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 "ALKOS" MUZIEJAUS
2014 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

Atsakingas asmuo

Organizuoti 3 Žemaičių
muziejaus „Alka“ (toliau –
ŽAM) tarybos posėdžius.
Numatomi svarstyti klausimai:
1. ŽAM 2013 m. veiklos
ataskaita.
2. ŽAM 2014 m. veiklos
planas.
3. ŽAM atnaujinamos
ekspozicijos „Žemaičių
vyskupystė“ koncepcija ir
planas.
4. Muziejaus organizacinės
struktūros svarstymas remiantis
Kultūros ministro 2013 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV898 „Dėl muziejaus veiklos ir
valdymo kokybės
rekomendacijų patvirtinimo“.
1. Muziejaus organizacinės
struktūros pakeitimas,
vadovaujantis Kultūros
ministro 2013 m gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ĮV – 898 „Dėl
muziejaus veiklos ir valdymo
kokybės rekomendacijų
patvirtinimo“

Įvyko 3 Žemaičių muziejaus „Alka“ (toliau – ŽAM) tarybos
posėdžiai. Svarstyti klausimai:
2014 m. vasario 2 d. Nr. T-1;
1. ŽAM 2013 m. veiklos ataskaita;
2. ŽAM 2014 m. veiklos planas;
3. Fondų komisijos posėdžių ir eksponatų apskaita 2014 m.;
4. ŽAM statuso pasikeitimas ir su tuo susiję veiklos klausimai;
2014 m. vasario 11 d. Nr. T-2;
1. ŽAM nuostatų projektas;
2. ŽAM organizacinė struktūra;
2014 m. lapkričio 3 d. Nr. T-3;
1. ŽAM aplinkos (teritorijos) tvarkymo planas;
2. ŽAM infrastruktūros projekto gairės;
3. Paramos gavimas ir lėšų panaudojimas;

E. Spudytė

Parengti ir muziejaus direktoriaus įsakymais patvirtinti
muziejaus darbo tvarką reguliuojantys dokumentai:
1. 2014 m sausio 3 d., V - 1 įsakymas "Dėl darbuotojų
nepanaudotų 2013 m. kasmetinių (sukauptų) atostogų dienų
skaičių“;
2. 2014 m. sausio 20 d., V-2 įsakymas „Dėl muziejaus pastatų
ir patalpų apsaugos organizavimo tvarkos patvirtinimo“;
3. 2014 m. vasario 17 d., V- 3 įsakymas „Dėl rinkinių

E. Spudytė
T. Žulkutė
A. Bidvienė
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2. ŽAM darbuotojų pareigybių
peržiūrėjimas ir tvirtinimas.
3. ŽAM pataisytų vidaus darbo
taisyklių tvirtinimas.
4. ŽAM pastatų ir patalpų
apsaugos organizavimo tvarkos
tvirtinimas.

komisijos sudėties sudarymo“;
4. 2014 m. vasario 17 d., V- 4 įsakymas „Dėl muziejuje 2014
m. eksponatų kolekcijų tikrinimo-vertinimo plano
patvirtinimo“;
5. 2014 m. vasario 17 d., V – 5 įsakymas „Dėl muziejaus
darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“;
6. 2014 m. vasario 17 d., V – 6 įsakymas „Dėl muziejuje
teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“;
7. 2014 m. vasario 27 d., V – 7 įsakymas „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimo organizatoriaus skyrimo;
8. 2014 m. vasario 27 d., V – 8 įsakymas „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimo taisyklių patvirtinimo“;
9. 2014 m. vasario 27 d., V – 9 įsakymas „Dėl Žemaičių
muziejaus "Alka" struktūros ir darbuotojų pareigų aprašo
patvirtinimo“;
10. 2014 m. kovo 3 d, V – 10 įsakymas „Dėl muziejaus tarybos
sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“;
11. 2014 m. kovo 3 d., V – 11 įsakymas „Dėl darbo tvarkos
taisyklių patvirtinimo“;
12. 2014 m. kovo 3 d., V – 12 įsakymas „Dėl komisijos
sudarymo ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiajam turtui
nurašyti bei perkainuoti“;
13. 2014 m. kovo 3 d., V – 12/1 įsakymas „Dėl ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvų“;
14. 2014 m. kovo 3 d., V – 13 įsakymas „ Dėl Žemaičių
muziejaus "Alka" darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
2014 m. atostogų grafiko patvirtinimo“;
15. 2014 m. kovo 5 d., V – 14 įsakymas „Dėl reprezentacinių
išlaidų naudojimo ir nurašymo taisyklių patvirtinimo“;
16. 2014 m. kovo 13 d., V – 15 įsakymas „Dėl tarnybinio
lengvojo automobilio naudojimo ir taisyklių patvirtinimo“;
17. 2014 m. kovo 13 d., V – 16 įsakymas „Dėl tarnybinių
komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“;
18. 2014 m. kovo 26 d., V – 17 įsakymas „Dėl išmokų,
gaunamų iš nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio
ministerijos, panaudojimo tvarkos patvirtinimo“;
19. 2014 m. kovo 27 d., V – 18 įsakymas „Dėl vidutinės paros
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arklių šėrimo normų nustatymo“;
20. 2014 m. kovo 27 d., V- 19 įsakymas „Dėl Žemės ūkio
technikos sunaudojamų degalų ir tepalų normos nustatymo“;
21. 2014 m. balandžio 1 d., V – 20 įsakymas „Dėl muziejuje
esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos
patvirtinimo ir vykdymo“;
22. 2014 m. balandžio 3 d., V – 21 įsakymas „Dėl kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo;
23. 2014 m. balandžio 25 d., V – 22 įsakymas „Dėl priedų ir
priemokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos;
24. 2014 m. balandžio 25 d., V – 23 įsakymas, „Dėl Žemaičių
muziejaus "Alka" darbuotojų pareigybinių sąrašo ir tarnybinių
atlyginimų tvirtinimo“;
25. 2014 m. gegužės 30 d., V – 24 įsakymas „Dėl kultūros
vertybės dovanojimo sutarties patvirtinimo“;
26. 2014 m. birželio 9 d., V – 25 įsakymas „Dėl tarnybinės
komandiruotės apmokėjimo“;
27. 2014 m. liepos 10 d., V – 26 įsakymas „Dėl komisijos
sudarymo trumpalaikiam materialiajam turtui ir sunaudotoms
atsargoms nurašyti;
28. 2014 m. liepos 15 d., V – 27 įsakymas „Dėl kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje“;
29. 2014 m. rugpjūčio 29 d., V – 28 įsakymas „Dėl Žemaičių
muziejaus "Alka" darbuotojų pareigybių pavadinimo
pakeitimo;
30. 2014 m. rugpjūčio 30 d., V – 29 įsakymas „Dėl
neperiodinių informacinio pobūdžio leidinių tiražo paskirstymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
31. 2014 m. rugpjūčio 30, V – 29/1 įsakymas „Dėl komisijos
sudarymo muziejaus neperiodinių informacinio pobūdžio
leidinių tiražo paskirstymui“;
32. 2014 m. rugpjūčio 30 d., V – 29/2 įsakymas „Dėl muziejaus
neperiodinių informacinio pobūdžio leidinių tiražo paskirstymo
ataskaitos pateikimo;
33. 2014 m. rugpjūčio 30 d., V – 29/3 įsakymas „Dėl leidinių
pardavimo ir kainų nustatymo;
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

34. 2014 m. rugsėjo 1 d., V – 30 įsakymas „Dėl supaprastintų
viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“;
35. 2014 m. spalio 3 d., V – 31 įsakymas „Dėl atsakingo už
saugos ir sveikatos, priešgaisrinę ir civilinę saugą darbuotojo
paskyrimo“;
36. 2014 m. spalio 27 d., V – 32 įsakymas „Dėl darbo laiko
muziejaus ekspozicijoje nustatymo“;
37. 2014 m. lapkričio 14 d., V – 33 įsakymas „Dėl
inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos
atlikimo“;
38. 2014 m. lapkričio 18 d, V – 34 įsakymas „Dėl finansų
kontrolės vykdymo muziejuje“;
39. 2014 m. lapkričio 18 d., V – 35 įsakymas „Dėl eksponatų
vidaus apskaitos, apsaugos ir tvarkos taisyklių patvirtinimo“;
40. 2014 m. lapkričio 18 d., V – 36 įsakymas „Dėl buhalterinės
apskaitos vadovo patvirtinimo;
41. 2014 m. gruodžio 8 d., V – 37 įsakymas „Dėl lėšų už
suteiktas paslaugas naudojimo“;
42. 2014 m. gruodžio 19 d., V – 38 įsakymas „Dėl darbuotojų,
atsakingų už veiksmų VTIPS atlikimą.
1. Pasikeitus muziejaus statusui Pasikeitus muziejaus statusui, tapus respublikiniu muziejumi,
atnaujinti ir pasirašyti
atnaujintos ir pasirašytos naujos bendradarbiavimo, eksponatų
bendradarbiavimo sutartis su:
dovanojimo, eksponatų įsigijimo sutartys:
- Telšių švietimo centru;
1. Studento praktinio mokymo sutartis 2014 m. sausio 8 d., Nr.
- Vilniaus dailės akademijos
SSO11-129 su Klaipėdos valstybine kolegija;
Telšių fakultetu;
2. Paramos sutartis 2014 m. kovo 14 d. Nr. CON - 14 - 476 su
- AB „Žemaitijos pienas“;
AB "Žemaitijos pienu";
- VšĮ „Žemaitijos kolegija“
3. Bendradarbiavimo sutartis 2014 balandžio 11d. su Telšių
Telšių fakultetu;
Žemaitės dramos teatru;
- Telšių Žemaitės dramos
4. Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo
teatru;
sutartis ESF projekto "Išlik darbo rinkoje" 2014 m. balandžio
- Alytaus kraštotyros
14 d. Nr. IDRsubs-104/T su Telšių teritorine darbo birža;
muziejumi;
5. Konsultavimo paslaugų pirkimo sutartis 2014 gegužės mėn.,
- Mažeikių muziejumi;
Nr. ABS-Su-532 su UAB "Alna Business Solutions";
- Žemaičių dailės muziejumi;
6. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis 2014 m.
- Telšių K. Praniauskaitės
gegužės 13 d. Nr. LKT/S (5,20) - MVP - 19 su Lietuvos
viešąja biblioteka,
kultūros taryba;

