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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS DIREKTORIAUS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. kovo 30 d. Nr. T1-50
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Šilalės rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“, 264–266 punktais, ir atsižvelgdama į Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus 2022 m.
kovo 8 d. raštą Nr. I-42 „Dėl vadovo ataskaitos“, Šilalės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –
Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 30 d. sprendimu
Nr. T1-50
ŠILALĖS VLADO STATKEVIČIAUS MUZIEJAUS DIREKTORIAUS 2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROS ŽINIOS
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, S. Gaudėšiaus g. 4, LT-75136 Šilalė. Tel. (8449)51572. El. paštas: silale.muziejus@gmail.com. Interneto svetainė: www.silalesmuziejus.lt.
Kodas 3001 48621;
1.2. Direktorė Soneta Būdvytienė Muziejui vadovauja nuo 2006 metų;
1.3. Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 9,5 etatai.
1.4. Darbuotojai:
Eil. Darbuotojai
2020-12-31 2021-12-31
Nr.
1.
Bendras darbuotojų skaičius
11
11
2.
Priskiriami kultūros ir meno darbuotojams (Pagal kultūros 8
8
ministro įsakymą)
2.1. Iš jų:
2.2. Vadovų (kartu ir pavaduotojais)
2
2
2.3. pagrindinėse pareigose
11
11
2.4. antraeilėse pareigose
-

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS TIKSLAI, VEIKLA IR REZULTATAI
2. Įstaigos tikslai ir jų įgyvendinimas.
Muziejaus misija – kaupti, saugoti, klasifikuoti, restauruoti muziejines Šilalės krašto
vertybes.
Svarbiausias tikslas – eksponatų kaupimas, populiarinimas bei dvasinio kultūrinio paveldo
išsaugojimas ateinančioms kartoms.
Muziejaus tikslai:
1. Organizuoti muziejaus ir jo filialų veiklą, kaupti, saugoti, konservuoti, restauruoti,
eksponuoti Šilalės krašto kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius;
2. Populiarinti istorijos, archeologijos, etnografijos, gamtos, meno, ikonografijos ir
sakralines vertybes;
3. Plėtoti švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkinti bendruomenės poreikius;
4. Plėtoti kultūrinio turizmo veiklas, reprezentuoti rajono turizmą Lietuvoje ir užsienyje.
Muziejaus uždaviniai:
1. Derinti istorijos, technikos, gamtos, meno muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir
tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
2. Susieti istorijos, technikos, gamtos, etninės kultūros, meno, istorijos vertybių apsaugą su
populiarinimu ir sklaida;
3. Ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti krašto kultūros autentiškumą
bei jį aktualinti;
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4. Prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;
5. Saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti;
6. Teikti su muziejaus veikla susijusias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.
2.1. Eksponatų kaupimas.
Muziejuje kaupiamos Šilalės krašto muziejinės vertybės, kurios yra suskirstytos į šiuos
eksponatų rinkinius: archeologijos (A), etnografijos (E), numizmatikos N), istorijos (I). Didžiausią
muziejaus eksponatų dalį sudaro istorijos rinkinys. 2021 m. muziejaus fondai pasipildė 693
eksponatų. 444 iš jų buvo įrašyti į pagrindinį fondą ir 249 – į pagalbinį fondą. Visi pagrindinio fondo
eksponatai buvo įtraukti į rinkinius: 22 eksponatai įtraukti į archeologijos rinkinį, 236 eksponatai
įtraukti į etnografijos rinkinį, 46 eksponatai įtraukti į numizmatikos rinkinį ir 10 – į istorijos rinkinį.
Archeologiniai eksponatai perduoti muziejui archeologams atlikus tiriamuosius kasinėjimus
Padievaičio piliakalnyje.
1 lentelė
Metai

