PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 7-32
UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
DIREKTORIAUS ORGANIZACINĖ VEIKLA
Muziejaus direktorius organizuoja, strateguoja ir koordinuoja muziejaus ir jo skyrių
veiklą, rūpinasi muziejaus ir jo skyrių veiklai tinkamomis patalpomis ir darbo organizavimui
reikalingomis priemonėmis, valdo jam paskirtus asignavimus, atsako už muziejaus darbuotojų
kvalifikacijos kėlimą, palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis,
visuomeninėmis organizacijomis, sprendžia klausimus, susijusius su muziejaus ir jo skyrių veikla,
rengia ir pateikia steigėjui statistines ir veiklos ataskaitas, peržiūri ir tvirtina darbuotojų pareigybių
sąrašą ir darbo užmokestį.
1. Metinės veiklos programai parengti buvo sudaryta darbo grupė, numatytos
prioritetinės sritys rajono muziejininkystėje: tradiciniai renginiai, edukaciniai užsiėmimai, seminarai,
paskaitos, leidyba ir jų finansavimo galimybės.
2. Skatintos ir palaikytos įvairios iniciatyvos, vadovaujantis veiklos programos tikslais
ir uždaviniais.
3. Parengti, teikti, laimėti projektai: Lietuvos kultūros tarybai: „Senieji vaikų žaislai“ –
460 Eur, „Inovatyvumas ir istorija senajame apžvalgos bokšte“ – 7000 Eur., „Metalinės archeologijos
konservavimas“ – 1400 Eur., Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija – „Memorialas Lietuvos
Respublikos sušaudytiems ministrams“ – 20 000Eur.
4. Gautas finansavimas projektui „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo
reikmėms ( II etapas)„ (dvaro sodybos pirties atstatymo ir remonto darbai) – 213 365,10 Eur.
5. Baigta įrengti viena saugyklos patalpa Gedimino g. 11 (naujai sumontuota saugyklų
įranga).
6. Muziejus dalyvauja tarptautiniame Europos muziejų skaitmeninimo
projekte ,,Europeana Photography”.
7. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje buvo atliekami kontrolės ir audito patikrinimai.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
Muziejus turi skyrius – Vepriuose, Užugiryje, Siesikuose.
Etatai: direktorius – 1, direktoriaus pavaduotojas – vyr. rinkinių saugotojas – 1;
buhalterė – 1; administratorė-archyvarė – 1; ūkvedys – 2; kompiuterininkas-dizaineris – 0,5; stalius–
0,5; muziejininkai – 9,75, valytojos – 1,75, sargai-kūrikai – 3, ekspozicijų konsultantė-kasininkė –
1,0, ekspozicijų konsultantė – 1,darbininkai – 1,75; administratorius-edukatorius – 1.
2018 m. Ukmergės muziejuje ir filialuose dirbo 25 darbuotojai: 4 administracijos, 12
muziejininkai, 9 techninių darbuotojų.
Kvalifikaciją kėlė 5 darbuotojai – dalyvavo mokymų programose, organizuojamose

Lietuvos muziejų asociacijos, LR Kultūros ministerijos.
Vidutinis darbo užmokestis – 658,43 Eur.
VALDOMAS TURTAS
Įstaigoje naudojamas ūkinis inventorius 77303,62 Eur, apskaitomas užbalansinėje
sąskaitoje. Atsargos 1541,14 Eur.
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilg. mater. turtas
Kitos kultūros vertybės
Nebaigta statyba ir išankstiniai
mokėjimai
Biologinis turtas
Iš viso:

Įsigijimo vertė (Eur)
34366,39
3003093,44
625630,24
27287,29
14650,88
199911,23
497696,21
47330,20

Likutinė vertė (Eur)
2050,22
2709958,51
263818,00
3224,64
4363,42
199911,23
33576,90
12572,58

