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2017 M. VADOVO ATASKAITA
1. Vadovo organizacinė veikla.
Įstaigos vadovas:
dr. Lina Motuzienė, nuo 2017 m. sausio 06 d. konkurso būdu priimta biudžetinės įstaigos Neringos
muziejai direktore.
1.1. Neringos muziejai vidaus administravimas.
Neringos muziejai patvirtinta organizacinė struktūra, pagal kurią įstaigoje dirba administracijos
darbuotojai, kultūros darbuotojai, specialistai, darbininkai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas,
vyr. buhalteris, fondų saugotojas, muziejininkas – edukacijos specialistas, muziejininkas – istorikas,
ekskursijų organizatorius, muziejų kasininkai-ekspozicijų prižiūrėtojai (5 sezono metu, 3 kitu
metu), valytojai-kiemsargiai, ūkio reikalų specialistas-vairuotojas, informacinių technologijų
specialistas, programų koordinatorius.
Įstaigos valdymo struktūra pateikiama schemoje:
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1.2. Vadovo iniciatyvos.
1.2.1. Sutvarkyta ir naujomis nendrėmis užklota dalis Rašytojo Thomo Manno memorialinio
muziejaus stogo.
1.2.2. Nidos žvejo etnografinėje sodyboje įrengta muziejaus šildymo sistema.
1.2.3. Parengta Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspozicijų atnaujinimo ir modernizacijos
koncepcija, 2017 m. atnaujinta dalis ekspozicijos (vadovo iniciatyva parengta paraiška Lietuvos
kultūros tarybai, gautas dalinis finansavimas. Ekspozicijos atnaujinimui iš dalies gautas
finansavimas ir iš Neringos savivaldybės).
1.2.4. Atnaujinta dalis Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspozicijos, pakeistas salės
apšvietimas, siekiant finansinės ekonomijos ir muziejaus eksponatų apsaugos.
1.2.5. Iš dalies renovuota autentiška, unikali žvejo valtis, buvusi Nidos žvejo etnografinėje
sodyboje (vadovo iniciatyva parengta paraiška Lietuvos kultūros tarybai, gautas finansavimas)
1.2.6. Parengtos edukacinės programos Lietuvos ir užsienio moksleiviams ir ikimokyklinio
amžiaus vaikams.
1.2.7. Sezono metu nustatytu laiku organizuojamos ekskursijos lietuvių, anglų, vokiečių
kalbomis.
1.2.8. Vadovo iniciatyva įstaigos darbuotojai kėlė kvalifikacijas šiose srityse: viešieji
pirkimai ir jų administravimas, darbo sauga, dokumentų valdymas, kultūros paveldo
skaitmeninimas, muziejų ekspozicijų modernizavimas, edukacinių programų muziejuose
tobulinimas.
1.2.9. Sutvarkyta ir patvirtinta įstaigos apskaitos politika.
1.2.10. Parengta ir išleista knyga „Vaizdai iš Lietuvos. Roberto Minzloffo etnografinių
scenų albumas“ (sudarytojai Lina Motuzienė ir Vasilijus Safronovas, gautas finansavimas iš
Lietuvos kultūros tarybos).
1.2.11. Įsigytos retos ir labai vertingos Neringos istorijai ir jos atminimui muziejinės
vertybės ir eksponatai.
1.2.12. Įdiegta pašto ženklų muziejuose prekyba.
1.3. Asmeninis tobulėjimas.
1.3.1. Dalyvavimas muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programoje „Ekspozicijų
ir parodų rengimas: nuo idėjos iki lankytojo“ 2017 m. vasario 8–9 d.
1.3.2. Dalyvavimas studijinėje kelionėje „Latvijos ir Estijos muziejų inovacijos ir jų
pritaikymas muziejų modernizavime“ 2017 spalio 5–6 d.
