
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

Atlikti Žemaičių muziejaus „Alka“ saugyklų 

įrangos viešieji pirkimai (vnt.)
1

Atlikti Žemaičių muziejaus „Alka“ vidaus 

ekspozicijos koncepcijos sukūrimo, projekto 

parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų viešąjį pirkimą (vnt.)

1

Parengti Žemaičių muziejaus „Alka“ vidaus 

ekspozicijos projektą (vnt.) 
1

Investicijų  projekto „Žemaičių muziejaus 

"Alka" modernizavimas“ įgyvendinimo pažanga 

(proc.) 

60

Atlikti Naujų varpų, įskaitant jų pristatymą ir 

sumontavimą, viešąjį pirkimą (vnt.)
1

Atlikti ekspozicinės įrangos ir baldų viešąjį 

pirkimą (vnt.)
1

Investicijų  projekto „Žemaičių vyskupystės 

muziejaus aktualizavims ir pritaikymas 

muziejinei veiklai“ įgyvendinimo pažanga 

(proc.) 

70

Įrengti patalpas muziejinei veiklai laikinojoje 

Sakralinėje ekspozicijoje Telšių kunigų 

seminarijoje (vnt.)

1

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

1.  Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ 

vykdymą.

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".

2. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas ir 

pritaikymas muziejinei veiklai“ vykdymą

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".

3. Užtikrinti integralią muziejaus veiklų plėtrą, atnaujinant muziejaus infrastruktūrą, 

ją pritaikant lankytojams ir palaikant efektyvų jos funkcionavimą. 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".



Atnaujinti priešgaisrinę sistemą Žemaičių 

kaimo muziejuje ir išvalyti teritorijoje esantį 

priešgaisrinio vandens telkinį (vnt).

1

Suremontuoti medinį tiltą, jungiantį 

ekspozicines erdves Žemaičių kaimo muziejuje 

(vnt). 

1

Pastatyti naują informacinį stendą Žemaičių 

kaimo muziejaus infocentro prieigose ir 

įgyvendinti vieningos ženklinimo sistemos ŽKM 

įdiegimą (vnt.) 

1

4. Prisidėti prie darnios pilietinės visuomenės kūrimo, kultūros ir meno 

priemonėmis ugdant kūrybingas asmenybes, kuriant naujas veiklas ir paslaugas, 

leidžiant leidinius populiarinančius muziejaus rinkinius.

Sukurtų naujų veiklų ir paslaugų (įskaitant ir 

išleistus leidinius) skaičius (vnt.) 
10

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".

Suroganizuoti ir įgyvendinti Baltijos 

muzeologijos mokyklos veiklas (vnt.)
1

Užmegzti bendradarbiavimo ryšius su 

Klyvlende (JAV) esančia Telsh Yeshiva, siekiant 

kokybiško ir produktyvaus muziejaus 

ekspozicinio padalinio Telšių ješiva įveiklinimo - 

parengti ir patvirtinti bendradarbiavimo veilų 

planą 2023 metams (vnt.)

1

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:
957,0 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 813,0 tūkst. eurų; turtui – 9,0 tūkst. eurų.

3. Užtikrinti integralią muziejaus veiklų plėtrą, atnaujinant muziejaus infrastruktūrą, 

ją pritaikant lankytojams ir palaikant efektyvų jos funkcionavimą. 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".

5. Užtikrinti muziejaus ir Lietuvos bei užsienio partnerių bendradarbiavimą, kuriant 

naujas veiklas ir paslaugas.

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „1. Kultūros 

vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės 

raidoje"; Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „2. 

Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas"; 

„Kultūros ministro valdymo srities prioritetas: „3. 

Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo 

politikos stiprinimas"; LRV programos įgyvendinimo plano 

2.4. kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

visoje Lietuvoje"; Lietuvos kultūros politikos strategija".



Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Siekiama reikšmė Atsakingas darbuotojas, pareigos

Lankytojų skaičius (žm.) 15000 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 21000 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 19 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

5 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 10 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

1 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.)

