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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA
ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“
2015 M. VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo
terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio
organizacijomis rengimas

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.
Peržiūrėti ir patvirtinti muziejaus darbuotojų pareigybių aprašus.
Sudaryti ir patvirtinti muziejaus darbuotojų atostogų grafiką.
Atnaujinti ir patvirtinti arklių priežiūros ir šėrimo taisykles.
Koreguoti ir patvirtinti darbo saugos taisykles.
Atnaujinti, tvirtinti ir supažindinti su civilinės saugos ir
priešgaisrinės saugos taisyklėmis.
Pagal poreikį pakeisti muziejaus organizacinę struktūrą,
nuostatus, vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d.
nutarimu Nr. 1438 "Dėl sutikimo reorganizuoti Žemaičių
vyskupystės muziejų";
Pasirašyti naujas bendradarbiavimo sutartis su:
 Lietuvos nacionaliniu muziejumi;
 Lietuvos dailės muziejumi;
 Kelmės krašto muziejumi;
 Akmenės krašto muziejumi;

E. Spudytė
2015 – 02 – 05
2015 – 04 – 29
2015 – 09 - 25
2015 m. I – III ketv.

E. Spudytė

I ketvirtis

III ketvirtis

2015 m. I ketvirtis

E. Spudytė

2





4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto
ir fondo pavadinimas)

Telšių K. Praniauskaitės viešąja biblioteka;
Telšių apskrities archyvu;
Annos Lindh fondu dėl galimybės bendradarbiauti su
Viduržemio jūros valstybėmis;
 Telšių Vyskupijos kurija;
 Telšiu rajono savivaldybės švietimo skyriumi;
 Žemaitijos turizmo informaciniu centru;
 Telšių rajono Švietimo centru;
 UAB "Fotoromas".
Gavus finansavimą 2014 m. rengtiems ŽAM projektams, juos
vykdyti:
1. „Kai metų ratas sukas...“ (Kalendorinių švenčių
edukaciniai-šviečiamieji renginiai Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje). Lietuvos kultūros tarybai, etninės kultūros
ir tautodailės sričiai.

II ketvirtis

2015 m.
V. Rimkuvienė

2. „Unikalių Žemaitijos regiono eksponatų restauravimas
naujai ekspozicijai“. Lietuvos kultūros tarybai, muziejų
sričiai.

T. Žulkutė

3. „Platelių dvaro archyvo tyrimai". I etapas. (Dokumentų
vertimai iš prancūzų, lenkų kalbų). Lietuvos kultūros
tarybai, muziejų sričiai.

R. Bartkienė

4. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu".
(Šviečiamasis-edukacinis renginys, įtraukiant kūrybinį
jaunimą). Lietuvos kultūros tarybai, muziejų sričiai.

D. Lukšiėnė

5. „Onos Eirošiūtės - Algminienės knygos „Raudonasis
amaras" leidyba“. (Buvusios Telšių gyventojos,
pasitraukusios į JAV prisiminimai apie 1940 m. įvykius
Telšiuose ir Lietuvoje). Lietuvos kultūros tarybai,
literatūros sričiai.

R. Petrikas

6. „Atminties ženkluose – Žemaitijos archeologinis
paveldas“. (Naujos archeologinės ekspozicijos
"Žemaitijos priešistorė" sklaidai: lankstinukas, atvirukai,
skrajutės). Lietuvos kultūros tarybai, muziejų sričiai.

D. Karalienė
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5. Kiti darbai
II. MUZIEJAUS RINKINIAI

7. Edukaciniai užsiėmimai: „Tradicijos ir amatai Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje „Alka". Lietuvos kultūros tarybai,
etninės kultūros ir tautodailės sričiai.

S. Udovičienė

8. „Susitikimai Žemaičių muziejuje „Alka“ (Kultūrinės šviečiamosios susitikimų popietės su istorikais,
menininkais, kultūrologais). Lietuvos kultūros tarybai,
muziejų sričiai.

V. Kanapackytė

9. Žemaičių muziejus "Alka": „Prieverpstės ir
rankšluostinės. Katalogas. Lietuvos kultūros tarybai,
etninės kultūros ir tautodailės sričiai.

