UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS 2021 M.
VEIKLOS ATASKAITOS
2022 m. kovo 31 d. Nr. 7-84
Ukmergė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 19 punktu, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 7-23
„Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių
metinių veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ukmergės rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Ukmergės kraštotyros muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės meras

Rolandas Janickas
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PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 7-84

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS
1.1.

Vadovo organizacinė veikla

Ekspozicijos Ukmergės kraštotyros muziejuje įrengimo baigimas
2021 m. rudenį bendradarbiaujant su Ukmergės rajono savivaldybės strateginio
planavimo ir investicijų skyriumi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo
pateiktas projektas „Muziejaus ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo pritaikant šiuolaikines
informacines technologijas baigimas“. Projektui buvo skirtas finansavimas. Atliktos viešųjų pirkimų
procedūros, atlikti numatyti darbai: sukurta nuolatinės Ukmergės kraštotyros muziejaus
ekspozicijos paskutinioji dalis (laikotarpiui nuo 1939 iki 1960 metų). Naująją muziejaus ekspoziciją
lankytojai vertina gerai, išskiria interaktyvumą, patrauklumą, istorinės raidos tęstinumą.
Dokumentų, tvarkų aprašų rengimas
2021 m. bėgyje parengta 315 dokumentų: komandiruočių –32; atostogų –108;
personalo – 67; veiklos – 96 įsakymų; 12 tvarkų aprašų. Vieni svarbiausių – tai Ukmergės
kraštotyros muziejaus nereikalingo arda netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose
prekių aukcionuose tvarka (2021 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-11); Prašymų ir skundų nagrinėjimo
ir asmenų aptarnavimo Ukmergės kraštotyros muziejuje taisyklės (2021 m. liepos 12 d. įsakymas
Nr. V-34); Ukmergės kraštotyros muziejaus vardu sudaromų konsignacinių sutarčių tvarkos aprašas.
(2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-77); Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise
valdomo ilgalaikio materialiojo turto nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašas (2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-95); Sąskaitų faktūrų išrašymo ir pripažinimo
tvarkos aprašas. (2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-96); Paslaugų kainų nustatymas. Kainynas
papildytas naujomis paslaugomis (naujos ekskursijos, edukacijos). 2022-01-27 Ukmergės r.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.7-13 patvirtintos muziejaus 2022 m. teikiamų paslaugų kainos.
Parengta 2021 m. veiklos planas ir 2020 m. veiklos ataskaita.
2021-05-31 buvo pateikta paraiška FIXUS prevencinės priežiūros paslaugos Objektų
atrankos tarpinstitucinės darbo grupei. Paraiška atitiko visus FIXUS objektų atrankos apraše
nustatytus kriterijus ir objektas - Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pradžios mokyklos pastatas buvo įtrauktas į sąrašą. Sudaryta apžiūros ir prevencinės priežiūros darbų sutartis.
Buvo atlikti pastato būklės tyrimai, prevencinės priežiūros darbai, pateiktos rekomendacijos.
Veikla karantino laikotarpiu (2021-01-01 iki 07-01)
Dėl šalyje paskelbto karantino lankytojai negalėjo lankytis muziejuje: nuo 2021 m.
sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 5 d. Nuo kovo 5 d. buvo ribojamas lankytojų skaičius ir keliami kiti
saugumo reikalavimai. Karantinas baigėsi 2021-07-01 Nepaisant to, kad muziejus neturėjo
galimybės atsiverti lankytojams, veikla nenutrūko: koordinuotas ir parengtas muziejaus strateginių
krypčių planas 2021 – 2025 m. Jį sudaro keturios veiklos kryptys:
1. šiuolaikinių, inovatyvių ekspozicijų kūrimo/ atnaujinimo priemonės;
2. naujų edukacijų kūrimas ir esamų stiprinimas kūrybiniais mokymo ir mokymosi
principais;
3. muziejaus rinkinių efektyvesnis kaupimas, apskaita, saugojimas, sklaida;
4. teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumo, kokybės didinimas.
Buvo atlikta Ukmergės kraštotyros muziejaus SSGG analizė, sukurtos įstaigos vizijos,
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misijos ir vertybių apibrėžimai.
2021 m. pagal galimybes buvo vykdomi suplanuoti konkretūs darbai įvairiose
kryptyse: įrengta muziejaus trečiojoje salėje esančios ekspozicijos dalis, skirta 1939-1960 metams.
Sukurti tekstai, bei surinkta vizualinė informacija „Karo nuojautos“, „Karo“, „Holokausto“,
„Sugriauto miesto“, „Kolektyvizacijos“ temomis. Veprių krašto muziejuje parengtas kultūros
istorijos salės atnaujinimo planas, atliktas patalpos remontas, pakeista elektros instaliacija, įsigyti
nauji baldai ekspozicijai: nauja, atvira lentynų spinta (1 vnt.), naujos eksponatų vitrinos (2 vnt.).
Siesikų dvare įrengta seminarų ir edukacijų patalpą „bravore“ su audio ir video sistemomis.
Laikotarpiu nuo 2021-01-01 iki 07-01 vyko intensyvi veikla virtualiose įstaigos
erdvėse. Internetinėse Ukmergės kraštotyros muziejaus svetainėse www.ukmergesmuziejus.lt ir
www.ukmergeinfo.lt bei socialinio tinklo Facebook paskyrose: „Ukmergės kraštotyros muziejus“ ir
„Ukmergės turizmas“ kurtos virtualios parodos, edukaciniai užsiėmimai („Atspėk Ukmergės
istoriją“; „Fantastika ar istorija? Pažintis su moderniomis technologijomis praeityje“; „Selfiai
(asmenukės) istorijoje“; „Kaukės ir pandemijos istorijoje“), visuomenei virtualiai pristatyti
eksponatai, pateikta renginių informacija, nuotraukos ir video reportažai. Turizmo pranešimai
apėmė ne tik Ukmergės miesto, bet ir krašto įdomiausius ir vertingiausius objektus.
Statistika: socialinio tinklo Facebook paskyroje „Ukmergės kraštotyros muziejus“
įkelta 70 įrašų, FB puslapio pasiekiamumas – 18 299, įrašų pasiekiamumas – 67 323, patinkantys
dalykai ir reakcijos – 2232, bendrinimai – 368. Socialinio tinklo Facebook paskyroje „Ukmergės
turizmas“ įkelti 169 įrašai, FB puslapio pasiekiamumas – 46 782, įrašų pasiekiamumas – 248 562,
patinkantys dalykai ir reakcijos – 6495, bendrinimai – 1155.
Nenutrūkstamai vyko darbas fonduose: vertinti ir tikrinti eksponatai, inventorinami
naujai gauti eksponatai, skaitmeninami eksponatai ir inventorinių knygų įrašai.
1.2.

