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vrEsosros lsTArcos EURoPos PARKAS

2011 METU VEIKLOS ATASKAITA

1. VSl EUROPOS PARKAS (toliau Jstaiea. muzie-ius) veiklos tikslai. pob[dis ir veiklos rezultatai per finansinius

MEIUS

fstaiga yra1993 m. kovo 09 d. iregistruotas pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo,

kurio tikslas - tenkinti viesuosius interesus lrykdant visuomenei nauding4 veikl4.

lstaigos buveine: JoneikiSkiq k., Vilniaus r. LT 15148, Lietuvos Respublika

lstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkrl susirinkirnas ir vienasmenis lstaigos valdyrno organas - lstaigos

vadovas (Prezidentas).

[staigos misija ir vizija

A. Sukurti aukSdiausios kokrybes, efektyviai veikianti nuolat tobulejantl ir atsinaujinanti, meno kalba iprasminantl
geografini Europos Zelnyno centrfu pasaulio Siuolaikinio ir modemaus meno muziejq po atviru dangumi, kuriarne

rneniSkai suformuoto kra5tovaizdZio dalimi bltq Zymiausiq menininkq kfriniai ir kuris tarnautrl visuomends estetiniam

ugdyrnui, prisidetq prie Salies kulturinio turizmo pletros bei pozityvaus lvaizdZio sukfrimo.

B. Sukuni efektyviai veikianti, nuolat tobulejantl Liubavo dvaro rnuziejrl tamaujanti visuomenei ir jos tobulejimui,

sauganti, tyrinejanti, populiarinanti, eksponuojanti kultfiros paveldo, istorijos ir kitas vefybes, ugdanti astnenybes

pilieti5kum4 ir patriotizm4 bei propaguojanti atsinaujinandiq energijos Saltiniq vartojim4.

lstaigos pagrindiniai veiklos tikslai:

- ryslyti rnuziejing veikl4 propaguojant men4 ir kulttlros paveldq

- derinti meno, kult[ros vertybiq tyrirn4 kaupim4 saugojim4 ir garntinio bei kult[rinio kra5tovaizdZio

fonnavim4 su komunikavimu, infonnacijos visuomenei teikimu ir jos Svietirnu;

- susieti lstaigos veikl4 su gyventojq kultfros, rekreacijos, turizmo poreikiais ir viso spektro paslaugq muziejaus

lankytojams teikimu;

- vystyti leidybinE veiklE;

- issaugoti Liubavo buvusio dvaro sodybos ansambli, pritaikant ji kulturos, edukaciniams ir kt. vie5iesierns

poreikiarns, populiarinant atsinauj inandiq energij os Saltiniq naudoj im4.

[staigos strateginiai tikslai:

- plesti muziejaus po atviru dangumi ekspozicij4 gerinti jos kokybq;

- plesti rnuziejaus veikl4 siekiant kompleksi5kai pritaiklti Liubavo dvaro sodyb4kultlros reikrndrns;

- didinti muziejaus paslaugq prieinalnumq ir pasiekiarnumq visuotnenei:

- siekti demokratiniq pokydiq muziejq srityje;

- didinti lstaigos Zinomurn4.



fstaigos veiklos pobiidis. lstaiga pagal Muziejq lstatym4 yra kitas rnuziejus, kurio svarbiausia veikla kaupti, saugoti,

restauruoti, konservuoti, tirti, eksponuoti, populiarinti meniniu, kult[riniu ar istoriniu poZilriu veftingus daiktus.

Istaigos veiklos

- Modemaus ir Siuolaikinio meno muziejaus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS JoneikiSkiq k., Vilniaus r
k[rimas.

- Ika5to istorijos, kult[ros ir technikos paveldo muziejaus LIUBAVAS Liubavo k., Vilniaus r. k[ritlas.

- Projektq, susijusiq su kuriamais muziejais, igyvendinimas.

- Paslaugq, susijusirl su kuriamq muziejq veikla, teikimas visuomenei.

[staigos vykdytos veiklos 2011 m. ir jq rezultatai

- {staiga sekmingai lykde rnuziejing veikl4 kurdarna ir puoseledama modemaus ir Siuolaikinio rneno rnuziejq po

atviru dangumi EUROPOS PARKAS ir kra5to istorijos, kult[ros ir technikos paveldo rnuziejq LIUBAVAS.

