
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-458

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama reikšmė

Sąsaja su planavimo dokumentais,

 kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais

Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai (vnt.) 1

Atlikti ekspozicijų koncepcijos projekto 

parengimo ir vykdymo viešieji pirkimai (vnt.)
1

Atlikti rangos darbų techninės priežiūros 

viešieji pirkimai (vnt.)
1

Pasirašyta rangos sutartis su rangovu (vnt.) 1

Pradėtas pastato kapitalinis remontas ir 

tvarkybos darbai (vnt.)
1

Atliktas darbuotojų darbo vietų perkėlimas į 

kitas patalpas investicijų projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu (vnt.)

1

Atlikti rangos darbų techninės priežiūros 

viešieji pirkimai (vnt.)
1

Pasirašyta rangos sutartis su rangovu (vnt.) 1

Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai (vnt.) 1

Pradėtas pastato kapitalinis remontas ir 

tvarkybos darbai (vnt.)
1

Atliktas darbuotojų darbo vietų perkėlimas į 

kitas patalpas investicijų projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu (vnt.)

1

Įrengta laikina ekspozicija Telšių kunigų 

seminarijoje (vnt.)
1

Įrengta nauja ekspozicija Telšių ješivoje (vnt.) 1

1.  Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinant investicijų projekto 

„Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“ savalaikį įvykdymą.

„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. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę užtikrinant investicijų projekto 

„Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas ir pritaikymas muziejinei veiklai“ 

savalaikį įvykdymą

„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".

ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS



Įrengtas ir edukacinėms bei muziejinėms 

veikloms pritaikytas Žemaitijos kaimo 

ekspozicijos administracinis pastatas (vnt.)

1

Įrengtas ir veikloms pritaikytas Žemaitijos 

kaimo ekspoaicijos informacinio centro 

kompleksas (vnt.)

1

Sutvarkyta ir lankytojams pritaikyta Žemaitijos 

kaimo ekspozicijos teritorija (vnt.)
1

Parengtas naujas muziejaus (Muziejaus g. 31, 

Telšiai) teritorijos sutvarkymo projektas (vnt.)
1

Parengtas naujas Žemaičių vyskupystės 

muziejaus teritorijos sutvarkymo projektas 

(vnt.)

1

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

priemonėmis ugdant kūrybingas asmenybes, kuriant naujas veiklas ir paslaugas, 

populiarinančias muziejaus rinkinius. 

Sukurtų naujų veiklų ir paslaugų skaičius (vnt.) 6

„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 efektyvų muziejaus valdymą bei veiklos organizavimą, įgyvendinant 

muziejaus tikslus ir vykdant nustatytas funkcijas.

Parengtas naujos muziejaus organizacinės 

struktūros projektas (vnt.)
1

„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".



Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

kultūros ministro valdymo sričių 2021–2023 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.) 13000 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.) 19500 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 18 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.)

4 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja-vyr.fondų saugotoja

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 7 Teresė Žulkutė, direoktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

6 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.)

9,8 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja- vyr. fondų saugotoja

II. Muziejaus rinkiniai:

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

ekspozicijoje Telšių kunigų seminarijoje, Telšių ješivoje, parodose ŽKE ir kituose muziejuose, 

deponavus eksponatus kitiems muziejams visuomenei planuojama pristatyti 6200 

eksponatų, t.y. 4 procentus muziejaus rinkinių.                                   2. Perkėlus ŽMA ir ŽVM 

rinkinius į laikinąsias saugyklas, užbaigti eksponatų paskirstymą į saugyklas pagal eksponatų 

grupes.                                                                                                        3. Planuojama tikrąja 

verte įvertintų muziejaus rinkiniuse saugomų eksponatų dalis 100 proc.                                                                                                                                                                                             

4. Planuojama atlikti ŽVM skyriaus eksponatų inventorizaciją.                                                                                 

5. Planuojama nuolat vykdyti muziejaus eksponatų priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti  735 eksponatus, restauruoti 25 eksponatus.

I. Apsilankymai:

1.  Pasiekti, kad muziejaus ekspozicijas, parodas, edukacinius užsiėmimus, kilnojamąsias 

parodas, muziejaus fondus aplankytų ir renginiuose dalyvautų 13 000 lankytojų.                                                                                                                                                                                   

Planuojamas lankytojų skaičius muziejaus padaliniuose:                                                                                                                                                                                            

Žemaitijos kaimo ekspozicijoje - 12000,                                                                                                                           

Rainių kančios koplyčia - 1000.                                                                                                                                             

2. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (žm.) – 19500.

