti darbai

1. Į skaitmeninę LIMIS
programą įtraukti 450
eksponatų su
metaduomenimis ir
skaitmeniniais vaizdais;
2. Įtraukti 1500 eksponatų
metaduomenų į LIMIS (be
skaitmeninių vaizdų);
3. Suskaitmeninti 270
eksponatų vietinėje
laikmenoje (skenavimo,
fotografavimo darbai).

1. Į skaitmeninę LIMIS programą įtrauktas 1319
eksponatų su aprašais, skaitmeniniais vaizdais.

2. Sukurti 1957 originalūs vaizdai bei 3289 išvęstinių
vaizdų.
3. Suskaitmeninti 509 eksponatai vietinėje
laikmenoje

Pagal galimybes dalyvauti
EuropeanaPhotography projekte publikuoti 220
vyksiančiuose
eksponatų skaitmeniniai vaizdai su aprašais.
skaitmeninimo projektuose.
Tęsti dalyvavimą
Tarptautiniame
skaitmeninimo projekte
EuropeanaPhotography.
Pagal galimybes ir poreikį
Dalyvauta rengtose skaitmeninimo mokymuose,
dalyvauti vyksiančiuose
konsultacijose, konferencijoje Šiaulių „Aušros“ muziejuje:
skaitmeninimo mokymuose.
 metodinė konsultacija Šiaulių „Aušros“
skaitmeninimo centre (8 val.) 2015-02-26;
 konferencija ŠAM Fotografijos muziejuje
„Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida:
inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų inovatyvios,
patirtys ir galimybės“ (8 val.) 2015-04-23;
 mokymai ŠAM Fotografijos muziejuje „Šiaulių
regiono muziejininkų kvalifikacijos kėlimas: muziejunių
vertybių skaitmeninimo proceso integravimas į praktinę
muziejinę veiklą“ tema „Kompiuterinė muziejinių vertybių
apskaita ir praktinis muziejinių vertybių skaitmeninimas“
(8 val.) 2015-10-18/29.

L. Norvaišienė
A. Stančienė
R. Bartkienė
S. Udovičienė
D. Lukšienė
D. Karalienė
L. Norvaišienė
A. Stančienė
T. Žulkutė
V. Kanapackytė
L. Norvaišienė
L. Norvaišienė

L.Norvaišienė
T. Žulkutė
A. Kavaliauskas
S. Udovičienė
V. Užgalienė
R. Petrikas
D. Lukšienė
J. Gustytė – Ivinskienė
A. Būdvytienė
I. Kontautienė
R. Bartkienė
A. Ivinskis
M. Petrauskienė
V. Kanapackytė
D. Karalienė
V. Rimkuvienė
A. Stančienė
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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)

Rengti/redaguoti/platinti
informacinius pranešimus
žiniasklaidai
apie vykstančias muziejuje
parodas, renginius,
atnaujintas ekspozicijas;
Rengti ir platinti reklamą
apie muziejaus ekspozicijas,
rinkinius, parodas per
Lietuvos nacionalinį radiją
ir televiziją, Žemaitijos
televiziją, Telšių televiziją
ir radiją.

Parengta ir publikuota 20 informacinių pranešimų apie
muziejuje vykusias parodas, atnaujintas ekspozicijas,
muziejaus renginius.
1. Informacinė laida apie margučius. Telšių
televizija, operatorius A. Jonušas. Kalbėjo E. Spudytė.
2015 04 03;
2. Lietuvos televizijos „Panoramos“ laida, apie
naujos archeologinės ekspozicijos pristatymą. Kalbėjo
prof. A. Butrimas, E. Spudytė. 2015 04 07;
3. Telšių televizija filmavo naujos archeologinės
ekspozicijos atidarymą. 2015 04 10-12;
4. Informacinė laida apie naują archeologinę
ekspoziciją. Žemaitijos televizija, 2015
5. LRTV II programa filmavo Žemaitijos kaimo
ekspoziciją laidai „Kultūros savanoriai“. Kalbėjo E.
Spudytė, S. Udovičienė, 2015 05 07;
6. Informacinė laida apie tarptautinę parodą iš
Zalcburgo „Laisvės kaina“, Žemaitijos televizija, 2015 05
08;
7. Žemaitijos televizija Informacinė laida apie
Žemaitijos kaimo ekspozicijos sezono atidarymą ir
ekspoziciją, Žemaitijos televizija, Kalbėjo E. Spudytė.
2015 05 09;
8. Informacinė laida apie Žemaitijos kaimo
ekspozicijos sezono renginius ir kultūrinės veiklos planus,
Telšių televizija. Kalbėjo I. Vaitiekienė 2015 05 15;
9. Informacinė laida apie priešistorinį Biržulio luoto
radimo istoriją, Telšių televizija. Kalbėjo D. Karalienė,
2015 06 04;
10. Informacinė laida apie Biržulio luoto
restauravimo procesą. Telšių televizija. Kalbėjo R.
Balsevičius, 2015 06 04;
11. Informacinė laida apie bijūną –tradicinę Žemaitijos
darželių gėlę. Telšių televizija. Kalbėjo I. Vaitiekienė,
2015 06 05;