100 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

8,49 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja

I. Apsilankymai:

1. Pasiekti, kad muziejaus ekspozicinius padalinius, parodas, edukacinius užsiėmimus, 

kilnojamąsias parodas, muziejaus fondus aplankytų ir renginiuose dalyvautų 15 000 

lankytojų.                                                                                                                                                                                   

Planuojamas lankytojų skaičius muziejaus padaliniuose:                                                                                                                                                                                            

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje - 12000,                                                                                                                           

Rainių kančios koplyčia - 1000,                                                                                                                                

Telšių ješiva - 1000,                                                                                                                         

Laikinoji sakralinė ekspozicija Telšių kunigų seminarijoje 1000.                                                                                                                                             

2. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 21000.

3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 2500

4. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais – 2000

5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 3100.                                                     

6. Planuojamas kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius – 7100.                                                                                                                                                           

7. Investicinių projektų vykdymo laikotarpiu uždarius Žemaičių muziejaus "Alka" ir Žemaičių 

vyskupystės muziejaus ekspozicijas, laikinai dalį ekspozicijų perkelti į Telšių kunigų 

seminarijos patalpas, ten suformujant laikinas temines ekspozicijas ir užtikrinant 

nepertraukiamą galimybę lankytojams apžiūrėti eksponatus.                      

8. Planuojama Telšių ješivoje pritaikyti sukurtus lankytojų aptarnavimo paslaugų paketus: 

„Atminties knyga: Telšių miesto žydų gyvenimas" ir „Telšių beigeliai“. 

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Investicinių projektų metu uždarius ŽMA ir ŽVM ekspozicijas, laikinojoje Sakralinėje 

ekspozicijoje Telšių kunigų seminarijoje, Telšių ješivoje, Žemaičių kaimo muziejuje, 

parodose muziejujuje ir kituose muziejuose, deponavus muziejines vertybes kitiems 

muziejams, visuomenei pristatyti 7700 eksponatų, t.y. 5 procentus muziejaus rinkinių.

2. Planuojama užbaigti muziejinių vertybių patikrinimą ir įvertinimą tikrąja verte 100 

procentų.

3.Vykdyti Žemaitijos dvarų archyvų dokumentų sisteminimą: atrinkti ir sugrupuoti aktualius 

dvarų archyvų dokumentus, skaitmeninimui, bendradarbiaujant su Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnybos projekte „Dvarų dokumentų skaitmeninimas“:  1550 vnt.                                                                                                                                      

4. Planuojama nuolat vykdyti muziejinių vertybių priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti 650 muziejinių vertybių, restauruoti - 28. Lietuvos kultros tarybai teikti 

projektinę paraišką muziejinių vertybių konservavimo - restauravimo finansavimui.                             

5. Formuoti LIMIS sistemoje muziejinių vertybių priėmimo aktus, priimti 940 naujų 

muziejinių vertybių.                                                                                                                                                      

6. Suinventorinti 1410 muziejinių vertybių: ŽMA - 1110, ŽVA - 300.                                           

7. Atlikti ŽVM skyriaus eksponatų inventorizaciją.                                                                      

8. Rinkti istorinę medžiagą, oranizuojant ir dalyvaujant 3 ekspedicijose „Paminklai, 

įamžinantys pasipriešinimo kovas Telšių rajone“,  „Dvarai, dvareliai Telšių rajone“ „Telšių 

šv. Mikalojaus cerkvė“ (gavus projektinį finansavimą). 

4 tikslas „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės

kūrybingumą“ ir 1 tikslo 1.9 uždavinys „Didinti kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą ir

skatinti kūrybiniu turiniu grįstų naujų produktų ir paslaugų kūrimą“

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)



Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.)

15 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

2100 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

350 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 1300 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

550 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Investicinių projektų metu uždarius ŽMA ir ŽVM ekspozicijas, laikinojoje Sakralinėje 

ekspozicijoje Telšių kunigų seminarijoje, Telšių ješivoje, Žemaičių kaimo muziejuje, 

parodose muziejujuje ir kituose muziejuose, deponavus muziejines vertybes kitiems 

muziejams, visuomenei pristatyti 7700 eksponatų, t.y. 5 procentus muziejaus rinkinių.