3. Planuojamas nemokamai muziejuje apsilankiusių lankytojų skaičius – 2300

4. Planuojamas nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių 

sekmadieniais – 1500

5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 3000.                                                     

6. Planuojamas kilnojamųjų parodų lankytojų skaičius – 7000.                                                                                                                                                           

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. Telšių ješivoje 

įrengiama ekspozicija, atspindinti Ješivos ir Telšių žydų istoriją, aktualizuojanti muziejuje 

saugomą Telšių žydų paveldą ir tampanti dar vienu muziejaus lankytojų traukos centru. 

797 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 690 tūkst. eurų; turtui – 9 tūkst. eurų.

2 strateginis tikslas: Sąlygos, 02-07 programos 1 tikslas: Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės 

politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui, uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų 

infrastruktūros modernizavimą".

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.)

1100 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 

300 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.) 1000 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Virtualiose ekskursijose (turuose)  dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.)

500 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

II. Muziejaus rinkiniai:

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

ekspozicijoje Telšių kunigų seminarijoje, Telšių ješivoje, parodose ŽKE ir kituose muziejuose, 

deponavus eksponatus kitiems muziejams visuomenei planuojama pristatyti 6200 

eksponatų, t.y. 4 procentus muziejaus rinkinių.                                   2. Perkėlus ŽMA ir ŽVM 

rinkinius į laikinąsias saugyklas, užbaigti eksponatų paskirstymą į saugyklas pagal eksponatų 

grupes.                                                                                                        3. Planuojama tikrąja 

verte įvertintų muziejaus rinkiniuse saugomų eksponatų dalis 100 proc.                                                                                                                                                                                             

4. Planuojama atlikti ŽVM skyriaus eksponatų inventorizaciją.                                                                                 

5. Planuojama nuolat vykdyti muziejaus eksponatų priežiūrą: atrinkti ir prevenciškai 

konservuoti  735 eksponatus, restauruoti 25 eksponatus.

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

1.   Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 1100: vaikų ir mokinių – 850, 

senjorų –  70; asmenų, turinčių negalią – 50; kt. asmenų – 130.                                                                                                                   

Planuojamas edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius padaliniuose: Žemaičių muziejus "Alka" 

–  1100, Žemaitijos kaimo ekspozicijoje –  1000, Žemaičių vyskupystės muziejuje - 850, 

muziejaus organizuojamose akcijose, renginiuose, parodose ne muziejuje  – 300.                                                                                                                                                              

2. Planuojama surengti 195 edukacinius užsiėmimus: edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams 

ir mokiniams – 100, skirtų senjorams – 10, skirtų asmenims, turintiems negalią – 5, skirtų 

kitiems asmenims – 80.                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Sukurti naują paslaugą - muziejuje teikiamų nuotolinių Kultūros paso paslaugų veiklą, 

pasiekiant, kad į Kultūros paso registrą būtų pateiktos 3 edukacinių užsiėmimų temos. 

4. Sukurti ir įgyvendinti edukacinį projektą Žemaitijos kaimo ekspozicijoje: „Užeikit, 

sveteliai!“, kai kiekvienoje ekspozicijos sodyboje pavieniams lankytojams, jų grupėms, 

šeimoms, vykdoma įtraukianti ir tos sodybos specifiką atitinkanti edukacinė veikla.

5. Atnaujinti Žemaitjos kaimo espozicijos edukacines programas, sukuriant ir pasiūlant 

lankytojams 2 naujas edukacines programas.                                                                 6. 

Planuojama organizuoti 10 teminių bei pažintinių ekskursijų, kuriose dalyvautų 300 

lankytojų.                         



Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.)

9 Loreta Norvaišienė, muziejininkė-skaitmenintoja,  Antanas 

Ivinskis, Žemaičių vyskupystės muziejaus  vedėjas. 

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.) 8 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai, Evelina Diržininkienė, l.e. direktoriaus pavaduotojos 

ūkio klausimams pareigas

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.)

12 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.)

1 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai.

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.)

2 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja- vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

IV. Skaitmeninimas:

1. Dalyvavimas partnerio teisėmis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projekte 

„Bažnytinių metrikų knygų ir kitų dokumentų skaitmeninimas“ (ŽMA); 2. Planuojamas 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui – 9.                                                                                                                    2.   

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

vaizdais) 800 pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatus ( ŽMA - 500 eksponatų, ŽVM - 300 

eksponatų).                                                                                                                3. Parengti 8 

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

http://www.muziejusalka.lt):  „Užgavėnių ličynos iš Žemaitijos“, „Jis ir Ji: kalba atvirukai“, 

„Velykųmargučiai“, „Mamų rankdarbiai: siuvinėtos gėlės“, „Paroda, skirta Telšių apskrities 

viršininko E.Šalkauskio 130 m. jubiliejui“, „Paroda, skirta Rainių tragedijos 80-mečiui“, 

„Paroda iš Judaikos spaudinių rinkinio“; „Vyskupo M. Valančius ikonografija“.  