E. Spudytė

10. „Audiogido pritaikymas dvarų paveldo bei archeologijos
salių ekspozicijose Žemaičių muziejuje "Alka". Lietuvos
kultūros tarybai, muziejų sričiai.

A. Stančienė

11. „Žemaičių muziejaus "Alka" edukacijos be sienų".
(Išvykstamieji edukaciniai užsiėmimai į mokyklas, į
Žemaičių vyskupystės muziejų). Lietuvos kultūros
tarybai, muziejų sričiai.

I. Vaitiekienė

Parengti 30 projektų:
Telšių rajono savivaldybei, Lietuvos kultūros tarybai 2015 m.
antram etapui ir 2016 m. muziejinei - edukacinei veiklai vystyti:
 Atnaujinti edukacinius užsiėmimus;
 Atnaujinti, modernizuoti muziejaus ekspozicijas;
 Eksponatų įsigijimui;
 Organizuoti Žemaitijos regiono muziejininkams
kvalifikacijos kėlimo seminarą;
 Aktyvinti eksponatų skaitmeninimą;
 Organizuoti kultūrines popietes - susitikimus;
 Vystyti ir propaguoti muziejinę veiklą.

Skyrių vedėjai

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoti pasitarimus skyrių
vedėjams muziejinės veiklos klausimams aptarti.

2015 m.

E. Spudytė
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1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

2015 m.

T. Žulkutė

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.
Dokumentuoti medžiagą apie Telšių fotografą Zenoną Norvaišą.

2015 m.

T. Žulkutė

2015 m.

V. Rimkuvienė

2015 m.

M. Petrauskienė

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

2015 m.

T. Žulkutė

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

2015 m.

T. Žulkutė

Suorganizuoti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius. Juose
svarstyti klausimus:

1. Naujai įgytų muziejinių vertybių priskyrimas rinkiniams
ir vertės nustatymas;
2. Muziejinių vertybių ir eksponatų vertės nustatymas pagal
LR Kultūros ministro 2015 m. sausio 7 d, Nr. ĮV - 3
įsakymą "Dėl muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros
vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimą";
3. Eksponatų tikrinimas ir įvertinimas tikrąja verte;
4. Muziejinių vertybių skaitmeninimas, dokumentų
tvarkymas.
5. Muziejaus rinkinių struktūra, po Žemaičių vyskupystės
muziejaus prijungimo;
6. Naujai įgyjamų- perkamų muziejinių vertybių vertės
nustatymas;
7. Eksponatų saugyklų režimas, kolekcijų tvarkymas,
nurodant kartotekoje eksponato topografinę vietą;
8. Eksponatų prevencinis konservavimas ir restauravimas;
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į
kokius rinkinius ketinama įsigyti)
1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1.4. Kiti darbai
2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti
priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės
apskaitos knygas)
2.2. Inventorinimas (kiek numatoma
suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų)

D. Karalienė
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2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių
skaičius)

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

2015 m.

Skyrių vedėjai

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma
eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

Vykdyti eksponatų tikrinimą, rastus sunykusius eksponatus nurašyti.

2015 m.

T. Žulkutė

2.5. Kiti darbai

Dalyvauti komisijos darbe, vykdant Žemaičių vyskupystės
muziejaus eksponatų patikrinimą - perėmimą.

2015 m.

T. Žulkutė

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.

2015 m.

T. Žulkutė

Prevenciškai konservuoti 850 eksponatų (tekstilės, medžio,
popieriaus);
Restauruoti istorinius baldus - 5 vnt. konservuoti 10
polichromijos eksponatų;
Atrinkti eksponatus restauravimui Lietuvos dailės muziejaus P.
Gudyno restauravimo centre (iš viso 136 eksponatus);
Iš viso - 151.

2015 m.

R. Balsevičius

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.

2015 m.