125052,74

125052,74

18200,88
4616421,88

18200,88
3692312,24

Muziejaus misija
Siekti, kad muziejus būtų informatyvi krašto istorijos, papročių ir tradicijų pažinimo
įstaiga, patrauklus, šiuolaikiškas krašto žmonių kultūrinio-istorinio paveldo pažinimo ir ugdymo
centras vienijantis įvairaus amžiaus lankytojus.
Muziejaus uždaviniai ir funkcijos
Pagrindinės muziejaus funkcijos:
1. Kaupti muziejines vertybes, papildyti jomis turimus ir formuoti naujus muziejaus
rinkinius;
2. Užtikrinti sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą bei jų prieinamumą
visuomenei;
3. Tyrinėti, klasifikuoti muziejines vertybes bei rinkinius ir jų atspindimus visuomenės
raidos procesus;
4. Konservuoti, restauruoti muziejines vertybes;
5. Supažindinti visuomenę su sukauptomis muziejinėmis vertybėmis, rengiant
ekspozicijas, parodas, populiarinančius leidinius, dirbant edukacinį darbą.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Pildyti esamus ir formuoti naujus muziejaus rinkinius, atspindinčius Ukmergės rajono
istoriją, užtikrinant sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą;
2. Nuolat pildyti naujais eksponatais muziejaus ekspozicijas;
3. Kaupti informacinę medžiagą apie muziejines vertybes ir Ukmergės krašto istoriją;
4. Vykdyti mokslinę-tiriamąją, kraštotyrinę, projektinę veiklą;
5. Dalyvauti bendruose projektuose su muziejais, švietimo, kultūros bei kitomis

įstaigomis;
6. Rengti, leisti leidinius, susijusius su muziejaus rinkiniais, veikla, rajono istorija;
7. Suteikti galimybę piliečiams naudotis muziejaus rinkiniais bei sukaupta istorine
medžiaga, teikti konsultacijas;
8. Vesti ekskursijas po muziejų, miestą, rajoną;
9. Skleisti su muziejumi susijusią informaciją virtualioje erdvėje;
10. Teikti metines veiklos ataskaitas ir darbo planus steigėjui bei Kultūros ministerijai;
11. Teikti pagalbą koordinuojant Lietuvos tautodailininkų sąjungos Ukmergės skyriaus
veiklą;
12. Užtikrinti muziejaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Per ataskaitinius metus įsigyta ir suinventorinta – 211, nurašyta- 33, suskaitmeninta –
100, pervertintų tikrąja verte – 800, reikalinga restauracija ir konservacija – 1115, restauruota – 105
eksponatai.
Ukmergės kraštotyros muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius – 45 532 vnt.
Muziejų aplankė 16630 žmonių; parengta 107 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose
dalyvavo 1954 dalyviai.
Muziejaus interneto svetainėje per ataskaitinius metus apsilankė 33089 lankytojai.
Turime pasirašytas ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės meno mokykla,
Užugirio kaimo bendruomene, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Kauno kolegija,
Miulhauzeno (Vokietija), „Voviorkos“ (Baltarusija), Podolės Kameneco (Ukraina) muziejais, kurių
tikslas dalyvauti projektinėje veikloje, organizuojant bendrus renginius, vykdant edukacinius
užsiėmimus.
Edukaciniai užsiėmimai: „Aukštaičių tautinis kostiumas“, „Kraičio skrynios
turtai“, ,,Velykų margučiai”, ,,Daraktorių laikai”, ,,Lino kelias”, „Bitė ritė medų nešė”, „Gamtos
mįslės”, ,,Lietuvių tautinis kostiumas”, ,,Atėjo Kalėda”, ,,Pagaminkime žaislą eglutei”, ,,Popieriniai
lankstiniai”, ,,Partizaninis judėjimas Ukmergės krašte 1944–1953 m.”.
2018 metais buvo teiktos dvi naujų edukacinių užsiėmimų paraiškos į „Kultūros
pasas“ projektą, abi paraiškos komisijos buvo įvertintos ir priimtos. Šios dvi „Šv. Kalėdų belaukiant“,
ir „Senieji vaikų žaislai“ yra įtrauktos į „Kultūros pasą“.
2018 m. rugpjūčio 9 d. Ukmergės kraštotyros muziejus organizavo jau tradiciniu tapusį
renginį „Smetoninės Užugiryje“. Renginio tikslas – išlaikant tarpukario mados ir tradicijų formatą,
supažindinti lankytojus su prezidento A. Smetonos asmeniu – valstybininkas, kultūrininkas,
poliglotas, mokslininkas, šeimos žmogus, kraštietis. Tai pažintis su anuometine kultūra ir tradicijomis
– didžiuojamės renginio populiarumu ne tik Lietuvoje, jau sulaukiam ir užsienio lankytojų. Rugpjūčio
25d. buvo organizuotas renginys Mūšios parke, atidengiant memorialą sušaudytiems LR ministrams.
Renginį vainikavo patriotinės dainos festivalis ir prof. O. Voverienės knygos „Kovų už laisvę keliu į
amžinybę“ išleidimas ir pristatymas. Kartu su Ukmergės 1002 šaulių kuopa organizuota
„Kariuomenės ir visuomenės susivienijimo diena muziejuje“, parodos-renginio pristatymas
„Ukrainos Maidanas“, kartu su Ukrainos ambasada, patriotinių paskaitų ciklas apie Lietuvos
kariuomenės kūrimosi istoriją ir nūdieną.
Organizuoti edukaciniai užsiėmimai: „Aukštaitiškoj gryčioj valstybės lopšys“, „Vasario
16-oji, “Istorijos puslapiai“, „Vepriškiai kovoje už laisvę“. „Vyčio” apygardos partizanai“,
„Užgavėnių papročiai ir tradicijos“. Paskaitos: „Lietuvos valstybės simboliai, „Nepriklausomybės
šventė Ukmergėje“, „Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, „Kultūros diena“,
„Užugirio bendruomenės sporto šventė”, „Ukmergės dvarų paslapčių šydą praskleidus”, paskaita,
„Karinės pramonės vystymosi kryptys“, „Ukmergės praeities puslapiai“, „Gundymo menas, paroda