E.Spudytė
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12. Apie Zofiją Tyzenhauzaitę ir Platelių dvarą“
laidai „Biržų Radvilos. Kalbėjo R. Bartkienė, 2015 05 22;
13. Informacinė laida apie Kultūros ministro Š.
Biručio vizitą „Alkoje“ ir Žemaitijos kaimo ekspozicijoje,
Žemaitijos televizija. 2015 09 25;
14. Informacinė laida apie Kultūros ministro Š.
Biručio vizitą Žemaitijos kaimo ekspozicijoje ir interviu su
Kultūros ministru Š. Biručiu. Telšių televizija, 2015 09 25;
15. Informacinė laida apie Žemaitijos kaimo
ekspoziciją. Kalbėjo S. Udovičienė. Šiaulių televizija,
2015 10 17;
16. Telšių televizija filmavo R. Šukytės koncertą ir
2016 m. kalendoriaus pristatymą, 2015 10 28;
17. Telšių televizija filmavo A. Vasiliausko ir
arfininkės koncertą, 2015 11 12;
18. Interviu Žemaitijos televizijai apie etninės kultūros
projektų vykdymą ir muziejaus katalogo „Prieverpstės ir
rankšluostinės“ išleidimą. Kalbėjo E. Spudytė, 2015 12 01;
19. Luoto konservavimo ir restauravimo projekto
pristatymas. Kalbėjo T. Žulkutė, Žemaitijos televizija,
2015 12 01;
20. Interviu Lietuvos televizijos laidai „Šventadienio
mintys“ apie Muziejaus Advento programą „Kalėdų
belaukiant“. Kalbėjo A. Ivinskis, 2015 12;
2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos
specialios reklamos kampanijos ir
jas trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Maketuoti skelbimus,
kvietimus į renginius,
publikuoti informaciją apie
muziejaus veiklą muziejaus
interneto svetainėje
www.muziejusalka.lt ir
socialinėje paskyroje
Facebook.

Muziejaus renginiai ir veikla buvo publikuojami muziejaus
interneto svetainėje www.muziejusalka.lt ir socialinėje
paskyroje Facebook.
Pasirašyta bendradarbiavimo – veiklos sutartis su Anna
Lindh fondu.

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

Pagal poreikį konsultuoti
studentus, kitų Lietuvos
muziejų darbuotojus
muziejaus veiklos
klausimais;
Teikti metodinę pagalbą
Jono Andriusevičiaus
visuomeninio muziejaus
Gaulėnuose (Telšių r.)
darbuotojui.

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos
būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
Vadovauti muziejinę
praktikantais
praktiką atliekantiems
studentams
IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / Numatoma priimti 2
atleistų darbuotojų skaičių)
darbuotojus

Suteikta 10 metodinių konsultacijų:
 Tauragės muziejaus vyr. fondų saugotojai;
 Šilutės muziejaus vyr. fondų saugotojai;
 Mosėdžio muziejaus muziejininkams;
 Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkams;
 Mažosios Lietuvos muziejaus muziejininkams;
 Žemaičių dailės muziejaus muziejininkams;
 konsultuota Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto
III k. kultūrinės veiklos studentė Gintautė Saudargaitė,
tema „Kultūrinės veiklos , renginių muziejuje
organizavimo ypatumai“.

H. Šiauliui, dirbančiam J. Andriusevičiaus
muziejuje Gaulėnuose (Telšių r.).
 konsultuota muziejininkė Virginija Užgalienė
 VDA studentės apie rinktinių juostų audimą.

I. Vaitiekienė
T. Žulkutė

2015 m. gruodžio 14 – 2016 m. sausio 10 atliko praktiką
Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentas Ramūnas
Sadauskas.

I. Vaitiekienė

2015 m. priimta 16 darbuotojų. Įvykdžius 2014 metų
gruodžio 15 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 1438 "Dėl
sutikimo reorganizuoti Žemaičių vyskupystės muziejų",
Žemaičių vyskupystės muziejaus 13 darbuotojų darbo
sutartys buvo tęsiamos Žemaičių muziejuje “Alka”.
Muziejaus pareigybių sąraše 57 pareigybės.
Iš jų:
 5 administracijos darbuotojai;
 20 kultūros ir meno;
 32 aptarnaujantis personalas.

E. Spudytė

R. Petrikas
E. Spudytė
I. Vaitiekienė
D. Karalienė
M.Petrauskienė
S. Udovičienė
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2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos, temos,
vieta, dalyviai)

3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

25 muziejininkai kėlė kvalifikaciją seminaruose ir
mokymuose:
 Seminaras "Metinės finansinės atskaitomybės
parengimas pagal VSAFAS, įkėlimas į VSAKIS ir
analizė 2015 m.", 2015 01 28;
 Seminaras "Investicinių projektų apskaita", 2015
03 13;
 Stažuotė Kretingoje ,,Muziejų ir bendrojo ugdymo
mokyklų bendradarbiavimo galimybės: teorija ir
praktika“ 2015 03 16-20;
 Mokymai Šiauliuose „Muziejų etika XXI a.
kūrybinės ekonomikos kontekste“ 2015 07 05-11.
 Seminaras "Materialinių vertybių - kultūros
vertybių apskaita", 2015 05 21;
 Seminaras ,,I FOUND IT – inovatyvūs metodai
paveldo populiarinimui etnografiniuose
regionuose“, 2015-08-18;
 Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto
mokymai „Muziejų vadybos kultūra (vadovams)“,
modernaus muziejaus specialistų kompetencijų
ugdymas“, 2015 08 17-21;
 Seminaras ,,Muziejinių vertybių kompiuterinės
apskaitos vykdymas”, 2015-11-18;
 Seminaras ,,Kūrybiškumas – verslo pagrindas”,
2015-11-30.
 Seminaras „Archeologinių radinių konservavimas.
Nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose“. 2014
12 09 - 2015 12 08.

Suinventorinti
visas Muziejaus biblioteka papildyta 1143 knygomis už
naujai įgytas, dovanotas 1719,39 Eur.

