PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-18
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AKMENĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Vardas, pavardė, paskyrimo data, kelta kvalifikacija, turima kategorija.
Lionė STUPURIENĖ, Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus direktorė,
paskirta 2006 m. gruodžio 20 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-246. 15
metų vadovavimo įstaigai patirtis. Pareigybės lygis A2.
Kelta kvalifikacija.
„Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose”. 2021 m. balandžio 22-23 d.
„Sudėtingos praeitys: įvairios ateitys. Tarptutinės paminklų ir paminklinių vietovių
apsauga”. 2021 m. balandžio 16 d.
„Įtraukiantis paveldas”. 2021 m. rugsėjo 17-18 d.
„Tautinis kostiumas šiandien”. 2021 m. gruodžio 2 d.
*Skyriaus įvertinimas

II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS
TOBULINIMO
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse.
1.1. Gatvių pavadinimų suteikimo komisija.
1.2. Dabikinės dvaro sodybos rūmų gamybos, pramonės paskirties pastato, Liepų g.1,
Dabikinės k., Akmenės r. sav. tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį į kultūros
paskirties pastatą, projekto vadovas.
2. Kreiptasi į Savivaldybę su pasiūlymais.
2.1. Dėl statinių priežiūros. 2021-03-02 Nr. S- 15.
2.2. Dėl naujos pareigybės tvirtinimo. 2021-06-02 Nr. S-42
*Skyriaus įvertinimas

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

Administracija
(valdymas:
vado-vai,
pavaduotojai,
skyrių vedėjai)

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

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.
6
5
5
1

6
5
5
1

Kiti
darbuotojai

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas
: sausio 1 d.
ir gruodžio
31 d.
4
4
4
4
4
4
2
2

Palyginimas:
sausio 1 d.
ir gruodžio
31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.
13
12
9
3

13
12
9
3

*Skyriaus įvertinimas

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

Iškelti
uždaviniai
(pagal sritis
pildo

Pagrindinės veiklos (ugdymas, kultūrinė,
socialinė veikla) priemonės

Siektinas
rodiklis

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su
ankstesniais metais (jeigu
priemonė tęstinė)

1.

2.

3.

4.

5.

Administracijos
atitinkamas
skyrius)
Muziejinių
vertybių
išsaugojimas
ateinančioms
kartoms
Istorinę
savimonę
formuojančių
ekspozicijų
kūrimas,
eksponatų
pristatymas
Muziejinių
kultūros
vertybių
virtualus
pristatymas
Naujų kultūros
nekilnojamųjų ir
kilnojamųjų
vertybių
įsigyjimas
Siekti
muziejinių
vertybių
efektyvesnio
kaupimo ir
apskaitos
tiklinimo

2021 m.

2020 m.

9000
eksponatų

8510
eksponatų

8336
eksponatų

Padėti visuomenei pažinti gimtąjį kraštą,
ugdyti pagalbą krašto tradicijoms

4500

4289
eksponuotų
kultūros
vertybių

4239

Suskaitmeninti muziejaus eksponatai
LIMIS sistemoje – pasiekiami visiems
pasaulio piliečiams

4000

4389

3333

Muziejaus fondų turtinimas mūsų
kraštiečių meniniais darbais.

3

2 tapytojos O.
Reminienės
kūrybiniai
darbai

53

Eksponatų vertinimas tikrąja verte

Baigtas
vertinimas

150 likusiųjų
suvertintų
tikrąja verte

2500

kaupti, saugoti ir populiarinti krašto
etnines, materialines ir dvasines
vertybes

*Skyriaus įvertinimas

V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Bendras plotas, iš jo:
naudingas
išnuomotas
suteiktas pagal panaudos sutartį
nenaudojamas
Teikti siūlymai Administracijai dėl
laisvų (nenaudojamų) patalpų

Mato
vnt.
m2
m2
m2
m2

Pokyčiai

Kiekis

2633,85 Nėra pokyčių
2555,47
112,14 Naudojasi Dabikinės
bendruomenė

Pastabos

Sutartis galioja
iki 2025 m.
vasario 26 d.

m2
vnt.

2. Materialinės bazės gerinimas:
Eil.
Nr.
1. Planuota suremontuoti patalpų
2. Suremontuota patalpų

Mato
vnt.
m2
m2

Kiekis

1

185,19

185,19

1

nešiojamas
kompiuteris

nešiojamas
kompiuteris

3.

Įsigyta ilgalaikio turto

vnt.

4.

Suremontuota ilgalaikio turto

vnt.

Rodiklis
siektinas
pasiektas

*Skyriaus įvertinimas

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Pastebėjimas
Lazdynų Pelėdos
muziejaus lubų
apšiltinimas
E. ir S. Adomaičių
paveikslų galerija

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

1.
2.
3.