1.3.3. Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Kurortai-kultūros landšaftas ir erdvė“
2017 06 15-17 Jūrmalos mieste, skaitytas pranešimas „Neringa: sovietinio kurorto ypatumai
Lietuvos kontekste“.
1.3.4. Dalyvavimas Thomo Manno namų tinklo sukūrimo susitikime, kuriame pristatytos
Neringos kaip kurortinio miesto aktualijos, įtraukiant Rašytojo Thomo Manno memorialinio
muziejaus ir VšĮ Thomo Manno kultūros centro perspektyvas.
1.3.5. Dalyvavimas kultūros institucijų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programoje
„Viešieji ryšiai ir komunikacija valstybinėse institucijose“ 2017 m. balandžio 12 d.
1.4. Projektinė veikla.
1.4.1. Parengiamieji darbai, susitikimai su partneriais, diskusijos tarptautinės programos
„Lietuva - Rusija 2020“ bendro projekto įgyvendinimui.
1.4.2. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas pagal Lietuvos kultūros tarybos iš dalies
finansuojamą projektą „Žvejo valties Nidos žvejo etnografinėje sodyboje restauravimo darbai“.
1.4.3. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas pagal Lietuvos kultūros tarybos iš dalies
finansuojamą projektą „Nidos žvejo etnografinės sodybos atnaujinimas ir modernizavimas“.
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1.5. Bendradarbiavimas.
1.5.1. Pasirašytos naujos sutartys su turizmo agentūromis:
1. Sutartis su UAB Lithuanian tours;
2. Sutartis su UAB ESA Baltic;
3. Sutartis su UAB NORDIC TOURS;
4. Sutartis su INCO-TRAVEL.
1.5.2. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:
1. Bendradarbiavimo sutartys su Neringos KTIC „Agila“ 2 vnt.;
2. Bendradarbiavimo sutartis su UAB BaltTours 1 vnt.;
3. Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus dailės akademija;
4. Bendradarbiavimo sutartis su UAB Astrida.
5. Bendradarbiavimo sutartis su „Vizualaus meno muziejumi Kaliningrado srityje“.
(Kалининградский областной музей изобразительных искусств).
1.6. Numatomi planai ir prognozės.
1.6.1. Parengti paraišką tarptautiniam projektui kartu su partneriais iš Lietuvos ir užsienio
tarptautinei programai „Lietuva-Rusija 2020“.
1.6.2. Suorganizuoti 3 tarptautinius renginius: Tarptautinį Thomo Manno festivalį,
tarptautinį Nidos forumą „Europos migrena“, tarptautinį projektą „Baltijos jūra – taki atmintis“.
1.6.3. Parengti darbų saugos ir profesinės rizikos dokumentaciją, su ja supažindinti Neringos
muziejai darbuotojus iki 2018 m. gegužės 01 d.
1.6.4. Parengti Kuršių nerijos istorijos muziejaus kavinės projektavimo darbus, įsigyti
reikiamą kavinei įrangą.
1.6.5. Parengti Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus kasos interjero projektą,
įsigyti reikiamą įrangą.
1.6.6. Prognozuojama, atnaujinus Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspoziciją, 2018 m.
lankytojų skaičių padidinti 5 proc.
2. Įstaigos Neringos muziejai veiklos pristatymas ir rodikliai.
trumpas įstaigos/įmonės pristatymas: personalas (darbuotojų skaičius, vidutinis darbo
užmokestis):
2.1. Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius:
Vasaros sezono metu: 19
Ne sezono metu – 16
2.2. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.
Eil. Nr.