L. Mačernienė
L. Mačernienė
S. Udovičienė
A. Stančienė
L. Mačernienė
S. Udovičienė
E. Spudytė
V. Sungailienė
Skyrių vedėjai,
muziejininkai
S. Udovičienė
D. Karalienė
A. Kavaliauskas

V. Kanapackytė
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muziejaus
bibliotekai
knygas ir kitus leidinius;
Vesti
knygų,
kitų
leidinių, mokslinio archyvo
bylų ir bet kokios kitos
medžiagos išdavimo ir
grąžinimo
bibliotekai
apskaitą;
Iš naujai sukauptos
medžiagos
formuoti
mokslinio archyvo bylas;
Skirstyti
bibliotekos
knygas temomis;
Visas
bibliotekos
knygas suvesti į Microsof
Excel programą;
Nurašyti išliekamosios
vertės nebeturinčias knygas
ir žurnalus;
Parengti
2016
m.
Archyvo
saugomų
dokumentų planą;
Parengti
2016
m.
dokumentų registro sąrašą.
Saugoti ir prižiūrėti
saugomas bylas, rūpintis
švara ir tvarka.
2. Ūkinė veikla (statybos ir
Dalyvauti komisijos darbe,
remonto darbai, kiti ūkiniai darbai vykdant Žemaičių
– apibūdinimas, rezultatai,
vyskupystės materialaus
finansinės išlaidos)
turto patikrinimą perėmimą;
Atlikti Žemaičių muziejuje
"Alka" fondų saugyklų ir
ekspozicinių salių
ventiliacijos sistemos
remontą;

Nurašytos, kaip netinkamos naudoti (suplyšusios,
sudėvėtos, pasenusios) 1371 knygos už 397,07 Eur.
Mokslinis archyvas papildytas iš kitų asmenų gauta
medžiaga, kuri suformuota į 49 mokslinio archyvo bylas;
Bibliotekos knygos suvestos į Microsof Excel programą;
Bibliotekos knygos išskirstytos pagal temas;
Atlikta Žemaičių vyskupystės muziejaus bibliotekos
inventorizacija;
Sudarytas ir patvirtintas Žemaičių muziejaus „Alka“ 2015
metų dokumentacijos planas ir dokumentų registro sąrašas.

Atlikti muziejaus pastatų remonto darbai už 9828,30
eur. Iš jų:
- muziejaus administracinio pastato, elektros įrenginių
ir instaliacijos remonto darbų už 5736,92 eur;
- pastato – eksponatų saugyklos, stogo šiaurinės pusės,
remonto darbai už 468,54 eur;
- saugos ir video stebėjimo sistemos remontas
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje už 2098,35 eur;
- pastato – eksponatų saugyklos, vandentiekio ir
šildymo įrengimo remontas už 528,11 eur.;

A. Bidvienė
K. Urbonavičius
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Organizuoti viešuosius
pirkimus muziejaus pastato
techninio plano sudarymui;
Organizuoti viešuosius
pirkimus vėdinimo sistemos
muziejaus pastate
sutvarkymui;
Organizuoti viešuosius
pirkimus fondų saugyklų
įrangos įsigijimui
Vykdyti pirkimus pagal
kainų analizę;
Aprūpinti muziejaus
darbuotojus jų darbe
reikalingomis priemonėmis;
Sudaryti sutartis su
tiekėjais;
Užtikrinti tinkamą
muziejaus apsaugą ir
priešgaisrinės saugos būklę;
Rūpintis muziejaus
teritorijos tinkama priežiūra
ir muziejaus patalpų švara;
Apdrausti muziejaus
pastatus, automobilius;
Užtikrinti muziejaus
darbuotojų saugą darbo
metu;
Atlikti metinę turto
inventorizaciją;
Tvarkyti muziejaus
želdynus;
Atlikti muziejuje esančių
gesintuvų patikrą ir, esant
reikalui, juos užpildyti;
Patikrinti ir perimti į
apskaitą Žemaičių

automobilio, Hiunday Elantra, remonto darbai už 978,38 eur.
Apdraustas turtas:
- Žemaitijos kaimo ekspozicijos pastatai, statiniai,
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;
- Automobiliai: Hynday Elantra BRV 806; Ford Transit
FT 310 Custom);
Įvykdytas Verslo civilinės atsakomybės draudimas už
3245,87 eur.
Įvykdytas projekto „Muziejaus pastato kapitalinio
remonto su ekspozicijų įrengimu“ techninio projekto
parengimo pirkimas už 144595,00 eur. ir techninio
projekto sukūrimas.
Įvykdytas Žemaičių muziejaus ‚Alka“ 25 saugyklos
įrangos pirkimas 28798,00 eur. ir įrangos įsigijimas ir
sumontavimas.
Įvykdyti du investiciniai projektų pirkimai: už 12100 eurų:
1. Pagal priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo
objektus“;
2. „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas
viešojoje infrastruktūroje“.
Įvykdyti supaprastinti viešieji pirkimai apklausos būdu.
1. Įsigyta ilgalaikio turto (nešiojamų kompiuterių – 4 vnt.,
kompiuterinės įrangos komplektus – 2 vnt., inovatyvią interaktyvią įrangą, vežimaitį –bričką, lauko supynes,
rankų džiovintuvus – 3 vnt., įgarsinimo įrangą) už
42450,00 eur.;
2. Įsigyta inventoriaus už 4286,10 eur.;
3. Įsigyta medžiagų už 9130,57 eur.
Pildytas viešųjų pirkimų registras.
Paruošta darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija;
Atlikta metinė GAS patikra;
Atlikta 37 gesintuvų patikra;
Sutvarkyti muziejaus apsaugos ir priešgaisrinės saugos
būklės dokumentai;
Pildytas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių
instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas.
-
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vyskupystės muziejaus
pastatus;
Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje:
- Sutvarkyti po žiemos
laikotarpio arklių gardus
ir lauko aptvarus;
- Sutvarkyti po žiemos
Žemaitijos kaimo
ekspozicijos teritorijas,
paruošti lankymo
sezonui;
- Sutvarkyti sodybų stogo
dangas ( skiedras) po
žiemos;
- Nukirsti pažeistus ir
nudžiuvusius medžius ir
krūmus;
- Sutvarkyti tvoras
stambaus ūkininko
sodyboje;
- Pasodinti naujų
vaismedžių ir
vaiskrūmių;
- Sutvarkyti vežimaitį „
Lineika“;
- Paruošti pašarus žiemos
sezonui Žemaitukų
veislės žirgams;