2. Planuojama užbaigti muziejinių vertybių patikrinimą ir įvertinimą tikrąja verte 100 

procentų.

3.Vykdyti Žemaitijos dvarų archyvų dokumentų sisteminimą: atrinkti ir sugrupuoti aktualius 

dvarų archyvų dokumentus, skaitmeninimui, bendradarbiaujant su Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnybos projekte „Dvarų dokumentų skaitmeninimas“:  1550 vnt.                                                                                                                                      

4. Planuojama nuolat vykdyti muziejinių vertybių priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti 650 muziejinių vertybių, restauruoti - 28. Lietuvos kultros tarybai teikti 

projektinę paraišką muziejinių vertybių konservavimo - restauravimo finansavimui.                             

5. Formuoti LIMIS sistemoje muziejinių vertybių priėmimo aktus, priimti 940 naujų 

muziejinių vertybių.                                                                                                                                                      

6. Suinventorinti 1410 muziejinių vertybių: ŽMA - 1110, ŽVA - 300.                                           

7. Atlikti ŽVM skyriaus eksponatų inventorizaciją.                                                                      

8. Rinkti istorinę medžiagą, oranizuojant ir dalyvaujant 3 ekspedicijose „Paminklai, 

įamžinantys pasipriešinimo kovas Telšių rajone“,  „Dvarai, dvareliai Telšių rajone“ „Telšių 

šv. Mikalojaus cerkvė“ (gavus projektinį finansavimą). 

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1.   Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 2100: vaikų ir mokinių – 1700, 

senjorų –  80; asmenų, turinčių negalią – 70; kt. asmenų – 250.                                                                                                                   

Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padaliniuose: Žemaičių kaimo muziejus 

–  1500, laikinoji sakralinė ekspozicija 200, Telšių ješiva 200, muziejaus organizuojamose 

akcijose, renginiuose, parodose ne muziejuje  – 200.                                                                                                                                                              

2. Planuojama surengti 250 edukacinių užsiėmimų: skirtų vaikams ir mokiniams – 155, 

skirtų senjorams – 10, skirtų asmenims, turintiems negalią – 5, skirtų kitiems asmenims – 

80.                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Rinkodaros priemonėmi pasiekti, kad  Kultūros paso paslauga pasinaudotų ne mažiau 50 

proc. edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, vartotojų. 

4. Projekto „Telšių Atminties knyga: Holokausto sunaikintas Telšių žydų bendruomenės 

gyvenimas“ eigoje, įgyvendinti edukacines temas „Didžiosios žydų rudens tradicijos ir 

maistas“, „Žydų muzikos raiškos paveldas Lietuvoje“ - pasiekti, kad šiuose užsiėmimuose 

dalyvautų ne mažiau kaip 200 lankytojų. 

5. Įgyvendinti naujai įrengtos laikinosios Sakralinės ekspozicijos Telšių kunigų seminarijoje 

edukacinių programų paketą, sukuriant ir pasiūlant lankytojams 2 naujas edukacines 

programas.                                                                                                                         6. 

Planuojama organizuoti 15 teminių bei pažintinių ekskursijų aktualiomis temomis: Žemaičių 

muziejui „Alka“ - 90 metų, Telšių štetlas, Sakraliniai objektai ant Insulos kalvos, Stačiatikių 

paveldas Telšiuose ir apylinkėse ir kt., pasiekti, kad jose dalyvautų 400 lankytojų.                         



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

15 Loreta Norvaišienė, muziejininkė-skaitmenintoja, Antanas 

Ivinskis, muziejininkas-rinkinio saugotojas.

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės 

muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, nes muziejui nėra 

taikoma.

LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, nes muziejui nėra 

taikoma.

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, nes muziejui nėra 

taikoma.

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, nes muziejui nėra 

taikoma.

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 

muziejui]

0 Vertinimo kriterijaus reikšmė neplanuojama, nes muziejui nėra 

taikoma.

Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.) 10 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai, Evelina Diržininkienė, Strateginio planavimo ir 

infrastruktūros sk. vedėja; Jurgita Armalienė, kultūrinės veiklos 

ir komunikacijos sk. vedėja. 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

13 Jurgita Armalienė, Kultūrinės veiklos ir komunikacios skyriaus 

vedėja

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

2 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai. 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:

1. Dalyvavimas partnerio teisėmis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projekte „Dvarų 

dokumentų skaitmeninimas“ - parengiamieji darbai, atrenkant ir susisteminant dvarų 

dokumentus skaitmeninimui, atrinkti 1550 dvarų archyvų dokumentai;                                                                                                                                                               

2. Planuojamas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, 

tenkantis vienam objektui – 15.                                                                                                                    

3.   Planuojama suskaitmeninti (įvesti į LIMIS metaduomenis ir susieti juos su skaitmeniniais 

vaizdais) 900 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus ( ŽMA - 600 eksponatų, ŽVM - 300 

eksponatų).                                                                                                                4. Parengti 8 

virtualias parodas svetainėse (http://parodos.muziejai.lt/, www.limis.lt, 

http://www.muziejusalka.lt):  „Susitikimai: Ona Purtokaitė ir Ieva Simonaitytė“, „Paroda, 

skirta Tėvo dienai „Jurgeli, meistreli“, „Muziejininkai Vitas ir Laimutė Valatkos“, „Skulptūrų 

„Lino kelias“ kolekcija“, „Stačiatikių bažnyčios (gavus projektinį finnsavimą)“, „Paroda, 

skirta Spaudos dienai“„Paroda, skirta Žemaičių muziejaus „Alka“  90-mečiui“, „DT kunigo 

Stanislovo Rimkaus kelias“.                                                

5. LIBIS duomenų perkėlimas iš serverių į debesijos saugyklas (bendradarbiaujant su UAB 

„Asseco Lietuva“);                                                                                                                                             

6. Planuojama suvesti į LIBIS sistemą 300 askaitinių duomenų iš specialiojo bibliotekos 

rinkinio.    

I. Paslaugos:

1. Planuojama įrengti laikinosios Sakralinės ekspozicijos Telšių kunigų seminarijoje erdves ir 

teikti lankytojams paslaugas pagal suformuotus paslaugų paketus „Sakralinio komplekso 

ant Insulos kalvos pažinimas“, „Telšių kunigų seminarijos gyvenimas“ (su pietų galimybe 

„Papietauk kaip klierikas“) - bendradarbiaujant su Telšių kunigų seminarija;                                                                                                                                         

2. Planuojama sukurti ir įgyvendinti naujus edukacinius užsiėmimus - 5 vnt., 3 iš jų  - 

Kultūros paso paslauga;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Planuojama parengti nuotolinę edukacinę pilietiškumo pamoką moksleiviams Žemaičių 

muziejaus „Alka“ 90-mečio proga: „Šiandien laikas, rytoj jau bus vėlu“ Pranas Genys“.                                                                                                                                             

4. Planuojama Žemaičių kaimo muziejus buvusiame kasos pastate, kuris šiuo metu 

nenaudojamas, įrengti šio muziejaus kūrimosi istoriją atspindinčią ekspoziciją.             

5. Didinti edukacinio užsiėmimo „Įmink mįslę keturgyslę“ prieinamumą ir sklaidą, perkeliant 

ją į Actionbound programėlę“.                                                                                                      

6. Planuojama sukurti kilnojamą lauko parodą „Žemaičių muziejus „Alka“: nuo 

archeologijos iki šiulaikinio meno“, skirtą ŽMA 90-mečiui ir eksponuoti ją miesto erdvėje, 

taip padidinant šiuo metu uždaryto renovacijai muziejaus prieinamumą miestiečiams.                                                                                                                                                      

7. Teikti vaikų dienos stovyklų Žemaičių kaimo muziejuje vasaros metu paslaugą - 

suorganizuoti 2 stovyklas (5 dienų trukmės), kuriose dalyvautų 40 vaikų. 



Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

3 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja- vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai

I. Paslaugos:

1. Planuojama įrengti laikinosios Sakralinės ekspozicijos Telšių kunigų seminarijoje erdves ir 

teikti lankytojams paslaugas pagal suformuotus paslaugų paketus „Sakralinio komplekso 

ant Insulos kalvos pažinimas“, „Telšių kunigų seminarijos gyvenimas“ (su pietų galimybe 

„Papietauk kaip klierikas“) - bendradarbiaujant su Telšių kunigų seminarija;                                                                                                                                         

2. Planuojama sukurti ir įgyvendinti naujus edukacinius užsiėmimus - 5 vnt., 3 iš jų  - 

Kultūros paso paslauga;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Planuojama parengti nuotolinę edukacinę pilietiškumo pamoką moksleiviams Žemaičių 

muziejaus „Alka“ 90-mečio proga: „Šiandien laikas, rytoj jau bus vėlu“ Pranas Genys“.                                                                                                                                             

4. Planuojama Žemaičių kaimo muziejus buvusiame kasos pastate, kuris šiuo metu 

nenaudojamas, įrengti šio muziejaus kūrimosi istoriją atspindinčią ekspoziciją.             

5. Didinti edukacinio užsiėmimo „Įmink mįslę keturgyslę“ prieinamumą ir sklaidą, perkeliant 

ją į Actionbound programėlę“.                                                                                                      

6. Planuojama sukurti kilnojamą lauko parodą „Žemaičių muziejus „Alka“: nuo 

archeologijos iki šiulaikinio meno“, skirtą ŽMA 90-mečiui ir eksponuoti ją miesto erdvėje, 

taip padidinant šiuo metu uždaryto renovacijai muziejaus prieinamumą miestiečiams.                                                                                                                                                      

7. Teikti vaikų dienos stovyklų Žemaičių kaimo muziejuje vasaros metu paslaugą - 

suorganizuoti 2 stovyklas (5 dienų trukmės), kuriose dalyvautų 40 vaikų. 



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

1 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai. 

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

5 Eva Stonkevičienė, direktorė; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus 

pavaduotoja muziejinei veiklai. 

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

2 Eva Stonkevičienė, direktorė. 

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

6 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai; Antanas Ivinskis, muziejininkas-rinkinio 

saugotojas. 

II. Tarptautiškumas:

1. Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, organizuoti ir įgyvendinti 

„Baltijos muzeologijos mokyklos“ veiklas Telšiuose (perkelta iš 2021 metų, kai neįvyko dėl 

pandemijos ir karantino ribojimų);                                                                                                     

2. Teikti projektinę paraišką ir koordinatoriaus teisėmis drauge su partneriais iš Danijos ir 

Švedijos, laimėjus finansavimą, dalyvauti projekte „Nordplus Adult“ - „NPAD-2020/10069“ 

„Savanorių lyderystė – aktyvi bendruomenė siekiant socialinio tikslo - mokymasis ir 

švietimas savanoriško valdymo srityje: Socialinis vystymasis per aktyvų pilietiškumą - 

savanorystė paveldo institucijose“.                                                                                                                                                               

3. Dalyvauti projekte „Muziejai prieš klimato kaitą“.                                                                                          

4. Tęsti narystę Anna Lindh fonde.                                                                                                                        

5. Drauge su partneriais iš Gdansko ir Torūnės (Lenkija), įgyendinti 38-osios tarptautinės 

medalio ir mažosios skulptūros stovyklos Telšiuose veiklas, rengti parodas Telšiuose ir 

Lenkijoje.                                                                                                                                  6. Tęsti 

bendradarbiavimą su JAV žydų bendruomenėmis, įgyvendinant projektą „Telšių Atmintie 

sknyga: Hookausto sunaikintas miesto žydų bendruomenės gyvenimas“.                                                                                                                                                                    

7. Užmegzti ryšius su Telshe Yeshiva Klivlende, JAV, siekiant bendradarbiavimo Telšių 

ješivos įveiklinimo ir aktualizavimo srityje. 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais: Rietavo Oginsklių kultūros istorijos 

muziejumi, Nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmais, Žemaičių dailės muziejumi, Biržų 

krašto muziejumi „Sėla“, Kretingos muziejumi, Teatro, muzikos ir kino muziejumi ir kt., VDA 