E. Spudytė
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- A. Baltmiškio firma
„Spaudos lankas“ ir kitomis
įstaigomis.
2. Pasirašyti paslaugų teikimo
sutartis su:
- Saugos tarnyba „ARGUS“
- AB „Lietuvos dujos“;
- UAB „Energijos tiekimas“;
- LESTO;
- AB TEO;
- AB „Tele 2“;
- UAB „Telšių vandenys“;
- AB „Ventus – Nafta“;
- UAB KLI LT;
- UAB „Šiaulių liftas“;
- Telšių teritorine darbo birža;
- UAB didmeninio pirkimopardavimo centrais.

7. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis 2014 m.
gegužės 16 d. Nr. LKT/S(5.20) - MVR - 23 su Lietuvos
kultūros taryba;
8. Restauravimo darbų sutartis 2014 birželio 5 d., Nr.RC-05/14
su Lietuvos dailės muziejumi;
9. Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutartis 2014 m.
birželio 18 d. Nr. LKT/S(5.20) - 12 (DKT) su Lietuvos kultūros
taryba;
10. Eksponatų pirkimo-pardavimo sutartis 2014 birželio 25, Nr.
6a su Klemensu Lovčiku;
11. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. birželio 26 d., Nr. V 945 su Lietuvos dailės muziejumi LIMIS sistemos valdytoju;
12. Paslaugų teikimo sutartis 2014 m. liepos 2 d., Nr. CON-141227 su AB "Žemaitijos pienas";
13. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. rugsėjo 2 d., Nr. 8 su
Remigijumi Juška;
14. Paslaugų teikimo sutartis 2014 m. rugsėjo 29 d., Nr. 14-66
su Šiaulių r. savivaldybės švietimo centru;
15. Konsignacijos sutartis 2014 m. spalio 27 d., Nr. 125 su
Lietuvos nacionaliniu muziejumi;
16. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. spalio 31 d. Nr. 1023 su
Šiaulių kino meno klubu;
17. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. lapkričio 18 d., Nr. 2 su
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla;
18. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. lapkričio 20 d. su VŠĮ
"Telšių krašto televizija";
19. Autorinių teisių perdavimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 19
d. NR.1 su Daniumi Druliu;
20. Autorinių teisių perdavimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 22 d.
Nr. 2 su Tomašu Bylickiu;
21. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. birželio 20
d. Nr. 1 su Nijole - Eugenija Latakiene;
22. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. liepos 1 d.
Nr. 1a su Liucija Snarskiene;
23. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 19
d. Nr., 2 su Daniumi Druliu;
24. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 21
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4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Gavus finansavimą 2013 m.
rengtiems ŽAM projektams,
juos vykdyti.
Paruošti aprašą „Kultūros
objektų infrastruktūra“
investiciniam projektui.

d. Nr. 3 su Vita Kaminskaite;
25. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 21
d. Nr.4 su Tomašu Bylickiu;
26. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 28
d. Nr.5 su Rūta Kuodyte;
27. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. liepos 30 d.,
Nr. 6 su Vytautu Mišeikiu;
28. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 28
d. Nr. 7 su Irena Dimiene;
29. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 22
d. Nr. 8 su Vyteniu Almonaičiu;
30. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugsėjo 8 d.
Nr.9 su Julijonu Norkevičiumi;
31. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. rugsėjo 19
d. Nr. 10 su Danieliumi Žvirzdinu;
32. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. spalio 3 d.
Nr. 11 su Rūta Kavaliauskiene;
33. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. spalio 3 d.
Nr. 12 su Vitu Jaugiela;
34. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. spalio 3 d.
Nr. 13 su Kazimieru Striaupa;
35. Bendradarbiavimo sutartis 2014 m. lapkričio 10 d. Nr. 28504 su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru;
36. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. lapkričio 24
d. Nr. 14 su Vitaliu Staugaičiu;
37. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. gruodžio 1
d., Nr. 15 su Raimondu Vitkumi;
38. Kultūros vertybių dovanojimo sutartis 2014 m. gruodžio 11
d. Nr. 16 su Irena ir Zenonu Jaškais.
Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas finansavimas 3 projektams:
S. Udovičienė
1. Edukacinis užsiėmimas „Tradicijos ir amatai
žemaičiuose“. 8000 Lt
2. „Eksponatų restauravimas“. 15000 Lt
T. Žulkutė
3. Seminaras Žemaitijos regiono muziejininkams
„Edukacijos procesas muziejuje – mokomės mokyti“.
I. Vaitiekienė
11 000 Lt
Projektui „Inovatyvi interaktyvi ekspozicija Žemaičių
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Parengti projektus 2014 m.
muziejinės veiklos
programoms įgyvendinti,
gavus finansavimą, projektus
vykdyti:
1. „Inovatyvi interaktyvi
ekspozicija Žemaičių
muziejuje „Alka“ „Žemaičių
kunigaikštystė ir vyskupija“
įrengimas“ (Lietuvos kultūros
taryba, II etapas).
2. Seminaras Žemaitijos
regiono muziejininkams
„Edukacijos procesas
muziejuje – mokomės mokyti“
(Lietuvos kultūros taryba)
3. Edukacinis „Tradicijos ir
amatai žemaičiuose“ (Lietuvos
kultūros taryba, Telšių rajono
savivaldybė).
4. „Eksponatų restauravimas“
(Lietuvos kultūros taryba)
5. „Žemaičių meistrų tradicijos
tęstinumas – šventųjų
skulptūros – XXI a. muziejinės
vertybės“ (Lietuvos kultūros
taryba)
Parengti projektus 2015 m.
muziejinės veiklos
programoms įgyvendinti:
Edukacinei veiklai;
Ekspozicijos atnaujinimui;
Eksponatų restauravimui;
Klojimo tradicijų tęstinumui
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje

muziejuje „Alka“ „Žemaičių kunigaikštystė ir vyskupija“ (II
etapas) – iš Lietuvos kultūros tarybos finansavimas negautas.

R. Petrikas

Projektui „Spaudos draudimo panaikinimo 110-osios
metinėms" – iš Lietuvos kultūros tarybos finansavimas
negautas.

R. Bartkienė

Projektui „Žemaičių meistrų tradicijos tęstinumas – šventųjų

T. Žulkutė

skulptūros – XXI a. muziejinės vertybės“ – iš Lietuvos kultūros
tarybos finansavimas negautas.
Pateikti projektai Telšių rajono savivaldybei, tačiau šiems
projektams finansavimas neskirtas:
 „Klojimo vakarai“;
 „Tradicijos ir amatai pas žemaičius“;
 „Spausdinto žodžio galia lietuvių tautos ir valstybės
kūrimosi aušroje“;
 „Archeologinės praeities ženklų Žemaitijoje sklaida“;

I. Vaitiekienė
S. Udovičienė
R. Bartkienė
G. Gimbutytė

Parengti projektai 2015 m. veiklai:
1. VIP „Žemaičių muziejaus „Alka“ pastato, esančio
Muziejaus g. 31, Telšiuose, kapitalinis remontas su
ekspozicijų įrengimu“;
2. ES struktūrinės paramos 2014 - 2020 m. kultūros
infrastruktūrai aktualizuoti rinkodaros planas
„Žemaičių muziejaus „Alka“ administracinio pastato
renovacija“;
3. Paruoštas ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. I.
kultūros infrastruktūros aktualizavimo investicinių
projekto aprašymas.
Pateikti projektai Lietuvos kultūros tarybai::
1. „Kai metų ratas sukas“. (Kalendorinių švenčių
edukaciniai-šviečiamieji renginiai Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje). Žemaitijos kaimo ekspozicija.
2. „Unikalių Žemaitijos regiono eksponatų restauravimas

E. Spudytė
E. Spudytė
I. Vaitiekienė

V. Rimkuvienė

T. Žulkutė
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naujai ekspozicijai“. Lietuvos dailės muziejaus P.
Gudyno restauravimo centras.
3. „Platelių dvaro archyvo tyrimai. I etapas“.
(Dokumentų vertimai iš prancūzų, lenkų kalbų).
Žemaičių muziejus "Alka".