su paskaita “Lietuviškos medžioklės ypatumai“, kalėdinės ir velykinės edukaciniai užsiėmimai.
Užugirio senųjų amatų centro edukaciniai užsiėmimai – „Duonos kelias“, „Šakočio
kelias“, „Naminio muilo virimas senoviniu būdu“. Paskaita – „1925 m. mados tendencijos“, Partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės suartinimo šventė, Tarptautinė šeimų diena, Tarptautinė
muziejų naktis (visuose skyriuose).
Veprių muziejuje – ,,Tremtinių keliai“, „Veprių kalvarijos“; konferencija „Ukmergės
krašto muziejininkystės istorija ir ištakos”.
Gaila, kad muziejaus parodinė erdvė sumažėjo ir persikėlė į bendrą erdvę kartu su
renginiais, bet rengiamų parodų intensyvumas išlieka stabilus – per metus surengtos 22 parodos.
Rengiami parodų plakatai, ruošiami reklaminiai muziejaus paslaugų leidiniai, virtualios
parodos: „Vaitkuškio dvaro istorija senose fotografijose ir prisiminimuose“, „Ukmergė senose
fotografijose“.
Muziejaus interneto svetainėje sukurta 1 virtuali paroda: „Paminklo Lituania Restituta
atstatymo darbai“.
Parengta 30 plakatų, 1 laikraštis, rašyta į rajoninę spaudą, bendradarbiauta su televizijos
laidomis.
Spaudai straipsnius ruošė: B. Gudeliauskienė, A. Vyšniauskas, R. Ramanauskas, J.
Petronytė, Ž. Komliauskas.
Dalyvauta mokslinėse konferencijose, mokymuose, seminaruose. Kvalifikaciją kėlė 5
darbuotojai. Muziejininkas Ž. Komliauskas 2018 m. dalyvavo ir baigė tarptautinę Baltijos
muzeologijos mokyklą (Baltic Museological Scholl’18).
Rengiant parodas stengiamasi orientuotis į kokybę, t. y. į temos aktualumą, parodos
autoriaus žinomumą. Edukacinius užsiėmimus lanko daugiausia ikimokyklinukai (aktyviausi
darželiai: ,,Eglutė“, „Nykštukas“, ,,Saulutė“), taip pat pradinių klasių mokiniai (Senamiesčio
pagrindinė mokykla ir „Šilo“ progimnazija).
Muziejaus lankytojų skaičius nuolat keičiasi ir priklauso tik nuo subjektyvių priežasčių
– pedagogų požiūrio į savo krašto istorijos, papročių ir tradicijų aiškinimą, viešinimą ir populiarinimą.
Pasididžiavimą savo gimtu kraštu vaikas atsineša iš šeimos ir mokyklos, o bendrai dirbant – šeima,
mokykla, muziejus – išugdome pilietišką bendruomenės narį, kuriam nesvetimos gimto krašto
problemos ir pasiekimai. Kad ir kur begyventų, toks žmogus visada didžiuosis savo ištakomis.
2018 metai

Lankytojai
Interneto svetainės lankytojai
Edukaciniai užsiėmimai
Parodos
Renginiai
Virtualios parodos