Projektinė veikla, bendradarbiavimas

Projektų iniciavimas, koordinavimas, įgyvendinimas ir viešinimas
2021 m. buvo teikta 10 projektų paraiškų į Lietuvos kultūros tarybos ir kitus fondus
veiklų daliniam finansavimui gauti. Iš jų finansuoti 7 projektai ir įgyvendinti keturi projektai. Kiti
trys projektai yra tęstiniai.
1. Investicijų projektas: Prezidento Antano Smetonos dvare garažo stogo kapitalinis
remontas. Finansavo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas. Perdengtas čerpių stogas, pakeistos
medinės konstrukcijos, sutvirtinta kolona (darbai, techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra).
2. Muziejaus ekspozicijos sukūrimo ir įrengimo pritaikant šiuolaikines informacines
technologijas baigimas. Finansavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Muziejaus 3P salės centre sukurta nuolatinės ekspozicijos dalis: įrengtos papildomos konstrukcijos
(stendai, vitrinos) su istorine (nuo 1939 m. iki 1960 m). medžiaga ir eksponatais.
3. Restauravimo projektas „Konstancijos Petrikaitės–Tulienės lėlių kolekcijos tyrimai
ir restauravimas“. Finansavimas: Lietuvos kultūros taryba, savivaldybės biudžetas. Atlikti tyrimai ir
restauruota 15 eksponatų.
4. Veiklos projektas: Virtuali kelionė po Antano Smetonos gimtinę. Finansavimo
šaltiniai: Kultūros rėmimo fondas, savivaldybės biudžetas, muziejaus pajamų įmokos. Sukurtas
virtualus turas apie Užugirio muziejinį kompleksą, patalpintas interneto svetainėse:
www.ukmergesmuziejus.lt; www.ukmergeinfo.lt
Tęstiniai projektai:
5. Užulėnio stogastulpio konservavimas ir parengimas eksponavimui. Finansavimo
šaltiniai: 520,00 Eur savivaldybės biudžetas, 480,00 Eur muziejaus pajamų įmokos. Stogastulpio
konservavimo, sunykusių dalių atkūrimo darbai bus baigti 2022 m. vasarą.
6. Ukmergės miesto gyventojų sociokultūrinių veiklų organizavimas. Finansavimo
šaltiniai: ESFA, savivaldybės biudžetas, muziejaus pajamų įmokos. Įsigyta įranga, skirta maisto
ruošimo stovyklai.
7. Verslumo ir savarankiškų veiklų skatinimas – gerinant vietines įsidarbinimo
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galimybes. Finansavimo šaltiniai: ESFA, savivaldybės biudžetas, muziejaus pajamų įmokos.
Surengta 16 neformalių mokymų užsiėmimų tikslinėms grupėms, įsigyta įranga: 3D spausdintuvas,
anglies kepsninė.
8. Siesikų dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbų (konservavimas, restauravimas,
remontas) projektas (I-as etapas). Antro aukšto patalpų tvarkybos darbai.
9. Užugirio pradžios mokyklos muziejaus pastato būklės tyrimai, rekomendacijų
pateikimas. Nemokamai atliko suburta tarpinstitucinių specialistų komanda FIXUS MOBILE
(EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmo projektas) pastato būklės įvertinimą, sutvarkė
lietvamzdžius ir atliko kitus prevencinės priežiūros darbus. Pateikė pastato tvarkymo
rekomendacijas. (Apie finansavimo šaltinius, lėšas išsamiau žr. 3.2. Projektų lėšos p. 16).
Bendradarbiavimas
2021 m buvo bendradarbiauta ir vykdyta veikla su:
 Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Ukmergės rajono
tautodailininkų draugija. Įgyvendintas projektas „Tautodailės savaitė Ukmergėje“. Sukurti 4
filmukai apie Ukmergės rajono tautodailininkus.
 BĮ Vilniaus kultūros centru dėl fotografo A. Aleksandravičiaus nuotraukų parodos
„Žmonės kuriantys Lietuvą“.
 Ukmergės kultūros centru projekte „Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis prie
dvaro“.
 Ukmergės savivaldybės V. Šlaito biblioteka projekte „Ukmergės krašto 10
miestelių“.
 Socialinio tinklo Facebook paskyros „Veprių krašto atmintis“ administratore,
kuriamų straipsnių autore ir potencialiais skaitmeninių fotografijų kopijų dovanotojais.
 Vaidoto batalionu, dalyvaujant jų renginiuose ir teikiant istorinę - archyvinę
medžiagą.
 Kaišiadorių muziejumi rengiant parodą ir pranešimus „Geležinė uždanga“ (LietuvaLenkija, 1920-1939 m.)
 LTPKS Ukmergės skyriumi, organizuojant bendrus renginius. 2021-09-11 “Žygis
Vyčio apygardos partizanų kovoms atminti“.
 Prisidėta prie sukurtų 4-ių informacinių stendų Sližių bendruomenės projekto
„Užsukite pas mus“ įgyvendinimo.
Nuolat bendradarbiaujama su kitais šalies muziejais bei archyvais. 2021 m. paskolinti
5 eksponatai. Archeologijos ekspozicijai papildyti muziejus pasiskolino 134 archeologinius radinius
iš kitų muziejų.
Ukmergės kraštotyros muziejaus turizmo informacijos centras palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės kultūros centru,
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąja biblioteka, rajono laikraščiais. Bendradarbiauta
su Lietuvos turizmo skatinimo agentūra VšĮ ,,Keliauk Lietuvoje“, kuri yra LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kuruojama institucija, atsakinga už šalies turizmo rinkodarą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip pat bendradarbiaujama su Lietuvos turizmo centrų asociacija, Lietuvos turizmo informacijos centrais ir kt.
2021-02-01 Siesikų dvaro pilis priimta į tarptautinę Baltijos jūros regiono pilių ir
muziejų asociaciją. Ši asociacija įkurta 1991 m. liepos 20 d. Ji vienija daugiau nei 40 muziejų,
įsikūrusių Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos
pilyse.
1.3. Atliktų auditų rastų trūkumų šalinimas
2021 m. Ukmergės rajono savivaldybės audito ir kontrolės tarnyba pradėjo auditą
muziejuje. Buvo tikrinamos prekių paslaugų, laikinosios nuomos sutartys, veiklos, personalo
įsakymai. 2021-11-26 rašte Nr.SR-35 dėl audito metu nustatytų pažeidimų buvo pateiktos
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rekomendacijos. Iki gruodžio 31 d. buvo pateikta ataskaita apie rekomendacijų įvykdymą.

Rekomendacijos turinys
Įdiegti
vidaus
kontrolės
procedūras negyvenamų patalpų
nuomos sutarčių sudarymui ir jų
vykdymui.

Įvykdymas
1.
1.1. Sudarytas ir 2021-12-31 įsakymu Nr. V-95
patvirtintas Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo
teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto nuomos be
konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas su
priedais (10 lapų).
1.2. Nurodytame tvarkos apraše kaip 2 priedas sudaryta
vieninga negyvenamų patalpų trumpalaikės nuomos
sutartis, jos priedai, patalpų perdavimo – priėmimo akto
forma.
2.
Sąskaitas – faktūras išrašyti 2.1. Sudarytas ir 2021-12-31 įsakymu Nr. V-95
vadovaujantis norminiais teisės patvirtintas Ukmergės kraštotyros muziejaus sąskaitų
aktais, įdiegiant papildomas faktūrų išrašymo ir pripažinimo tvarkos aprašas su
vidaus kontrolės procedūras
priedu (4 lapai).
2.2. Su minėtu tvarkos aprašu supažindinti darbuotojai,
teikiantys paslaugas ir išrašantys sąskaitas faktūras.
3.
Įstaigai vadovautis tik Tarybos 3.1. Parengti 2021-12-27 patvirtinti įsakymais Nr. 81 –
sprendimais
patvirtintomis 92 nurodymai darbuotojams vykdant veiklą vadovautis
teikiamų paslaugų, jų kainų ir tik Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu
teikimo tvarka.
patvirtinta teikiamų paslaugų, jų kainų ir teikimo
tvarka.
3.2. Su parengtais ir 2021-12-27 patvirtintais įsakymais
Nr. 81-92 darbuotojai supažindinti per sistemą
„Kontora“.
4.
Kreiptis į Ukmergės rajono 4. Kainynas papildytas naujomis paslaugomis (naujos
savivaldybės tarybą dėl naujų ekskursijos, edukacijos). 2022-01-27 Ukmergės r.
paslaugų, jų kainų ir teikimo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-13 patvirtintos
tvarkos.
muziejaus 2022 m. teikiamos paslaugos, jų kainos ir
paslaugų teikimo tvarka.
Metų eigoje buhalterė teikė duomenis apie 2020 m. darbo užmokesčio ir kt.
priskaitymus; apie grynaisiais pinigais gautas pajamas pagal pajamų rūšis; apie nekilnojamojo turto
– žemės sklypų valdymą ir naudojimo įforminimą apskaitoje. 2021 m. darbo užmokesčio suvestinė
ir kt. Auditas tęsiasi ir 2022 metais.
1.4. Planai ir perspektyvos
2022-02-18 įsakymu Nr. V-29 patvirtintas Ukmergės kraštotyros muziejaus 2022 m.
veiklos planas, kuriame detaliai numatyti pagrindiniai darbai. Vienas esminių – tobulinti veiklą ir
teikti kokybiškas paslaugas lankytojams, rengiant parodas, renginius, vykdant edukacinius
užsiėmimus. Veiklos plane numatytos ne tik veiklos sritys, bet ir vertinimo kriterijų reikšmė,
įgyvendinimo terminai, atsakingi asmenys.
Ypatingas dėmesys skiriamas eksponatų apskaitai, apsaugai ir priežiūrai;
muziejininkystės veiklai: istoriniams kraštotyriniams tyrimams, straipsnių, pranešimų rengimui.
Projektams paraiškų rengimui, parodoms, virtualių produktų kūrimui, renginiams.
Patys imliausi žinioms ir kvalifikacijai išskiriami šie renginiai: 2022 m. liepos mėn.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metų paminėjimas. (Pranešimas renginio metu Didžiosios
kovos apygardos partizanų parke) 2022-08-06 Smetoninės; 2022-09-15 žydų Ukmergėje
Holokausto atminimas: žygis nuo buv. geto iki Pivonijos šilo; 2022-11-18 etnokultūrinis renginys