Projekto, programos, konkurso ar kito
šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas
(iš ES, kitų fondų, ministerijų, dalyvaujant
programose ir kt.)
Lietuvos kultūros taryba. „Sugrįžimai į
Paragius”
Lietuvos kultūros taryba. „Viešės ir ilgės
pagal Simoną Daukantą”
Lietuvos kultūros taryba. „Liudviko
Jakavičiaus 150-ųjų gimimo metinių
minėjimas ir įamžinimas skulptūrinėje
kompozicijoje”

6000,0

Savivaldybės
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)
1537,0

4800,0

2058,0

4400,0

neprašyta
prisidėti

Gauta
parama,
Eur

Kam panaudotos lėšos

Projekte numatytoms
veikloms įgyvendinti
Projekte numatytoms
veikloms įgyvendinti
Projekte numatytoms
veikloms įgyvendinti

2. Vienam mokiniui / globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos:

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

Ugdymo reikmėms
lėšos, Eur

Savivaldybės
biudžeto (SB(KR),
SB(AA), AL(LBL),
BDK, NBDK),Eur

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021 m.

X

X

X
46,64

49,16

50,57

4,99

3,34

4,07

51,55

52,49

54,64

Biudžetinių įstaigų
pajamų (BĮP), Eur

Iš viso:

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

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Eil.
Nr.
1.

2.

Atliktas
patikrinimas, data
2021-11 02

2021 m.

Kas atliko
Savivaldybės
archyvarė

Patikrinimo
tikslas
Ar teisingai
archyvuojami
dokumentai

Centralizuotas Nekilnojamojo
vidaus audito turto apskaita
skyrius

Išvados, pasiūlymai
Laikytis
dokumentų
valdymo,
archyvavimo
reikalavimų
Pateiktos
rekomendacijos

Jeigu buvo pastabų, kas
atlikta
Klaidos ištaisytos

Rekomendacijos
įgyvendintos laiku

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil.
Nr.
1.
2.

Problema

Pandemija,
ribojimai
Menkas įstaigos
biudžetas

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti
Laikytasi visų nurodymų
Trūkstamas lėšas
papildyti įstaigos
biudžetinėmis pajamomis

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių
įgyvendinimo
Lankytojų srautai dalinai
atsistatinėja
Uždirbtą 10717,0 Eur

Jeigu neišspręsta, kokių
toliau veiksmų bus
imamasi
Laikomasi nurodymų.
Išspręsta, bet metų gale
trūko lėšų už dujinį
pastato šildymą. Skirta
savivaldybės.

3.

Lėšų trūkumas
įstaigos kultūrinei
veiklai

Rengtos trys paraiškos,
dalyvauta konkurse

Laimėtas dalinis
finansavimas visiems
trims projektams iš
Lietuvos kultūros tarybos
15300,0 Eur

Išspręsta.

*Skyriaus įvertinimas

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI
1.

2.
3.
4.
5.

STIPRIEJI (1–5)
Unikalūs eksponatai, kurių nėra aplinkiniuose
kaimyniniuose rajonuose ar net Lietuvoje
(fosilijos, fitozauro radiniai, drugių kolekcija)
Kultūros paso paslaugos moksleivijai
Gyvų drugių paroda-ekspozicija, išskirtinai
visada traukianti lankytojus į Muziejų
Puikiai lankytojų vertinamas kolektyvo darbas
aptarnaujant klientus
Naujas Simono Daukanto muziejaus vadovas –
šių metų atradimas

TOBULINTINI (1–5)
Papildyti teikiamų paslaugų kiekį „Latvijos
istorijos palikimas Akmenės krašte”

1.

Naujinti ir papildyti Kultūros paso paslaugų
skaičių
Naujų eksponatų paieška ir įsigijimas

2.
3.

Pritraukti daugiau rėmėjų lėšų. 2021 m. rėmėjų
lėšos – 1800,0 Eur
Pritraukti daugiau lankytojų į Simono Daukanto
muziejų. Pagrindas tam jau yra

4.
5.

*Skyriaus įvertinimas

X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

Uždavinys / problema

Numatomi veiksmai

Fitozauro muliažas prie Muziejaus lauke /
gali būti neįgyvendinta, nes dėl mažo įstaigos
biudžeto teks jį pildyti įstaigos uždirbtomis
biudžetinėmis pajamomis. Muliažas gali
kainuoti apie 4000, Eur, todėl gali tam
neužtekti Muziejaus uždirbtų lėšų
Didinti lankytojų skaičių / Pandemija, viruso
mutacijos, ribojimai, karantinas
Daugiau dėmesio krašto istorijai / Gyventojų
mažėjimas, senėjimas, uždarumas
Užtikrinti efektyvų patikėjimo teise
priklausančio turto valdymas / Brangu ir
labai ilgai trunkantys procesai (kadastriniai,
geodeziniai matavimai, projektuotojų
paslaugos)
Kultūros paso paslaugų skaičiaus didinimas /
Labai didelė pasiūla, griežtas ekspertų
konkursinis vertinimas

Siektini rodikliai

Dirbti ir uždirbti

Fitozauro muliažas
pastatytas prie Muziejaus
pastato lauke

Ekspozicijos, parodos,
gyvų drugių parodos
leidinio ,,Akmenės krašto
kaimų istorijos”
išleidimas
Nuo įstaigos vadovo
priklausančių užduočių
operatyvus vykdymas ir
atlikimas

6000

Teikti paraiškas ekspertų
vertinimui (4 vnt).

Teigiamai ekspertų
įvertintos ir moksleivijos
pasirenkamos paslaugos

150 vnt.
250 puslapių
Efektyvus patikėjimo teise
priklausančio turto
valdymas

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

Lionė Stupurienė

Direktorė
(parašas)