R. Bartkienė

4. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu".
(Šviečiamasis-edukacinis renginys, įtraukiant kūrybinį
jaunimą). Žemaičių muziejus "Alka".

D. Lukšienė

R. Petrikas
5. „Onos Algminienės knygos „Raudonasis amaras"
leidyba". (Buvusios Telšių gyventojos, pasitraukusios į
JAV prisiminimai apie 1940 m. įvykius Telšiuose ir
Lietuvoje). Vilnius.

6. „Atminties ženkluose – Žemaitijos archeologinis
paveldas“. (Naujos archeologinės ekspozicijos
"Žemaitijos priešistorė" sklaidai: lankstinukas,
atvirukai, skrajutės). Žemaičių muziejus "Alka"

D. Karalienė

7. Edukaciniai užsiėmimai: „Tradicijos ir amatai
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje „Alka". Žemaitijos
kaimo ekspozicija.

S. Udovičienė

8. „Susitikimai Žemaičių muziejuje „Alka". (Kultūrinės šviečiamosios susitikimų popietės su istorikais,
menininkais, kultūrologais). Žemaičių muziejus "Alka".

V. Kanapackytė

9. „Katalogas „Prieverpstės ir rankšluostinės Žemaičių
muziejuje „Alka“. Žemaičių muziejus "Alka".

E. Spudytė

10. „Audiogido pritaikymas dvarų bei archeologijos salių
ekspozicijose Žemaičių muziejuje "Alka". Žemaičių
muziejus "Alka".

A. Stančienė

11. „Žemaičių muziejaus "Alka" edukacijos be sienų".

I. Vaitiekienė
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5. Kiti darbai

(Išvykstamieji edukaciniai užsiėmimai į mokyklas, į
Žemaičių vyskupystės muziejų). Žemaičių muziejus
"Alka".
Kiekvieną savaitę rengti
Surengti 24 administracijos ir skyrių vedėjų pasitarimai ir 10
administracijos ir skyrių vedėjų bendrų susirinkimų muziejinės veiklos klausimais.
pasitarimus muziejaus veiklos
klausimams aptarti.

E. Spudytė

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

Suorganizuoti 8 Rinkinių
komplektavimo komisijos
posėdžius. Juose svarstyti
klausimus:
1. Muziejaus rinkinių struktūra.
2. Muziejinių vertybių ir
eksponatų vertės nustatymo
metodikos tikslinimas.
3. Muziejinių vertybių
priskyrimas rinkiniams ir vertės
nustatymas.
4. Muziejinių vertybių pirkimo
tikslingumas ir įkainojimas.
5. Eksponatų vertės nustatymas.
6. Muziejaus eksponatų apskaita.
7. Muziejaus eksponatų skirstymo
į pagrindinį, pagalbinį ir mainų
fondus.

Įvyko 8 Rinkinių komisijos posėdžiai:
1. 2014 m. vasario 17 d., protokolo Nr. E-1
1. Eksponatų įsigijimas fondų papildymui;
2. Rinkinių komisijos posėdžių 2014 m. planas;
2. 2014 m. kovo 27 d., protokolo NR. E-2;
1. Eksponatų tikrinimas ir vertinimas;
2. Liaudies meno kolekcijų patikrinimo ir įvertinimo;
3. Istorijos skyriaus spaudinių kolekcijos dalies
patikrinimo ir įvertinimo;
3. 2014 m. balandžio 4 d., protokolo Nr. E -3;
1. Naujų eksponatų priėmimas;
2. Restauruotinų eksponatų planas 2014 - 2016 m.;
3. Eksponatų inventorinimas
4. 2014 m. gegužės 30 d., protokolo Nr. E - 4;
1. Naujų eksponatų priėmimas;
2. Eksponatų tikrinimas ir įvertinimas;
3. Dovanojimo sutarties tvirtinimas;
5. 2014 m, birželio 6 d., protokolo Nr. E - 5;
1. Naujų eksponatų priėmimas;
6. 2014 m. rugsėjo 1 d., protokolo Nr. E - 6
1. Naujų eksponatų priėmimas;
2. Eksponatų tikrinimas ir įvertinimas;
7. 2014 m. lapkričio 4 d., protokolo Nr. E - 7;
1. Dėl naujų eksponatų priėmimo;
2. Dėl eksponatų tikrinimo ir įvertinimo;
8. 2014 m. gruodžio 15, protokolo Nr. E - 8;
1. Dėl eksponatų tikrinimo ir įvertinimo;
2. Dėl eksponatų pirkimo ir įkainojimo.

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

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

1.4. Kiti darbai

Įsigyti 1800 eksponatų, iš jų į
pagrindinį fondą – 1400, į
pagalbinį – 400. Dauguma
eksponatų – dovanos, dalis bus
perkami, archeologiniai
eksponatai – iš jau buvusių ar
būsimų archeologinių ekspedicijų.
Pagal poreikį, vykdyti naujų
archeologijos paminklų
žvalgymo, paieškos ir tyrinėjimo
darbus Telšių mieste ir rajone.

Dokumentuoti žmonių
prisiminimus - pasakojimus apie
XX amžiaus Telšių fotografus
Stasį Petrauską, Kazimierą
Budginą

Įsigyti 1804 eksponatai. Iš jų pirkti – 109, dovanoti – 1698.
Eksponatai papildė istorijos – ikonografijos - 1281 ir etninės
kultūros - 523 skyrių rinkinius.

T. Žulkutė

Įvykdytos 4 etnografinės ekspedicijos etninės kultūros skyriaus
eksponatų rinkinių papildymui:
1. Į Upynos miestelį Šilalės r. – 4 dienų trukmė (2014 05
20 – 24);
2. Į Žemaičių Kalvariją, Plungės r. – 2 dienų trukmė
(2014 06 04-05), įsigyta 29 eksponatai;
3. Į Žemalės kaimą, Mažeikių r. – 2 dienų trukmė (2014
09 10-11), įsigyta 20 eksponatų;
4. Į Platelių seniūnijos kaimus, Plungės r. – 1 diena (2014
09 25), įsigyta 12 liaudies skulptūrų.
Dalyvavo 6 muziejininkai.
Dokumentuotas prisiminimas-pasakojimas apie fotografą
Kazimierą Budginą, pagal dukros Irenos Jaškienės pasakojimą.
Dokumentas, kartu su kita medžiaga (laikraščių straipsnių
iškarpomis, susirašinėjimo laiškai su Šiaulių "Aušros"
muziejininkais), perduotas į muziejaus biblioteką ir
užregistruotas moksliniame archyve.

V. Rimkuvienė

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 2014 m. išrašyti
priėmimo aktai.

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

Suinventorinti 3700 pagrindinio
fondo eksponatų:
Istorijos – ikonografijos skyriuje 1700;
Archeologijos poskyryje - 1000;
Etninės kultūros – 1000
Skyriuose užvesti sisteminei
kartotekai korteles:
Istorijos-ikonografijos – 330

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

Naujai gautiems eksponatams per 2014 m. surašyti 88
eksponatų priėmimo aktai 1804 muziejinėms vertybėms.
Į pirminės apskaitos knygą (GEK) suregistruoti 1360
eksponatai, į pagalbinio fondo apskaitos knygą - 444.
Suinventorinta pagrindinio fondo eksponatų: 3624
Istorijos – ikonografijos skyriuje: 1850;
Archeologijos poskyryje: 973;
Etninės kultūros: 801.

T. Žulkutė

Istorijos – ikonografijos skyriuje išrašytos 1161 sisteminės
kartotekos kortelės.
Etninės kultūros skyriuje išrašytos 738 sisteminės kartotekos

R. Petrikas
D. Lukšienė
V. Rimkuvienė

T. Žulkutė
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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),

Etninės kultūros – 700

kortelės.

S. Udovičienė

Atlikus eksponatų patikrinimą,
rastus sunykusius eksponatus
nurašyti:
Archeologinių geležinių radinių –
20;
Tekstilės – 10.
Sudaryti visų 103647 muziejuje
saugomų eksponatų sąrašus pagal
pirminės apskaitos (Gek) knygas.
Sąrašus išskirstyti skyriais.
Fotografijų rinkinį suskirstyti
temomis
Priimti į skyrius naujai įtrauktus į
pirminę apskaitą eksponatus, juos
išskirstyti į kolekcijas.

Vykdant eksponatų tikrinimą, nebuvo rasta sunykusių
eksponatų.

T. Žulkutė

Neplaninis darbas. Dėl perėjimo iš savivaldybės pavaldumo į
respublikinį buvo surašyti iš pirminės apskaitos (GEK) knygų
visų muziejuje iki 2014 m. sausio 1 d. saugomų eksponatų
(103647 vnt.) sąrašai. Sąrašai išskirstyti skyriais.