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius
numatoma tikrinti, nurodant juose esančių
eksponatų skaičių)

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti
eksponatų grupes ir kiekį)

T. Žulkutė

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas
posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas
(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo darbus)

3.5. Kiti darbai

T. Žulkutė
Skyrių vedėjai
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III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines
grupes)

III a. GERINTI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KOKYBĘ

2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų
programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur vyks)

1. Pasiekti, kad ,,Alkos “ muziejų aplankytų 20000 lankytojų:
Muziejų lanko moksleiviai, suaugę, pavieniai lankytojai, organizuoti
lankytojai.
2. Garantuoti tinkamą lankytojų aptarnavimą.
1. Atlikti 3 muziejaus rinkos (lankytojų) tyrimus pagal paruoštas
anketas;
2. Sukurti 4 naujas e. paslaugų produktus, tobulinant lankytojų
aptarnavimą.
1. Pravesti 130 edukacinių užsiėmimų paruoštomis temomis:

-

-

-

-

-

Istorijos taku:
 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;
 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;
 Basas piemenėlis, mažas botagėlis;
 Kai aš mažas buvau;
 Kaip susidraugauti su juostele;
Pažink muziejų ir muziejininko profesiją:
 Muziejus ir muziejininko profesija;

2015 m.

E. Spudytė
I. Vaitiekienė
A. Ivinskis

2015 m.

I. Vaitiekienė
L. Norvaišienė

2015 m.

Skyrių vedėjai,
Muziejininkai
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 Surask, sudėliok, sužinok;
Gamtos paslaptys:
 Miške didžiausias, pievoj greičiausias, čiulba
gražiausiai;
 Apie ką dūzgia bitelės;
- Dailės ir technologijų paslaptys:
 Slaptieji raštai ir ženklai;
 Senoji žemaičių grafika ir šiandienos technikos;
 Portretas – asmenybės atspindys;
- Archeologijos ženklai:
 Žemaičių ir kuršių papuošalai;
 Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai;
 Puodas, kuris slepiasi žemėje.
Sukurti 2 naujus užsiėmimus temoms "Gamtos paslaptys" ir
"Etninės kultūros taku".
 "Gamtos knygos skaitymas" I - IV klasių mokiniams.
 " "Kon sakaa..." V - IX klasių mokiniams.
-

3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

Suorganizuoti "Alkos" muziejuje ir jo padaliniuose 32
renginius:

Vaitiekienė

1. Etnografinių regionų metų pradžia. Žemaitija. „Alkos“
muziejus;

Sausio mėn.

2. Susitikimai-pokalbiai. Aktorės N. Narmontaitės knygos
"Aktoriai, režisieriai, kasininkės. Ko nematė žiūrovai“
pristatymas. „Alkos“ muziejus.

Vasario mėn.

I. Vaitiekienė

3. Susitikimas su ekspedicijos "Misija Sibiras - 2014" dalyve
Laura Rojute. „Alkos“ muziejus.

V. Kanapackytė

4. Užgavėnės Žemaitijos kaimo ekspozicijoje;

I. Vaitiekienė

5. Susitikimai - pokalbiai. Istoriko, prof. Egidijaus
Aleksandravičiaus knygos pristatymas "Prieš aušrą".
„Alkos“ muziejus.
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6. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-osios metinės
„Laisvės jėga“. Susitikimas su istoriku, Seimo nariu A.
Anušausku. „Alkos“ muziejus.

Kovo mėn.

7. Naujos archeologinės ekspozicijos Žemaičių priešistorė"
pristatymas. „Alkos“ muziejus.

D. Karalienė

8. „Pavasaris, paukščiai, inkilai“. Paukščių diena, inkilų
kėlimas Žemaitijos kaimo ekspozicijoje.

I. Vaitiekienė

9. Klasikinės muzikos vakarai "Alkos" muziejuje.

Balandžio mėn.

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.

Gegužės mėn.

13. Gegužinės pamaldos Žemaitijos kaimo ekspozicijoje,
ekspozicijos 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.

Birželio mėn.

V. Rimkuvienė

16. Susitikimas - popietė su Telšių poetais V. Stulpinu, E.
Borusevičiūte-Šidlauskiene, I. Daubariene, A.
Dačkevičiumi. „Alkos“ muziejus.