Telšių fakultetu, Telšių vyskupija, Telšių kunigų seminarija, Klaipėdos regiono valstybės 

archyvo Telšių filialu, Šilalės rajono savivaldybe, bibliotekomis, menininkais, 

tautodailininkais, parengti ir eksponuoti 5 jungtines parodas: 1) „38-ojoje tarptautinėje 

medalio kūrėjų stovykloje sukurtų darbų paroda“; 2) Paroda, skirta Žemaičių muziejaus 

„Alka“ 90-mečiui; 3) „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“; 4) „Raiba 

tyla“ (ŽKM); 5) „Iškovotos laisvės kaina“; 6) „DT kun. Stanislovo Rimkaus kelias“.

2. Bendradarbiavimas rengiant ir dalyvaujant 3 mokslinėse konferencijose: 1) Lietuvos 

muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje - parengti ir skaityti pranešimą 

(su Lietuvos muziejų asociacija); 2) „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties 

atodangos“ (su Klaipėdos universiteto BRIA institutu, Vilniaus Universitetu, Vytuto Didžiojo 

universitetu); 3) „Žemaičių muziejus „Alka“: nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno“ (su VU, 

Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos Universitetu).

3. Bendradarbiaujant su laikraščiu „Kalvotoji Žemaitija“, parengti ir išspausdinti 11 

straipsnių rubrikose „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“ ir „Laiko ženklai“, aktualizuojančių 

muziejuje saugomą istorinį paveldą ir muziejines vertybes.                        

4. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis: Telšių r. sav. kultūros centru, Telšių 

Žemaitės dramos teatru ir Vaikų ir jaunimo studija „Savi“, Telšių menų mokykla, VDA Telšių 

fakultetu, Telšių literatų klubu, Telšių LIONS klubu, Žemaitijos turizmo centru, Žemaičių 

dailės muziejumi, Tautodailininkų sąjungos Telšių skyriumi, Šiaulių „Aušos muziejumi“ ir kt. 

įgyvendinti 15 bendrų iniciatyvų ir renginių: festivaliai, poezijos vakarai, koncertai, leidinių 

pristatymai ir kt. 



Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

15 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai, Jurgita Armalienė, Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja; 

Antanas Ivinskis, muziejininkas-rinkinio saugotojas. 

IV. Rinkodara:

1. Pagal Kultūros ministerijos kartu su universitetais bei kultūros įstaigomis parengtą 

apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną atlikti Žemaičių kaimo muziejaus ir laiknosios 

Sakralinės ekspozicijos lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą bei gautų 

duomenų analizę.

2. Planuojamos pagrindinės rinkodaros priemonės: 1) Suformuoti paslaugų paketą, 

parengti kainodarą ir teikti lankytojams naujas paslaugas laikinojoje Sakralinėje 

ekspozicijoje Telšių kunigų seminarijoje;  2) Sukurti ir įgyvendinti ekskursijų Varnių 

miestelyje maršrutų „Varniai - Žemaičių vyskupystės centras“ ir „Dingęs Varnių štetlas“ 

viešinimo preimones tikslinėms auditorijoms; 3) Sukurti Žemaičių kaimo muziejaus 

paslaugų paketų lankstinukus žemaičių tarme (skirta Telšių r. savivaldybės paskelbtiems 

Žemaičių kalbos metams) ir edukacinių užsiėmimų temų lankstinukus. Juos platinti 

dalyvaujant tarptautinėje turizmo mugėje ADVENTUR (bendradarbiaujant su Žemaitijos 

turizmo centru) ir tikslinėse auditorijose; 4) Parengti vaizdo reportažai iš 38-osios 

tarptautinės medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos bei šventinio renginio 

„Žemaičių gyvastis“ transliuojami per LRT, viešinami socialiniuose tinkluose; 5) Viešinti 

Muziejaus veiklas ir platinti Muziejaus leidinius, dalyvaujant Vilniaus knygų mugėje 2022 

(bendradarbiaujant su Lietuvos muziejų asociacija). 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 2 Jurgita Armalienė, Kultūrinės veiklos ir komunikacijos skyriaus 

vedėja; Antanas Ivinskis, muziejininkas-rinkinio saugtojas.