T. Žulkutė

Vykdyti eksponatų kolekcijų
tikrinimą, įvertinant eksponatus
tikrąja verte pagrindinio fondo:
Spaudinių ir dokumentų - 1000,
rankraščių - 200, archeologijos 400, vaizduojamosios ir
taikomosios dailės - 400,
etnografijos - 1000 , ginklų – 100,
liaudies meno -1477.
Pagalbinio fondo – 1000.
Iš viso – 4577.

Restauruoti etnografinius medžio
eksponatus, ir nesudėtingos
konstrukcijos istorinius baldus (12
vnt.).
Atrinkti eksponatų restauravimui
Lietuvos Dailės muziejaus P.
Gudyno restauravimo centre:

1804 naujai įgyti eksponatai perduoti į skyrius:
- istorijos- ikonografijos – 1293;
- etninės kultūros – 511.
Skyriuose eksponatai išskirstyti į kolekcijas.
-

Patikrinti ir įvertinti tikrąja verte 5822 eksponatai;
suma 16021162,00 Lt
spaudinių ir dokumentų – 1003, suma 5657,00 Lt;
rankraščių 302, suma 4055,00 Lt;
archeologijos – 501, suma 3974,00 Lt;
vaizduojamosios ir taikomosios dailės – 526, suma
9946604,00 Lt;
etnografijos – 1000, suma – 120447,00 Lt;
ginklų – 86, suma - 136114,00 Lt;
liaudies meno – 1205, suma 5771795,00 Lt;
gamtos - 182, suma - 27123,00 Lt;
pagalbinio fondo – 1017, suma – 5695 Lt.

Prevenciškai konservuoti 800 etninės kultūros skyriaus
eksponatų ir restauruoti 3 istoriniai baldai.
Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centre
restauruota 70 eksponatų:
- polichromuoto medžio – 5;
- keramikos – 32;
- ikonografijos – 32

R. Bartkienė
R. Petrikas
D. Karalienė
D. Lukšienė
V. Rimkuvienė
T. Žulkutė
E. Spudytė
I. Vaitiekienė
M. Petrauskienė
R. Balsevičius
T. Žulkutė
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metalinius kryžius – 10; keramika
- 50; grafika – 30; tapyba- 30.
3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo
darbus)

3.5. Kiti darbai

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

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

- kėdė – 1.

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. Organizuoti kas mėnesį
sanitarines dienas eksponatų
saugyklose.
3. Pastoviai prižiūrėti Žemaitijos
kaimo ekspoziciją 16-oje pastatų
ir visą teritoriją.
Parengti ir patvirtinti ŽAM
eksponatų prevencinio
konservavimo ir restauravimo
darbų 2014–2018 m. planą.

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.

Kolekcijų
saugotojai

Buvo parengti eksponatų tikrinimo – įvertinimo tikrąją verte
planai 2014-2020 metams.
Sudarytas restauruotinų eksponatų planas 2014-2016 metams.

T. Žulkutė

1. Pasiekti, kad ,,Alkos “ muziejų
aplankytų 18 000 lankytojų:
Muziejų lanko moksleiviai,
suaugę, pavieniai lankytojai,
ekskursijos.
2. Garantuoti tinkamą lankytojų
aptarnavimą.

1. Muziejų aplankė 20500 lankytojų. Muziejaus lankytojų
sudėtis: moksleiviai, ikimokyklinio amžiaus vaikai, suaugę,
pavieniai ir organizuoti lankytojai.
2. Lankytojams pagal jų pageidavimus buvo vedamos
ekskursijos, teikta informacija apie ekspozicijoje esamus
eksponatus.

E. Spudytė

1. Pravesti 120 edukacinių
užsiėmimų paruoštomis temomis:
Edukacinių užsiėmimų temos:
„Pamiršti, bet neužmiršti“ (apie
Telšių žydų bendruomenę).
Muziejuje. 5-12 kl.
Svarbiausi Telšių istorijos faktai
Kovose už Lietuvos laisvę:

Pravesti 163 edukaciniai užsiėmimai 3182 dalyviams temomis:
- Istorijos taku – 9; 214 lankytojų;
V. Rimkuvienė
 Pamiršti, bet neužmiršti – 3 (66 dalyviai);
T. Žulkutė
 Ant septynių kalvų – 1 (10 dalyvių);
 Lietuviškos spaudos atgavimas – 3 (52 dalyviai); R. Bartkienė
 Drabužių mados XIX a. Žemaitijos dvaruose – 1
(46 dalyviai);

R. Petrikas
V. Rimkuvienė
K. Urbonavičius

13

antisovietinė rezistencija.
Telšių fotografijos istorija. 1–12
kl. kl. Muziejuje
Tarpukario Telšių fotografai. 1–
12 kl. Muziejuje

-

Edukacinių užsiėmimų temos:
Šimtmečiuose
dingę
senieji
Telšiai. Muziejuje. 5-12 kl.
Žemaičių ir kuršių papuošalai IVXIII a. Muziejuje. 5-12 kl.
Kaip gyveno mūsų senoliai.
Muziejuje. 1-12 kl.
Kas ant margučio išrašyta.
Muziejuje. 5-12 kl.
Nuo tradicinio iki sūrio „Džiugas“
1-12 kl.
Drabužių mados Žemaitijos dvarų
albumuose. 1-12 kl.
Senieji spaudiniai muziejuje. 4-12
kl.
Platelių dvaro archyvas muziejuje.
4-12 kl.
Žemaičių rūbai. Muziejuje. 5-12
kl.
„Apšvietimo priemonės ir žvakės
darymas“. 5-12 kl.

-

-

„Miške didžiausias, pievoj
greičiausias, čiulba gražiausiai,
skrenda aukščiausiai“. Muziejuje.
5-12 kl.
Kraičio skrynią pravėrus.
Muziejuje. 5-12 kl.
Slaptieji raštai ir ženklai.
Muziejuje. 5-12 kl.
Portretas-asmenybės atspindys 6-

-

Etninės kultūros taku – 58; 1274 lankytojai;
 Kaip gyveno mūsų senoliai – 9 (168 dalyvių);
 Žemaičių rūbai – 1 (3 dalyviai);
 Užgavėnių papročiai ir personažai – 1; (19
dalyvių).;
 Darbo ir buities įrankiai senovėje – 1; (18
dalyvių);
 Nuo tradicinio sūrio iki sūrio Džiugas – 22; (442
dalyviai);
 Kas ant margučio išrašyta – 1; (20 dalyvių);
 Jau ir Jurgis – 1; (15 dalyvių);
 Apšvietimo priemonės ir vaškinės žvakės
liejimas – 10; (380 dalyvių);
 Sviesto gamybos įrankiai ir sviesto mušimas – 6;
(64 dalyviai);
 Tradicinių žemaitiškų patiekalų degustacija – 1;
(40 dalyvių);
 Amatai Žemaitijoje – 5; (105 dalyviai);
Advento laukimas – 9; 170 lankytojų;
 Atbėga elnias devyniaragis – 9; (170 dalyvių);
Edukacijos Žemaitijos kaime – 50; 849 lankytojai;
 Rudens darbai ir žaidimai – 3; (66 dalyviai);
 Mergvakaris – 2; (18 dalyvių);
 Šaudyklėlė dailiai šauna, siūlo neužgauna – 7;
(129 dalyviai);
 Basas piemenėlis, mažas botagėlis – 10; (218
dalyvių);
 Kai aš mažas buvau – 4; (65 dalyviai);
 Kaip susidraugauti su juostele – 24; (353
dalyviai);
Pažink muziejų ir muziejininko profesiją – 9; 194
lankytojai;

T. Žulkutė
V. Rimkuvienė
T. Žulkutė
T. Žulkutė
V. Kanapackytė
T. Žulkutė
V. Rimkuvienė

I. Vaitiekienė
T. Žulkutė
S. Udovičienė
S. Udovičienė
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12 kl.



Edukacinių užsiėmimų temos
Žemaitijos kaimo muziejuje:
„Jau Jurgis“ 1-8 kl.
„Rudenėlio darbai ir žaidimai“. 112 kl.
„Šaudyklėlė dailiai šauna, siūlo
neužgauna“. 1-12 kl.
„Čiulba, ulba šiaudų paukšteliai“.
4-12 kl
„Mažas piemenėlis turi botagėlį“.
1-7 kl.
„Kaip susidraugauti su siūlu“. 412 kl.
„Mergvakario šventė“. 7-12 kl.
„Kai aš mažas basas buvau“. 1-12
kl.



-

-

Paruošti naują edukacinę
programą
„Daraktoriaus“ mokykla“. 1-7 kl.
Ekskursijų temos:
Nuo Džiugo iki Šatrijos.
1941 m. Rainių kankiniai.