- Sekmingai iq'kdyti planuoti Europos parko 55 ha kraStovaizdZio kfrimo (formavimo), jo pritaikymo

rnuziejinei ekspozicijai darbai. Daug demesio skirta parko teritorijos tvarkyrno, nepageidaujamo gamtiniq jegq

poveikio aplinkai likvidavimo, nuolatinds aplinkos prieZiDros ir puoselejimo darbarns.

- Buvo tgsiami naujo kraStovaizdLio rneno kurinio Kultura (aut. G. Karosas) igyvendinirno darbai.

- Vykd)'ti tyrimo ir projektavimo darbai, susijg su Liubavo buv. dvaro sodybos i5saugojirnu ir pritaikymu

muziej inei funkcijai.

- lstaiga sOkmingai uZbaige EEE finansinio mechanizmo, valstybes biudZeto ir padios istaigos finansuot4

projekqLiubavo dvaro vandens ntaluno restauravimas ir pritailqtmas kulturos ir vieiosionts reihnents.

- Sausio men. Liubavo dvaro mahne-muziejuje surengtas baigiarnasis setninaras, skirtas paveldo specialistams.

Mahno-rruziejaus ekspozicija pristatl,ta pladiajai visuotnenei ir bendruomen€s nariatns.

- Liubavo dvaro mahnas-muziejus lankyojams duris atvdre 201 1 m. balandZio 1 5 d.

- Surengti Europos parko dvideSirntmediui ir Liubavo dvaro muziejui skiti nernokami renginiai Europos parke

ir kultDros vakarai Lietuvos nacionaliniame muziejuje bei Lietuvos DidZiosios Kunigaik5tystes valdovq

r[rnuose. Renginiuose dalyvavo apie 1200 lankytojq.

- Parengti ir i5leisti penki muziejaus infonnaciniai leidiniai.

- Mokslinese rnuziejininkq ir paveldosaugininkq konferencijose skaityti trys praneSimai.

- Muziejuje buvo vedarnos kdrybines pamokeles ivairaus arnZiaus vaikams, jose dalyvavo 2510 moksleiviq.

- [staiga sekmingai teikd su muziejq veiklos tikslais neatsiejamai susijusias paslaugas visuomenei: edukacinq,

gido (lietuviq anglq rusq kalbomis), konferencijrtr organizavirno, suvenyrq prekybos, dviradiq nuolnos, vieSojo

maitinimo ir kt. I5 teikiamq paslaugrl gautos pajamos naudojan.ros visuomenei naudingiems vie3qii interes4

atitinkantiems Istaisos tikslarns siekti.

2. lstaigos dalininkai ir kiekvieno ju ina5u verte finansiniu rnetu pradZioje ir pabaieoje

lstaigos dalininkai rnetrl pradZioje ir pabaigoje buvo skulptorius Girrtaras Karosas ir Lina Karosiend, jie yra lne59

atitinkamai 2761 Lt ir 251. Lt. Per rnetus ina5u vertd nepakito.



3. lstaigos sautos le5os ir ju Saltiniai per finansinius rnetus ir Siu leSu panaudojimas paeal i5laidu ru5is

Istaigos gautos l65os (lskaitant PVM rnokesti):

Projektines paramos le5os: EEE finansiniq mechanizrnq ir Lietuvos Respublikos projekto Liubavo dvaro vandens

ntaluno restauravimas ir pritail<ymas kulturos ir vieiosionts reikmems r'ykdymo iSlaidos, iskaitant anksdiau lstaigos
patirtq iSlaidq kompensavim4- 313798,26 Lt.

UZ rnuziejaus bilietus - 37001 l,l 0 Lt.

UZ rnuziejaus paslaugas (edukacines, gido, konferencijq organizavirno, suvenyrq prekybos, dviradiq nuomos, vieSojo

maitinimo, kt.) 413971,63 Lt.

UZ patalpqnuom4 21811,55 Lt.

Juridiniq asmenq paramos leSos 12000 Lt.

Fiziniq asrnenq paramos leSos (2% pajamq rnokesdio) - I 03 5,66 Lt.

Darbo birZos subsidija - 4518,82 Lt.

Kitos gautos leSos - negauta.

[staigos panaudotos l65os (iskaitant PVM mokestf :

Projektines iSlaidos: EEE finansiniq rnechanizmrl Lietuvos Respublikos remiamo ir lstaigos kofinansuojarno projekto

Liubavo dvaro vandens maluno restauravimas ir pritailEmas kulturos ir vieiosioms reikments r,ykdyrno iSlaidos -
276262 Lr.

Darbo uZmokestis kartu su soc. draudimo ir garantinio fondo lrnokornis 269056,07 LI.