1.
2.
3.

Pareigybių
pavadinimas

Administracija
Kultūros darbuotojai
Kiti specialistai ir
darbuotojai

Etatų skaičius

3
5
10

Vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis (EUR)
2017
903,45
886,34
569,93

2016
865,15
890,28
430,67
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2.3. Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė)
BĮ Neringos muziejai valdo turto įsigyto, gauto dovanų ar perleisto valdyti kitaip už 535
161,29 EUR sumą, kurio likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 dienai sudarė 366 507,21 EUR.
Valdomas ilgalaikis turtas paskirstytas į materialųjį, nematerialųjį turtą ir kultūrines bei muziejines
vertybes. Nematerialaus turto pagrindas yra licencijos ir programinės įrangos, kurio didžioji dalis
yra nusidėvėjusi, bet įvertinta kaip tinkama ir toliau eksploatuojama.
Materialines vertybes sudaro pastatai (negyvenamieji ir infrastruktūros), būklė vertinama
gerai; biuro baldai ir įranga – didžioji dalis nusidėvėjus, bet tinkama naudoti muziejų veikloje;
Transporto priemonės – automobilis, visiškai nusidėvėjęs pagal priskirtą naudojimo laikotarpį,
ketinama įsigyti naują.
Kultūrinės ir muziejinės vertybės – turtas, kuriam pagal apskaitą nėra taikomas nudėvėjimo
skaičiavimo metodas. Tai kultūros paveldo statiniai bei muziejiniai eksponatai. Būklė vertinama kai
kurių patenkinama, todėl atliekami restauravimo darbo.
2.4. Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai
Neringos muziejai, šiuo metu administruojantys 3 Neringos mieste esančius muziejus, turi viziją
tapti muziejais, kuriuose nenuobodu: atnaujinti ekspozicijas, įrengti audio gidus, rengti virtualias
parodas, jaunajai kartai kurti interaktyvius žaidimus, įkurti kavinę Kuršių nerijos istorijos
muziejuje. Norint įgyvendinti viziją, neišvengiama problemų, kurias siekiama spręsti:
2.4.1. Ilgametė problema: muziejaus eksponatų saugyklų patalpų trūkumas. Muziejuje yra
saugoma 8330 eksponatai, iš jų dalis – rankraščiai ir paveikslai, kurie yra saugomi Kuršių nerijos
istorijos muziejaus patalpose (Pamario g. 53, Neringa). Likusioms kultūros vertybėms saugoti (t. y.
buitiniam-istoriniam archyvui) nėra sudarytos tinkamos sąlygos, jos yra laikomos sandėlio ir garažo
tipo patalpose, neatitinkančiose muziejinių vertybių apsaugos reikalavimų.
2.4.2. Šiuo metu nei viename Neringos muziejai padalinyje nėra galimybės lankytojams
atsiskaityti banko kortele. 2018 metais planuojama šią problemą išspręsti.
2.4.3. Patalpų trūkumas darbuotojams. Didžiajai daliai Neringos muziejai darbuotojų darbo
vietos yra įkurtos Rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje (Skruzdynės g. 17, Neringa),
patalpose, kurios galėtų būti atviros muziejaus lankytojams. Šio muziejaus lankytojai pageidauja
išvysti įrengtas ekspozicijas buvusiuose Thomo Manno vaikų kambariuose antrame muziejaus
aukšte, kuriuose šiandien yra įrengtos ne tik darbo vietos darbuotojams, bet ir Rašytojo Thomo
Manno muziejaus archyvas, techninės įrangos sandėlis.
Siūlomas sprendimo būdas: ateityje įkurti Nidos dailininkų kolonijos muziejų buvusioje viloje
„Elena“ (šiuo metu vila „Nendrė“, Skruzdynės g. 6, Neringa), jame pirmo aukšto patalpas skirti
Nidos dailininkų koloniją aktualizuojančiai ekspozicijai, antrame aukšte įrengti darbo vietas
darbuotojams ir patalpas tarptautinių kūrybinių dirbtuvių organizavimui.
2.5. Muziejuose apsilankiusiųjų skaičius:
Muziejus

Metai

Nidos Žvejo etnografinė 2016
sodyba
2017
Rašytojo Thomo Manno 2016
memorialinis muziejus
2017

Lankytojai
bilietais
5 307

su Kiti lankytojai Viso:
1 593

6 900

5 774
41 773

2 460
14 000

8 234
55 773

41 817

14 500

56 273
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Kuršių Nerijos
muziejus

istorijos 2016

3 406

1 491

4 897

2017

6 101

1 500

7 601

3759

3759

5514

5514

Nidos
bendruomenės 2016
namai
(paroda
„Nuostabiosios
žemės 2017
beieškant“, veikusi nuo
2017-06-05 iki 2017-08-30
2.6. Organizuotų renginių skaičius 2016–2017 m.
Metai

Renginių skaičius

2016
2017

20
45

3. Biudžetinės įstaigos Neringos muziejai finansinės veiklos ataskaita.
Lėšų
pavadinimas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Lėšų dydis, tūkst. Eur
2016 m.
2017 m.
93,0
91,3
35,40
44,60
21
21
3,0
3,7
0,00
34,8
0,00

18,9

0,00

15,00

Projektų lėšos

6,00

28,00

Spec. programų
(lėšos už mokamas
paslaugas) lėšos

30,51

44,19

Panaudojimas 2017 m.
Darbo užmokestis su darbdavio mokesčiais
Įstaigos išlaikymas
Renginių organizavimas
Vėtrungių restauracijos darbai
Muziejinių vertybių įsigijimas
Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspozicijos
modernizavimo projekto įgyvendinimas
Nidos žvejo etnografinės sodybos šildymo
sistemos įrengimas
Projektų įgyvendinimas
Darbo užmokestis su darbdavio mokesčiais,
įstaigos išlaikymas (visų trijų muziejų šildymo,
elektros, vandens kaštai, telekomunikacijos, kiti
mokesčiai), stogo remontas, ūkinės prekės,
ekspozicijų modernizavimas, spaudiniai, renginių
organizavimas, ilgalaikis turtas.
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