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais: Rietavo Oginsklių kultūros istorijos 

muziejumi, Nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmais, Žemaičių dailės muziejumi, Biržų 

krašto muziejumi „Sėla“, Kretingos muziejumi, Teatro, muzikos ir kino muziejumi ir kt., VDA 

Telšių fakultetu, Telšių vyskupija, Telšių kunigų seminarija, Klaipėdos regiono valstybės 

archyvo Telšių filialu, Šilalės rajono savivaldybe, bibliotekomis, menininkais, 

tautodailininkais, parengti ir eksponuoti 5 jungtines parodas: 1) „38-ojoje tarptautinėje 

medalio kūrėjų stovykloje sukurtų darbų paroda“; 2) Paroda, skirta Žemaičių muziejaus 

„Alka“ 90-mečiui; 3) „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis“; 4) „Raiba 

tyla“ (ŽKM); 5) „Iškovotos laisvės kaina“; 6) „DT kun. Stanislovo Rimkaus kelias“.

2. Bendradarbiavimas rengiant ir dalyvaujant 3 mokslinėse konferencijose: 1) Lietuvos 

muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje - parengti ir skaityti pranešimą 

(su Lietuvos muziejų asociacija); 2) „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties 

atodangos“ (su Klaipėdos universiteto BRIA institutu, Vilniaus Universitetu, Vytuto Didžiojo 

universitetu); 3) „Žemaičių muziejus „Alka“: nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno“ (su VU, 

Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos Universitetu).

3. Bendradarbiaujant su laikraščiu „Kalvotoji Žemaitija“, parengti ir išspausdinti 11 

straipsnių rubrikose „Laiko pėdos Varnių vieškeliuose“ ir „Laiko ženklai“, aktualizuojančių 

muziejuje saugomą istorinį paveldą ir muziejines vertybes.                        

4. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis: Telšių r. sav. kultūros centru, Telšių 

Žemaitės dramos teatru ir Vaikų ir jaunimo studija „Savi“, Telšių menų mokykla, VDA Telšių 

fakultetu, Telšių literatų klubu, Telšių LIONS klubu, Žemaitijos turizmo centru, Žemaičių 

dailės muziejumi, Tautodailininkų sąjungos Telšių skyriumi, Šiaulių „Aušos muziejumi“ ir kt. 

įgyvendinti 15 bendrų iniciatyvų ir renginių: festivaliai, poezijos vakarai, koncertai, leidinių 

pristatymai ir kt. 



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Pasitelkiami savanoriai muziejaus renginių ir projektų „Žemaičių gyvastis“, „38-oji 

tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla Telšiuose“, Jaunimo metas 

skirto renginio „Nuo etno iki roko“ įgyvendinimui. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

5 Jurgita Armalienė, Kultūrinės veiklos ir komunikacijos skyriaus 

vedėja

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Eva Stonkevičienė, direktorė

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,55 Eva Stonkevičienė, direktorė

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

8 Eva Stonkevičienė, direktorė

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 40 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

45 Jūratė Dargienė, buhalterė

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai) 20000 Eva Stonkevičienė, direktorė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 20000 Eva Stonkevičienė, direktorė; Teresė Žulkutė, direktoriaus 

pavaduotoja - vyr.fondų saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, 

direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai. 

BENDROSIOS FUNKCIJOS
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti, 

vadovaujantis Muziejaus valdymo tobulinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-827 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-898 "Dėl Muziejaus veiklos ir 

valdymo kokybės rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Užtikrinti Vieningo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio taikymą, suplanuojant įstaigos 2022 

m. veiklą bei nustatant darbuotojų metines užduotis pagal įstaigai nustatytus vertinimo 

kriterijus.

