PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TAKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Lionė STUPURIENĖ, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus direktorė,
paskirta 2006 m. gruodžio 20 d. Akmenės r. sav. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246.
Kelta kvalifikacija.
Tarptautinis forumas „Muziejus: pokyčio jėga”. 2020 m. rugsėjo 17-18 d. Kaunas.
„Heritas 20: Įkrauk paveldą”. 2020 m. spalio 3-4 d. Vilnius.
Nacionalinis kultūros forumas „Kultūra ir gerovė”. 2020 m. gruodžio 3 d. Vilnius.
Pareigybės lygis A2, 14 metų vadovavimo įstaigai patirtis.
*Skyriaus įvertinimas

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO
Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse.
1.1. Gatvių pavadinimų suteikimo komisija.
2. Kreiptasi į Savivaldybę su pasiūlymais.
2.1. Dėl paveldimo turto apyrašo. 2020-08-07 Nr. S-58;
2.2. Dėl Dabikinės dvaro parko atkuriamosios vertės. 2020-08-14 Nr. S-59;
2.3. Dėl muziejaus kultūros paveldo pastatų stogų būklės. 2020-11-10 Nr. S-78;
2.4. Dėl gyventojų iškeldinimo iš Dabikinės dvaro parko teritorijos. 2020-11-10 Nr. S-79;
2.5. Dėl biudžetinių pajamų padidinimo. 2020-12-11 Nr. S-92;
2.6. Dėl asignavimų perkėlimo. 2020-12-28 Nr. S-94;
2.7. Dėl atstovo delegavimo konkurso komisijai. 2020-12-29 Nr. S-93.
*Skyriaus įvertinimas

III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius
(darbo krūvis, etatai)

Administracija
(valdymas:
vadovai,
pavaduotojai,
skyrių vedėjai)

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose
*Skyriaus įvertinimas

3
3
3
1

3
3
3
1

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai,
sargai,
vairuotojai,
valytojai,
buhalteriai ir
pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
5
5
4
1

5
5
4
1

Kiti
darbuotojai

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31
d.
-

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31
d.
12
12
12
12
9
9
3
3

4
4
4
2

4
4
4
2

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil.
Nr.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas skyrius)

1.

Muziejinių vertybių
išsaugojimas
ateinančioms
kartoms
Istorinę savimonę
formuojančių
ekspozicijų kūrimas,
eksponatų
pristatymas
Muziejinių kultūros
vertybių virtualus
pristatymas

2.

3.

4.

Naujų kultūros
nekilnojamųjų ir
kilnojamųjų vertybių
įsigijimas

5.

Siekti muziejinių
vertybių
efektyvesnio
kaupimo ir apskaitos
tikslinimo

Pagrindinės veiklos (ugdymas,
kultūrinė, socialinė veikla)
priemonės

Kaupti, saugoti ir populiarinti
krašto etnines, materialine ir
dvasines vertybes

Siektinas
rodiklis

9000
eksponatų

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su
ankstesniais metais (jeigu
priemonė tęstinė)
2020 m.
2019 m.
8336
7974
eksponatų
eksponatų

Padėti visuomenei pažinti gimtąjį
kraštą, ugdyti pagalbą krašto
tradicijoms

4500

4239
eksponuotų
kultūros
vertybių

4050

Suskaitmeninti Muziejaus
eksponatai LIMIS sistemoje –
pasiekiami visiems pasaulio
piliečiams
Testamentinis palikimas. Teisinė
registracija, apskaitos procesai.
Elenos ir Stanislovo Adomaičių
galerijos įveiklinimas

4000

3333

2406

400

270

Eksponatų vertinimas tikrąja verte

3000

362
eksponatai;
iš jų 53
paveikslai,
kurių vertė 98
565,00 Eur
2500

1457

*Skyriaus įvertinimas

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Mato
vnt.
m2

Kiekis

Pokyčiai

2633,85

naudingas

m2

2555,47

Paveikslų galerija 70,94 kv.
m.;
garažas 25,00 kv. m.;
ūkinis pastatas 23,00 kv. m.
Paveikslų galerijos
naudingas plotas 60,56

1.2.
1.3.

išnuomotas
suteiktas pagal panaudos
sutartį

m2
m2

121,75

1.4.
2.

nenaudojamas
Teikti siūlymai
Administracijai dėl laisvų
(nenaudojamų) patalpų

m2
vnt.

1027,00

Eil.
Nr.
1.

Bendras plotas, iš jo:

1.1.

Pastabos

naudojasi Dabikinės
bendruomenė

Sutartis (V. Zubovo
mokyklos ir
Dabikinės
bendruomenės)
galioja iki 2025 m.

parengtas, vadovams
pristatytas išsamus
Dabikinės dvaro visų

Projektas buvo
teikiamas Lietuvos
Respublikos

planuojamų veiklų aprašas,
reikalingos įrangos, baldų ir
kitų priemonių poreikis.
2020 m. vyko renovavimo
darbai.
2. Materialinės bazės gerinimas
Eil.
Mato
Nr.
vnt.
1. Planuota
m2
suremontuoti patalpų
2. Suremontuota
m2
patalpų

3.