V. Kanapackytė

17. „Žolynų burtai“, susitikimas su žolininke Janina
Balvočiūte Žemaitijos kaimo ekspozicijoje;

V. Rimkuvienė
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18. „Atraskit nepažintą protėvių pasaulį“, skirtas Durbės
mūšio 755-osioms metinėms (gavus finansavimą).
Žemaitijos kaimo ekspozicija.

Liepos mėn.

D. Karalienė

19. 2015 m. Lietuvos muziejų kelias "Liaudies meno grožis"
"Alkos muziejuje virtuali paroda muziejaus svetainėje
www.muziejusalka.lt; Edukacinis renginys - susitikimas su
Telšių apskrities "Aukso vainiko" laureatais ir nominantais;
DVD filmų demonstravimas apie Telšių apskrities
tautodailininkus. Žemaitijos kaimo ekspozicija.

I. Vaitiekienė

20. „Tykūs vasaros vakarai“ klojimo teatras, Oninės
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje;
21. XXXI tarptautinės medalio stovyklos Telšiuose
atidarymas. „Alkos“ muziejus.

Rugpjūčio mėn.

A. Stančienė

22. „Nuo Žolinės iki šv. Roko“ edukacinė popietė Žemaitijos
kaimo ekspozicijoje.

V. Rimkuvienė

23. XXXI tarptautinės medalio stovyklos uždarymas. „Alkos“
muziejus.

A. Stančienė

24. Etninių regionų metų renginys Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje.

Rugsėjo mėn.

I. Vaitiekienė

25. Susitikimas – popietė su medalininkais prof. R. Inčirausku,
prof. P. Gintalu, doc. R. Vaitkute. „Alkos“ muziejus.

V. Kanapackytė

26. „Rudenėlio darbai ir žaidimai“. Edukacinė popietė
Žemaitijos kaimo ekspozicijoje.

S. Udovičienė

27. Susitikimas – popietė su aktoriumi A. Bialobžeskiu.
„Alkos“ muziejus.
28. Vienuolynai ir vienuolijos. Susitikimas – pokalbis su
vienuoliais Jėzuitais. Žemaičių vyskupystės muziejus.

Spalio mėn.

I.

I. Vaitiekienė
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29. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“. „Alkos“
muziejus.

Lapkričio mėn.

D. Lukšienė

30. Adventinės mokyklėlės atidarymas Žemaitijos kaimo
ekspozicijoje;

Gruodžio mėn

S. Udoviečienė

31. Onos Eirošiūtės Algminienės knygos „Raudonasis amaras“
pristatymas (gavus finansavimą). „Alkos“ muziejus.
32. Adventinis vakaras „Pristabdykime laiko lėkimą...“
„Alkos“ muziejus.
4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir
kaip numatoma atnaujinti)

5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek
lankytojų planuojama aptarnauti)
6. Kita veikla

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei
koncepcijų rengimas

R. Petrikas
I. Vaitiekienė

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 kalba.
Aptarnauti 50 lankytojų: studentus, menotyrininkus, mokslininkus.

2015 m

R. Petrikas
L. Norvaišienė

2015 m.

Skyrių vedėjai

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

2015 m.
I ketvirtis
II - III ketvirtis

I. Vaitiekienė
A. Stančienė

Parengti koncepcijas ekspozicijoms ir parodoms:
 Paroda "Žingsniai į laisvę", skirta Kovo 11-ajai;
 Ekspozicijos "Etninė kultūra" papildymas;
 "Žemaičių seniūnija". Ekspozicijos koncepcija;
 "Žemaitijos kaimo ekspozicijos atnaujinimo planas";
 Paroda "Albinos Indriliūnienės rankdarbiai ir audiniai;
 "Žemaičių etniškumas" (parodos koncepcija);
 Paroda "Pažinimo takais";
 "XIX - XX amžiaus kultūros raida Žemaitijoje".
Ekspozicijos koncepcija;
 Paroda "Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu".