-

Muziejus ir muziejininko profesija – 6; (130
dalyvių);
Koks molis, toks ir puodas – 1; (14 dalyvių);
Surask, sudėliok, sužinok – 2; (50 dalyvių);

Gamtos paslaptys – 5; 94 lankytojai;
 Keturiasdešimties paukščių diena – 1; (17
dalyvių);
 Miške didžiausias, pievoj greičiausias, čiulba
gražiausiai – 3; (63 dalyviai);
 Ką dūzgia bitelės – 1; (14 dalyvių);
Dailės ir technologijų paslaptys – 13; 199 lankytojai;
 Slaptieji raštai ir ženklai – 3; (49 dalyviai);
 Senoji žemaičių grafika ir šiandienos technikos 6; (85 dalyviai);
 Pinikai – 1; (11 dalyvių);
 Portretas – asmenybės atspindys – 3; (54
dalyviai);
Archeologijos ženklai – 10; 188 lankytojai;
 Rask lobį – rask savyje archeologą – 1; (50
dalyvių);
 Žemaičių ir kuršių papuošalai – 2; (35 dalyviai);
 Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai – 1; (44
dalyviai);
 Puodas, kuris slepiasi žemėje – 6; (59 dalyviai);

Pravesta ekskursija tema „Nuo Džiugo iki Šatrijos“ 1; (40
dalyvių);
Pravestos ekskursijos tema „1941 m. Rainių kankiniai“ 14;
(463 dalyviai).
3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir vietą)

Renginys skirtas Lietuvos
Muziejuje įvyko 21 renginys:
valstybės atkūrimo dienai - paroda
- Koncertas – susitikimas „Žiemos svajos“ (2014 01 30);
„Atgimę paminklai“ ir Algimanto
Aleksandravičiaus knygos-

T. Žulkutė
I. Vaitiekienė
V. Kanapackytė
L. Norvaišienė
A. Stančienė
T. Žulkutė
I. Vaitiekienė
S. Udovičienė
M. Petrauskienė
S. Udovičienė
D. Lukšienė

D. Karalienė

V. Kanapackytė
A. Stančienė

E. Spudytė
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albumo „Žemaitėjė mona meilė“
pristatymas.
Edukacinis renginys, skirtas Kovo
11-ajai. Birutės Valionytės knygų
„Didžioji Lietuva“ 2-3 dalies
pristatymas.
Koncertas skirtas Motinos dienai
„Richard Strauss. Dainos ir
muzika fortepijonui
Žemaitijos kaimo ekspozicijos
atidarymas. Žemaičių kaimo
tradicija - Gegužinės pamaldos.
Renginių ciklo „Klojimo vakarai“
pradžia
II – asis renginys iš ciklo
„Klojimo vakarai“. Alytaus
muziejaus edukacinė paroda „Ir
po šimto metų tamsoj žiba...“.
Koncertas.

Parodos „Atgimę paminklai“ atidarymas ir knygos
„Žemaitėjė mona meilė“ pristatymas (autorius A.
Aleksandravičius). Renginys skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai (2014 02 13);

M. Petrauskienė

-

Renginys skirtas Kovo 11-ajai, dalyvaujant signatarams
B. Valionytei, S. Kašauskui, V. Puplauskui pristatyta
knyga „Didžioji Lietuva“ (2014 03 06);

E. Spudytė

-

Popietė – diskusija su pedagogais „Muziejus kviečia ir
laukia“ (2014 04 03);

I. Vaitiekienė

-

Susitikimas su LR Seimo nariu A. Anušausku ir jo
knygos pristatymas (2014 04 09);

E. Spudytė

-

Koncertas „R. Strauss ir amžininkai“ (2014 04 28);

Vaitiekienė

-

Tarptautinė muziejų diena. Žemaitijos kaimo
ekspozicijos atidarymas (Gegužinės giesmės Švč.
Mergelei Marijai, Kaimo kapelos koncertas ir klojimo
spektaklis „ (2014 05 17);

-

E. Spudytė

I. Vaitiekienė

-

Renginys Žemaitijos kaime, skirtas šeimos metams
(2014 06 01);

E.Spudytė

-

Koncertas „Ars Vivo“ (2014 06 12;

I. Vaitiekienė

-

D. Vaitkutės koncertas (2014 06 26);

E. Spudytė

-

Muziejų kelias Žemaitijoje „Rask lobį, rask savyje
archeologą“ (2014 06 27);

D. Karalienė

Fotografijos konkurso „Odė-mano
miestui 2014.“ Parodos
pristatymas ir dalyvių pagerbimas

-

VDA Telšių fakulteto diplomų įteikimo šventė (2014 06
27);

E. Spudytė

Naujos inovatyvios archeologinės
ekspozicijos „Žemaitijos

-

AB „Žemaitijos pieno 90-mečio šventė Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje (2014 08 09);

V. Rimkuvienė

III – asis renginys iš ciklo
„Klojimo vakarai“. Klojimo teatrų
festivalis (gavus finansavimą)
Parodos skirtos spaudos draudimo
110 m. jubiliejui „Spausdinto
žodžio galia lietuvių tautos ir
valstybės kūrimosi aušroje“
pristatymas.
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priešistorė“ pristatymas

-

Dailininko L. Tuleikio parodos ir katalogo pristatymas
(2014 08 21);

I. Vaitiekienė

-

Alytaus muziejaus parodos „Ir po 100 metų tamsoj
žiba“ pristatymas (2014 08 27);

I. Vaitiekienė

-

Lietuvos medalio kūrėjo 30-osios stovyklos uždarymo
iškilmės (2014 08 28);

T. Žulkutė

-

Poezijos almanacho „Atokios stotys“ pristatymas (2014
08 29);

T. Žulkutė

-

VII festivalio TATA renginys (2014 10 16);

I. Vaitiekienė

-

Tautodailinko, medžio drožėjo V. K. Savickio
pagerbimas ir parodos pristatymas (2014 11 14);

E. Spudytė

Adventinis vakaras.

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

5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų
grupes ir skaičių)
6. Kita veikla

Pastoviai atnaujinti muziejaus
svetainę www.muziejusalka.lt
Naujos informacijos įkėlimas į
muziejaus profilį socialiniame
tinkle „Facebook“.
Pildyti renginių kalendorių apie
muziejaus organizuojamus
renginius portale www.muziejai.lt
Studentus, menotyrininkus,
mokslininkus. Aptarnauti apie
55 lankytojus.

Konkurso „Odė mano miestui“ baigiamasis aptarimas
(2014 12 04);
Adventinis vakaras – koncertas, kalendoriaus
pristatymas (2014 12 12).

M. Petrauskienė
I. Vaitiekienė

1. Pastoviai administruota muziejaus interneto svetainė
R. Petrikas
www.muziejusalka.lt. Per metus apsilankė 8619 lankytojų.
2. Muziejaus svetainėje www.muziejusalka.lt ir portale
www.muziejai.lt pildomas muziejaus renginių kalendorius.
3. Nauja muziejaus informacija apie muziejuje organizuojamus
renginius pastoviai įkeliama į muziejaus profilį socialiniame
tinkle "Facebook".

Apie muziejaus rinkinius suteikta 83 paslaugos: konsultuota,
Skyrių vedėjai
teikta dokumentinė, vaizdinė medžiaga dailėtyrininkams, dailės
akademijos studentams, mokslo darbuotojams, muziejininkams,
privatiems asmenims.
Nuolatinė Žemaitukų veislinės
Atliekama nuolatinė Žemaitukų veislinės arklių bandos
K. Urbonavičius
arklių priežiūra: šėrimas, valymas, priežiūra: šėrimas, valymas, šukavimas, kanopų priežiūra.
šukavimas, kanopų priežiūra.
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IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas apibūdinimas)

1. Paruošti koncepciją ir teminį
planą parodai, skirtai spaudos
atgavimo 110 metinėms
„Spausdinto žodžio galia lietuvių
tautos ir valstybės kūrimosi
aušroje“ . Atrinkti eksponatus.
2. Parengti Žemaitijos kaimo
ekspozicijų atnaujinimo planą.

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

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

3. Paruošti koncepciją ir teminį
planą interaktyviai ekspozicijai
„Žemaičių kunigaikštystė ir
vyskupija“ (II etapas)
1. Paruošti lankymo sezonui ir
papildyti eksponatais Žemaitijos
kaimo ekspozicijas.

1. Paruoštas parodos „Spaudos atgavimui – 110“ koncepcija ir
teminis planas.
2. Paruoštas Žemaitijos kaimo ekspozicijos atnaujinimo planas.
3. Aptarta koncepcija naujai ekspozicijai „Žemaičių seniūnija“
4. Parengta archeologinės ekspozicijos „Žemaitijos priešistorė“
loginė matrica.
5. Sudaryti archeologinių radinių sąrašai su išmatavimais,
datavimu ir pateikti ekspozicijos dizaineriui.
6. Pateikta archeologinė medžiaga apie Žemaitijos
archeologinius paminklus archeologinės ekspozicijos
terminalui.

R. Bartkienė

Paruošta lankymo sezonui ir naujai įrengta Žemaitijos kaimo
ekspozicija 16-oje pastatų. Eksponuoti 917 eksponatai.

V. Rimkuvienė
S. Udovičienė
K. Urbonavičius

V. Rimkuvienė
R. Petrikas
D. Karalienė

G. Gimbutytė

2. Įrengti inovatyvią, interaktyvią
archeologinę ekspoziciją
„Žemaitijos priešistorė“ „Alkos“
muziejuje.

Pradėta rengti nauja inovatyvi, archeologinė ekspozicija
„Žemaitijos priešistorė“.