Įvykdyta priešgaisrinio vandentiekio patikra;
Atlikti kompiuterinės įrangos, kopijavimo aparato,
internetinio ryšio, telekomunikacijų bei kasos aparatų
techninio aptarnavimo darbai.
Atlikti cheminiai tyrimai dėl gyvsidabrio išsiliejimo;
Pirktos fotografavimo paslaugos;
Pirktos rėminimo paslaugos;
Atlikti muziejaus ir Žemaitijos kaimo ekspozicijos
teritorijose želdinių tvarkymo, rudeninių lapų, sniego
kasimo darbai;
Pirkti šienavimo ir šieno vežimo darbai;
Pašalintos fekalijos iš lauko tualetų Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje, išvežtos šiukšlės;
Užpildyta gyvulių skaičiaus statistinė ataskaita;
Pateikta paraiška dėl paramos už žemės ūkio naudmenų
skirtus plotus;
Pateikta deklaracija dėl „Žemaitijos kaimo muziejaus
restauracijos“ I etapo užbaigimo, apie Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
lėšomis remiamo pavienio projekto įsipareigojimo
vykdymą;
Pateikta deklaracija dėl „Žemaitijos kaimo muziejaus
restauracijos“ II etapo užbaigimo, apie projekto
įsipareigojimų vykdymą;
Įvykdytas tvorų atstatymas, Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje, stambaus ūkininko sodyboje;
Įvykdytas Žemaitijos kaimo ekspozicijoje pažeistų krūmų
ir medžių kirtimas;
Užsakyta 2016 m. spauda („Kalvotoji Žemaitija“, „Telšių
žinios“);
Išduotos platinimui muziejaus išleistas knygas;
Atlikta metinė ilgalaikio - trumpalaikio turto bei medžiagų
inventorizacija;
Pildytas sutarčių registravimo žurnalas;
Pildytas gaunamų PVM sąskaitų – faktūrų registravimo
žurnalas;
Įvykdytas lifto techninis patikrinimas;
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Įvykdyta viešųjų darbų programos - aplinkos tvarkymo
darbai;
Atliktas pašarų nurašymas, kuro sunaudojimas.
3. Kitų padalinių darbas
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai)

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų
rengimas (kokiu tikslu ir kada
patvirtinti nauji dokumentai)
3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas
(kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖS MUZIEJAUS VEIKLA IKI 2015 m. LIEPOS 1 d.
Organizuoti 1 Žemaičių
vyskupystės muziejaus
(toliau-Muziejaus) tarybos
posėdį. Numatomi svarstyti
klausimai:
1. Muziejaus 2014 m.
Veiklos ataskaita;
2. Muziejaus 2015 m.
Veiklos planas.
Baigti rengti dokumentus,
numatytus Muziejaus
veiklos vertinimo
rekomendacijų
įgyvendinimo plane.
Sudaryti sutartis:
1. Dėl LIBIS techninių
gedimų šalinimo su UAB
„Asseco Lietuva“;
2. Dėl interneto svetainės
techninio modernizavimo
su apklausos būdu atrinktu
paslaugų teikėju.
3. Dėl eksponatų pirkimo su
eksponatų pateikėju.

2015-02-13 d. įvyko Muziejaus tarybos posėdis. Svarstyta:
1. 2014 m. muziejaus veiklos atskaita.
2. 2015 m. Muziejaus veiklos planas. Plane numatytoms
priemonėms pritarta.

A. Ivinskis

Parengti ir pateikti dokumentai, numatyti Muziejaus veiklos
vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo plane.

A. Ivinskis

Sudaryta 20 sutarčių:
1. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ Nr.
PRI.15-03, 2015-03-02.
2. UAB „Saulės spektras“. Paslaugų teikimo sutartis, 201504-01.
3. Lietuvos kultūros taryba. Projekto vykdymo dalinio
finansavimo sutartis, S/KKV-1(6.36)/2015. Galioja iki
2015-12-01.
4. UAB „Asseco Lietuva“ 2015/03 C/384, 2015-03-30.
LIBIS techninių gedimų šalinimas, duomenų atstatymas.
5. Varnių senolių bendruomenė. Konsignacinių prekių
pardavimas, Nr. 1, 2015-04-14.
6. Darbų atlikimo sutartis, Nr. 2015-1, 2015-04-13. Dėl
eksponatų restauravimo. Galioja iki visiško įsipareigojimų
įvykdymo.
7. Varnių regioninio parko direkcija. Konsignacijos sutartis,
Nr. 2, 2015-04-14.

A. Ivinskis
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4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Parengti ir Lietuvos
kultūros tarybai pateikti 1
paraišką projektų
finansavimui 2015 m.:
„Muziejinių rinkinų
įsigijimas“.