16630
33089
107
22
12
1
VIDAUS IR IŠORĖS PROBLEMOS
Vidaus problemos

Opi problema – rinkinių saugyklos: jų plotas per mažas, eksponatai laikomi pažeidžiant
saugos taisykles, nors papildomai ir buvo skirta dalis patalpų Gedimino g. Nr. 11. Muziejaus

saugykloms reikalingos papildomos patalpos.
Dėl lėšų stygiaus Užugirio mokyklą-muziejų restauruojame savo jėgomis ir įrengiame
naujas ekspozicines erdves.
Reikalinga Užugirio prezidento A. Smetonos mokyklos-muziejaus patalpų ir pastato
renovacija.
Būtina modernizuoti Veprių muziejų, ruošiamas muziejaus modernizavimo projektas
per Vietos veiklos grupės projektus.
Išorės problemos ir jų sprendimas
Lėšų trūkumas riboja ekspozicijų modernizavimą, perėjimą prie automatizuotos
rinkinių apskaitos, skaitmeninimo ir integravimosi į informacinę visuomenę, neužtikrina muziejinių
vertybių tinkamų laikymo sąlygų.
Galime pasidžiaugti, kad pastaraisiais metais Ukmergės rajono savivaldybės dėmesys
Ukmergės krašto muziejininkystei ženkliai pakito: skirtos papildomos patalpos muziejinių rinkinių
saugyklai Gedimino g. 11 patalpose, viena saugyklų erdvė modernizuota (sumontuota nauja saugyklų
įranga).
Renovuotame muziejaus pastate 2019 m. balandžio 11 d. bus atidaryta nauja muziejaus
ekspozicija.
Bendradarbiaujant su pirmosios Užugirio pradinės mokyklos mokytojos V. Budnikienės
sūnumi G. Budniku, įrengtas mokytojų kambarys, Užugirio mokykloje-muziejuje. 2018 m. pabaigoje
Ukmergės kraštotyros muziejui patikėjimo teise perduota Siesikų pilis.
Laukia naujas iššūkis – Veprių muziejaus renovacija.
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
Savivaldybės biudžeto lėšos (iš viso)

321540,00 Eur., iš jų:

darbo užmokesčiui

162900,00 Eur.

soc. draudimui

49000,00 Eur.

paslaugos ir kt. išlaidos

64540,00 Eur.

turtui

6500,00 Eur.

paminklui

17200,00 Eur., iš jų:

kultūrai

10000,00 Eur.

soc. draudimui

2318,20 Eur.

Projektinės lėšos

1860,00 Eur.

ES lėšos

1900,00 Eur., iš jų:

darbo užmokesčiui ir soc. draudimui

1900,00 Eur.

Lėšos iš kitų šaltinių (iš viso)

136,00 Eur.

Įstaigos gaunamos pajamos

37009,38 Eur.

Ukmergės kraštotyros muziejaus pajamų faktiniai duomenys per 2017-2018 metus
Muziejus
2017 m. eur 2018 m. eur
pokytis eur +/- pokytis proc. +/Edukacinė veikla, paskaitos
2948
2421
-527
-17,88
Salės, konferencijų įrangos nuoma
1940
2905
965
49,74
Gido paslaugos, ekskursijos, lankytojai
12118,65
23548,38
11429,73
94,32
Smetoninių renginys
4122,94
2925
-1197,94
-29,06
Kulinarinis paveldas
2684,5
5210
2525,5
94,08
Iš viso
23814,09
Edukacinė veikla -šakočio kepimas, paskaitos
Kulinarinis paveldas - smetoniškų patiekalų pristatymas
Gido paslaugos kartu su muziejaus lankymu, lankytojai, eksursijos

37009,38

13195,29

55,41

Duomenys pateikti pagal išrašytas sąskaitas faktūras, įneštus pinigus iš muziejaus ir jo skyrių kasos
į banko sąskaitą
Ukmergės kraštotyros muziejaus išlaidų faktiniai duomenys per 2017-2018 metus
Muziejus
darbo užmokestis
transporto išlaikymas
konsultantams ekpertams
kvalifikacija, komandiruotės
komunalinės paslaugos
ūkinis inventorius
paslaugos
ilg.turtas
Iš viso

2017 m. eur 2018 m. eur
743,74

1032,88
800
1000

pokytis eur +/- pokytis proc. +/289,14
38,88
800
1000

1120,84
5470
13120,84
500
20955,42

2000
7200
20100
2867,12
35000

2000
1730
6979,16
2367,12
14044,58

31,63
53,19
473,42
67,02