3. Įrengti interaktyvią istorinę
ekspoziciją „Žemaičių
kunigaikštystė ir vyskupija“ (II
etapas) „Alkos“ (gavus
finansavimą)

Negautas projektinis finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos
projektui „Žemaičių kunigaikštystė ir vyskupija“ (II etapas).

R. Petrikas

Papildyta Žemaičių krikštui skirta istorinė ekspozicija,
pakeistas visas salės vitrinų eksponavimo dizainas, papildyta
naujais eksponatais (15 eksponatų);

E. Spudytė
D. Lukšienė

Papildyta dvarų paveldo ekspozicija (30 eksponatų);

D. Lukšienė

Papildyta archeologijos ekspozicija (35 eksponatų).

G. Gimbutytė

1.Fotografijų paroda skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai „Atgimę paminklai“
2. Paroda skirta Motinos dienai

Parengta ir eksponuota 10 parodų muziejuje:
1. „Atgimę paminklai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai (2014 02 12);
2. „Tas margučių gražumas...“ (2014 04 01)

D. Karalienė

M. Petrauskienė
S. Udovičienė
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„Mamos gražiausi raštai“
3. Paroda „Iš senųjų dvarviečių
būties“
4. Edukacinė paroda iš Alytaus
muziejaus rinkinių „Ir po šimto
metų tamsoj žiba...“ Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje.
5. Paroda skirta Valstybės dienai
– „Plakečių kolekcija „Lietuvos
kūrėjai 1918 – 2018“
7. Paroda „XXX respublikinė
medalininkų stovykla Telšiuose“.
VDA parodų salė Telšiuose.

3. „Mamos gražiausi raštai“, skirta Motinos dienai (2014
04 17)
4. „Iš senųjų dvarviečių būties“ (2014 06 06)
5. Dailininko Leonardo Tuleikio jubiliejinė paroda (2014
07 03);
6. „Ir po 100 metų tamsoj žiba...“ Alytaus muziejaus
rinkinių edukacinė paroda (2014 08 27);
7. „XXX respublikinės medalio kūrėjo stovyklos
Telšiuose sukurti medaliai“ (2014 08 28);
8. „Spausdinto žodžio galia lietuvių tautos ir valstybės
kūrimosi aušroje“ (2014 10 02);
9. Tautodailininko, medžio drožėjo V. K. Savickio darbų
paroda (2014 11 11);
10. „Odė mano miestui“ (2014 12 04)

V. Rimkuvienė
G. Gimbutytė
I. Vaitiekienė
T. Žulkutė,
R. Bartkienė
E. Spudytė
M. Petrauskienė

8. Paroda skirta spaudos draudimo
110 m. jubiliejui „Spausdinto
žodžio galia lietuvių tautos ir
valstybės kūrimosi aušroje“.
9. Fotografijos konkurso „Odėmano miestui 2014.“ Parodos
pristatymas ir dalyvių pagerbimas
4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

Fotografijų paroda „Odė mano
miestui 2013“. Telšių apskrities
archyve.

Surengtos 4 parodos kitose institucijose:
1. „Odė mano miestui 2013“ Telšių apskrities archyve
(2014 02 05);
2. Jubiliejinė XXX medalio kūrėjo stovyklos medalių
XXX medalio Telšiuose stovyklos
paroda. Parodų salė Telšiuose (2014 08 18);
paroda VDA Telšių fakulteto
3. „Meno ženklai Telšių mieste“ LR Seimas (2014 05 07);
parodų salėje.
(Neplanuota).
4. „Atgimstančios Lietuvos paminklai“ Telšių apskrities
Telšių XXX medalio stovykloje
archyve (2014 06 02).
sukurtų medalių paroda Medalių
galerijoje Vilniuje
Parengti virtualią parodą „Odė
mano miestui -2014“ muziejaus
internetinėje svetainėje

Parengtos 2 virtualios parodos muziejaus internetinėje
svetainėje www.muziejusalka.lt
1. „Odė mano miestui 2014“;

M. Petrauskienė
T. Žulkutė
T. Žulkutė
M. Petrauskienė

M. Petrauskienė
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www.muziejusalka.lt

6. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių
ir kiek eksponatų paskolinta)

Tęsti deponavimą Kelmės krašto
muziejui Maudžiorų kapinyno
archeologinių tyrinėjimų radinius
– 10 vnt.

2. „Pavarčius senųjų spaudinių fondą. Pirmieji leidiniai po
spaudos draudimo atšaukimo 1904-1918 m.“.(Nebuvo
planuota).
Tęsiamas 10 archeologinių radinių deponavimas Kelmės krašto
muziejui;
Tęsiamas 1 eksponato deponavimas Lietuvos dailės muziejui;
Tęsiamas 8 eksponatų deponavimas Akmenės krašto muziejui.

R. Bartkienė
T. Žulkutė

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

Parodos „Spausdinto žodžio galia
lietuvių tautos ir valstybės
kūrimosi aušroje“ katalogo
pristatymas (gavus finansavimą)

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

Reklaminiai – informaciniai
lankstinukai, skrajutės, plakatai ir
kiti leidiniai populiarinantys
muziejaus ekspozicijas

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

Telšių apskrities laikraštyje
„Kalvotoji Žemaitija“ ir
kituose leidiniuose publikuoti
straipsnius susietus su
muziejaus veikla:
1. „Senieji spaudiniai
muziejuje „Alka“.
2. „Senovės žemaičiai.
Paragaudžio kapinyno
archeologiniai radiniai“
3. „Telšių miesto raida
remiantis istoriniais,
archeologiniais ir
kartografiniais duomenimis“
4. „Maudžiorų kapinyno

Sudarytas ir išspausdintas sieninis 2015 m. kalendorius, skirtas
Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui su dabartinių medžio
meistrų, tęsiančių senąsias drožėjų tradicijas, aprašymais ir jų
darbų iliustracijomis. Sudarytoja E. Spudytė (ISBN 978-60995686-0-7).
Katalogas "Spausdinto žodžio galia lietuvių tautos ir valstybės
kūrimosi aušroje" neišspausdintas, negautas finansavimas iš
Lietuvos kultūros tarybos.
Išleistas lankstinukas „Žemaitijos kaimo ekspozicija ir
edukaciniai užsiėmimai“
Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“,
laikraščiuose „Telšių žinios“, „Penktadienio žemaitis“
išspausdinta 11 straipsnių, populiarinančių muziejaus rinkinius:
1. S. Udovičienė „Oro muziejus“ Žemaitijos sostinėje“
(2014 12 23, Nr.146“
2. R. Bartkienė „Pavarčius senųjų spaudinių fondą.
Pirmieji leidiniai po spaudos draudimo atšaukimo 19041918 m.“ (2014 05 06, Nr.
3. M. Petrauskienė „Odė mano miestui 2013“ pasibaigus“
(internetinis puslapis www.telšietis.lt 2014 02 11);
4. M. Petrauskienė „Fotografijose „Odė mano miestui“
įamžinti pastatai“ (2014 12 08, Nr. 144);
5. T. Žulkutė „Kaip daiktai tampa eksponatais“ (2014 12
30, Nr.147);
6. V. Kanapackytė „Žemaičių kalbos klausimas“ (2014 05

E. Spudytė

R. Bartkienė
S. Udovičienė

E. Spudytė
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laidosenos bruožai“
5. „Konkurso „Odė mano
miestui“ 5 metų apžvalga“
6. „Iš Telšių teatro istorijos“
7. „Etnografijos rinkiniai
Žemaičių muziejuje „Alka“.
8. „Žemaitijos kaimo
ekspozicija ir pramogos“
9. „Ką saugo mediniai
Žemaitijos kaimo šventieji?“
10. „Nuo paprasto daikto iki
eksponato“

17, Nr. 55);
7. R. Petrikas „Telšių, šauliai tarpukariu: kūrimasis ir
veikla“ (2014 08 02, Nr. 87);
8. V. Rimkuvienė „Kas saugoma muziejaus etnografijos
fonduose" (2014 12 23, Nr. 146);
9. M. Petrauskienė „Atgimstančios Lietuvos paminklai“
(2014 02 13, Nr. 18);
10. M. Petrauskienė „Nuskambėjo „Odė mano miestui“
(2014 12 19, Nr. 51);
11. R. Petrikas „Džiuginėnų dvaras“ Lietuvos dvarai ir
pilys. 2014. P.226-227;
12. I. Vaitiekienė " Alkoje Žemaitijos regiono
muziejininkai mokėsi mokyti" (2014 09 18, Nr. 106).