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Organizuoti mokymus muziejaus personalui muziejuje, ugdančius bendradarbiavimo, 

organizacinio komunikavimo, palankaus įstaigos mikroklimato kūrimo įgūdžius.                                                                                                                                                          

2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamuose mokymuose. 

3. Pasiekti, kad 40 proc. muziejaus darbuotojų tobulintų savo kompetencijas užimamų 

pareigybių srityje.

Finansai
I. Pritrauktos papildomos lėšos:

1.  Uždirbti 20000 Eur pajamų.

2. Pritraukti (rėmimas, projektai) 20000 Eur pajamų. 

3. Lietuvos kultūros tarybai pateikti 8 projektines paraiškas: „38-oji tarptautinė medalių 

kūrėjų stovykla Telšiuose“, „Žemaičių gyvastis“ „Leidinys „Telšių šv. Mikalojaus cerkvė“, 

„Telšių Atminities knyga: Holokausto nutrauktas Telšių žydų bendruomenės gyvenimas“,  

„Muziejinių vertybių restauravimas“, „Vertingų Žemaitijos istorijai muziejinių vertybių 

įsigijimas“; „Žemaičių muziejus „Alka“: 90 metų istorijos“, „Meno edukacijos tvarumo link“ . 

Telšių rajono savivaldybei pateikti 3 projektines koofinansavimo paraiškas.      



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Tiltelio Žemaičių kaimo muziejuje remontas.

2. Sakralinės ekspozicijos paruošimas panaudos pagrindais valdomose patalpose, adresu 

Katedros a. 6, Telšiai.

3. Priešgaisrinės sistemos Žemaičių kaimo muziejuje atnaujinimas ir teritorijoje esančio 

priešgaisrinio vandens telkinio išvalymas.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

52 Evelina Diržininkienė, Strateginio planavimo ir infrastruktūros 

skyriaus vedėja

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

4700 Evelina Diržininkienė, Strateginio planavimo ir infrastruktūros 

skyriaus vedėja

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,87 Evelina Diržininkienė, Strateginio planavimo ir infrastruktūros 

skyriaus vedėja

Investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas įgyvendinimo pažanga (proc.)

60 Eva Stonkevičienė, direktorė,                                                                          

Teresė Žulkutė, direktorės pavaduotoja-  vyr. fondų saugotoja; 

Ingrida Vaitiekienė, direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai, 

Evelina Diržininkienė, Strateginio planavimo ir infrastruktūros 

skyriaus vedėja.

Investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės 

muziejaus aktualizavimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai“  įgyvendinimo pažanga (proc.)

70 Eva Stonkevičienė, direktorė,                                                                          

Teresė Žulkutė, direktorės pavaduotoja-  vyr. fondų saugotoja; 

Antanas Ivinskis, muziejininkas-rinkinio saugotojas, Evelina 

Diržininkienė, Strateginio planavimo ir infrastruktūros skyriaus 

vedėja.

Direktorė Eva Stonkevičienė

Investicijų projektai

II. Kilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai naudoti muziejaus transportą: kas mėnesį stebėti sunaudojamo kuro sąnaudas 

bei transporto priemonių reikalaujamas remonto sąnaudas. 2. Įvertinus transporto 

priemonės Hyundai Elantra būtinumą įstaigoje ir automobilio techninę būklę, suorganizuoti 

ir įgyvendinti aukcioną parduoti šiai nenaudojamai transporto priemonei. 

Turtas

I. Projektų valdymas:

1. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ savalaikį 

įvykdymą: atlikti Žemaičių muziejaus „Alka“ saugyklų įrangos viešuosius pirkimus; atlikti 

Žemaičių muziejaus „Alka“ vidaus ekspozicijos koncepcijos sukūrimo, projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugų“ viešąjį pirkimą ir parengti Žemaičių muziejaus 

„Alka“ vidaus ekspozicijos projektą. 

2. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas ir 

pritaikymas muziejinei veiklai“ savalaikį įvykdymą: atlikti Naujų varpų, įskaitant jų 

pristatymą ir sumontavimą, viešąjį pirkimą; atlikti ekspozicinės įrangos ir baldų viešąjį 

pirkimą. 