Muziejaus
rinkiniuose
saugomų
eksponatų
skaičius

Per
metus
įsigytų
eksponatų
skaičius

SuinvenPagrindinio
torintų
fondo
eksponatų
eksponatų
skaičius iš
skaičius
viso

Pagalbinio
fondo
eksponatų
skaičius

Per
ataskaitinius metus
suinventorintų
eksponatų
skaičius

Suskaitmenintų
eksponatų
skaičius

LIMIS
sistemoje sukeltų
eksponatų
skaičius

2021 24052

693

10477

10617

13436

314

30

132

2020 23360

930

10163

10173

13187

384

4

106

Muziejus yra įsijungęs į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą – LIMIS, kurioje
naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, kompiuteriais bei ryšio
priemonėmis kaupiami duomenys apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus ir kuriamas
bendro naudojimo klasifikatorius, tezauras, raktažodžių ir personalijų žodynas, duomenų bazės,
kaupiančias teksto ir vaizdo bei kitą skaitmeninę informaciją apie eksponatus, jų priklausomybę, ir
užtikrina keitimąsi duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis. Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus į sistemoje paviešino 132 eksponatus.
Muziejaus rinkinius sudaro: pagrindinis fondas – 10617 eksponatai ir pagalbinis fondas –
13436 eksponatas, iš viso – 24053 eksponatai.
Muziejaus eksponatai inventorinami (surašyti į inventorines knygas pagal suskirstytus
rinkinius). 2021 m. suinventorinti 314 eksponatai. Šiuo metu iš viso suinventorintas 10477
eksponatai.
Nemaža dalis muziejaus eksponatų dėl senumo ar laikymo sąlygų yra prastos būklės ir juos
reikia restauruoti. Šiuo metu būtina konservuoti ar restauruoti 28 prasčiausios būklės eksponatus.
2 lentelė
Muziejus
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
Baublių muziejus
K. Jauniaus klėtelė-muziejus
Upynos liaudies amatų muziejus

Eksponuojamų vertybių skaičius
882
366
114
2653
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3. Įstaigos veiklos rezultatai.
3.1. Muziejus.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus turi keturis filialus: Baublių muziejų Bijotų k. ir K.
Jauniaus klėtelę – muziejų Lembo k., Upynos liaudies amatų muziejų Upynos mstl. ir Turizmo
informacijos centrą, veikiantį Šilalėje, Vlado Statkevičiaus muziejuje
Muziejus yra Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos narys ir Muziejų asociacijos narys.
2021 metai muziejuje ir vėl buvo paženklinti pandemijos ženklu. Tai metai, kai muziejus,
kaip ir visa šalis, išgyveno karantino sukeltus apribojimus, bet nenustojo vykdyti savo funkcijų,
perdėliodamas prioritetus ir pasiūlydamas lankytojams virtualias paslaugas. Norėtųsi pasidžiaugti,
kad muziejus šiuo sunkiu metu sugebėjo derinti stacionarias parodas ir virtualų šių parodų pristatymą.
Negalėdami priimti lankytojų fiziškai, daug dėmesio skyrėme virtualių edukacijų kūrimui ir
džiaugiamės, kad mokyklos ir darželiai susidomėjo šia nauja muziejaus paslauga. Nesustojo ir
rinkinių tvarkymo ir skaitmeninimo darbas. Veiklos, judėjimo ir kiti ribojimai vengiant nebūtinų
kontaktų lėmė ženklų fizinių muziejaus lankytojų srauto ir uždirbamų pajamų sumažėjimą, taip pat
turėjo neigiamą įtaką planuotoms parodoms, renginiams ir vykdomiems projektams – dalies jų
įgyvendinimas sulėtėjo arba buvo atidėtas. Tačiau muziejaus personalui buvo proga stiprinti
šiuolaikinių technologijų panaudojimą savo veikloje. Siekiant garantuoti darbuotojų saugumą,
galimybes nepertraukiamai dirbti ir mažinti pandemijos įtaką užsibrėžto plano įgyvendinimui, daug
dėmesio buvo skirta nuotolinio darbo sąlygų sudarymui, su tuo susijusių kompetencijų kėlimui.
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2021 m. muziejuje ir filialų nuolatinėse ekspozicijose buvo eksponuojama 4015 muziejinių
vertybių. Iš kitų muziejų deponuoti 4 eksponatai: D. Poškos stalelis ir 3 patrankos sviediniai. Per
metus iš muziejaus fondų fiziniams asmenims ir įstaigoms buvo paskolinti 53 eksponatai.
LIMIS skaitmeninimo sistemoje yra sukelti 106 eksponatai iš įvairių rinkinių.
3.1.1.Lankytojai.
2021 m. muziejuje lankėsi 14391 žmonės (lankytojai, renginių dalyviai, edukacinių užsiėmimų
dalyviai). Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų aplankė – 1481, K. Jauniaus klėtelę – muziejų – 546,
Upynos liaudies amatų muziejų – 705, Baublių muziejų – 11659 lankytojai. Pravesta 50 edukacinių
užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 937 įvairaus amžiaus mokinių bei suaugusiųjų. Muziejus turi
parengęs 23 edukacinių užsiėmimų temų moksleiviams.
Į muziejų kreipėsi 5 suinteresuoti asmenys, kuriems buvo reikalinga mūsų surinkta ir saugoma
medžiaga. Kreiptasi medžiagos renginiams vesti, parodoms rengti, dėl informacijos rašant referatus,
diplominius darbus ar enciklopedijas, ieškant informacijos apie Šilalės rajone gyvenusius
giminaičius.