4.

Įsigyta ilgalaikio
turto

Suremontuota
ilgalaikio turto

Kiekis

Pastebėjimas

Rodiklis
siektinas

kultūros
ministerijos
konkursui VIP
finansavimui gauti.
Lėšos skirtos iš
COVID fondo

pasiektas

2

2

2

vnt.

6

vnt.

1

meno dirbiniai
(medžio drožybos
darbai)
fotoaparatas

meno dirbiniai
(medžio drožybos
darbai)
fotoaparatas

vnt.

1

dulkių siurblys

dulkių siurblys

vnt.

1

vnt.

1

nešiojamasis
kompiuteris
audimo staklių
rekonstrukcija

nešiojamasis
kompiuteris
audimo staklių
rekonstrukcija

vnt.

1

10 stendų
apšvietimas

10 stendų
apšvietimas

Lazdynų Pelėdos
memorialiniame
muziejuje įrengtos 2
dušo kabinos
Akmenės krašto
muziejus
Lazdynų Pelėdos
memorialinis
muziejus
Lazdynų Pelėdos
memorialinis
muziejus
Akmenės krašto
muziejus
Lazdynų Pelėdos
memorialinis
muziejus
Simono Daukanto
memorialinis
muziejus

*Skyriaus įvertinimas

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama (ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil.
Nr.

1.

2.
3.
4.

Projekto, programos, konkurso ar kito
šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas
(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant
programose ir kt.)
Projektas „Sugrįžimai į Paragius“
finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir
Savivaldybės

Projektas „Pabuskit staklelės, pakvieskit
dvarelin“ finansuotas Lietuvos kultūros
tarybos ir gauta parama iš UAB
„Akmeresta“
Projektas „Išminčių stalas“ finansuotas
Lietuvos kultūros tarybos
Gauta parama iš fizinio asmens

Gauta
parama,
Eur

Savivaldybės
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)

6000,00

1800,00

5500,00;
825,00

-

3500,00

-

20,00

-

Kam panaudotos lėšos

Projekto įgyvendinimui
(dailininkų plenero dalyvių
premijoms, ilgalaikio turto
įsigijimui, ekspedicijai į
Vokietiją, teatrų krivūlės
šventei)
Projekto įgyvendinimui
(audimo staklių
rekonstrukcija, mokymai ir
kt.)
Projekto įgyvendinimui
(skulptūros įamžinimui)
Nepanaudota

5.

Gauta 1.2 proc. parama iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI)

123,51

Nepanaudota

-

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:
Ugdymo reikmėms
lėšos, Eur

1 mokiniui
/globotiniui
tenkančios
išlaidos
1 m2
naudingo
ploto
tenkančios
išlaidos

Savivaldybės
biudžeto (SB(KR),
SB(AA), AL(LBL),
BDK, NBDK),Eur
2018 2019 2020
m.
m.
m.

2018
m.

2019
m.

2020
m.

x

x

x

x

x

x

x

x

48,47

46,64

Biudžetinių įstaigų
pajamų (BĮP), Eur

Iš viso:

2018
m.

2019
m.

2020
m.

2018
m.

2019
m.

2020 m.

x

x

x

x

x

x

x

49,16

3,36

4,95

3,34

51,83

51,55

52,49

Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje
padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d. duomenis/globotinių (pagal gruodžio 31 d. duomenis)
skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo, išnuomoto ar
perduoto ploto)
*Skyriaus įvertinimas
Jeigu V lentelėje keičiasi naudingas plotas tada keičiasi ir 2020 metų skaičiukai šioje lentelėje,
parašykite, perskaičiuosiu.
VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Eil.
Nr.
1.

Atliktas
patikrinimas, data
Dėl teisės aktuose
nustatytų
dokumentų
valdymo
reikalavimų
įgyvendinimo
2020-09-21

2.

Vidaus kontrolės
auditas 2020-0201

Kas atliko
Dovilė
Mučinskienė

Nijolė
Leščinskienė

Patikrinimo tikslas
Įvertinti, kaip
Įstaigoje
įgyvendinami teisės
aktuose nustatyti
reikalavimai
parengtus ir gautus
su jos veikla
susijusius
dokumentus
užregistruoti
dokumentų
registruose,
susisteminti pagal
dokumentacijos
planą, sutvarkyti ir
įtraukti į apskaitą
Viešųjų pirkimų
procesų tikrinimas

Išvados,
pasiūlymai
Gauta pastabų ir
rekomendacijų
kaip sutvarkyti
dokumentų
valdymo
sistemoje (DVS)
esančius
dokumentus

Jeigu buvo pastabų,
kas atlikta
Atsižvelgiant į gautą
patikrinimo pažymą
klaidos buvo
ištaisytos pagal
gautus archyvarės
nurodymus

Gauta pastabų ir
rekomendacijų
planas

Rekomendacijų
planas įgyvendintas

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil.
Nr.

Problema

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti

1.