4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

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

Parašyti 4 populiarius
mokslinius straipsnius
Tautodailės metraščiui:
„Geležinės „saulutės“ ir
antkapiniai kryžiai Žemaičių
„Alkos“ muziejuje“;
„Tautodailės tradicijos ir
edukacija“;
„Tradicinė žemaičių skulptūra
Žemaičių „Alkos“ muziejuje;
„“Senosios medžio skulptūros
tradicijos tęsėjai: šių dienų
Telšių apskrities meistrai“.
Suorganizuoti populiarią
mokslinę konferenciją, skirtą
Spaudos draudimo 110
metinėms“ „Spausdinto žodžio
galia“.
Surengti seminarą Žemaitijos
regiono muziejininkams
„Edukacijos procesas

Parašyti 4 mokslo populiarinimo straipsniai į Tautodailės
metraštį:
1. E. Spudytė „Tradicinė žemaičių skulptūra“, Tautodailės
metraštis Nr. 26, 2014. (ISSN 1392-8198);
2. E. Spudytė „Mažosios architektūros paminklų viršūnės
ir antkapių kryžiai Žemaičių muziejuje „Alka“,
Tautodailės metraštis Nr. 26, 2014. (ISSN 1392-8198);
3. E. Spudytė „Senosios medžio skulptūros tęsėjai: šių
dienų Telšių apskrities meistrai“, Tautodailės metraštis
Nr, 27, 2014. (ISSN 1392-8198)
4. E. Spudytė „Edukaciniai užsiėmimai Žemaičių
muziejuje „Alka“. Internetinėje svetainėje:
www.tautodailėsmetrastis.lt (2014).
1. Surengta mini mokslinė konferencija, skirta lietuviškos
spaudos atgavimo 110 m. paminėjimui, 2014 10 02.
2. Surengtas seminaras Žemaitijos regiono
muziejininkams „Edukacijos procesas muziejuje –
mokomės mokyti“ 2014 09 10-11.

E. Spudytė

R. Bartkienė
R. Petrikas
E. Spudytė
I. Vaitiekienė

21

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema,
vieta, dalyviai)

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

9. Kiti darbai

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti

muziejuje – mokomės mokyti
“. (Gavus finansavimą)
Dalyvauti kasmetinėje
Lietuvos archeologijos
draugijos konferencijoje
,,Naujausi archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje“.
Dalyvaus archeologai D.
Karalienė, G. Gimbutytė
Paruošti keturis istorinius
pranešimus konferencijai
„Spausdinto žodžio galia
lietuvių tautos ir valstybės
kūrimosi aušroje“.
Paruošti pranešimą seminarui
„Edukacijos procesas
muziejuje – mokomės mokyti
“. (Gavus finansavimą)
Rinkti medžiagą Žemaitijos
dvarų bei rezistencijos
tematika.
Rinkti medžiagą apie senuosius
spaudinius, spaudos draudimą,
Platelių dvaro istoriją

Nedalyvauta, nes padaugėjo neplanuotų darbų, susietų su
perėjimu iš savivaldybės pavaldumo į respublikinį.

D. Karalienė
G. Gimbutytė

Paruošti 2 pranešimai istorinei konferencijai:
1. R. Petrikas „Spaudos draudimo istorinė apžvalga“
2. R. Bartkienė „Pavarčius „Alkos“ muziejaus senųjų
spaudinių rinkinį“.
Kiti du pranešimai nebuvo laiku paruošti, nes padaugėjo
neplanuotų darbų, susietų su perėjimu iš savivaldybės
pavaldumo į respublikinį.

E. Spudytė
I. Vaitiekienė

Vykdytas gydytojų O. Purtokaitės ir G. Zelenytės palikimo
perėmimas. Buvo peržiūrėta įvairi dokumentinė medžiaga,
knygos palikta gyd. O. Purtokaitės gyvenamajame. Atrinkti
vertingiausi daiktai, knygos, dokumentai, kurie pervežti į
muziejų tvarkymui (valymui, priėmimo aktų rašymui).

R. Petrikas

Rinkta medžiaga pranešimui apie senuosius spaudinius ir
spaudos draudimą. Paruoštas pranešimas ir skaitytas istorinėje
konferencijoje „Spausdinto žodžio galia lietuvių tautos ir
valstybės kūrimosi aušroje“ tema, „Pavarčius „Alkos“
muziejaus senųjų spaudinių rinkinį“

R. Bartkienė

Rinkta faktinė medžiaga mokslinei publikacijai apie grafų
Šuazelių šeimos gyvenimo istoriją Platelių dvare. Versti
dokumentai iš senosios rusų kalbos.

R. Bartkienė
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įvestų į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti parengiamieji
darbai)
3. Eksponatų skaitmeniniams
3.1. Suskaitmenintų eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir
vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis,
tema, kt.)

3.2. Suskaitmenintų eksponatų
skaičius

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo
projektuose (pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo su
duomenų bazėmis gebėjimų
ugdymas (dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai

Atrinkti ir paruošti
skaitmeninimui unikalius, blogos
fizinės būklės XX amžiaus
pirmos pusės Telšių fotografų
stiklinius negatyvus, kuriuose
įamžinti Telšių miesto vaizdai,
Telšių apylinkės, mieste vykę
istoriniai renginiai.
Numatoma suskaitmeninti 55 vnt.
vertingus XIX amžiaus istorinius
dokumentus, kuriuose užfiksuoti
Žemaitijos dvarų ekonominė
padėtis.
Dalyvauti partnerio teisėmis
Tarptautinio senų nuotraukų
skaitmeninimo projekte
EuropeanaPhotography .
Dalyvausime LIMIS rengiamuose
mokymuose.

Atrinkta, paruošta skaitmeninimui į LIMIS sistemą 100
fotografijos, 55 dokumentų, 5 spaudiniai, 5 ikonografijos
eksponatai. Iš viso 165. Planuojame į LIMIS sistemą įkelti
2015 m.

Skyrių vedėjai

Į skaitmeninę LIMIS programą įtrauktos 325 fotografijų,
piešinių, dokumentų, liaudies meno, archeologijos eksponatų
skaitmeniniai vaizdai, aprašai.

L. Norvaišienė,
Skyrių vedėjai

Tarptautiniam skaitmeninimo projektui EuropeanaPhotography
pateiktos 53 senos nuotraukos.

M. Petrauskienė

LIMIS rengiamuose mokymuose "Eksponatų skaitmeninimas"
dalyvavo 10 muziejininkų.

T. Žulkutė

Atrinkinėjami valomi, tvarkomi,
inventorinami negatyvai

Bendradarbiaujant su Šiaulių kino-meno klubu suskaitmenintos
telšiškio fotografo Zenono Norvaišos sukurtos 24 mėgėjiškos
kino juostos su žymiais Telšių žmonėmis, šventėmis,
renginiais.
Atrinkti, nuvalyti techniškai, paruošti skaitmeninimui 101
negatyvas

M. Petrauskienė

M. Petrauskienė

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)

Teikti žiniasklaidai 17
informacinių pranešimų apie
svarbiausias parodas, atnaujintas
ekspozicijas „Alkos“ muziejuje.
Kultūrinė laida per Lietuvos TV II
programą „Žemaičių „Alkos“

Parengta ir publikuota 10 informacinių pranešimų apie
I. Vaitiekienė
muziejuje vykusias parodas, atnaujintas ekspozicijas, muziejaus
renginius.
Interviu:
- Lietuvos radijui apie muziejaus perėjimą į respublikinį
E. Spudytė
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muziejaus ekspozicija“

-

-

2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos
specialios reklamos kampanijos ir jas
trumpai apibūdinti)

Reklamuoti muziejaus renginius,
parodas per respublikinį radiją,
Žemaitijos televiziją, vietinį
radiją:

pavaldumą;
LNK televizijos vakaro žinių laidai apie grafus
Pliaterius;
LRT televizijos laidai „Kultūros savanoriai“ apie
dailininką-fotografą Juzefą Perkovskį ir dvarų paveldo
eksponatus;
Lietuvos ryto laida „Gyvenu čia“ apie Žemaitijos kaimo
ekspoziciją;
Šiaulių regioninei televizijai apie Žemaitijos kaimo
darželius, mažąją architektūrą;
Žemaitijos televizijos reportažai apie Žemaitijos
regioną;
Žemaitijos televizijos reportažui apie Žemaitijos kaimo
ekspoziciją;
Žemaitijos televizijos reportažui apie Žemaitijos kaimo
ekspozicijos renginius;
Telšių televizijai apie naujai įgytus eksponatus,
muziejaus pokyčius;
Žemaitijos televizijos reportažui apie muziejaus veiklos
2014 m. užbaigimą.

Muziejaus renginiai buvo reklamuojami per Lietuvos
nacionalinį radiją, Žemaitijos televiziją, Telšių televiziją ir
radiją.
Per Žemaitijos televiziją reklamuota:
- paroda, skirta Vasario – 16 – ąjai, Lietuvos valstybės
- Paroda skirta Vasario 16-ajai.
atkūrimo paminėjimui;
- Knygos pristatymas „Didžioji
- A. Aleksandravičiaus knygos „Žemaitėjė mona meilė“
Lietuva“
pristatymas;
- Paroda „Mamos gražiausi raštai“
- paroda „Tas margučių gražumas...“;
- Žemaitijos kaimo ekspozicijos
- Žemaitijos kaimo ekspozicijos atidarymas;
atidarymas ir ciklo „Klojimo
- dailininko L. Tuleikio katalogo pristatymas;
vakarai“ anotacija
- Seminaras Žemaitijos regiono
- Lietuvos Respublikos XXX medalio kūrėjo stovyklos
muziejininkams „Naujovės ir
medalių parodos pristatymas;
aktualijos eksponatų
- tautodailininko, medžio drožėjo kūrybos vakaras ir
skaitmeniniame ir muziejinių
paroda;
vertybių apskaitoje“
- 2015 m. sieninis kalendorius, skirtas Žemaičių krikšto
- Edukacinių programų

D. Lukšienė
E. Spudytė
S. Udovičienė
E. Spudytė

T. Žulkutė
E. Spudytė
E. Spudytė
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informacijos sklaida
- Paroda ir konferencija skirta
spaudos draudimo jubiliejui
- Konkursas „Odė mano miestui
2014“
3. Kita veikla
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Konsultuoti studentus, kitų
muziejų darbuotojus muziejaus
veiklos klausimais.
Teikti metodinę pagalbą Jono
Andriusevičiaus visuomeninio
muziejaus Gaulėnuose (Telšių r.)
darbuotojui.