3 lentelė
Metai 2020

2021
Lankytojai

Lankytojų
skaičius
Šilalės Vlado
Statkevičiaus
muziejus
Baublių muziejus
K. Jauniaus klėtelėmuziejus
Upynos liaudies
amatų muziejus

2020

2021

2020

2021

Iš jų
moksleiviai

Renginių
lankytojai

2020

2021

2020

2021

10136

9478

500

1716

570

3976

Edukacinių
užsiėmimų
dalyviai
260
937

Bendras
lankytojų
skaičius
10975 14391

776

819

119

342

215

357

186

305

1177

1481

9098

7843

297

1173

310

3272

74

544

9482

11659

128

233

75

80

45

250

-

63

173

546

134

583

9

121

97

-

25

143

705
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3.1.2. Parodos ir renginiai.
2021 metais buvo organizuota ir surengtos 53 įvairios parodos: tautodailės, fotografijų,
tapybos, rankdarbių, archeologijos radinių ir 21 renginys. Paminėtos valstybinės šventės, tautodailės
ir moksleivių darbų pristatymai, Muziejų diena, susitikimai su knygų autoriais, konferencija, akcijos
ir kiti.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje surengtos 26 parodos, Upynos liaudies amatų
muziejuje- 4 parodos, Dionizo Poškos Baublių muziejuje- 19 parodų, Kazimiero Jauniaus klėtelėjemuziejuje- 4 parodos.
Surengta 10 virtualių parodų ir 6 virtualūs renginiai. Parengtas virtualus susitikimas su JAV
Balzako lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja
Poezijos pavasaris 2021-07-09. Šiemet dėl pandemijos renginys įvyko vėliau negu
paprastai. Tačiau Bijotuose vis tik buvo tradiciškai vainikuojamas „Dionizo Poškos“ premijos
laureatas. Premija skiriama už geriausią naują lietuviškos poezijos rinkinį, išleistą praėjusiais
kalendoriniais metais, kuriame atspindi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos
atmintis. 2021 m. „Dionizo Poškos“ premijos laureatu tapo Augenijus Zabitis. Premija įteikta už
poetinių meditacijų knygą „Pusiausvyra“ Ją įsteigė Šilalės rajono savivaldybės etninės kultūros
plėtros komisija, o įteikė Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Muzikinius kūrinius
Bijotuose atliko Renata Gužauskienė.
Rugpjūčio 21 d. Lembo kaime, kun. ir kalbininko K. Jauniaus sodyboje klegėjo klojimo
teatrų festivalio „Pri klietelis“ dalyvių balsai. Kultūros centras jau 7 kartą organizuoja šį festivalį
(Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus - partneriai). Festivalio programoje buvo galima pamatyti
vaidinimus, dainas, šokius ir kūrybinių užsiėmimų dirbtuves, parodą.
2021 m. birželio 22 d. 11 val. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje vyko konferencija
„Švietėjai, nešę mūsų kraštui viltį“, skirta Vlado Statkevičiaus 110 – osioms gimimo metinėms
paminėti. Konferencijos metu lektoriai supažindino dalyvius su kultūros puoselėtojais,
kraštotyrininkais: Vladu Statkevičiumi, Marijona Čilvinaite, Dionizu Poška, Norbertu Vėliumi, su jų
nuveiktais darbais, indėlį į kraštotyrą, (archeologiją, istoriją, etninę kultūrą). Pranešimus skaitė penki
šios srities žinovai tai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto
vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas Gintautas Zabiela, Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Gražina Kadžytė, Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas,
docentas Ernestas Vasiliauskas, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorė Brigita Speičytė,
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, humanitarinių mokslų daktarė docentė Bronė Stundžienė.
Liaudiškus muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro
folkloro ansamblis „Veringa“, tradicinių kanklių ansamblis (Vadovė Jolanta Kažukauskienė,
instrumentinės grupės vadovas Vaclovas Rudys).
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Lietuvių kalbos dienos rengiamos visoje Lietuvoje ir užsienyje. ŠVSM ketverius metus iš
eilės dalyvauja Lietuvių kalbos dienų renginiuose. 2021 m. gegužės 11 d., muziejuje vyko knygos
„Vlado Statkevičiaus surinkti Šilalės krašto vietovardžiai“ pristatymas. Renginį dainomis pagyvino
Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Šilalės rajono bendrijos atstovai.
Vytautas Vaitkus, vienintelis LR laisvės gynėjas, kilęs iš Žemaitijos, todėl jo atminimo
įamžinimas buvo svarbus ir būtinas ne tik Šilalės rajono žmonėms, bet ir visai Žemaitijai. Pagerbiant
didvyrio atminimą medžio drožėjas Alvydas Pocius išskobė stogastulpį, kuris buvo pastatytas
Paežerio kaime, Šilalės rajone. Stogastulpio atidengimo ceremonija vyko 2021 m. rugsėjo 29 d. Ši
vieta ir atminties paminklas įtrauktas į pažintinio- turistinio maršruto „Upyna- Kaltinėnai“ lankytinų
vietų sąrašą.
2021 metais, kaip partneriai toliau bendradarbiavome su VšĮ „Šou imperija“ organizuojant
renginių ciklą Baublių muziejuje. Buvo surengti keturi festivalio koncertai. Renginiai vyko 2021 m.
