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VIESOSIOS ISTAICOS EUROPOS PARKAS

2013 METU VEIKLOS ATASKAITA

L VSI EUROPOS PARKAS (toliau Istaiqa. muzieius) veiklos tikslai. pobudis ir veiklos tikslu isvvendinirnas ir
veiklos rezultatai per finansinius metus. veiklos Dlanai ir prognozes ateinantiems finansiniams metams

Jstaiga ym 1993 m. kovo 09 d. iregistruotas pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo,

kurio tikslas - tenkinti vieSuosius interesus \rykdant visuomenei nauding4 veiklq.

lstaigos buveinC: JoneikiSkiq k., Vilniaus r. LT 15148, Lietuvos RespubJika

lstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas ir vienasmenis {staigos valdymo oiganas - lstaigos

vadovas (Prezidentas).

lstaigos misija ir vizija

A. Sukurti auk3diausios kokybes, efektyviai veikianti. nuolat tobulejanti ir atsinaujinantl meno kalba [prasminanti
geografini Europos Zemyno centr4 pasaulio Siuolaikinio il modemaus meno muziejq po atviru dangumi, kurtame

meniSkai suformuoto kastovaizdzio dalimi butq Zymiausiq menininkq kiiriniai ir kuris tarnautq visuomenes estetiniam

ugdymui, prisidetq prie salies kult[rinio turizmo pldtros bei pozityvaus ivaizdzio suklrimo.

B. Sukurti efektyviai veikiantl nuolat tobulejanti Liubavo dvaro muziejq, tamaujanti visuomenei irjos tobulejimui,

sauganti, tlrinejant[, popuJiarinanti, eksponuojanti kultDros paveldo, istorijos ir kitas vertybes. ugdanti asmenybas

pilietiikumE ir patriotizm4 bei propaguojanti atsinaujinandiq energijos Saltiniq vartojim4.

lstaigos pagrindiniai veiklos tikslar:

- vystyti muziejinE veikl4 propaguojant men4 ir kultlros paveJd4

- derinti meno, kuituros vertybiq tyrim4, kaupim4 saugojimq ir gamtinio bei kultlrinio kra5tovaizdZio

formavim4 su komunikavimu, informacijos visuomenei teikimu ir jos Svietimu;

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

lank),tojams teikimu;

- vystyti leidybinE veikJ4

- iSsaugoti Liubavo buvusjo dvaro sodybos ansamblL pritaikant j i kulttros, edukaciniams ir kt. vieSiesiems

poreikiams, populiarinant atsinaujinandiq energijos Saltiniq naudojim4.

Istaigos strateginiai tikslai:

- plesti muziejaus po atviru dangurni ekspozicij4, gerintijos kokybE;

- pl€sti muziejaus veikl4 siekiant kompleksiSkai pritaikyti Liubavo dvaro sodyb4 kultiiros reikm€ms;

- didinti muziejaus paslaugq prieinamumq ir pasiekiamum4 visuomenei:

- siekti demokratiniq pokydiq muziejq srityje:

- didinti lstaigos zinornum4.



Istaigos veiklos pobtrdis. lstaiga pagal Muziejq istatym4 yra kitas muziejus, kurio svarbiausia veikla kaupti, saugoti,

restauruoti, konservuoti, tirti, eksponuoti, populiarinti meniniu, kultlriniu ar istoriniu pozilriu vertingus daiktus.

Istaigos veiklos

- Modemaus ir Siuolaikinio meno muziejaus po atviru dangumi EUROPOS PARKAS Joneiki5kiq k., Vilniaus r.

klrimas.

- KraSto istorijos, kulturos ir technikos paveldo muziejaus LIUBAVAS Liubavo k., Vilniaus r. k[rimas.

- Projektq, susijusiq su kuriamais muziejais, igyvendinimas.

- Paslaugq susi.jusiq su kuriamq muziejrl veikJa. teikimas visuomenei.