K. Urbonavičius
Skyrių vedėjai
2015 m. I ketvirtis
II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis
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2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir
vieta, nurodant filialą)

Užbaigti rengti naują archeologinę ekspoziciją „Žemaitijos
priešistorė" ir ją pristatyti lankytojams. „Alkos“ muziejus.

2015 m. I ketvirtis

Skyrių vedėjai

Papildyti naujais eksponatais etninės kultūros ekspoziciją.
„Alkos“ muziejuje.

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

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

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio
adresas)

Žemaitijos kaimo ekspozicijos atnaujinimas ir įrengimas.
Parengti ir eksponuoti Žemaičių muziejuje "Alka" 11 parodų:
1. Naujai įgytų 2014 m. įdomesnių eksponatų pristatymas,
ŽAM;
2. „Žingsniai į laisvę“, skirta Kovo -11-ajai. ŽAM;
3. „Margučių raštai“ Velykinė paroda. ŽAM;
4. „Audėjos Albinos Indriliūnienės audiniai ir rankdarbiai",
skirta Motinos 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.
„Odė mano miestui – 2014“ Telšių apskrities archyve;
Tautodailininkas, medžio drožėjas V. K. Savickis, Telšių
apskrities archyve;
Parengti virtualias parodas ir patalpinti ŽAM internetinėje
svetainėje www.muziejusalka.lt:
1. „Atminimo ženklai“, skirta Kovo 11 dienai.
2. "Žemaičių meistrų sukurtos skulptūros".
3. „Pažinimo takais: Telšių metraštininkas Zenonas
Norvaiša“.

II ketvirtis
Sausio mėn.

T. Žulkutė

Kovo mėn.
Balandžio mėn.

R. Petrikas
S. Udovičienė

Gegužės mėn.
Birželio mėn.
Rugpjūčio mėn.

V. Rimkuvienė
E. Spudytė
A. Stančienė
A. Ivinskis
A. Stančienė

Rugsėjo mėn.

M. Petrauskienė

Lapkričio mėn.

D. Lukšienė

2015 m. vasario
mėn.
2015 m. balandžio
mėn.
2015 m.

M. Petrauskienė
V. Kanapackytė
Skyrių vedėjai
L. Norvaišienė
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6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais
(kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų
planuojama skolinti)

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

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

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje
rengimas

4. „Pasisveikinimas su Mykolu Kleopu Oginskiu“, skirta M.
K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti.
5. „Platelių dvaro archyvas muziejuje“.
Pagal poreikį bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio muziejais.
2015 m. I ketvirtis
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,
II ketvirtis
(parodos "Žalgirio mūšis" deponavimas).
Sudaryti su Lietuvos nacionaliniu muziejumi deponavimo sutartį,
25 archeologiniams radiniams.
Išversti ir pakeisti eksponatų etiketes (parašus po eksponatais) iš II pusmetis
lietuvių kalbos į anglų kalbą dvarų paveldo ekspozicijoje.
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 metų jubiliejui.
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 250-ąsias metines. Teiktas
projektas Lietuvos kultūros tarybai.
Telšių apskrities laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ ir kituose
leidiniuose publikuoti straipsnius susietus su muziejaus veikla:
1. D. Karalienė "Žemaičių priešistorė";

2015 m.

T. Žulkutė

I. Vaitiekienė

A. Stančienė

R. Petrikas

E. Spudytė
V. Rimkuvienė
E. Spudytė

I pusmetis

D. Karalienė

II pusmetis

D. Lukšienė

2015 m.