5. Kiti darbai

Parengti Muziejaus
reorganizavimui skirtus

8. Darbų atlikimo sutartis, Nr. 2015-2, 2015-04-16. Dėl
eksponatų restauravimo. Galioja iki visiško įsipareigojimų
įvykdymo.
9. UAB „Gelsva“. Nuomos sutartis, VS 15/0075, 2015-0330.
10. UAB “Multimedia Mark“. Paslaugų teikimo sutartis,
2015-3, 2015-04-29.
11. VšĮ „Terra Publika“. Dėl faksimilių panaudojimo.Nr. 2,
2015-03-30, galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
12. Lietuvos kultūros taryba. Projekto vykdymo dalinio
finansavimo sutartis, S/KKV-32(6.36)/2015. Galioja iki
2015-06-30.
13. UAB „Lofanta“. Dėl sutarties Nr. 2006-28, sudarytos
2006-10-22 pakeitimo.
14. Paslaugų teikimo sutartis su aktoriumi Vladu
Baranausku Nr. 2015-4, 2015-05-26.
15. Lietuvos istorijos institutas. Konsignacijos sutartis,
2015-05-14.
16. Lietuvos kultūros taryba. Sutarties S/KKV-32 (6.36)/
2015 pakeitimas. Priedas Nr. 1, 2015-06-11.
17. Lietuvos katalikų mokslo akademija. Konsignacijos
sutartis LMA 15/02/8-06, 2015-06-15.
18. Lietuvos muziejų asociacija. Sutartis dėl išlaidų
kompensavimo, 2015-06-26.
19. UAB „Saulės spektras“. Paslaugų teikimo sutartis Nr.
KO24163, 2015-06-25.
20. UAB „Telšių vandenys“. Paslaugų teikimo sutartis, Nr.
58, 2015-06-25.
Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą įvykdyti
projektai:
1. Kritinės būklės eksponatų, skirtų ekspozicijos
atnaujinimui, restauravimas ir prevencinis
konservavimas. Skirta suma 4518 €;
2. „Muziejinių rinkinių įsigijimas“. Skirta suma 10 000
€.
Parengti dokumentai, numatyti Muziejaus reorganizavimo
sąlygų apraše.

A. Ivinskis

A. Ivinskis
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dokumentus, numatytus
reorganizavimo sąlygų
apraše.
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)

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

Surengti
2
Rinkinių Vyko 3 rinkinių komisijos posėdžiai:
komisijos
posėdžius. 1. 2015-04-13, Nr. 1. Svarstyta:
Numatomi
svarstyti
 eksponatų restauravimas;
klausimai:
 skirstymas į fondus, vertinimas tikrąja verte;
1. Eksponatų pirkimas;
 eksponatų vertės pakeitimai, ryšium su euro
2. Eksponatų skirstymas į
įvedimu.
fondus, vertinimas;
2. 2015-05-11, Nr. 2. Svarstyta:
3. Eksponatų vertinimas;
 eksponatų pirkimas skirstymas į fondus,
4. Eksponatų perkėlimas
 eksponatų priėmimas, vertinimas tikrąja verte.
3. 2015-06-10, Nr. 3. Svarstyta:
 dovanotų eksponatų skirstymas į fondus,
įvertinimas.
Įsigyti Muziejaus specifiką Parėmus Lietuvos kultūros tarybai, įsigyti 37 eksponatai:
atitinkančius
eksponatus.
 34 priimti į retųjų spaudinių rinkinį;
Numatyta
įsigyti
300
 3 priimti į sakralinės dailės ir tekstilės rinkinius.
eksponatų
į
sakralinės
dailės
ir
ikonografijos Pavieniai asmenys dovanojo 6289 eksponatus, kurie priimti
rinkinius
bei
priimti į fotografijos, filokartijos, spaudinių, tekstilės, memorialinio
dovanojamus eksponatus į paveldo rinkinius.
memorialinio
paveldo
rinkinį..
1. Organizuoti išvyką į Po muziejaus reorganizavimo numatytos išvykos nebebuvo
Lenkų biblioteką Paryžiuje organizuojamos. Dalis tikslų buvo pasiekta bendraujant su
rinkti ir fiksuoti medžiagą, institucijomis užsienyje nuotoliniu būdu.
susijusią su 1831 m.
sukilimo Žemaitijoje vadais 2015-04-16 - 17, 2015-05-29, 2015-06-10 Varniuose,
(tame tarpe kun. rašytojas Plungėje, Kuršėnuose, Telšiuose susitikta su eksponatų
K. Nezabitauskis), vyks A. pateikėjais.
Ivinskis.
2. Organizuoti išvyką į
Vloclavo
(Lenkijos
Respublika)
vyskupijos

A. Būdvytienė

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė

A. Ivinskis
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archyvą Žemaičių vysk.
Aleksandro
Kazimiero
Beresnevičiaus
archyvą,
vyks A. Ivinskis.
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų
į pirminės apskaitos knygas
skaičius)
2.2. Inventorinimas
(suinventorintų pagrindinio,
pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)
2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir
kodėl)

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)

Pagal poreikius surašyti
priėmimo aktus.
Į pirminės apskaitos knygas
įrašyti 300 vnt. eksponatų.
Suinventorinti
1000
pagrindinio ir pagalbinio
fondo eksponatų.

Surašyta 13 eksponatų priėmimo aktų.
Į pirminės apskaitos knygas įrašyti 6325 eksponatai.

A. Būdvytienė

Suinventorinta 300 pagrindinio ir pagalbinio fondo
eksponatų

V. Juškaitė,
A. Kavaliauskas

Perkelti 80 pagalbinio
fondo eksponatų dėl
neteisingai traktuotos
pirminės istorinėskultūrinės šių eksponatų
vertės.