600 metų jubiliejui.

Suteiktos 5 metodinės konsultacijos:
- Lazdynų Pelėdos muziejaus darbuotojai;
- Janapolės pagrindinės mokyklos muziejaus darbuotojai;
- VDA Telšių fakulteto studentams;
- Klaipėdos universiteto studentei;
- J. Andriusevičiaus visuomeninio muziejaus darbuotojui
Gaulėnuose.

R. Petrikas
T. Žulkutė
R. Balsevičius
I. Vaitiekienė

Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos ir Šiaulių valstybinės
kolegijos studentės Giedrė Vespenderytė ir Toma Mikutaitė
muziejuje atliko 2 mėn. praktikas.

I. Vaitiekienė

D. Karalienė

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

Vadovauti muziejinę praktiką
atliekantiems studentams.

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)

Priimti 3 darbuotojus

2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(programos, temos, vieta, dalyviai)

2014 m. priimta 10 darbuotojų. Perėjus iš savivaldybės
pavaldumo į respublikinį buvo sukurtos naujos pareigybės:
- Vyr. buhalterė;
- muziejininkas, ekskursijų vadovas;
- muziejininkas-skaitmenintojas;
- muziejininkas – bibliotekininkas;
- buhalterė;
- kiemsargis;
- vairuotojas;
- ekspozicijų prižiūrėtojos (3 darbuotojai);
Atleisti – 2 darbuotojai:
- archeologas;
- ekspozicijų prižiūrėtojas.
Įgyti istorinių baldų
Restauratorius R. Balsevičius įgijo meninių baldų
restauratoriaus III kvalifikacinę restauratoriaus II kategoriją (Kultūros ministro 2014 12 23
kategoriją
įsakymas Nr. ĮV-988).

E. Spudytė

E. Spudytė
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Dalyvauti seminaruose,
mokymuose, kursuose medinių
skulptūrų, baldų restauravimo
klausimais.
Darbuotojams, vedantiems
edukacinius užsiėmimus,
kuriantiems atnaujinamų
ekspozicijų planus, kelti
kvalifikaciją seminaruose,
kursuose, konferencijose

Muziejininkai kvalifikaciją kėlė seminaruose ir mokymuose:
1. Seminaras „Edukacijos procesas muziejuje: mokomės
mokyti“ (2014 09 10-11);
2. Seminaras „Institucinių gebėjimų stiprinimas veiklos
efektyvumui ir plėtrai užtikrinti NVO įstaigose“ (2014 02 21);
3. Mokymai „Darbas ir komunikacija LIMIS“ (2014 09 23-24)
4. Seminaras „Muziejai šiuolaikinėje visuomenėje: strateginės
plėtros kryptys, tikslai, uždaviniai Lietuvos ir tarptautiniame
kontekste" (2014 10 15-17);
5. Seminaras „Paslaugų verslo organizavimas“
6. Seminaras „Archeologinių radinių konservavimas. Nuo
lauko darbų iki saugojimo muziejuose“ (2014 12 16-17)

- Suinventorinti visas naujai
gautas bibliotekos knygas ir kitus
leidinius.
- Vesti visų į biblioteką naujai
gaunamų knygų, kitų leidinių ir
bet kokios kitos medžiagos
apskaitą.
- 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.

Muziejaus biblioteka papildyta 283 knygomis (vertė: 7158,48
Lt)
Pagal inventorines bibliotekos knygas patikrintos 11456
knygos;
Pagal registracijos knygas patikrintos mokslinio archyvo 696
bylos;
Mokslinis archyvas papildytas iš kitų asmenų gauta medžiaga:
 Vytautas Juškaitis "Gegrėnų piliakalnio, Gegrėnų II ir
Gegrėnų kapinyno, Plungės rajone, Gegrėnų k. detaliųjų
tyrinėjimų, archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ir
archeologinių žvalgymų 2013 m. " ataskaita;
 Dovilas Petrulis "Archeologiniai žvalgomieji tyrimai iš
Džiuginėnų piliakalnio su gyvenviete, Džiuginėnų
dvaro sodybos vizualinės apsaugos zonos 2013 m."
ataskaita;
 Paulius Važnevičius "Lietuvos viduramžių kertamieji
ginklai XIII - XIV a." (Bakalaurinis darbas).

V. Kanapackytė

- Einamasis muziejaus patalpų
remontas;
- Rūpintis, gavus lėšų, sutvarkyti

Atlikti muziejaus pastato stogo, fasado remonto darbai;
Atlikti fondų saugyklos pastato šlaitinio stogo konstrukcijų
stiprinimo darbai;

A. Bidvienė
K,. Urbonavičius

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

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

G. Gimbutytė
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išlaidos)

priešgaisrinę signalizaciją
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje;
- Rūpintis, gavus lėšų, įsigyti ir
sumontuoti naują įrangą
etnografijos, istorijos,
ikonografijos eksponatų
saugyklose;
- Aprūpinti muziejaus darbuotojus
jų darbe reikalingomis
priemonėmis;
- Sudaryti sutartis su tiekėjais;
- Išduoti platinimui muziejaus
leidinius;
- Užtikrinti tinkamą muziejaus
apsaugą ir priešgaisrinės saugos
būklę.
- Rūpintis centrinio muziejaus ir
Žemaitijos kaimo pastatų ekspozicijų teigiamo įvaizdžio
kūrimu.
- Prižiūrėti Žemaitijos kaimo
teritorijoje želdinius, pastatus,
rūpintis esančiais gyvuliais.
- Rūpintis Žemaitijos kaimo
ekspozicijų įrengimu, teritorijos
paruošimu lankymo sezonui.
Pasibaigus lankymo sezonui
nuimti eksponatus.

Atlikti administracinio pastato stogo keitimo (vienos pusės)
keitimo darbai;
Pakeistas muziejaus administraciniame pastate 21 langas;
Atlikti muziejaus pastato terasos (balkono) grindų keitimo
darbai;
Įsigyta ilgalaikio materialaus turto (automobilį, kompiuterių,
daugiafunkcinį spausdintuvą, fotoaparatą, skalbimo mašiną,
darbo stalus, muziejines vertybes) ir nematerialaus turto (darbo
užmokestis, programinė įranga) už 113305,45 Lt
Įsigyta inventoriaus už 21025,16 Lt
Įsigyta kanceliarinių, ūkinių, greito naudojimo prekių už
39706,95 Lt
Įrengta aktyvioji žaibosauga;
Muziejaus vestibiulyje paklota grindų danga-laminatas;
Sumontuoti ekspoziciniai stendai ir apšvietimas archeologijos
ekspozicijoje;
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje atlikti saugos sistemos remonto
darbai;
Padaryta muziejaus topografinė nuotrauka;
Atlikta gesintuvų patikra 37 gesintuvams;
Atlikti lengvojo automobilio "Hyundai Elantra" remonto
darbai;
Atlikti šienavimo ir šieno vežimo darbai;
Remontuotas kopijavimo aparatas, kompiuteriai, spausdintuvai;
Apdraustas Žemaitijos kaimo ekspozicijos du pastatai:
pasiturinčio ūkininko sodybos gyvenamas namas ir vėjinis
malūnas, apdraustas lengvasis automobilis "Hyundai Elantra"
turtas;
Atliktas Žemaitijos kaimo ekspozicijoje vaizdo kamerų
remontas, tam tikslui nuomota bokštelio paslauga.
Pašalintos fekalijos iš lauko tualetų Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje, išvežtos šiukšlės;
Vykdyti viešieji pirkimai, pildytas viešųjų pirkimų registras;
Atlikta metinė ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija;
Pildytas sutarčių registravimo žurnalas;
Sutvarkyti muziejaus apsaugos ir priešgaisrinės saugos būklės
dokumentai;
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Pildytas gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registravimo žurnalas;
Pildytas darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų
darbo vietoje registravimo žurnalas;
Įvykdyta priešgaisrinio vandentiekio patikra;
Įvykdytas lifto techninis patikrinimas;
Įvykdyta viešųjų darbų programa: aplinkos tvarkymo darbai;
Nurašytas susidėvėjęs inventorius ir panaudotos medžiagos;
Pastoviai prižiūrima Žemaitijos kaimo ekspozicijos teritorija ir
pastatai;
Pastoviai prižiūrimi želdiniai, gyvuliai ir Žemaitukų veislės
žirgai Žemaitijos kaimo ekspozicijoje;
3. Kitų padalinių darbas

Direktorė

Elvyra Spudytė
(parašas)
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