I. Paslaugos:

1. Planuojama naujai įrengti edukacinę erdvę, žemaitiškų patiekalų kavinukę ir organizuoti 

paslaugų teikimą žiemos sezono metu ŽKE;                                                                                                                                         

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

Kultūros paso paslauga;                                                                                                                                                                      

3. Planuojama įrengti ekspozicija ir sukurti paslaugų paketą Telšių ješivoje;                                                                                           

4. Planuojama sukurti kultūrinių paslaugų paketą (etninės kultūros pažinimas per 

edukaciją, žemaitiškų patiekalų degustaciją ir muziką bei žaidimus) grupėms iki 20 asmenų 

ŽKE;                                                                                                                                                                                                   

5. Planuojama organizuoti ekskursijas Varnių miestelyje iš anksto užsiregistravusioms 

grupėms;                                                                                                                                                    

6. Planuojama parengti nuotolinę edukacinę pamoką moksleiviams Rainių tragedijos 

atminimui: animacinis pasakojimas ir virtuali ekskursija po su Rainių tragedija susijusias 

vietas. 



Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.)

0 Reikšmė neplanuojama dėl COVID-19 pandemijos ir muziejaus 

infrastruktūros projektų vykdymo.

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

4 Eva Stonkevičienė, direktorė; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus 

pavaduotoja muziejinei veiklai; Ajida Stančienė, muziejininkė - 

ekskursijų vadovė. 

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)

1 Jurgita Armalienė, kultūrinės veiklos skyriaus vedėja; Ajida 

Stančienė, muziejininkė - ekskursijų vadovė. 

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius (vnt.)

5 Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja 

muziejinei veiklai; Antanas Ivinskis, skyriaus Žemaičių 

vyskupystės muziejus vedėjas

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis  įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

10 Ingrida Vaitiekienė, direktoriaus pavaduotoja muziejinei 

veiklai, Jurgita Armalienė, Kultūrinės veiklos skyriaus vedėja; 

Antanas Ivinskis, skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus 

vedėjas. 

IV. Rinkodara:

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

apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną atlikti muziejaus lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis tyrimą bei gautų duomenų analizę.

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

parengti kainodarą ir teikti lankytojams naujas paslaugas Telšių ješivoje ir Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje ir laikinojoje ekspoaicijoje Telšių kunigų seminarijoje; 2) Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje integruoti maitinimo, laisvalaikio ir poilsio erdvę; 3) Panaikinti Žemaitijos 

kaimo ekspozicijos lankymo sezoniškumą, naujai įrengtose edukacinėse erdvėse teikiant 

edukacijų, teminių paskaitų paslaugas ištisus metus. 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.) 1 Jurgita Armalienė, kultūrinės veiklos skyriaus vedėja

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Pasitelkiami savanoriai muziejaus renginių "Taptautinė muziejų diena“, „Muziejų naktis“ 

ir projektų įgyvendinimui. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.)

5 Jurgita Armalienė, kultūrinės veiklos skyriaus vedėja

BENDROSIOS FUNKCIJOS

II. Tarptautiškumas:

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

„Baltijos muzeologijos mokyklos“ veiklas Telšiuose;                                                                                                     

2. 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. 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais: Kelmės krašto, Nacionaliniu muziejumi 

LDK Valdovų rūmais, Žemaičių dailės muziejumi, Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Kretingos 

muziejumi ir kt., VDA Telšių fakultetu, Telšių vyskupija, Klaipėdos regiono valstybės archyvo 

Telšių filialu, bibliotekomis, menininkais, tautodailininkais, parengti ir eksponuoti 5 

jungtines parodas: 1) „37-ojoje tarptautinėje medalio kūrėjų stovykloje sukurtų darbų 

paroda“; 2)  Paroda, skirta Rainių tragedijos 80-mečiui; 3) Skiautinių antklodžių ir pagalvėlių 

paroda (ŽKE); 4) Vyskupo M.Valančiaus blaivybės sąjūdis; 5) „Užmirštasis M. Valančiaus 

giesmynas“.

2. Bendradarbiavimas rengiant ir dalyvaujant 2 mokslinėse konferencijose: 1) Rainių 

tragedijos 80-mečiui paminėti (su Telšių r. savivaldybe, Telšių Vyskupija, Klaipėdos 

Universiteto BRIA institutu); 2) „600 metų Žemaitija Popiežiaus globoje“ (su Telšių 

vyskupija)

3. Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros įstaigomis, bendruomenėmis, orgnizacijomis, 

įgyvendinti šiuos projektus: tautodailės dienas švietimo įstaigose, Rainių tragedijos 80-

mečio paminėjimo renginių ciklas; „Kultūrinė vysk. M.Valančiaus veikla Varnių laikotarpiu 

(nuotolinė pamoka Babtų gimnazistams), Muziejų kelio renginys „Vysk. M.Valančiaus 

darželis istorijos verpetuose“ ir pan. 