6
(muzikos instrumentų paroda, koncertas).
Užugirio muziejinis kompleksas
Priėmus sprendimą neteikti agentūrai (CPVA) paraiškos agentūrai finansavimui gauti,
2021 m. projektas (garažo tvarkybos, remonto darbai) buvo vykdomas savivaldybės lėšomis. Jei bus
skirtos lėšos, Prezidento Antano Smetonos dvaro teritorijoje bus tęsiami garažo tvarkybos darbai.
Koordinuojami rūmų tvarkybos darbai (balkonai, pamatų drenažas, geoterminio šildymo ir
rekuperacinės sistemų remontai).
Remiantis FIXUS MOBILE komandos rekomendacijomis bus atliekami pastovūs
Užugirio mokyklos muziejaus pastato priežiūros darbai. Bus rengiami projektai papildomoms
lėšoms pritraukti, remontuoti ir įrengti salę.
Ukmergės kraštotyros muziejus
Suremontuoti pagrindinius (centrinius) laiptus, rekuperacinę sistemą (šaldymo
įrenginį).
Veprių krašto muziejus
Tęsti kultūros istorijos salės, kitų patalpų pertvarkymo darbus. Inicijuoti pastato
rekonstrukcijos techninio projekto rengimą.
Komunikacija ir turizmo informacijos sklaida
Planuojama sukurti naujus turizmo produktus: atnaujintą žaidimo „Ukmergės dvarų
žiedas“ versiją, maršrutą „Gamtos paminklai Veprių krašte“ (QR kodai); autentiškus suvenyrus
(magnetukus, puodelius ir kt. su menininko D. Tijunėlio Ukmergės miesto architektūros vaizdais,
raktų pakabukus „Ukmergės balandis“, kt.) Siekiama Lietuvos rekordo (paviljono „Hobis“)
įveiklinimo. Parengta nauja ekskursija „Dviračiu po Ukmergės apylinkes“.
Planuojama parengti ir išleisti: naują Ukmergės turizmo gidą rusų kalba; žemėlapį
„Žydų bendruomenė Ukmergėje“; papildyti maršruto „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“ planą.
Sudaryti komunikacijos planą ir teikti informaciją turistams, miesto svečiams, viešinti
žinias apie Ukmergės krašto gamtos ir istorijos paveldo objektus, bendradarbiauti su verslo,
aptarnaujančio turistus, atstovais.
2. VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI
2.1. Muziejaus struktūra, darbuotojai, valdomas turtas
Organizacinė struktūra
2020-12-30 įsakymu Nr. V-84 patvirtinta nauja įstaigos organizacinė struktūra. 2021
m. Ukmergės kraštotyros muziejuje 31,5 pareigybių dirbo 35 darbuotojai, iš jų administracijos
darbuotojų – 3, muziejininkų – 6, kitų darbuotojų – 26. 2021-12-21 Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. 7-270 paskirtas papildomas vienas etatas. Visuomeniniais pagrindais
veikiančios ir patariamojo balso teisę turinčios institucijos: Muziejaus taryba ir Rinkinių komisija.
Muziejaus taryba atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Muziejaus politikos,
formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Rinkinių komisija sprendžia Muziejaus rinkinių kaupimo,
eksponatų vertinimo, restauravimo ir kitus su tiriamąja veikla susijusius klausimus. Muziejinės
veiklos funkcijas vykdo trys sudarytos grupės: Rinkinių apskaitos ir apsaugos, Muziejininkų,
Komunikacijos ir turizmo informacijos grupės. Bendrųjų veiklų funkcijas vykdo dvi grupės:
administracijos, ūkinės veiklos grupės ir skyrių darbuotojai. Muziejaus skyriai: Veprių krašto
muziejus, Siesikų dvaro pilies skyrius, Užugirio krašto muziejinis kompleksas (Prezidento A.
Smetonos dvaras, Mokykla – muziejus, Edukacijų centras). 2021 m. išvardintos grupės ir skyriai
parengė savo nuostatus, kuriuose apibrėžė tikslus, uždavinius ir veiklos kryptis.
2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių pagal
pareigybių grupes: vadovas – 2443,00 Eur; pavaduotojas - 1470,00 Eur; specialistas A lygio –
1007,00 Eur; specialistas B lygio – 991,00 Eur; kvalifikuotas darbuotojas C lygio – 780,00 Eur,
darbininkas D lygio – 642,00 Eur.
Kvalifikacijos kėlimas
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Kvalifikaciją kėlė 11 darbuotojų – dalyvavo mokymų programose, organizuojamose
Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, Lietuvos turizmo asociacijos ir kt. Dėl epideminės situacijos dauguma mokymų vyko per ZOOM platformą.
Patikėjimo teise valdomi pastatai
Muziejus patikėjimo teise valdo 25 pastatus: pagrindinė buveinė Kęstučio a. 9, buv.
rekonstruotame kino teatro „Draugystė“ pastate, kurio rūsyje ir pirmame aukšte įrengta ekspozicija,
antrame aukšte – parodų salė, o palėpėje darbo kabinetai.
Nuo 2019 m. administruojamas Tolerancijos centro kompleksas Vasario 16-osios g. 11
(buv. mokykla, amatų dirbtuvės, garažas, ūkiniai statiniai), jame vykdomos tęstinės projektinės
veiklos. Dalis pastato Gedimino g. 11, kuriame įrengti fondai. Gaisrinės bokšte, Kęstučio a. 3
įrengta apžvalgos aikštelė, kur miesto panoramą galima stebėti žiūronų pagalba. Veprių krašto
muziejaus pastatas Šventosios g. 8A, Veprių sen.; Siesikų dvaro XVI a. rūmai -istorinė pilis ir kiti
statiniai. Užugirio krašto kompleksas: A. Smetonos dvaro teritorijoje: tarpukario laikotarpio rūmai,
kumetynas, pirtis, garažas, parkas, sodai Dvaro g. 3, Užulėnis, Taujėnų sen.; 1935 m. statyta
mokykla – muziejus, edukacijų centras A. Smetonos g. 20 Užulėnis Taujėnų sen. Visus išvardintus
pastatus muziejus prižiūri, juose vykdoma muziejinė, edukacinė veikla.
Nuomojamas pastatas „Mūsų krautuvėlė“, kuriame teikiama informacija turistams ir
miesto svečiams ir parduodami suvenyrai.
Iš 25 patikėjimo teise valdomų pastatų 13 turi nekilnojamųjų vertybių statusą ir yra
reikšmingi nacionaliniu (Užugirio pradžios mokykla, Siesikų pilis ir kt. pastatai dvarvietėje),
regioniniu (priešgaisrinis stebėjimo (ugniagesių) bokštas, Užugirio A. Smetonos dvaro pastatai) ir
vietiniu (buv. kino teatro „Draugystė: - dab. muziejus, buv. mokykla Vasario 16-osios g.) lygmeniu.
2021 m. Ilgalaikis materialus turtas
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Pastatai
Infrastruktūros ir kt. statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės (eksponatai)
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Kitos kultūros vertybės (memorialas ir paminklas
Užulėnyje)
Kultūros paveldo statiniai
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Biologinis turtas

Įsigijimo vertė
(Eur)
60200,03
390770,71
873041,44
73329,98
18638,05
209071,51
594012,41
56892,69
108130,49

Likutinė vertė
(Eur)
6827,12
356692,92
387085,43
21415,04
2893,16
209071,51
95758,16
4843,29
108130,49