Karantinas,
pandemija

Darbo pobūdžio
pokytis, tiesioginis
darbas su eksponatais,
ne su lankytojais

2.

Lankytojų mažėjimas
(pandemijos
pasekmė)

3.

Prastas Muziejui
priklausančių
kultūros paveldo
pastatų stogų stovis /
būklė
Trūksta
nukreipiamųjų kelio
ženklų į Muziejaus
objektus, ypač į
Lazdynų Pelėdos
memorialinį muziejų

Parodos, renginiai,
reportažai apie tai per
LRT („Daiktų
istorijos” „Vakaro
žinios” „Panorama”
Kreiptasi raštiškai į
Savivaldybės
administraciją
pagalbos

4.

Kreipiamasi jau du
metai iš eilės: raštu,
žodžiu

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių
įgyvendinimo
Visas dėmesys eksponatų
skaitmeninimui,
viešinimui, tikrosios
vertės nustatymas,
fiksavimas apskaitoje
Staigus lankytojų
pagausėjimas po Lietuvos
televizijos reportažų

Jeigu neišspręsta, kokių
toliau veiksmų bus
imamasi

Atsakymo ar kokių nors
veiksmų nesulaukta

Dar kartą kreiptasi raštu

Nepasiekti jokie
rezultatai, kelio ženklų
nėra

Šiais metais šis
klausimas vėl aptartas,
parašytas raštas

*Skyriaus įvertinimas

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.

2.

3.
4.

5.

STIPRIEJI (1–5)
Unikalūs, tik mūsų kraštui būdingi eksponatai,
ekspozicijos (drugių kolekcija, fosilijų
kolekcija, pašto ženklų kolekcija)
Parengtos ir ekspertų patvirtintos paslaugos (15
vnt.) moksleivijos Kultūros pasui ir
lankytojams
Išskirtinai lankytojus traukianti gyvų drugių
paroda-ekspozicija, jų gyvenimo stebėjimas
Puikiai lankytojų vertinamas kolektyvo darbas,
aptarnaujant Muziejaus svečius
Projektinė veikla. Lietuvos kultūros taryba.
Sėkmingai gautas finansavimas 3 projektams
įgyvendinti. Suma – 14 884,80 Eur. Taip pat
sėkmingai ir atsiskaityta

1.

2.

3.
4.

5.

TOBULINTINI (1–5)
Eksponatų, parodų viešinimas virtualioje
erdvėje. Trūksta mokymų darbuotojams.
Sunku turtinti Muziejaus fondus, nes dėl
pandemijos negalimi, ribojami bet kokie
kontaktai
Persiorientavimas, kad kultūrinis gyvenimas
niekada nebebus toks, koks buvo
Pritraukti daugiau lankytojų į Simono
Daukanto memorialinį muziejų. Parengtas
veiklos gerinimo planas
Lėšos. Nėra galimybės nuolat dirbti ir
užsidirbti. Besikartojantis ir vis ilgėjantis
karantinas dėl pandemijos. Labai ribotas
Savivaldybės skiriamas biudžetas.

*Skyriaus įvertinimas
X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS
Eil.
Nr.
1.

Uždavinys / problema
Užtikrinti sklandžią Akmenės
krašto muziejaus veiklą

Numatomi veiksmai
Teikti su Muziejaus veikla
susijusias paslaugas ir puoselėti

Siektini rodikliai
Du reportažai per Lietuvos
televiziją, LNK, TV3

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Dalyvauti projektų konkursuose
papildomam finansavimui gauti
Edukacinių programų (Kultūros
pasui) gausa
Naujų interaktyvių būdų ir
formų diegimas Muziejaus ir jo
padalinių veikloje
Vidaus kontrolės politikos
parengimas ir patvirtinimas
Registruoto nekilnojamojo turto
apskaita ir įregistravimas
viešuosiuose registruose

Dalyvauti archeologiniuose
kasinėjimuose pagal galimybes

regiono kultūrinį tapatumą ir jį
aktualizuoti
Teikti paraiškas
Teikti paraiškas

Reikalingi mokymai ar
tobulinimosi kursai
darbuotojams
Konsultuotis, parengti ir
patvirtinti
Sutikrinti patikėjimo teise
perduotą / įteisintą nekilnojamąjį
turtą su viešaisiais registrais.
Dėl lėšų trūkumo ir karantino
gali ne viskas būti padaryta
Pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį su Akmenės istorijos
muziejumi

Parengti tris projektus
Dvi naujos teigiamai ekspertų
įvertintos paslaugos Kultūros
pasui
15 internetinių veiklų
Patvirtinta, paviešinta ir
naudojama
Sutikrintas ir įregistruotas

Bendradarbiavimas, kartu
vykdomos veiklos, kasinėjimų
stebėjimas, radinių
eksponavimas

*Skyriaus įvertinimas – atitinkamo Savivaldybės administracijos skyriaus išvada apie vadovo veiklos
įvertinimą pagal tam tikrą sritį.

Muziejaus direktorė

(parašas)

Lionė Stupurienė