Paslaugq pirkimas: elektros tiekimo -34074,19 Lt; rySiq - 15445,38 Lt; kornunalinds - 1128,91 Lt; spaudos - 5839,91

Lt; turto ir veiklos draudimo 6969,85 Lt; informacijos sklaidos -- 62090,21 Lt; technikos remonto ir prieZiuros -
18470,39 Lt; technikos nuomos 597'7 ,40 Lt; projektavimo darbq - 13400 Lt; statiniq remonto - 1247 ,23 Lt:,

ekspozicijos irengirno 2838,81 Lt.

Ilgalaikio tufto isigijirnas: hidrolrenginio - 30395,69 Lt; rnonitoriaus - 2580,93 Lt; fotoaparato objektyvo ir blykstes -
5528 Lt; nuotolinio pasikalbejimo irenginio - 1403,60 Lt.

Trumpalaikio fufto isigijimas: kanceliariniqprekiq 4319,94 Lt;leidiniq 617,76 Lt;kuro -23172,91Lt;medZiagq,
garniniq, irankiq darbo saugos priernoniq - 16774,08 Lt,

Mokesdiai ir rinkliavos: nekilnojarnojo turto -7002 Lt; PVM 26632Lt leidimq- 500 Lt.

Kitos iSlaidos: komandiruodiq 419,01Lt; suvenyrq isigijimo (lstaigos suvenyrq prekybos pasiaugai teikti) - 5101,42

Lt; paslaugq ir prekiq isigijirno ({staigos konferencijq rengirno ir vie5ojo rnaitinimo paslaugoms teikti) - 129135,51 Lt:.

asociacij q narystes - 408,89 Lt; administracines ir flkines - 22971,62 Lr.

4. Informacija apie Istaigos isig),ta ir perleista ilgalaiki turta per finansinius metus

fstaiga isigijo ilgalaikio materialaus tufto u239908,22 Lt, turto perleista nebuvo.

5. Informaciia apie Istaigos sanaudas per finansinius rnetus. i5 -iu - i5laidos darbo uZrnokesdiui

Visos fstaigos s4naudos, nekompensuotos paralnos irprojektq le5ornis, per finansinius lretus -635569 Lt, i5 jqdarbo

uZmokesdiui patirlos s4naudos, nekompensuotos paramos ir projektq le5ornis, kaftu su soc. draudirno ir garantinio fondo

imokornis ,245286 Lt. Nusidevejimas (amortizacija), neiskaidiavus kompensacijos i5 projektiniq Saltiniq - 72261 Lt.



6. Istaisos darbuotoju skaidius finansini\r metu pradZio-ie ir pabaigoje

Vidutini5kai {staigoje dirbo l6 darbuotojq metq pradZioje - 13, pabaigoje - 13. Daugiausia darbuotojq buvo metq

viduryje, kadangi muziejus pa po atviru dangurni: Siltuoju metq laiku aktyviausiai vykdoma meno kflriniq restauracija,

naujq igyvendinimas, aplinkos prieZiiira bei paslaugq lankytojams teikimas.

7. Istaigos sanaudos valdymo iSlaidoms

lstaigos finansiniq metq s4naudos valdymo i5laidoms (lstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio darbo uZmokesdio kartu

su soc. draudimo ir garantinio fondo imokomis) -76964,81 Lt.

8. Duomen)'s apie Istaigos vadova. istaigos i5laidos vadovo darbo uZmokesdiui ir kitoms Istaigos vadovo

iSmokoms

lstaigos vadovas (Prezidentas) - skulptorius Gintaras Karosas. Vadovo darbo uZmokestis, nei5skaidius soc. draudimo ir
pajamrl mokesdio, per finansinius metus sudare 46048,04 Lt. Kitq iSmokq vadovas negavo.

9. Istaieos iSlaidos kolegialiu organu kiekvieno nario darbo uZmokesdiui ir kitoms Istaigos kolegialiu oreanu

nariu iSmokoms

lSlaidq kolegialiq organq kiekvieno nario darbo uZmokesdiui ir kitoms kolegialiq orgail{ nariq i5mokoms {staiga

neturejo.

10. Istaigos i5laidos iSmokoms su istaigos dalininku susiiusiems asmenims

I5laidos i5mokoms darbo uZmokesdiui (neiSskaidius soc. draudimo ir pajamq mokesdio) lstaigoje dirbantiems jos

dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims per finansinius metus - 8061 1,64 Lt.

Ataskaitq parenge

VsI EUROPOS PARKAS

Gintaras Karosas