3262326,25

3262326,25

78801,98

78801,98

Viso:
5725215,54
4533845,35
1 lentelė. Ukmergės kraštotyros muziejaus ilgalaikio materialaus turto duomenys.
2.2. Tikslų įgyvendinimas, pagrindiniai pasiekimai
Muziejaus misija (koks mūsų vaidmuo?) – kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti Ukmergės krašto kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldo vertybes ir padaryti jas visuotinai prieinamomis. Rinkti, kaupti ir teikti informaciją apie turizmo paslaugas, produktus bei lankytinas Ukmergės r. vietoves ir objektus, skleisti turizmo informaciją taip skatinant vietinio ir atvykstamojo
turizmo plėtrą.
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Muziejaus vizija (kokie mes siekiame būti): modernūs; atsakingi; kompetentingi;
naudingi; kūrybingi; inovatyvūs. (detalus aprašymas žr. priedas Nr. 1)
Vertybės (kas mums svarbu?): atsakomybė; atvirumas, kompetencija; kūrybiškumas;
pagarba. (detalus aprašymas žr. priedas Nr. 1)
Muziejaus funkcijos
Muziejus, vykdydamas funkcijas, įsigyja, kaupia ir saugo krašto archeologiją, istoriją
ir etninę kultūrą reprezentuojančius rinkinius, užtikrindamas saugojimui tinkamas sąlygas ir
vykdydamas eksponatų apskaitą ir apsaugą.
Siekiant užtikrinti tinkamą eksponatų išsaugojimą ypač svarbus jų konservavimo bei
restauravimo darbas. Tuo tikslu rengiami ir įgyvendinami konservavimo ir restauravimo projektai.
2021 m. gautas LR Kultūros tarybos dalinis finansavimas ir restauruota 15 eksponatų (projektas
„Konstancijos Petrikaitės–Tulienės lėlių kolekcijos tyrimai ir restauravimas“).
Eksponatų apskaitos darbai užima reikšmingą darbuotojų darbo laiko dalį. Muziejus
dalyvauja vieningoje muziejinių eksponatų skaitmeninimo sistemoje LIMIS. Viso suskaitmeninti
4049 eksponatai.
Siekiant populiarinti muziejuje sukauptą istorinį kultūros paveldą rengiamos rinkinius
populiarinančios laikinos parodos.
Su muziejine veikla susijusi informacija viešinama elektroninėje erdvėje ir
socialiniuose tinkluose. Muziejininkai renka medžiagą valstybiniuose archyvuose ir jos pagrindu
rengia straipsnius, pranešimus, juos publikuoja spaudoje (virš 10 straipsnių ir informacinių žinučių).
Turizmo veiklos funkcijos
Nuo 2019 m. spalio mėn. muziejus vykdo turizmo veiklos funkcijas. Pagrindinis
Ukmergės kraštotyros muziejaus turizmo informacijos centro veiklos tikslas – stiprinti Ukmergės
rajono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo, kultūros, švietimo ir kt. veiklas
/renginius; rinkti, kaupti ir teikti mokamas ir nemokamas turizmo ir muziejines paslaugas turistams,
skleisti informaciją apie Ukmergės rajoną regione, šalyje ir užsienyje, populiarinti Ukmergės kraštą,
kurti svetingą ir patrauklų jo įvaizdį.
Renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie Ukmergės rajone teikiamas
turizmo ir muziejines paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, skatinant vietinį ir atvykstamąjį
turizmą; Reprezentuoja rajono turizmo išteklius, edukacinius užsiėmimus, laisvalaikio ir pramogų
galimybes, renginius, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas tinklapiuose, socialinio tinklo
Facebook paskyrose Palaiko bendradarbiavimo ryšius su seniūnijomis, įvairiomis turizmo, kultūros,
pramogų paslaugas teikiančiomis institucijomis ir verslininkais.
Tolerancijos centro funkcijos
Tolerancijos centro pagrindinis tikslas: didinti bendruomenės užimtumą įveiklinant
patalpas. Jame buriasi miesto bendruomenė, vyksta kultūriniai, edukaciniai renginiai vaikams bei
suaugusiems, mokymai, konferencijos, bendruomenių susitikimai, šventės, parodos, kursai,
pristatomas abiejų tautų (lietuvių ir žydų) paveldas. Vykdomi projektai.
2.3. Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis
Eksponatai
Per ataskaitinius metus įsigyta ir suinventorinta – 338, suskaitmeninta – 639,
pervertintų tikrąja verte – 7177, išaiškinta būtinybė konservuoti ar restauruoti – 1120 eksponatų.
Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų eksponatų skaičius 2021 m. – 46596 vnt.
Ekspozicijos
Papildyta ekspozicija muziejuje Kęstučio a. 9. 3P salės centre sukurta nuolatinės
ekspozicijos dalis: įrengtos papildomos konstrukcijos (stendai, vitrinos) su istorine (nuo 1939 m. iki
1960 m). medžiaga ir eksponatais. Veprių krašto muziejuje suremontuota kultūros istorijos salė,
įsigyta dalis ekspozicinių baldų ir joje naujai įrengta ekspozicija.
Parodos
2021 m. buvo surengta 19 laikinųjų parodų ir 6 virtualios parodos istorijos ir meno
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temomis. Reikšmingiausios: 2021-01-01 iš fotografijos albumo „Užugirio kiemas sovietmečiu“;
2021-06-15 „Tragiški 1941-ųjų metų įvykiai Ukmergėje“; 2021-06-18 „Ukmergės krašto
archeologijos paveldas: nuo meteorito iki šukės“; 2021-10-05 „Geležinė uždanga“ (LietuvaLenkija, 1920-1939 m.); 2021-09-07 paroda „M. Levis ir S. Bajer tarpukario Lietuvos fotografijų
palikimas“. 2021-10-19 Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Žmonės, kuriantys Lietuvą“; 202112-03 Dviejų kartų paroda: „A. Klimto kūryba skiautinyje. Architektūra batikoje ir akvarelėje“.
Siesikų pilyje visus metus veikė Vaidoto Žuko darbų paroda. Veprių seniūnijos patalpose buvo
eksponuojama kalendorių kolekcijos paroda „Metų skaitlius“ (iš Veprių krašto muziejaus fondų).
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejuje siūlomos 28 edukacinių užsiėmimų temos, 3 iš jų sukurtos naujos
edukacijos: „Atrask ir pažink savo kraštą per archeologiją“ (gautas Kultūros paso patvirtinimas),
„Nuo skrybėlaitės iki džinsų: XX amžiaus mada“, „Įamžinta istorinė patirtis signatarų alėjoje“
(gautas Kultūros paso patvirtinimas).
Atnaujintos 2 edukacijos „Lietuvos valstybė. Valstybingumo ženklai ir simboliai“ bei
„Šventų Kalėdų belaukiant“ edukacijos. Per metus muziejuje ir skyriuose įvyko 128 edukaciniai
užsiėmimai, kuriose apsilankė 2572 dalyviai.
Parengtos 4 virtualios edukacijos komunikacijos priemonių istorijos ir kultūros
istorijos temomis mokiniams ir patalpinta muziejaus tinklapyje ir socialiniuose tinkluose:
1 diagramoje nurodytas 2019–2021 metų pravestų edukacinių užsiėmimų skaičius.

Edukacijos
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140

132
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100
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2020 metai

2021 metai

1 diagrama. 2019 – 2021 metų edukacinių užsiėmimų duomenys.
Pravesta 325 ekskursijos po muziejų ekspozicijas, Ukmergės miestą ir dvarų žiedą,
apsilankė 7316 lankytojų.
2 diagramoje pateikti duomenys apie 2020–2021 metų išaugusį ekskursijų skaičių.
Tam įtakos turėjo muziejaus darbuotojų kvalifikacija, baigtas karantino rėžimas nuo liepos mėn.,
vietinio turizmo skatinimas.
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2 diagrama. 2020–2021 metų ekskursijų duomenys.
Renginiai
2021 m. muziejuje ir skyriuose buvo surengta 18 renginių. Vieni įsimintiniausių
renginių: 2021-09-23 Lietuvos muziejų kelio renginys tema „Kultūriniai kraštovaizdžiai: parkų ir
sodų menas“ „Įamžinta istorinė praeitis Užugirio parke“; 2021-09-28 mokslinė konferencija skirta
Jono Karolio Chodkevičiaus atminimui; 2021-10-09 parodos „Geležinė uždanga“ atidarymas,
dalyvaujant Kaišiadorių muziejaus atstovams; 2021-11-29 Chanuka su Ukmergės rajono žydų
bendruomene.
Straipsniai spaudoje, pranešimai
Buvo parašyti ir išspausdinti muziejininkų straipsniai: laikraštyje „Gimtoji žemė“ „Atmintinos Ukmergės miesto istorijos datos“; „ Lietuvos pasienio policijos Ukmergės baras“;
„Kraštotyros muziejuje – dviejų kartų paroda“. Laikraštyje „Ukmergės žinios“ – „Darbas Lietuvos
archyvuose: įdomiausių dokumentų paieškos“, „Muziejus ir archyvai“. 2021-10-09 parodos
„Geležinė uždanga“ atidaryme buvo pateiktas pranešimas „ Lietuvos pasienio policijos Ukmergės
baras“.
2 lentelėje pateikti pagrindiniai veiklos duomenys, kurie rodo įvykusius veiklos
pokyčius, kai karantino laikotarpis buvo trumpesnis, sulaukta daugiau turistų, edukacinių
užsiėmimų dalyvių.
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Rodikliai
2020 m.