Eksponatai neperkelti

A. Būdvytienė

Sudaryti Muziejaus rinkinių
sąrašus, įgyvendinant
muziejaus reorganizavimo
sąlygų aprašą.
Gavus finansavimą
restauruoti pagrindinio
fondo 2 dailės ir 13 raštijos
eksponatų, atsižveigiant į
muziejaus atnaujintą
Restauruotinų eksponatų
sąrašą.

Įgyvendinant muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašą
sudaryti Muziejaus rinkinių sąrašai.

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė.

Parėmus Lietuvos kultūros tarybai restauruoti 2 dailės ir 9
raštijos eksponatai, susidedantys iš 115 dalių.
Restauruotiems eksponatams parengti restauravimo pasai.

A. Būdvytienė

46

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

1. Fiksuoti oro temperatūros
ir drėgmės duomenų
parodymus muziejaus
saugyklose ir ekspozicijose.
2. Pavasarį patikrinti
eksponatų būklę, pakeisti
pasenusias dezinsekcijos
priemones (1 saugykla, 5
salės).

1. Oro temperatūra ir drėgmė Muziejaus saugyklose ir
ekspozicijose fiksuojama temperatūros ir drėgmės duomenų
kaupikliais „Humlog 10“.
2. Inventorizacijos metu taipogi patikrinta ir eksponatų
būklė, saugykloje eksponatams pakeistos pasenusios
dezinfekcijos priemonės.

A. Būdvytienė

Planuojama aptarnauti 6000
lankytojų.

Aptarnauti 2738 lankytojai iki liepos 1 d.

Vykdyti Muziejaus
edukacines programas:
1. „Kalėdų belaukiant“ –
Advento edukacinė
programa Muziejuje
įvairaus amžiaus
moksleiviams,
suaugusiems, vyks
muziejuje.
2. Dailės edukacija vaikams
ir suaugusiems muziejaus
dailės studijoje;
3. „Vyskupo M. Valančiaus
blaivystės sąjūdis“ –
įvairaus amžiaus
moksleiviams ir
suaugusiems, vedama
muziejuje.
4. „Vargonų versmė“ –
vaikams ir suaugusiems,
Varnių katedroje.

1. „Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis“ – įvairaus
amžiaus moksleiviams ir suaugusiems.
2. „Vargonų versmė“ - įvairaus amžiaus moksleiviams ir
suaugusiems.
3. Susitikimai prie stiklo prakartėlės“ – įvairaus amžiaus
vaikams ir suaugusiems, vykdyta iki 2015-01-06.

A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė,
V. Juškaitė,
A. Kavaliauskas
A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
V. Paulauskas
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3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir
vietą)

4. Muziejaus interneto svetainės

5. Susitikimai prie stiklo
prakartėlės“ – įvairaus
amžiaus vaikams ir
suaugusiems, vyks
muziejuje.
Sukurti naują edukacinę
programą „Stiklo kaukių
teatras“, jei tam būtų gautas
projektinis finansavimas
programos priemonėms
sukurti.
Surengti muziejuje 5
renginius:
1. „Vito Valatkos
abrozdėlių rinkinys“.
Susitikimas su eksponatų
pateikėjais.
2. „Vyskupui A.
Baranaukui – 180“.
Jubiliejinė konferencijaminėjimas.
3. „Muziejų naktis 2015“.
4. Liaudiškos koplytėlės ant
Medvėgalio kalno
atkūrimas panaudojant
muziejuje saugomą
ikonografinę medžiagą.
Koplytėlės šventinimo ir
pristatymo visuomenei
renginys.
5. Tradicinis vargonų
muzikos koncertas Žolinės
šventės dieną.
Proginiai renginiai ir
minėjimai.
Esamos interneto svetainės

Muziejuje surengti 3 renginiai:
1. Konferencija ,,Jaunimas ir bažnyčia" - Varnių M.
Valančiaus ir Telšių V. Borisevičiaus gimnazijų bei
Muziejaus renginys, 2015-04-10.
2. „Muziejų naktis 2015“. Klaipėdos universiteto
humanitarinių mokslų fakulteto spektaklis „Raganos“,
2015-05-13.
3. „Vyskupui A. Baranauskui – 180“, 2015-05-26
teatrinis-akademinis renginys.

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė

Svetainės modernizavimo techninė ir vizualinė dalys

A. Ivinskis
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plėtra (kas ir kaip buvo
atnaujinta)

technologinis ir vizualinis
modernizavimas.

5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)
6. Kita veikla
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

Pagal poreikius

Atnaujinti ekspoziciją
„Sakralinė Žemaitijos
dailė“.

Ekspozicija „Sakralinė Žemaitijos dailė“ atnaujinta
eksponatais iš fondų ir naujai įsigytais eksponatais.

3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Surengti muziejuje 4
parodas:
1. „Vito Valatkos
abrozdėlių rinkinys“ –
autentiška ir virtuali
parodos, 2015 m. I ketv.;
2. „Paslaptingas Varnelės
pasaulis“ – Vaikų dailės
studijos darbų paroda
Muziejuje, 2015 m. II ketv.;

2015 m. Muziejuje surengtos parodos:
1. „Vito Valatkos abrozdėlių rinkinys“ I- II ketv.
2. „Paslaptingas Varnelės pasaulis“ – Vaikų dailės studijos
darbų paroda, 2015-04-15.
.

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir
užsienyje (pavadinimas, vieta,
laikas)

Organizuoti 3 parodas
kituose muziejuose ir
institucijose:
1. „Vito Valatkos
abrozdėlių rinkinys“
Šiluvos Jono Pauliaus II
Piligrimų centre, 2015 m.