Istaigos vykdytos yeiklos 2013 m. ir jq rezultatai

- lstaiga sekmingai rykde muziejinq veikl4kurdama ir puosel€darna modernaus ir iiuolaikinio meno muziejq po

atviru dangumi EUROPOS PARKAS ir krasto istorijos, kultiiros ir technikos paveldo muziejq LIUBAVAS.

- Sekmingai irykd).ti planuoti Europos parko 55 ha ka5tovaizdZio kurimo (formavimo),jo pritaikymo

muziejinei ekspozicijai darbai. Daug ddmesio skirta parko teritorijos tvarkymo. nepageidaujamo gamtiniqjegq
poveikio aplinkai likvidavimo, nuolatines aplinkos prieZiiiros ir puoselejimo darbams.

- Sekmingai jgyvendinti projektai: Europos patko ekspo.icijos atn.lujinimas ir pristatymas visuomenei, K.

Donelaiiict 3q1-osioms gimimo metinems pqminati skirto kirinio ignendinintas Europos porke, Paroda

Europos parke ,,Skulptiros garsas", ,,Europos parko muziej aus ekspoziciios qtnaujinimqs ir prilailq)nas

vaikams".

- Siekiant pagerinti muziejq pasiekiamum4 igyvendintas projektas Kalzii& ose vietorase esanii4 Europos parko

ir Liubwo muziej4 prieinamumo vlsuomenei didinimas, remiamas pagal Lietuvos ir Sveicarijos

bendradarbiavimo programA sukurta nauja lankyojq veZimo i kaimiSkose vietovdse esandius muziejus

Paslauga.

- Meno bendruomenei ir pladiajai visuomenei pristaq4i Europos parke klrusjo Pietq Korejos menininko Ko

Seung-hyun krrriniai. lgyvendinta ir pastabda skulpt[rine kompozicija, skifia Kristijono Donelaidio 300-qjq

gimimo metiniq minejimui (aut. G. Karosas). Atnaujinta Europos parko ekspozicijaj4 perfvarkant ir dali

skulpt[rq perkeliant I kitas joms tinkamesnes erdves. Parengta speciali ekspozicija, skirta vaikams (aut. D.

Jankauskas, E. Pauza).

- Kartu su partneriu Norvegijos paveldo tyrimo centru (NIKU) parengtas bendradarbiavimo projektas del

Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranZerijos restauravimo ir pritaikymo kultlros ir viesosioms reikmems.

- Parengti ir i5leisti penki muziejaus informaciniai leidiniai.

- Vykd).ti projektavimo darbai, susij€ su Liubavo buv. dvaro sodybos iSsaugojimu ir pritaikymu muziejinei

tunkcijai.

- Muziejuje buvo vedamos k[rybin€s pamokeles ivairaus amZiaus vaikams, jose dalyvavo 2270 moksleiviq.

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

gido (lietuviq, anglU rusq kalbomis), konferencijq organizavimo, suvenyrq prekybos, dviradiq nuomos, vieSojo

maitinimo ir kt. I3 teikiamrl paslaugq gautos pajamos naudojamos visuomenei naudingiems vieSqji interesq

atitinkantiems Istaisos tikslams siekti.



lstaigos yeiklos planai ir prognozCs 2014 metams

- lstaiga rrykdys projektus, susijusius su kuriamais muziejais.

- fstaiga igyvendins Kultiiros remimo fondo remiamus projektts Meno kirinio, skirlo teqtro metams paaymetL

sukirinas Europos parke ir Europos parko muziej aus audiogido sukirimas.

- lstaiga planuoja pradeti jgyvendinti investicini projek4Liubovo dvaro sodybos ofcitlos ir oran,erios
restaurarimas ir pritaikymas kultiros ir iesosioms reikmams.

- lstaiga ruo5is igyvendinti kitus investicinius projektus, susijusius sujos kuriamq muziejq pletra.