2021 m.

1.

Eksponatų skaičius

46258

46596

2.

Eksponatų įsigijimas ir inventorinimas

408

338

3.

Eksponatų skaitmeninimas

772

639

4.

Eksponatų pervertinimas tikrąja verte

5159

7177

5.

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius

89

128

6.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

1959

2572

7.

Ekskursijų skaičius

179

325

8.

Organizuotų lankytojų skaičius

4083

7316

9.

Parodų skaičius

19

19

10.

Virtualios parodos

22

6

11.

Lankytojų skaičius

18588

21578
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2 lentelė. 2021 m. muziejaus veiklos duomenys.
Ukmergės kraštotyros muziejaus turizmo informacijos centro pasiekti rezultatai
Rinkta, kaupta ir nemokamai teikta informacija apie Ukmergės rajone teikiamas
turizmo ir muziejines paslaugas, lankomus objektus ir vietoves, apgyvendinimo, maitinimo, kaimo
turizmo sodybų bei kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas, renginius, pramogas mieste ir
rajone. Pagrindinės veiklos kryptys:
1. Informacinių leidinių rengimas ir leidyba
2. Ukmergės rajono pristatymas tarptautinėse turizmo parodose, konferencijose, kontaktų mugėse, miesto šventėse.
3. Turizmo renginių organizavimas ir dalyvavimas.
4. Naujų turizmo produktų kūrimas
5. Rajono turizmo išteklių reprezentavimas internetiniuose puslapiuose, soc. erdvėse,
turizmo portaluose.
6. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
2021 m. sukurta vieninga Ukmergės turizmo informacijos leidinių koncepcija ir
išleista Ukmergės turizmo gidas lietuvių ir anglų kalba, žemėlapiai: apie senamiestį, kalbančias
skulptūras, balandžių skulptūras; informaciniai leidiniai apie dvarų žiedą, Veprius, ir skirtukai „TOP
10“. Ukmergės rajonas pristatytas turizmo parodoje „Sostinės dienos“ Vilniuje, Ukmergės miesto
šventėje, kontaktų mugėje Panevėžyje ir kitose viešinimo akcijose. Sukurti nauji produktai: žaidimo
„Dvarų žiedas Ukmergėje“ koncepcijos sukūrimas; Autentiški suvenyrai: pliušinis žaislas
„Ukmergės balandis“, pliušinis žaislas „Šuo Keksas“, saldainių rinkiniai su Ukmergės rajono
dvarų, įtrauktų į maršrutą "Ukmergės dvarų žiedas", vaizdais. Ukmergės miestas ir rajonas
buvo pristatytas turizmo parodose „Sostinės dienos“ Vilniuje, kontaktų mugėje Panevėžyje.
2021 m. atliktas Ukmergės kraštotyros muziejaus lankytojų pasitenkinimo muziejaus
teikiamomis paslaugomis tyrimas. Išanalizavus lankytojų atsakymus, suformuotos rekomendacijos
tolimesnei muziejaus paslaugų plėtrai ir paslaugų gerinimui. (Detaliai, išsamiai ir iliustratyviai apie
turizmo informacijos centro veiklą žr. priede Nr. 2).
Lankytojai
2021 m. muziejų bei jo skyrius aplankė 21578 lankytojų.

Lankytojai
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3 diagramoje pateikiami lankytojų palyginimo duomenys 2019 – 2021 metais.
Skaičiai byloja, kad grįžtama į priešpandeminį lygį ir yra galimybės jiems augti (jei
nesusiklostys nepalankios aplinkybės). 2021 m. daugiausiai lankytojų sulaukė Siesikų dvaro pilis ir
Užugirio krašto muziejinis kompleksas (Prezidento Antano Smetonos dvaras ir mokykla –
muziejus). Veprių krašto muziejuje metų bėgyje sirgo darbuotoja, o rudenį išardyta ekspozicija ir
pradėtas edukacijų salės remontas.
4 diagramoje pateikti apsilankymo skyriuose duomenys.
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Siesi
kų pilis;
6664;
32 %

Vepri
ų
krašto
muziejus;
270;
1%

Ukmergės
kraštotyros
muziejus;
4157;
20 %

Lankytojai

Ukmergės kraštotyros
muziejus
A. Smetonos dvaras

Mokykla/
edukacijų
centras
;
3550;

Mokykla/edukacijų centras

A.
Smetonos
dvaras;
6157;

Siesikų pilis
Veprių krašto muziejus

6157
00 %

3550
00 %

2021 m. buvo sukurta bendra internetinė programa. Vykdoma visuose skyriuose
nuosekli lankytojų apskaita. Ataskaitos pateikiamos kas mėnesį. Tai leido tiksliau įvertinti statistiką
ir apibudinti lankytojus.
3 lentelėje pateikti skaičiai rodo, kad pagrindinis muziejaus lankytojas yra suaugęs,
dirbantis asmuo. Antroje vietoje būtų senjorų ir moksleivių tikslinės grupės. Tačiau palyginti
nedidelis studentų skaičius.
Tikslinės
grupės
Suaugusieji
Senjorai
Studentai
Moksleiviai
Ikimokyklinia
i
Neįgalieji
Kt. nemokami
Viso:

Muzieju
s
Kęstučio
a. 9
2333
535
32
836

Prezident
o A.
Smetonos
dvaras
3241
1154
184
883

Mokykla /
edukacijų
centras

Siesik
ų pilis

Mūsų
krautuvėl
ė

Viso:

3866
1584
201
479

Veprių
krašto
muzieju
s
191
9
0
51

1862
462
84
585

617
36
26
58

12110
3780
527
2892

302

309

153

377

4

43

1188

61
58
4157

161
225
6157

62
342
3550

44
113
6664

0
15
270

0
0
780

328
753
2157
8

3 lentelė. Tikslinės grupės muziejaus skyriuose.
2.4. Vidaus ir išorės problemos
Vidaus problemos
Pagrindinė vidaus problema - ženkliai išaugę komunaliniai mokesčiai, ypač elektros ir
šildymo, o taip pat ir kitos paslaugų kainos. Nelieka lėšų kitai muziejaus veiklai, kuri išsamiai
aprašyta 1.4. skyriuje „Planai ir perspektyvos“. Tai renginių organizavimas, laikinų parodų
rengimas, Veprių krašto muziejaus ekspozicijos pertvarkymas, pastatų priežiūra ir kiti
infrastruktūros gerinimo darbai.
Išorės problemos
Išaugę komunaliniai mokesčiai ir paslaugų kainos formuojasi išorėje, nepriklausomi
nuo mūsų veiksmų. Atsiradę Force majeure aplinkybės įtakoja veiklą (pandemija, karo grėsmė).
Pastebima tendencija, kad vis daugiau lankytojų muziejuje lankosi paskutinį,
nemokamą mėnesio sekmadienį, ypač tai fiksuota muziejuje Kęstučio a. 9 ir Siesikų pilyje. 2020 m.
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ataskaitoje buvo pateikta negauta 1506,00 Eur suma. 2021 m. apskaičiuota – 5472,00 Eur negauta
suma, t.y. išaugo 363 proc. Fiksuojami ne tik pavieniai lankytojai miesto muziejuje, bet specialiai
organizuojamos grupės iš kitų miestų į Siesikų pilį. 4 lentelėje pateikta lankymosi muziejuose
nemokamais sekmadieniais suvestinė.
Eil.
Muziejaus skyrius
Lankytojų skaičius
Viso:
Viso
Pokytis
nr.
pavieniai organizuoti
2021
2020 m.
m.
1.
A.Smetonos dvaras
473
85
558
506
+110%
2.
Užugirio mokykla 113
47
160
187
-85%
muziejus
3.
Siesikų dvaro pilis
500
236
736
50
+1472%
4.
Veprių krašto muziejus
31
0
31
35
-88%
5.
Ukmergės kraštotyros
195
57
252
35
+720%
muziejus
1312
425
1737
813
+214%
4 lentelė. Lankymosi nemokamais sekmadieniais suvestinė.
3. FINANSINĖ VEIKLA
3.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
2021 m. Ukmergės r. savivaldybės biudžeto lėšos (iš viso)
Iš jų darbo užmokesčiui
Soc. draudimui
Paslaugoms ir kt. išlaidoms
Turtui*

503476,73 Eur
345000,00 Eur
5125,86 Eur
85715,83 Eur
67635,04 Eur

*Turtą sudaro A. Smetonos dvaro garažo remontas, nupirkta lengvoji mašina, stebėjimo kamerų įrengimas
dvare, ekspoziciniai baldai Veprių krašto muziejaus kultūros istorijos patalpoje ir kt.