liepos-rugpjūčio mėnesiais.
Jau aštuntą kartą į įvairius renginius ir veiklas visoje Lietuvoje kviečia bendras muziejų
projektas „Lietuvos muziejų kelias“. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus dalyvavo Lietuvos
muziejų asociacijos ir jos narių muziejų įgyvendinamoje nacionalinės kultūrinės tapatybės
formavimo ir puoselėjimo programoje „Tėvynės ieškojimas“, kuri skirta Lietuvos Respublikos
atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. 30-mečio sukakčiai pažymėti. Šiemet Muziejų kelio tema „Kultūriniai
kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas“. 2021 m. liepos 24 dienos popietę, buvusiame Pajūrio
Povstanskių dvaro parke vyko poezijos skaitymai. Renginio metu buvo skaitoma poezija gamtos ir
meilės tematika, kurią skaitė Pajūrio miestelio bendruomenės nariai ir atvykę svečiai. Buvo skaitomos
jau pripažintų poetų eilės, tačiau puikiai įsipynė ir vietinių poetų sukurti eilėraščiai. Smagu, kad
renginyje dalyvavo jaunosios kartos atstovės, o Pajūrio miestelio „Bočių“ bendrijos nariai atliko
dainą pagal pajūriškio Stasio Radavičiaus sukurtą eilėraštį „Daina Pajūriui“, melodiją parašė
Algimantas Paulius. Šventės metu skambiomis dainomis džiugino Šilalės r. sav. kultūros centro
moterų ansamblis „Kuplė“ (vad. Laima Saročkienė).
Rugsėjo 27-ąją visas pasaulis minėjo tarptautinę turizmo dieną. Šilalėje šiai dienai paminėti
buvo parengtas ir pristatytas naujas maršrutas „Kvėdarnos apylinkių slėpiniai“. Tai maršrutas, kurio
vienu iš objektų tapo ir naujai sutvarkytas, nemažą skaičių turistų pritraukiantis Padievaičio
piliakalnis. Maršrutas, kartu su žemėlapiu ir QR kodu buvo atspausdintas, prikabintas ant molbertų.
Lauke iškelta Turizmo vėliava su ryškiaspalviais balionais kviečianti lankytojus užsukti į Turizmo
informacijos centrą ir susipažinti su naujiena. Taip pat maršrutas paviešintas ir soc. tinkluose bei
muziejaus internetinėje svetainėje.
3.2. Turizmo informacijos centras.
Turizmo informacijos centro (toliau – TIC) pagrindinė funkcija yra turizmo informacijos
teikimas bei vietinio atvykstamojo turizmo Šilalės krašte ir Lietuvoje skatinimas. Turizmo
informacijos centras yra Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus filialas, veikiantis turizmo srityje ir
steigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu. TIC adresas: S. Gaudėšiaus g. 4,
LT-75136, Šilalė.
TIC veiklos tikslas – kaupti ir skleisti turizmui skirtą informaciją, populiarinti Šilalės kraštą,
kurti svetingą ir patrauklų jo įvaizdį, teikti mokamas ir nemokamas turizmo paslaugas Šilalės
svečiams siekiant kuo daugiau jų pritraukti į Šilalės kraštą. Turizmo informacijos centras fiksuoja
statistinius duomenis apie atvykstančius turistus į informacijos centrą (apsilankiusius Šilalės rajono
turizmo informacijos centre).
3.2.1. Lankytojai.
2021 m. TIC lankytojų skaičius buvo 1014. Lyginant su 2020 metais, lankomumas šiek tiek
padidėjo. Nuo 2021 metų pradžios iki kovo vidurio visoje Lietuvoje paskelbus karantiną, TIC
lankytojų nepriėmė, tačiau teikė informaciją, konsultavo nuotoliniu būdu: elektroniniu paštu, telefono
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skambučiai, bei socialinio tinklo „Facebook“ žinutėmis. Dėl tos pačios priežasties 1-ąjį metų pusmetį
sulaukta visai nedaug turistų.
Pagal užsakymus 2021 m. organizuotos 6 ekskursijos po Šilalės rajoną ir 4 po Šilalės miestą.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus filialas TIC turi tris gidus su kvalifikaciją patvirtinančiais
pažymėjimais. Gidai gali vesti ekskursijas pagal 7 sudarytus maršrutus: „Pažink pirmąjį muziejų
Lietuvoje“, „Kviečiame pažinti Šilalės miestą“, „Pažink Šilalės kraštą“, „Nuo Šilalės link Bijotų“,
„Žemaičių plento įdomybės“, „ Pasivaikščiojimas po Šilalės miesto kapines“,„ Šilalės miesto istorija
žemaitiškai“. Kuriami ir nauji maršrutai – šiais metais sukurtas maršrutas „Kvėdarnos apylinkių
slėpiniai“, į kurį įtrauktas ir jau turistų traukos centru tapęs Padievaičio piliakalnis. Taip pat turistams
sudaromi individualūs maršrutai pagal kiekvieno poreikius ir pasirinktą tematiką. Nuo šių metų visus
siūlomus maršrutus galima rasti ir muziejaus svetainėje: https://silalesmuziejus.lt/turizmoinformacijos-centras/marsrutai/
Rinkodaros ir turizmo skatinimo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“ pateikta informacija apie
populiariausių Šilalės rajono lankytinų objektų lankomumą ir prieinamumą: Dionizo Poškos Baublių
muziejus, Stasio Girėno gimtinė-muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Upynos liaudies
amatų muziejus, Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia, Medvėgalio kompleksas.