- lstaiga teiks visuomenei naudingas paslaugas, susijusias su kuriamq muziejq veikla.

- lstaigaremontuos(rekonstruos)administracinespatalpas.

2. Istajsos dalininkai ir kiekvieno iu ina3u verte finansiniu metu pradZioie ir pabaigo-ie. dalininku kapitalo dydis

finansiniu metu pradZioje ir pabaigoie

lstaigos dalininkai metq pradZioje ir pabaigoje buvo skulptorius Gintaras Karosas ir Lina Karosiend. jie yra lneSq

atitinkamai 2761 Lt iI 25 1 Lt. Per metus inasq verte nepakito. Dalininkq kapjtalo dydis yra lygus da]in inkq inasq vertei,

finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje i5liko nepakitEs.

3. Istaiqos gautos lesos ir iu Saltiniai per finansinius metus ir siu laiu panaudoiimas pasal islaidu tuSis

Jstaigos gautos lcsos (be PVM mokesdio):

BiudZetines paramos leSos projektams 105000 Lt (Kultifos remimo fondas 40000 Lt, Lietuvos Respublikos kulturos

ministerijos vizualiqjqmenq programa 20000 Lt; Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos muziejq ekspozicijq

atnaujinimo bei pritaikl'mo vaikams irjaunimui programa - 45000 Lt.

Europos ekonomines erdves finansinio mechanizmo kult[ros ir gamtos pave]do jisaugojimo ir atgaivinimo programos

dviSafio fondo veiklos finansavimo ld5os 9928,32 Lt.

Lietuvos ir Sveicarijos bendradarbjavjmo progamos lesos projektui 145029,12 Lt.

UZ muziejaus bilietus 314194,48 Lt.

UZ muziejaus paslaugas (edukacines, gido, konferenci.jq organizavimo, suvenyrq prekybos, dviradiq nuomos, vieSojo

maitinimo. kt.) - 360843-52 Lt.

UZ patalpq nuom4 21938,20 Lt.

Pajamos uZ pagaminta elektros energijq 8984,04 Lt.

Juridiniq asmenq paramos le5os 7000 Lt.

Fiziniq asmenq paramos le5os (2% pajamq mokesdio) - 1450,82 Lt.

Istaigos panaudotos l€5os (be PVM mokesdio):

Darbo uZmokestis kartu su soc. draudimo ir garantinio fondo imokomis 307600,65 Lt.

Autoriniai atlyginimai kartu su soc. draudimo imokomis 2762,24 Lt.

Paslaugq pirkimas: elektros tiekimo - 22367,52 Lt; rysiq 13956,91 Lt; komunalinds 998,54 Lt; spaudos 12875,00

Lt;turto ir veiklos draudimo 7950.30 Lt; infonnacijos sklaidos ir projekq vieSinimo 57712.09 Lt; technikos

remonto ir prieZi[ros 23542,69 Lt: technikos nuonros 16552.90 Lt; projektavimo darbq - 4450,00 Lt; investicinio
projekto rengimo 16200,00 LU vedimq 718.01 Lt.



Darbq pirkimas: statiniq tvarkyba - 20102,00 Lt.

Ilgalaikio turto fsigijimas: autornobilis Ford Transit Minibas 137998.35 Lt; metaliniai lauko tureklai - 3471,09 Lt;
susukamos grotos - 2438,02 Lt], spausdintuvas 1649,'76 Lt:. metaline spinta- 1655.04Lt; muziejaus eksponatai (4

vnt.) 43294,80 Lt.

Trumpalaikio turto isigijimas: kancel iariniq prekiq 4445,80 Lt; leidiniq-528,40 Lt; kuro-19378,41 Lt; rredZiagq -
6638,29 Lti gaminiq, irankiq, darbo saugos priemoniq ir kt. maZaveraiq reikmenq 19930,2'7 Lt.