3.2. Projektų lėšos
2021 m. buvo gauta 104374,72 Eur iš kitų šaltinių (agentūros, VB, SB) projektams
vykdyti. 5 lentelėje nurodyti vykdyti projektai, finansavimo šaltiniai ir lėšos.
Eil
.
nr.
1.
2.

3.
4.

Projekto pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prezidento Antano Smetonos
dvare garažo stogo kapitalinis
remontas
Muziejaus
ekspozicijos
sukūrimo ir įrengimo pritaikant
šiuolaikines
informacines
technologijas baigimas
Virtuali kelionė po Antano
Smetonos gimtinę

Ukmergės
rajono 40000,00
savivaldybės biudžetas

40000,00

Lietuvos
Respublikos 45198,70
ekonomikos ir inovacijų
ministerija

45198,70

Ukmergės miesto
sociokultūrinių
organizavimas

Kultūros rėmimo fondas
Savivaldybės biudžetas
Muziejaus pajamų įmokos
gyventojų Europos socialinio fondo
veiklų agentūra (ESFA)
Valstybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas

Suma
(Eur)

2700,00
270,00
837,00
9994,71
881,89
444,71

Įvykdymas
2021 m.

3807,00
2130,71
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5.

Verslumo
ir
savarankiškų
veiklų skatinimas – gerinant
vietines įsidarbinimo galimybes

6.

Muziejaus pajamų įmokos
Europos socialinio fondo
agentūra (ESFA)
Valstybės biudžetas
Savivaldybės biudžetas
Muziejaus pajamų įmokos
Lietuvos kultūros taryba
Savivaldybės biudžetas

Konstancijos
Petrikaitės–
Tulienės
lėlių
kolekcijos
tyrimai ir restauravimas“.
Užulėnio
stogastulpio Savivaldybės biudžetas
konservavimas ir parengimas Muziejaus pajamų įmokos.
eksponavimui.

7.

444,72
12327,72
1087,75
543,88
543,88
7000,00
700,00
520,00
480,00

5018,36

7700,00
520,00
104374,77

5 lentelė. 2021 m. vykdytų projektų duomenys.
3.3. Paramos lėšos
2021 m. muziejus paremtas 66,62 Eur (1,2 proc. GPM).
3.4. Pajamos už mokamas paslaugas
Per 2021 m. gauta 76030,68 Eur pajamų už suteiktas paslaugas: ekskursijų, edukacijų
vedimą, ekspozicijų lankymą ir kt. Šios lėšos skirtos įstaigos išlaikymui, kanceliarinėms prekėms,
įrangai, komunaliniams mokesčiams ir kt.
6 lentelėje pateikti skyrių pajamų už paslaugas duomenys.
Eil Nr.

Skyrius
Grynais
1440,34

1.

Turizmo informacijos centras
„Mūsų krautuvėlė“
2.
Muziejus Kęstučio a. 9
4839,43
3.
Siesikų dvaro pilis
11668,00
4.
Užugirio mokykla-muziejus
9170,00
5.
Prezidento A. Smetonos
5840,00
dvaras
6.
Veprių krašto muziejus
532,00
7.
Tolerancijos centras
0,00
8.
Muziejaus Kęstučio a. 9 gido
0,00
paslaugos
9.
Dvaro pirtis
930,00
10.
Skyriai viso: 34419,77
11.
Kitos pajamos
0,00
12.
Pajamų įmokų iš viso:
34419,77
6 lentelė. Muziejaus skyrių gautų pajamų suvestinė.

Iš viso EUR
Kortelėmis Pavedimu
470,39
61,50

Iš viso:
1972,23

1563,63
6024,75
878,00
1014,00

0,00
5896,12
7350,00
5670,00

6403,06
23588,87
17398,00
12524,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3595,00
3344,00

532,00
3595,00
3344,00

0,00
9950,77
0,00
9950,77

390,00
26306,62
5353,52
31660,14

1320,00
70677,16
5353,52
76030,68

3.5. Pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų pokytis per 2020–2021 metus:
Pajamos
Muziejus

2020 m.

2021 m.

Pokytis Eur +/- Pokytis proc. +/-
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Edukacinė veikla, paskaitos

5064,00

11435,00

+6371,00

+125,8 %

Salės, konferencijų įrangos nuoma

4062,00

6430,00

+2368,00

+58,3 %

23859,00

51716,00

+27857,00

+116,8 %

Smetoninių renginys

5346,00

1170,00

-4176,00

-78,1 %

Kulinarinis paveldas

4732,00

5280,00

+548,00

+11,6 %

43063,00

76031,00

+32968,00

+76,6 %

Gido paslaugos, lankytojai

Iš viso:
Išlaidos
Muziejus
Darbo užmokestis 1 darbuotojui

2020 m.

2021 m.

Pokytis Eur +/- Pokytis proc. +/-

830,00

915,00

+85,00

+10,2 %

Transporto išlaikymas

4103,00

2518,00

-1585,00

-38,6 %

Kvalifikacija, komandiruotės

1129,00

605,00

-524,00

-46,4 %

Komunalinės paslaugos 1 mėn.

2586,00

6099,00

+3513,00

+135,8 %

Ūkinis inventorius

7410,00

14432,00

+7022,00

+94,8 %

Paslaugos

59973,00

97605,00

+37632,00

+62,7 %

Ilgalaikis turtas

13312,00

59634,00

+46322,00

+348,0 %

Direktorė

Violeta Reipaitė

16
Priedas Nr. 1
Muziejaus misija (koks mūsų vaidmuo?) – kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti Ukmergės krašto
kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldo vertybes ir padaryti jas visuotinai prieinamomis. Rinkti, kaupti ir teikti informaciją apie turizmo paslaugas, produktus bei lankytinas Ukmergės r. vietoves ir objektus, skleisti turizmo informaciją taip skatinant vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą.
Muziejaus vizija (kokie mes siekiame būti):
MODERNŪS: sukurti modernią, kūrybišką, gyvą, atvirą, artimą kultūros, istorijos, gamtos ir technikos sukaupto paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvę, suteikiančią visuomenei galimybę pažinti
nacionalinį tapatumą aktualizuojant istorinę atmintį;
ATSAKINGI: siekti muziejaus fondų eksponatų efektyvesnio kaupimo, apskaitos ir saugojimo, bei
leisti lankytojams susipažinti su turimais fondų eksponatais;
KOMPETENTINGI: kurti istorinę savimonę formuojančias, bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas, pristatymus, informacinius ir kartografinius leidinius, turizmo paslaugas ir produktus, juos naujinti taip išlaikant konkurencingumą rinkoje;
NAUDINGI: suprantamai, patraukliai, pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones pristatyti
sukauptas krašto paveldo vertybes visuomenei taip formuojant žmogaus istorinę, kultūrinę ir socialinę patirtį;
KŪRYBINGI: stiprinti bei kurti naują edukacinę veiklą, ekskursijas, turistines paslaugas ir produktus pagrįstus aktyviais įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais, savišvieta, kurie
atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius;
INOVATYVŪS: didinti muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumą,
kokybę ir konkurencingumą rinkoje naujinat ir tobulinant turimas komunikacijos priemones, bei
kurti naujus, lanksčius, įvairius produktus: straipsniai, leidiniai, knygos, virtualios parodos, pristatymai, konferencijos, renginiai, turizmo paslaugos ir produktai.
Vertybės (kas mums svarbu?):
ATSAKOMYBĖ – už Ukmergės krašto tapatumą ir istorinę atmintį, saugomą kultūros, istorijos,
gamtos ir technikos paveldą, už istorinės, kultūrinės, socialinės žinijos pagrįstumą ir objektyvumą,
perteikiamą komunikacijos priemonėmis.
ATVIRUMAS – gebėjimas išgirsti, suprasti ir atliepti savo veikloje visuomenės pokyčius, lūkesčius
ir poreikius, atvirumas inovatyviems darbo metodams, šiuolaikinėms technologijoms ir raiškos būdams, siekis sudaryti vienodas galimybes visiems visuomenės atstovams dalyvauti muziejaus veikloje.
KOMPETENCIJA – muziejuje ir turizmo srityje dirbančių žmonių intelektas, motyvacija, kūrybiškumas, imlumas naujovėms ir iniciatyvumas.
KŪRYBIŠKUMAS – aktyvaus pažinimo būdų naudojimas, asmeninio požiūrio per istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį formavimas, originalių ir novatoriškų idėjų komponavimas.
PAGARBA – abipuse pagarba ir profesionalumu grindžiamas specialistų ir lankytojų bei suinteresuotųjų grupių tarpusavio bendravimas, kuriant palankų muziejaus ir jo skyrių įvaizdį visuomenėje bei siekiant, kad kiekvienas apsilankęs žmogus jame patirtų atradimo ir pažinimo džiaugsmą,
jaustųsi laukiamas ir svarbus.
Šaltinis: https://ukmergesmuziejus.lt