3.2.2. E- rinkodara.
Šilalės rajono TIC nuolat naujina informaciją socialinio tinklapio „Facebook“ paskyroje
„Šilalės krašto turizmo informacija“. Tokiu būdu sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis galima pasiekti
labai plačią auditoriją ir užtikrinti informacijos apie miestą ir rajoną, kaip patrauklų turistams objekto,
prieinamumą. „Facebook“ sekėjai gali rasti informaciją apie lankomus objektus, renginius,
parduodamus suvenyrus, informacinius leidinius, teikiamas paslaugas. Šilalės rajono TIC
„Facebook“ paskyra šiuo metu turi 1155 sekėjus.
TIC prisijungęs ir prie socialinio tinklo „Instagram“, kuris leidžia vartotojams dalintis
nuotraukomis, vaizdo įrašais. Pačioje „Instagram“ platformoje dalinamasi nuotraukomis su
lankytinomis vietomis, renginiais, informacija apie leidinius. Šis socialinis tinklas šiuo metu yra
ypatingai populiarus jaunimo tarpe. Šiuo metu turime 321 sekėją.
Informacija apie turizmą, turizmo paslaugas yra talpinamos ir Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejaus internetiniame tinklalapyje www.silalesmuziejus.lt, kurioje yra skiltis – turizmo
informacija. 2020 m. muziejaus internetinis tinklalapis buvo atnaujintas ir pritaikytas patogesnei
paieškai bei atnaujintas dizainas, kuris tenkina šiuolaikinio lankytojų poreikius. Atlikus atnaujinimo
darbus puslapiui buvo sukurta Google Analytics paskyra, tai yra interneto svetainių analizės įrankis,
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kuris pateikia internetinių tinklapių detalią informaciją apie lankytojus, iš kokios jie šalies, koks
kiekis ir kitą reikalinga informaciją. Iš viso per 2021 metus lankytojų muziejaus tinklapyje fiksuojama
6257, iš jų 1082 lankytojai, kurie grįžta į tinklapį. Didžiausia lankytojų dalį sudaro iš Lietuvos, taip
pat galima pastebėti keletą lankytojų iš Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos, Brazilijos.
Įgyvendinus projektą „Virtualus Šilalės krašto gidas: istorija ir kultūra“ (tęstinis projektas).
2020 m. spalio 15 d. turui buvo sukurta Google Analytics paskyra, kuri suteikia galimybę matyti kiek
lankytojų susidomėjimo sulaukiame. Nuo tada ir fiksuojami lankytojai. Pagal 2021 m. statistiką
fiksuojami 1267 lankytojai iš kurių 1169 (92,3%) nauji lankytojai ir 98 (7,7%) sugrįžtantys. 55,65
proc. lankytojų turu naudojasi lietuvių kalba, 38,92 proc. – anglų kalba, 1,78 proc. – rusų kalba.
2021 m. informaciją apie Šilalės rajoną, jo lankytinas vietas ir paslaugas toliau yra talpinama
portale ,,Lietuvos turizmas“(www.turizmas.lt). Informacija apie turizmo galimybes ir muziejų
skelbiama paieškų sistemoje 1551, www.karsuvosziedas.lt.
3.2.3.Bendradarbiavimas
Šilalės rajono turizmo informacijos centras yra prisijungęs prie Lietuvos turizmo
informacinių centrų asociacijos „Facebook“ grupės „L.T.I.C.A“, kurioje Lietuvos turizmo
informacijos centrai tarpusavyje dalijasi įvairia aktualia informacija, naujienomis, renginiais.
Bendradarbiaujama su rinkodaros ir turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“, teikta
informacija apie lankytinas vietas, turizmo paslaugų teikėjus, organizuojamus renginius Šilalės
rajone. Vietiniai Šilalės rajono turizmo verslai buvo pakviesti prisijungti į „Keliauk Lietuvoje“
organizuotą kampaniją „O pas mus ar buvai?“.
Bendradarbiaujama su keliaujančių tėvų bendruomene „Keliaujančios mamos“, dalinamasi
informacija apie Šilalės rajono lankytinas vietas, turizmo paslaugas.
Bendradarbiauta su MB „Čiulba Ulba“. Organizacijos programėlėje „Ulba Go“ jų sukurtas
maršrutas „Žemaičių keliais“, kuris veda senuoju žemaičių plentu, pro Laukuvą, Bijotus. Maršruto
atkarpai (Šilalės r.) buvo pasiūlyti lankytini objektai, pateikti jų aprašymai.