Mokesdiai ir rinkliavos: nekilnojamojo turto 5405,04 Lt; aplinkos tersimo i! mobiliq Saltiniq 95,86 Lt; pridetines

vertes mokestis - 33501.00 Lt.

Kitos iSlaidos: komandiruodiq ir projektq dalyviq kelioniq bei apgyvendinimo 14001,06Lt; suvenyrq lsigtimo
(lstaigos suvenyrq prekybos pas)augai teikti) - 3293,87 Lt; paslaugq ir prekiq isigilirno (lstaigos konferencijq rengimo

ir vie5ojo maitinimo paslaugoms teikti) 123593,98 Lt; asociacjjq narystes - 500 Lt; projektq vykdyrno - 14658,47 Lt,

administracines ir Dkin€s 30405.47 Lt.

4. Informaciia apie Istaieos isie)'ta ir perleista ilgalaiki turta per finansinius metus

[staiga isigijo ilgalaikio materialaus turto uZ 190507,06 Lt (t.t. automobilis Fold Transit Minibus 137998,35 Lt
rykdant Sveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos remiama projektE); gavo ilgalaikio turto (parama mater.

vertybemis krlmapjove) uZ 1121,76 Lt. Turto perleista nebuvo.

5. Infonnaciia apie Istaiqos sanaudas per finansinius metus. iS iu i5laidos darbo uZmokesdiui

Visos lstaigos s4naudos, nekompensuotos paramos ir projektq l€Somis, per finansinius metus 633396 Lt, ii jq darbo

uzmokesdiui patifios s4naudos, nekompensuotos paramos ir projektq leSomis, kartu su soc. draudimo ir garantinio fondo

imokomis 236985 Lt. Nusidevejimas (amofiizacija), neiskaidiavus kompensacijos i5 projektiniq Saltini:q-70299 Lt.

6. lstaieos darbuoto-iu skaidius finansiniu metu pradZioje ir pabaiso-ie

VidutiniSkai lstaigoje dirbo 17 darbuotojLl, metq pradZioje - 13. pabaigoje 14. Daugiausia darbuotoj q buvo metq

viduryje, kadangi muziejus yra po atviru dangumi: Siltuoju metq Iaiku aktyviausiai rl,kdoma meno klriniq restauracija,

naujq igyvendinimas, aplinkos prieziura bei paslaugq lankytojams teikimas.

7. lstaigos sanaudos valdvmo i5laidoms

lstaigos finansiniq metq s4naudos valdymo i5laidoms (lstaigos vadovo ir ryriausiojo buhalterio darbo uzmokesdio kartu

su soc. draudimo ir garantinio fondo imokomis) 87957,78 Lt

8. Duomenys apie Istaigos vadova. istaiqos iSlaidos vadovo darbo uZmokesdiui ir kitoms lstaisos vadovo

ismokoms

lstaigos vadovas (Prezidentas) skulptorius Gjntaras Karosas. Vadovo darbo uzmokestis, neiSskaidius soc. draudimo ir
pajamq mokesdio, per finansinius metus sudare 48976,43 Lt. Kitll ismokq vadovas negavo.



9. Istaigos i5laidos koleeialiu orsanu kiekvieno nario darbo uzmokesdiui ir kitoms Istaisos koleeialiu orsanu

nariu iSmokoms

I5laidr-t kolegialiU organq kiekvieno nario darbo uZmokesdiui ir kitoms kolegialirl organq nariq iSmokoms Istaiga
netureio.

10. Istaigos i5laidos iSmokoms su istaieos dalininku susijusiems asmenims

ISlaidos ismokoms darbo ufnokesdiui (neisskaidius soc. draudimo ir pajamq mokesdio) [staigoje dirbantiemsjos

dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims per finansinius metus - 83719,43 Lt.

Ataskait4 parenge

VsI EUROPOS PA

Prezidentas Gintaras Karosas