Priedas Nr. 2
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UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS
TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS KRYPTYS IR PASIEKTI
REZULTATAI 2021 METAIS
1.
Informacinių leidinių rengimas ir leidyba.
Rengti, leisti ir platinti informaciniai leidiniai apie turizmo ir muziejaus paslaugas,
objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus. Sukurta vieninga visų Ukmergės turizmo
informacijos leidinių koncepcija. Siekiant sukurti leidinį, kuriame būtų talpinama visa reikalinga
informacija atvykusiam turistui apie turizmo išteklius Ukmergėje, išleistas Ukmergės turizmo gidas
2021 lietuvių kalba (2000 vnt.) ir anglų kalba (1000 vnt.). Leidiniui sukurtas naujas dizainas:
maketavimo, dizaino ir spaudos darbus atliko Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė
„KOPA“, leidinyje panaudotos projekto „Virtualus turas „Miestas delne“ metu ukmergiškio
Dainiaus Tijūnėlio išlietos akvarelės.
Tikslinei grupei, kuri domisi konkrečiais maršrutais, objektais – išleisti smulkesnės
apimties leidiniai: žemėlapis „Aš - Ukmergės senamiestis“ (1000 vnt.); informacinis leidinys
„Ukmergės dvarų žiedas“ (1000 vnt.); žaidimo kortelė „Ukmergės dvarų žiedas“ (2000 vnt.),
skulptūrų maršruto „Miestas kalba tau“ žemėlapis (1000 vnt.); maršrutas „Dainuojantys Ukmergės
Balandžiai“ (500 vnt.); informacinis leidinys „Vepriai – kultūros ir gamtos lobių lopšys“ (parengtas
maketas); skirtukas „TOP 10 – Ukmergės mieste“ (500 vnt.); skirtukas „TOP 10– Ukmergės rajone“
(500 vnt.). (1 pav. Ukmergės turizmo
informacijos centro išleisti leidiniai 2021
metais).

1

pav. Ukmergės turizmo informacijos centro
išleisti leidiniai 2021 metais.

2.
Ukmergės rajono pristatymas tarptautinėse turizmo parodose, konferencijose, kontaktų mugėse, miesto šventėse.
Skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą, pagal organizatorių pasiūlytas koncepcijas
pristatytas Ukmergės rajonas turizmo parodose, konferencijose, miesto šventėse. 2021 vasario mėn.
Siesikų pilies atstovavimas Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos ataskaitiniame
susitikime MS Teams platformoje - anglų kalba parengtas ir skaitytas pranešimas, parengta
prezentacija apie Siesikų pilį, to pasėkoje - parengtas ir spaudoje publikuotas straipsnis apie Siesikų
pilies tapsmą Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos bei Lietuvos pilių ir dvarų
asociacijos nare.
2021 balandžio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) kolektyvui Zoom
platformoje pristatyta Ukmergė: ką pamatyti atvykus į Ukmergės kraštą, ką įdomaus čia nuveikti,
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kur pavalgyti, kur apsistoti. Virtualiame susitikime dalyvavo 200 VMI darbuotojų.
2021 birželio 18 d. „Europos Archeologijos dienos Ukmergėje“ - parodos „Ukmergės
krašto archeologijos paveldas: nuo meteorito iki šukės“ atidarymas, molio keramikos užsiėmimų
organizavimas ir filmo peržiūra.
2021 liepos 10 d. „Ukmergės miesto šventė“, kurios metu organizuota viktorina
turizmo informacijos centre „Mūsų krautuvėlė“.
2021 rugsėjo 3-5 d. „Sostinės dienos“ Vilniuje. Turizmo informacijos vadybininkai
Ukmergės kraštą pristatinėjo dvi dienas. Išdalyta 700 vnt. skirtingų Ukmergės kraštą
reprezentuojančių informacinio pobūdžio leidinių.
2021 rugsėjo 11 d. „Lietuvos bitininkų sąjungos visuotinis susirinkimas“ Užugirio
muziejiniame komplekse, kurio metu pristatyti Ukmergės turizmo ištekliai, išdalyta per 100 vnt.
skirtingų Ukmergės kraštą reprezentuojančių informacinio pobūdžio leidinių.
2021 spalio 27 d. Kontaktų mugė Panevėžyje. Ukmergės kraštą reprezentuojančių
informacinio pobūdžio leidinių paketai išdalyti tikslinei auditorijai. (2 pav. Akimirkos iš
dalyvavimo turizmo parodose, konferencijose, kontaktų mugėse, miesto šventėse.).

2

pav.
Akimirkos iš dalyvavimo turizmo parodose, kontaktų
mugėse, miesto šventėse.
3. Turizmo renginių organizavimas ir dalyvavimas.
Planuoti ir organizuoti turizmo renginiai ir jų pristatymas visuomenei:
2021 gegužės 17 d. Turizmo sezono atidarymo proga organizuota palaikymo akcija
„LithuaniaGoesYellow“,
kurios
metu
Ukmergės
gyventojams
pasiūlyta
dalyvauti
konkurse/loterijoje, vyko nemokama ekskursija miestiečiams ir miesto svečiams.
2021 rugpjūčio 7 d. unikalaus pirmojo Lietuvos Prezidento Antano Smetonos
gimtadienio minėjimo renginio „Smetoninės 2021“ techninės ir pramoginės dalies organizavimo
darbai.
2021 nuo rugsėjo 7 d. paroda „M.LEVIS ir S. BAJER tarpukario Lietuvos fotografijų
palikimas“ Ukmergės Tolerancijos centre.
2021 rugsėjo 23 d. muziejų kelio “Kultūriniai kraštovaizdžiai: Parkų ir sodų menas“
renginys „Įamžinta istorinė atmintis Užugirio parke“: renginio koordinavimas, paruošimas,
bendravimas su prof. L. Mažylio komanda.
2021 rugsėjo 25 d. „Pasaulinė turizmo diena“. Organizuotos turizmo lobių paieškos
Ukmergės mieste, nemokamos ekskursijos po Ukmergės senamiestį.
2021 m. lapkričio 29 d. Chanuka Ukmergės kraštotyros muziejuje. Bendradarbiaujant
kartu su Ukmergės rajono žydų bendruomene organizuota bendra šventė, kurios metu koncertavo
„Rakija Klezmer Orkestar“, kvietė Ukmergės gyventojus ir svečius išgirsti kartais smagias, kartais
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ilgesingas žydų tradicinės muzikos melodijas.
2021 m. gruodžio 8 d. „Ukmergės dvarų žiedo“ ataskaitinis narių susitikimas
Ukmergės kraštotyros muziejuje. Po visą vasarą vykusio žaidimo „Surink Ukmergės dvarų žiedą“ –
tai pirmasis organizuotas susitikimas, kurio metu dalyvavo Užugirio (Smetonos),
Vaitkuškio, Taujėnų, Sližių, Leonpolio, Šventupės dvarų bei Siesikų pilies savininkai ir atstovai. (3
pav. Akimirkos iš Ukmergės turizmo vadybininkų organizuotų renginių).

3 pav.
Akimirkos iš Ukmergės turizmo vadybininkų
organizuotų renginių.
4. Naujų turizmo produktų kūrimas. 2021 metais sukurti nauji turizmo produktai:
Žaidimo „Dvarų žiedas Ukmergėje“ koncepcijos sukūrimas: komunikacija su 8 dvarais, žaidimo
kortelės ir kitų priemonių žaidimo įveiklinimui organizavimo darbai, viešinimas soc. erdvėse ir
vietinėje spaudoje. (4 pav. Žaidimas „Dvarų žiedas“).