Taip pat dalijamasi informacija su tinklaraščiu „Šeimos gidas“. Teminiuose straipsniuose
nurodomi ir aprašomi rajono turistiniai lankytini objektai, kultūriniai renginiai. Su 15min.lt
pasidalinta informacija straipsniui „Piknikų žemėlapis“.
Buvo bendradarbiaujama su kelionių agentūra „Kelionių laikas“ teikiama informacija apie
lankytinas vietas, siųstos nuotraukos kelionių maršrutų pasiūlymams.
Jau trečius metus dalyvaujama projekte „Surink Lietuvą“, buvo dalyvaujama kelionių
projekte „Keliauk su Rasa“, paruoštas kelionių planas po Lietuvą į kurį buvo įtrauktas ir Šilalės
rajonas.
Šilalės turizmo informacijos centras kartu su Telšių, Plungės, Kretingos, Klaipėdos Šilutės,
Tauragės, Jurbarko rajonų bei Klaipėdos ir Palangos miestų savivaldybėmis dalyvauja „Šv. Jokūbo
kelias Vakarų Lietuvoje“ projekte, kurį Lietuvos kultūros tarybai pateikė Klaipėdos rajono turizmo
informacijos centras. Liepos 29 d. (ketvirtadienį), 10.00 val. Varnių regioniniame parke (Dumbrių g.
3, Ožtakių km.) vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarti tolimesni planuojami
veiksmai ir apžiūrėti Šv. Jokūbo kelio ženklinimo pavyzdžiai. Projekto metu bus sukurtas,
paženklintas bei viešinamas bendras apie 480 km maršrutas Vakarų Lietuvoje. Naujasis maršrutas
susijungs su jau Europoje ir Lietuvoje egzistuojančiais ilgo atstumo piligriminio turizmo pėsčiųjų
maršrutais.
4. Vykdyti tarptautiniai, šalies ir rajono projektai:
1. Šilalės r. Aplinkos apsaugos rėmimo programos įgyvendinimo Šilalės rajone finansuotas
projektas „Dionizo Poškos Baublių priežiūros ir tvarkymo darbų finansavimas“ – 1000,00 eurų.
Lėšos buvo panaudotos prižiūrėti mašinų stovėjimo aikšteles, tvarkyti takus, vaikų pramogų zoną,
atnaujinti želdynus, išvalyti lietvamzdžius, nuolat pjauti žolę bei atlikti kitus parko (11,5 h) priežiūros
darbus.
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2. Pagal Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimo ir įgyvendinimo
paraišką finansuotas projektas „Įamžinkime Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo Vytauto Vaitkaus
atminimą“ – 700 eurų. Išskobtas ir pastatytas stogastulpis gimtajame V. Vaitkaus kaime, Paežeryje.
3. Lietuvos kultūros tarybai teiktas ir finansuotas projektas „Konferencija „Švietėjai nešę
mūsų kraštui viltį “ – 1700 eurų. Buvo surengta konferencija, skirta Vlado Statkevičiaus 110-osioms
gimimo metinėms paminėti. Lektoriai skaitė pranešimus apie žymiausius Šilalės krašto
kraštotyrininkus: Vladą Statkevičių, Marijoną Čilvinaitę, Dionizą Pošką ir Norbertą Vėlių.
Konferencija buvo filmuojama regioninės televizijos, taip pat transliuota socialiniuose tinkluose.
4. Lietuvos mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teiktas projektas „Šilalės
audiogidas“ – nefinansuotas.
5. Lietuvos kultūros tarybai teiktas projektas „Babulytės blynai“ – nefinansuotas.
6. Lietuvos kultūros tarybai teiktas projektas „Lauko informacinis terminalas D. Poškos
Baublių muziejuje“ – nefinansuotas.
5. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos veiklą.
5.1. Personalo valdymas.
Svarbiausias direktoriaus tikslas – telkti muziejaus darbuotojus komandiniam darbui ir
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.
Direktorės veikla atsispindėjo formuojant įstaigos veiklą, organizuojant veiklos plane
numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sudarant sąlygas darbuotojams, bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais. Nuolat rūpintasi žmoniškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų
kontrole, įstaigai skirtų lėšų racionaliu panaudojimu.
Kiekvienam darbuotojui buvo suteikta galimybė tobulinti profesionalias žinias, gebėjimus,