E. Spudytė
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2. R. Petrikas „Pamiršti likimai: Ona Eirošiūtė Algminienė“;
3. R. Bartkienė „Platelių dvaro archyvo paslaptys";
4. M. Petrauskienė „Pažinimo takais: Telšių metraštininkas
Zenonas Norvaišas“;
5. D. Lukšienė "Pasisveikinimas su M. K. Oginskiu";
6. S. Udovičienė "V. Juškevičienės margučių kolekcija";
7. V. Rimkuvienė „Rankšluosčiai ir rankšluostinės - senojo
interjero puošmena";
8. Vitalija Kanapackytė „Renavo dvaro bibliotekos dalis
Žemaičių „Alkos“ muziejuje;
9. Vitalija Kanapackytė „ Žemaitiškumą atspindintys
paveldo objektai“;
10. Vitalija Kanapackytė „Žemaičių judėjimo
institucionalizacija“;
11. Dalia Karalienė „Vieno eksponato istorija. Paragaudžio
juosta“;
13. Teresė Žulkutė „2015 metais įsigytų muziejaus
eksponatų apžvalga“;
14. Loreta Norvaišienė „Pasilinksminimai senojoje
Žemaitijoje".
15. Ajida Stančienė "Nuo mūzų šventovės iki Žemaičių
muziejaus "Alka";
16. Ingrida Vaitiekienė "Muziejus - pilietiškumo ugdytojas";
17. Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatų rinkiniai.
4. Moksliniai tyrimai (temos)
5. Mokslinių straipsnių rengimas
6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas
muziejuje (tema, vieta)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)
8. Pranešimai mokslinėse konferencijose

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

2015 m.

R. Bartkienė

III ketvirtis

I. Vaitiekienė

II ketvirtis

E. Spudytė

II ketvirtis
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regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“. Lietuvos dailės
muziejuje:
1. „Etninio paveldo išsaugojimas ir propagavimas ŽAM“
2. „Senųjų dievadirbių darbai „Alkos“ muziejuje ir
kryždirbystės tradicijų tęstinumas Telšių apskrityje“.
9. Kiti darbai

V. Rimkuvienė
E. Spudytė

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

I ketvirtis

E. Spudytė

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

2015 m.

Skyrių vedėjai

2015 m.

L. Norvaišienė

Pagal galimybes dalyvauti vyksiančiuose skaitmeninimo
projektuose.
Tęsti dalyvavimą Tarptautiniame skaitmeninimo projekte
EuropeanaPhotography.
Pagal galimybes ir poreikį dalyvauti vyksiančiuose
skaitmeninimo mokymuose.

2015 m.

L. Norvaišienė
M. Petrauskienė

2015 m.

Skyrių vedėjai

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti
numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę
įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų
skaičių)
2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)
3. Eksponatų skaitmeninimas
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka
(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas,
turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema,
kt.)
3.2. Numatomų skaitmeninti 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
VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

Skyrių vedėjai
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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.

2015 m.

I. Vaitiekienė

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

2015 m.

L. Norvaišienė

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

2015 m.

Skyrių vedėjai

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais

Vadovauti muziejinę praktiką atliekantiems studentams

2015 m.

Skyrių vedėjai

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti
darbuotojų skaičius)

Numatoma priimti 2 darbuotojus

2015 m.

E. Spudytė

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos
aukštosiose mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje (temos, vieta, numatomi dalyviai)

Įgyti polichromijos eksponatų restauratoriaus III kategoriją;
Dalyvauti seminaruose, mokymuose, kursuose muziejinės
veiklos klausimais. (18 darbuotojų).

2015 m.

E. Spudytė

2015 m.

V. Kanapackytė

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo
rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti
numatomų parengti informacinių pranešimų
spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems
planuojamos specialios reklamos kampanijos)
3. Kita veikla

VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais
muziejaus veiklos kausimais

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

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

-

-

Suinventorinti visas naujai įgytas, dovanotas 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;
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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.
- Dalyvauti komisijos darbe, vykdant Žemaičių
vyskupystės materialaus turto patikrinimą - perėmimą;
- Atlikti Žemaičių muziejuje "Alka" fondų saugyklų ir
ekspozicinių salių ventiliacijos sistemos remontą;
- 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 vyskupystės
muziejaus pastatus, ilgalaikį turtą;
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;
-

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti
ūkiniai darbai)

2015 m.

A. Bidvienė
K. Urbonavičius
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-

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;

3. Kitų padalinių darbas
Direktorė

______________________________
(parašas)

2015 02 17

___________________________________________

Elvyra Spudytė