4 pav. Žaidimas „Dvarų žiedas“.
Autentiškų suvenyrų paieškos, užsakymas ir prekyba: pliušinis žaislas „Ukmergės
balandis" (20 vnt.), pliušinis žaislas „Šuo Keksas" (30 vnt.), saldainių rinkiniai su Ukmergės rajono
dvarų, įtrauktų į maršrutą „Ukmergės dvarų žiedas", vaizdais (45 vnt.), „Antano Smetonos“
puodeliai su lėkštutėmis (50 vnt.). (5 pav. Ukmergės turizmo vadybininkų sukurti suvenyrai).
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5 pav. Ukmergės turizmo vadybininkų sukurti suvenyrai.

Sukurtos 5 naujos ekskursijos: ekskursija „Ukmergės Dvarų žiedas“ lietuvių kalba
(ekskursijos pradėtos vesti 2021 metų liepos mėnesį, pravestos 9 vienos dienos ir 1 dviejų dienų
ekskursija); ekskursija „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“ lietuvių kalba (pravestos 4
ekskursijos); apžvalginė ekskursija po Ukmergę anglų ir rusų kalbomis (pravesta 61 ekskursija);
ekskursija iš anksto nustatytu grafiku – kiekvieną šeštadienį 15:00 val. Ekskursija su gidu po
Ukmergę (pravestos
6
APŽVALGINĖ EKSKURSIJA PO
UKMERGĖS MIESTĄ
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ekskursijos); ekskursija po Ukmergės
kraštotyros muziejų lietuvių kalba (pravesta 15 ekskursijų).
(6 pav. pravestų ekskursijų statistika). 6 pav. pravestų ekskursijų statistika.
5. Rajono turizmo išteklių reprezentavimas internetiniuose puslapiuose, soc. erdvėse, turizmo portaluose.
Sukūrus Ukmergės kraštotyros muziejaus turizmo komunikacijos poreikių analizę ir
parengus komunikacijos viešojoje erdvėje planą, 2021 m. nuosekliai reprezentuoti rajono turizmo
ištekliai (architektūros ir urbanistikos paminklai, istorinės atminties vietos, gamtos paminklai ir
vertybės, religinės paskirties objektai), edukaciniai užsiėmimai, laisvalaikio ir pramogų galimybės,
renginiai, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos tinklapiuose www.ukmergesmuziejus.lt ir
www.ukmergeinfo.lt, socialinio tinklo Facebook paskyrose „Ukmergės kraštotyros muziejus“ ir
„Ukmergės turizmas“. Internetinių svetainių kategorijoje „Ką pamatyti“ sukurta 13 naujų įrašų apie
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lankytinus objektus; kategorijoje „Ką veikti“ – 22 įrašai apie naujas pramogas/veiklas; kategorijoje
„Apgyvendinimas" iš pagrindų atnaujinta informacija apie 26 apgyvendinimo įstaigas; kategorijoje
„Maitinimas" iš pagrindų atnaujinta informacija apie 29 maitinimo įstaigas; renginių kalendoriuje
paviešinta 137 renginiai, atnaujinta bendroji Ukmergės kraštotyros muziejaus veiklos dokumentų
bazė.
Socialinio tinklo Facebook paskyrose: sukurti ir paskelbti 454 įrašai (298 įrašai
„Ukmergės turizmas“ paskyroje ir 156 įrašai „Ukmergės kraštotyros muziejus“ paskyroje):
„Ukmergė – lobių miestas“ afišų maketavimas, teksto formavimas ir viešinimas; skulptūrų maršruto
„Miestas kalba tau“ afišų maketavimas, teksto formavimas ir viešinimas; žaidimas „Ar gerai pažįsti
savo kraštą?“ – 7 žaidimo etapai; nacionalinės turizmo skatinimo agentūros "Keliauk Lietuvoje"
vietinės turizmo kampanijos "O pas mus ar buvai?" straipsnių kūrimas – 6 straipsniai;
„PAMATYK“ – galerijų, parodinių/ekspozicinių erdvių ir ten vykstančių parodų viešinimas – 23
įrašai; pavieniai įrašai pristatantys naujus muziejaus ir turizmo produktus, pramogas, turistines
vietas, renginius, parodas.
Atliktos 8 internetinių svetainių www.ukmergesmuziejus.lt, www.ukmergeinfo.lt ir
socialinio tinklo „Facebook“ paskyrų „Ukmergės kraštotyros muziejus“, „Ukmergės turizmas“
analizės.
Ukmergės turizmo informacijos centro darbuotojai atsakė į kiekvieną Nacionalinės
turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ užklausą ir pateikė viešinimo kampanijos temą
atitinkančią informaciją. Ukmergės krašto turizmo ištekliai pristatyti 20-yje „Keliauk Lietuvoje“
inicijuotų viešinimo kampanijų (pav. apačioje). (7 pav. „Keliauk Lietuvoje“ inicijuotų viešinimo
kompanijų pavyzdžiai).
7 pav. „Keliauk Lietuvoje“ inicijuotų viešinimo kompanijų pavyzdžiai.

Turizmo vadybininkai pateikė Ukmergės kraštą reprezentuojančių objektų ir vietovių
sąrašą „Keliauk Lietuvoje“ turistinių traukos objektų infrastruktūros išvystymo šalyje tyrimui.
Tyrimą „Keliauk Lietuvoje“ užsakymu vykdė rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė
UAB „BERENT Research Baltic“.
Ukmergės turizmo informacijos vadybininkai rengė straipsnius #WeLoveLithuania
turizmo portalui: „Ką veikti savaitgalį Ukmergėje“, „Baltasis Kalėdų takas“ ir rajono spaudoje:
2021 rugsėjo 16 d. Straipsnis „Gimtoji žemė“ laikraštyje „Tarpukario fotografijų parodoje –
įspūdinga kelionė laiku“; 2021 lapkričio 29 d. Straipsnis „Ukmergės žinių“ elektroninėje laikraščio
erdvėje „Ukmergėje skambės Žydų tradicinė muzika“; 2021 gruodžio 16 d. Straipsnis „Ukmergės
žinios“ laikraštyje „Turistų traukos objektas – Ukmergės dvarai“.
Rinkta, kaupta ir nemokamai teikta informacija (el. paštu, telefonu ir kontakto būdu)
apie Ukmergės rajone teikiamas turizmo ir muziejines paslaugas, lankomus objektus ir vietoves,
apgyvendinimo, maitinimo, kaimo turizmo sodybų bei kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas,
renginius, pramogas mieste ir rajone. (8 pav. lankytojų skaičius Ukmergės turizmo informacijos
centre „Mūsų krautuvėlė“).
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Lankytojų skaičius Ukmergės turizmo informacijos centre
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8 pav. lankytojų skaičius Ukmergės turizmo informacijos centre „Mūsų krautuvėlė“.
6. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas.
2021 m. atliktas Ukmergės kraštotyros muziejaus lankytojų pasitenkinimo muziejaus
teikiamomis paslaugomis tyrimas. Išanalizavus lankytojų atsakymus, suformuotos rekomendacijos
tolimesnei muziejaus paslaugų plėtrai ir paslaugų gerinimui:
1. Parengti muziejaus ekspozicijos schemą, kurioje būtų matomas visų patalpų
išdėstymas;
2. Apsvarstyti galimybę dėl darbo laiko keitimo, pvz. pilni savaitgaliai ne sezono
metu;
3. Plėsti edukacinių užsiėmimų pasiūlą vaikams, ypač teminių edukacijų prieš šventes;
4. Didinti viešinimą žiniasklaidoje apie muziejaus rengiamus renginius, parodas ir
pan.;
5. Parengtą muziejaus lankytojų pasitenkinimo anketą 2022 metais išskaidyti
kiekvienam muziejaus skyriui atskirai tikslesniam rezultatų gavimui.
Parengta apklausa „Smetoninės 2021“. Ukmergės turizmo informacijos vadybininkų
atlikto tyrimas tikslas – išsiaiškinti lankytojų nuomonę apie Smetoninių šventę, renginio metu
organizuojamas veiklas, vykdomus edukacinius užsiėmimus, mugę ir t.t. Šio tyrimo rezultatai
padėjo Ukmergės kraštotyros muziejui įvertinti šventės stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti
visuomenės poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti renginio programą.
Turizmo vadybininkai kėlė kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, konferencijose,
mokymuose: dalyvavo 10-yje skirtingo turinio mokymų.
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