įgūdžius ir kelti savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose bei gerąja darbo patirtimi dalintis su kitais
muziejais. Kvalifikaciją kėlė 7 muziejaus kultūros darbuotojai aštuoniuose seminaruose/kursuose.
Muziejininkai dalyvavo darbo su LIMIS, etninę kultūrą ir jos ypatumus aptariančiuose, kultūros
inovacijos sklaidos, muziejų informacijos valdymo Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio
mokymosi seminaruose. Išklausė pranešimų, nagrinėjančių holokausto istoriją Lietuvoje, kultūros
paveldo, rinkinių vadybos klausimus. Lanksčiai sprendžiami personalo trūkumo klausimai
darbuotojams paskirstant neatidėliotinus darbus. Stiprinamas komandinis darbas ir
bendradarbiavimas tarpusavyje ir su kitų įstaigų specialistais.
2021 m. į vaiko auginimo atostogas išleista viena darbuotoja. Priimta pavaduojanti
darbuotoja, kuri jau baigia gidų mokymo kursus. Pagal užimtumo didinimo programos įgyvendinimo
ir finansavimo sutartį dirbo tik 1 darbininkas Baublių muziejuje.
Atliktas darbuotojų veiklos vertinimas ir patvirtintos naujos ateinančių užduotys.
Sėkmingai buvo tęsiamas ir inicijuojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,
kitais muziejais, švietimo įstaigomis ir sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys.
Prižiūrimas internetinio tinklalapio funkcionavimas. Veiksmingai ir funkcionaliai
išnaudotos vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos, sudarytos sąlygos edukacinių aplinkų kūrimui ir
tobulinimui. Parengti keli nauji turistiniai maršrutai, 4 nauji edukaciniai užsiėmimai. Muziejaus darbo
rezultatai operatyviai analizuojami posėdžiuose, pasitarimuose.
Lėšos valdytos racionaliai ir tikslingai teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Dokumentų valdymas
Muziejaus direktorė parengė vidaus tvarką reguliuojančių dokumentų: įsakymų
komandiruočių klausimais – 3; įsakymų veiklos klausimais – 77; įsakymų atostogų klausimais – 36;
personalo klausimais – 3. Gautų dokumentų registre užregistruota 130 raštų, sprendimų, įsakymų ir
kt. Buvo išsiųsti 171 informaciniai, veiklą reguliuojantys dokumentai. Pasirašytos 33 įstaigos veiklai
organizuoti reikalingos sutartys, atnaujintos ir pratęstos jau pasibaigusios.
Paruoštos ir pateiktos muziejaus veiklos ataskaitos už 2021 m. Kultūros ministerijai.
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5.3. Ūkinė ir kita muziejaus veikla
Sudarytas metinis darbo planas ir laiku pristatytos metinės ataskaitos. Koordinuota muziejaus
fondų komisijos veikla. Įvyko du Fondų komisijos posėdžiai. Posėdžiuose, susirinkimuose
darbuotojai buvo nuolat supažindinami su naujais teisės aktais, naujais įstaigos dokumentais.
Buvo kontroliuojama, kad išsamiai būtų pateiktos finansinės veiklos ataskaitos bei skaidriai
vykdomi viešieji pirkimai. Kadangi muziejus neturi sekretorės, direktorė pati tvarko visą dokumentų
apskaitą. Nėra ir ūkvedžio, tad didelė dalis darbų taip pat tenka direktorei.
Direktorė administruoja bei prisideda prie muziejaus filialų veiklos organizavimo.
Siekiant išsaugoti eksponatus, periodiškai tikrinama eksponatų saugykla ir joje esančių
eksponatų būklė. Šiuo metu vis dar ieškoma naujų patalpų saugyklai.
Pasirūpinta likusios lauko laiptų dalies Baublių muziejuje pagaminimu ir įrengimu.
Atnaujinti leidiniai tarptautinei turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodai.
III SKYRIUS
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
6. Darbuotojų darbo užmokestis:
Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2020 m. bruto darbo užmokestis:
vadovų (kartu su pavaduotojais, jei jų turite)
kultūros ir meno darbuotojų (be vadovų)
aptarnaujančio personalo (buhalteris, darbininkas, valytoja)