Surengtos parodos kitose Lietuvos institucijose:
1. „Paslaptingas Varnelės pasaulis“ – Vaikų dailės studijos
darbų paroda Gargždų muzikos mokykloje, 2015-03-27.

A. Ivinskis,
V. Paulauskas.

1. Mėnesio eksponatų galerija svetainėje www.varniaimuseum.lt;
2. Virtuali paroda „Vito Valatkos abrozdėlių rinkinys“
svetainėje www.parodos.emuziejai.lt

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė

5. Virtualios parodos
Surengti 2 virtualias
(pavadinimas, tinklalapio adresas) parodas:
1. 12-os eksponatų paroda
interneto svetainėje
www.varniai-museum.lt;

įgyvendintos. Modernizuota versija nepaskelbta, nes po
muziejaus reorganizavimo atsakingas asmuo neteko prieigos
prie svetainės turinio valdymo sistemos.
Fondų lankytojai - 6
A. Būdvytienė,
Bibliotekos svečiai skaitytojai - 5
J. Gustytė-Ivinskienė

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė,
V. Paulauskas.
A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė,
V. Paulauskas.
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2. „Vito Valatkos
abrozdėlių rinkinys“ portale
www.limis.lt.
6. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms,
kokių ir kiek eksponatų
paskolinta)
7. Kiti darbai
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)

Parengti leidybai ir išleisti
parodos katalogą „Katalikų
maldaknygės“.

Paroda ir katalogas buvo parengti, veiklos galutinai
nerealizuota dėl darbo krūvio ir lėšų, muziejaus
reorganizavimo laikotarpiu.

A. Ivinskis,
J. Gustytė-Ivinskienė

Išleisti 2 plakatus.

1.Plakatas – afiša muziejų nakties renginiui – spektakliui
„Raganos“.
2.Plakatas –afiša renginiui „Vyskupui A. Baranauskui –
180”.
Parengta 11 straipsnių spaudai:
Kalvotoji Žemaitija Nr. 1(9715); 2015 01 03d.
Vito Valatkos abrozdėlių rinkinys
Kalvotoji Žemaitija Nr. 8 (9722); 2015 01 27d.
Bibliotheca alumnorum seminaarii samogitiensis
Kalvotoji Žemaitija Nr. 19 (9733); 2015 03 07d.
Blaivybės sąjūdis Žemaičių vyskupystėje XIX a. viduryje
Kalvotoji Žemaitija Nr. 21 (9735); 2015 03 13 d.
Blaivybės sąjūdis Žemaičių vyskupystėje XIX a. viduryje (
Pabaiga. Pradžia Nr. 19)
Kalvotoji Žemaitija Nr. 32 (9746); 2015 04 25 d.
Kultūros vertybių likimai ginkluotų konfliktų fone
Kalvotoji Žemaitija Nr. 33 (9747); 2015 04 30 d.
Kultūros vertybių likimai ginkluotų konfliktų fone (
Pabaiga. Pradžia Nr. 32)
Kalvotoji Žemaitija Nr. 39 (9753); 2015 05 23 d.
Mykolas Giedraitis, vadinamas Palaimintuoju,- Reguliariųjų
atgailos kanauninkų vienuolis
Kalvotoji Žemaitija Nr. 43 (9757); 2015 06 06 d.

A. Būdvytienė

Parengti 8 publikacijas
periodinėje spaudoje

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė.
A. Kavaliauskas
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Varniškių anūkas Artūras Bumšteinas - kompozitorius ir
garso menininkas
Kalvotoji Žemaitija Nr. 45 (9759); 2015 06 13 d.
1940- 1941- ųjų metų gyvenimo Varniuose spalvos(
Liudininko Antano Kulevičiaus prisiminimai)
Kalvotoji Žemaitija Nr. 46 (9760); 2015 06 16 d.
Žemaičių partizanų apygardos Šatrijos rinktinės takais
Kalvotoji Žemaitija Nr. 47 (9761); 2015 06 20 d.
1941- 1944- ųjų metų gyvenimo Varniuose spalvos
(Liudininko Antano Kulevičiaus prisiminimai)
4. Moksliniai tyrimai (temos)

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)
6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir
kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta, dalyviai)

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)
9. Kiti darbai

1. Žebenkavo dvaro
likimas;

Atliktas dalinis temos tyrimas, jo pagrindu parengta
publikacija „Kultūros vertybių likimai ginkluotų konfliktų
fone“. Informacija pateikta apskrities laikraštyje “Kalvotoji
Žemaitija”, 2015-04-25, 30. Nr. 32-33.

A. Ivinskis

Surengti konferencijąminėjimą „Vyskupui A.
Baranaukui – 180“.
Klaipėdos universitetas.
„Lauryno Roko Ivinskio
edukacinė veikla
teatrologiniu požiūriu“.

Muziejuje surengtas akademinis - teatrinis renginys
“Vyskupui A. Baranauskui-180”, 2015-05-26. Mokytojos
ekspertės Vlados Vengrienės pranešimas.
1. A. Kavaliauskas. „Blaivybės sąjūdis Žemaičių
vyskupystėje XIX a. viduryje“. Pranešimas skaitytas
Ateitininkų federacijos konferencijoje Kaune, 2015-02-28.
2. A. Ivinskis. „Lauryno Roko Ivinskio edukacinė veikla
teatrologiniu požiūriu“- paskaita Klaipėdos universiteto
Humanitarinių mokslų fakulteto studentų mokslinėje
konferencijoje, skirtoje Jono Juškos 200-osioms gimimo
metinėms paminėti, 2015-04-24.