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

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0,25 Eva Stonkevičienė, direktorė.

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)

8,43 Eva Stonkevičienė, direktorė.

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

veiklai; Teresė Žulkutė, direktoriaus pavaduotoja - vyr. fondų 

saugotoja. 

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimui (eurai)

45 Jūratė Dargienė, vyr. buhalterė. 

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

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 105000 Eva Stonkevičienė, direktorė; Teresė Žulkutė, direktoriaus 

pavaduotoja - vyr.fondų saugotoja; Ingrida Vaitiekienė, 

direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai. 

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. Su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suderinus Žemaičių muziejaus „Alka“ 

organizacinės struktūros projektą, planuojama parengti naujus pareigybių aprašus bei 

naujų struktūrinių padalinių nuostatus.                                                                                                                                                            

3. Užtikrinti Vieningo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio taikymą, suplanuojant įstaigos 2021 

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. 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) 10500 Eur pajamų. 

3. Lietuvos kultūros tarybai pateikti 6 projektines paraiškas: „37-oji tarptautinė medalių 

kūrėjų stovykla Telšiuose“, „Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatų įsigijimas“ 

„Leidinys „Telšių šv. Mikalojaus cerkvė“, „Paukšteliai čiulbėjo, senoliai kalbėjo“,  

„Eksponatų restauravimas“, „Vertingų Žemaitijos istorijai eksponatų įsigijimas“; Telšių 

rajono savivaldybei pateikti 3 projektines koofinansavimo paraiškas.                                                                                                                                                                                              



I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Efektyviai naudoti muziejaus valdomą nekilnojamąjį turtą, planuojant jo išlaikymo 

sąnaudas ne didesnes kaip 52 eur. /1 kv.m. 

2. Užtikrinti, kad 46 procentai muziejaus naudojamo nekilnojamojo turto ploto būtų 

naudojami tiesioginėms funkcijoms vykdyti. 

3. Numatomas Žemaitijos kaimo ekspozicijos sutvarkymas:  skiedromis dengtų stogų 

remontas arba perdengimas (pagal susidėvėjimo būklę), tvorų aplink teritoriją 

atnaujinimas, vidaus teritorijoje esančių tvorų remontas arba pakeitimas (pagal 

susidėvėjimo būklę).                                                                                                                             

4. Informacinio centro komplekso (lankytojų priėmimo erdvė su parduotuvėle, viešojo 

maitinimo erdvė, viešieji tualetai (2 vietose), sanitarinė pasirengimo renginiams erdvė) 

pastatymo užbaigimas ir pradėjimas naudoti veikloje.

Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar 

patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)

52 Evelina Diržininkienė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo 

ūkinei veiklai pareigas

Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai)

4700 Evelina Diržininkienė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo 

ūkinei veiklai pareigas

Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

0,87 Evelina Diržininkienė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo 

ūkinei veiklai pareigas

Investicijų projekto „Žemaičių muziejaus „Alka“ 

modernizavimas  įgyvendinimo pažanga (proc.)

30 Eva Stonkevičienė, direktorė,                                                                          

Teresė Žulkutė, direktorės pavaduotoja-  vyr. fondų saugotoja; 

Ingrida Vaitiekienė, direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai, 

Evelina Diržininkienė, l.e.dir.pav. ūkio klausimams pareigas.

Investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės 

muziejaus aktualizavimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai“  įgyvendinimo pažanga (proc.)

30 Eva Stonkevičienė, direktorė,                                                                          

Teresė Žulkutė, direktorės pavaduotoja-  vyr. fondų saugotoja; 

Antanas Ivinskis, skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejus 

vedėjas, Evelina Diržininkienė, l.e.dir.pav. ūkio klausimams 

pareigas.

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. Esant būtinybei įvertinti 

transporto priemonės naudingumą įstaigoje.

Turtas

I. Projektų valdymas:

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

įvykdymą: parengti muziejaus abiejų pastato dalių remonto darbų techninį projektą, atlikti 

rangos darbų viešuosius pirkimus, atlikti ekspozicijose ir saugyklose esančių eksponatų 

perkėlimą į laikino saugojimo patalpas. 

2. Užtikrinti investicijų projekto „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas ir 

pritaikymas muziejinei veiklai“ savalaikį įvykdymą: parengti remonto ir tvarkybos darbų 

techniniai projektai, atlikti rangos darbų viešuosius pirkimus, atlikti ekspozicijose ir 

saugyklose esančių eksponatų perkėlimą į laikino saugojimo patalpas. 