7. Finansiniai rodikliai:
Iš viso
Iš jų:
1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai:
Darbo užmokestis
Iš jų:
Baublių muziejus
K. Jauniaus klėtelė-muziejus
Upynos liaudies amatų muziejus
Turizmo informacijos centras
Socialinio draudimo įmokos
Kitos lėšos
1.2. Projektų lėšos
Savivaldybės programos ir projektai
Valstybės ir kitų fondų projektai
1.3. Lėšos už teikiamas paslaugas
Bilietų pardavimas
Suvenyrų pardavimas
Gido paslaugos
Mokestis už edukacines veiklas
Viso pajamų:
1.

182246,56
172249,00
145121,00
37150,00
6942,00
8004,00
13193,00
2349,00
24779,00
1700,00
1752,18
10753,00
2063,00
558,00
569,00
13943,00

Buvo prekiaujama 42 rūšių suvenyrais.
IV SKYRIUS
VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
8. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

1712
1262
866
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8.1.Stipriosios įstaigos veiklos sritys:
 Objekto išskirtinumas ir patrauklumas (Baubliai);
 Dėmesys lankytojui: atvykstančių ir vietinių muziejaus lankytojų (įvairių amžiaus grupių)
poreikių tenkinimas;
 Bendradarbiavimas su kitais muziejais (Nacionaliniu muziejumi, Nacionaliniu M.K.
Čiurlionio dailės muziejumi, Istorine Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Šiaulių „Aušros“
muziejumi, Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejumi, Tauragės krašto muziejumi bei
Jurbarko ir Pagėgių muziejais, Žemaičių vyskupystės muziejumi, Mažosios Lietuvos muziejumi,
Lietuvos TIC;
 Muziejus yra Lietuvos savivaldybių muziejų bendrijos narys ir Muziejų asociacijos narys;
 Edukacinių programų moksleiviams kūrimas;
 Partnerystė su kitomis institucijomis: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Kvėdarnos
Kazimiero Jauniaus gimnazija, VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurine mokykla, Kauno Jono
Pauliaus II gimnazija, Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazija, Šilalės meno mokykla, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės Dariaus ir Girėno
progimnazija, Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurine mokykla, Šiaulių valstybinės kolegijos
verslo ir technologijų fakultetu, Klaipėdos kolegija, VšĮ „Šou imperija“, Lietuvos probacijos tarnybos
Klaipėdos regiono skyriumi Šilalėje. Nuolat bendradarbiaujama su Šilalės rajono savivaldybės
biblioteka bei Šilalės r. savivaldybės kultūros centru. Įkūrus Turizmo centrą, aktyviai bendraujama
su visais Lietuvos turizmo informacijos centrais, rinkodaros ir turizmo skatinimo agentūra „Keliauk
Lietuvoje“, Lietuvos gidų asociacija, keliaujančių tėvų bendruomene „Keliaujančios mamos“,
kelionių agentūra „Kelionių laikas“.
 Veikla viešinta spaudoje: laikraštyje „Šilalės artojas“ – 35 kartus bei internetinėje
erdvėje – 45 kartus).
 Veikia TIC.
8.2. Tobulintinos įstaigos veiklos sritys:
 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (didelės seminarų kainos);
 Paslaugų pasiūlos didinimas;
 Eksponatų restauravimas, konservavimas;
 Edukacinių programų kūrimas įvairioms amžiaus ir socialinėms grupėms;
 Garso, vaizdo ir kitų technologinių priemonių integravimas į muziejų ekspozicijas,
siekiant giluminio pažinimo bei laikantis principo, kad informacinės technologijos yra tik pagalbinė
priemonė, praplečianti pateikiamos informacijos prieinamumo bei įtaigumo ribas;
 Siekti muziejų edukacinių programų suderinamumo su formaliojo, neformaliojo
ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą programomis.
 2021 metai visiems buvo kupini netikėtumų ir iššūkių, rūpesčio dėl sveikatos ir ateities,
iš visų pareikalavę susitelkimo ir naujų įgūdžių įvairiaplanių išbandymų akivaizdoje. Pagrindines
Muziejaus veiklos kryptis 2021 metais numatoma orientuoti atsižvelgiant į šiuos aspektus: įstaigos
administracinės veiklos kokybės gerinimas; muziejaus žinomumo didinimas; komandos
kompetencijų stiprinimas ir atsakomybių didinimas; paslaugų įvairovės didinimas bei kokybės
gerinimas.
 Siekimas atnaujinti Muziejaus interneto svetainę, įdiegiant anglų kalbos įskiepį, kad
muziejaus istorija ir visa veikla būtų kokybiškai prieinama ne tik lietuvių kalba.
 Tikiuosi, kad net esant tam tikriems veiklos ribojimams, pavyks rasti partnerių ir pradėti
diskusijas bei naujas veiklas, pasitelkiant nuotolinio bendravimo programas.
 Muziejaus ir visų jo padalinių kasdieninės veiklos prisidėjimas prie strateginio
savivaldybės tikslo – Rajono kultūrinio savitumo saugojimo ir puoselėjimo – įgyvendinimo, o gerus
veiklos rezultatus užtikrintų kompetentinga ir darniai dirbanti Muziejaus komanda.
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9. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados.
2021 metais patikros nebuvo atliktos.
10. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovų siūlomi jų sprendimo būdai.
1. Nepalanki demografinė situacija ir išaugusi gyventojų emigracija gresia vis didesniu
muziejaus lankytojų skaičiaus mažėjimu.
2. Reikalingos lėšos Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus pastato išorės remontui.
3. Ieškoma tinkamų patalpų saugykloms bei lėšų moderniai saugyklų įrangai.
4. Būtina renovuoti Upynos liaudies amatų muziejų.
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