A. Ivinskis

1. Rinkti medžiagą
monografijai „Varniai“
(„Versmės“ leidykla),
bendradarbiauti regioninėje

1. Tęsiamas medžiagos monografijai „Varniai“ rinkimas.
Regioninėje spaudoje publikuoti kultūrą propaguojantys
tekstai (A. Ivinskis);
2. „Vilniaus knygų mugėje“ 2015-02-19 - 2015-02-22

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
R. Rimeikienė

A. Ivinskis
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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 (kokie vykdomi
parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3. 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

spaudoje rengiant ir
publikuojant kultūrą
propaguojančius tekstus.
2. Platinti muziejaus
išleistus leidinius muziejuje
ir dalyvauti šių leidinių
prekyboje „Vilniaus knygų
mugėje“, t.p. muziejuje
platinti tematiškai artimus
kitų leidėjų leidinius.

platinti muziejaus išleisti leidiniai. Muziejuje platinami kitų
leidėjų temiškai artimi leidiniai (A.Ivinskis, R.Rimeikienė).

Įvesti į muziejaus
kompiuterinę apskaitą 300
eksponatų duomenis.

Į kompiuterinę apskaitą įvesti 37 eksponatų duomenys.

A. Būdvytienė

Skaitmeninti eksponatus ir
rinkti jų duomenis,
reikalingus eksponatų
publikavimui LIMIS.

Skaitmeninti eksponatai bei rinkti jų duomenys, reikalingi
eksponatų publikavimui LIMIS.

R. Rimeikienė

Skaitmeninti naujai įsigytus
eksponatus bei eksponatus,
naudojamus parodoms,
publikavimui

2015 m. skaitmeninti naujai įsigyti eksponatai.

R. Rimeikienė

Skaitmeninti 500 eksponatų

Suskaitmeninta 2000 eksponatų. (Pateikti tik skenuoti
vaizdai be aprašų).
Dalyvauta LDM LIMIS ir „EUROPEANA photography“
projekte.

R. Rimeikienė

Dalyvauti muziejaus
eksponatų skaitmeninimo ir
publikavimo LIMIS bei
EUROPEANA projektuose
Dalyvauti LIMIS centro
rengiamuose darbo su

Dalyvauta LIMIS centro organizuotuose mokymuose
Šiaulių „Aušros“ muziejuje 2015-11-05, 2015-11-11, 2015-

R. Rimeikienė
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ugdymas (dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)

sistema mokymuose

11-19. Dalyvavo A. Ivinskis, skyriaus vedėjas, A.
Budvytienė, vyr. muziejininkė, J. Gustytė-Ivinskienė, vyr.
muziejininkė-bibliotekininkė.

Parengti ir paskelbti 5
informacinius pranešimus

Rengti ir vietos spaudoje, interneto portaluose paskelbti 5
informaciniai pranešimai apie Muziejuje vykstančius
renginius.

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė

Atsakyti į paklausimus,
suteikti metodinę pagalbą
pagal iškylančius poreikius.

Interesantams suteiktos metodinės konsultacijos, atsakyta į
užklausas el. paštu ir telefonu. Daugiausia konsultuota
muziejaus rinkinių bei archyvo ir bibliotekos informacinių
paslaugų klausimais.

A. Ivinskis,
A. Būdvytienė,
J. Gustytė-Ivinskienė

Kelti kvalifikaciją
dalyvaujant studijose ir
mokymuose:
1. A. Ivinskio
humanitarinės studijos
Klaipėdos universitete;
.

1. A. Ivinskio humanitarinės studijos Klaipėdos
universitete: menotyros (teatrologijos) magistrantūra, II
kursas, 2016 m. I semestre rengiamas baigiamasis darbas;

A. Ivinskis

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)
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)
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)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
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1. Archyvo ir bibliotekos darbas

1. Parengti muziejaus
dokumentų aprašus
muziejaus dokumentus
perduoti Lietuvos
Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymo nustatyta
tvarka po reorganizavimo
veiksiančiai biudžetinei
įstaigai – Žemaičių
muziejui „Alka“.
2. Atnaujinti darbą su
LIBIS, pašalinus techninius
sutrikimus.
2. Ūkinė veikla (statybos ir
Sudaryti ilgalaikio ir
remonto darbai, kiti ūkiniai darbai trumpalaikio turto sąrašus
– apibūdinimas, rezultatai,
finansinės išlaidos)
3. Kitų padalinių darbas
1. Aptarnauti Turizmo
informacijos skyriaus (TIC)
lankytojus.
2. Aptarnauti Viešojo
interneto centro (VIC)
lankytojus
Direktorė
(Vadovo pareigos)

1. Parengti muziejaus dokumentų aprašai. Muziejaus
dokumentai Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka perduoti po reorganizavimo
veikiančiai biudžetinei įstaigai – Žemaičių muziejui „Alka“.
2. Pašalinus techninius sutrikimus atnaujintas darbas su
LIBIS.

A. Ivinskis,
J. Gustytė-Ivinskienė

Atsakingi darbuotojai sudarė ilgalaikio ir trumpalaikio turto
sąrašus.

A. Ivinskis,
J. Adomavičienė,
Inventorizacijos
komisija
A. Būdvytienė

Turizmo informacijos centro (TIC) lankytojams suteikta
juos dominanti informacija. Apsilankė 64 interesantai.
Viešąjame interneto centre apsilankė 30 lankytojų.

___________________________
(parašas)

2016-02-10
(Užpildymo data)
____________________________________

Elvyra Spudytė
(vardas, pavardė)

