SUDERINTA
Skuodo raj ono savivaldyb es 2020-2022 m.
Strateginio veiklos plano
3 programos koordinatorius Gintas Andriekus

PATVIRTINI'A
Skuodo muziej aus direktorius
2019 m. spalio 17 d. isaklmu Nr.

Tl-6

Skuodo muzieius. 1 90898695
2020-2022 METU VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS
Misija - visuomenei tarnaujanti ir jos raid4 atspindinti kulturos istaiga, kurios svarbiausia
veikla;aa kaupti, saugoti, eksponuoti bei populiarinti materialines dvasines kult[ros, istorijos
vertybes bei gamtos obj,gktus, reprezentuoti kur5iq ir vakariniq Zemaidiq kultUr4,
Vizija-svarbiauiias'rajono kulttrinio turizmo, kraSto isJgrrj4 skleidZiantis objektas.

saugoti kursiq ir vakariniq Zemaidiq kultUros paveld4,
formuoti Skuodo Zemes identitetq, stiprinti rajono ivaizdi, iSnaudojant istoring praeiti.
Pagrindine muziejaus veikla - kaupti, tyrineti, saugoti bei pristatyti visuomenei istoring ,
kra5totyring, etnografing medZiag4 apie Skuodo kra5t4, rinkti, kaupti ir saugoti eksponatq rinkinius,
ruo5ti edukacines programas moksleiviams, rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, organizuoti
parodas, istorinius ir kulturinius renginius, bendrauti su pana5aus profilio muziejais Lietuvoje ir
:,

Strateginis tikslas

-

kaupti

ir

uZsienyje.

Muziejus savo veikl4 organizuoja vadovaudamasis Skuodo muziejaus nuostatais, Muziejq
istatymu, muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija. Patvirtinta
Muziejaus apskaitos politika, vidaus darbo taisykles, darbuotojq pareigybiq apra5ai, darbo saugos ir
sveikatos, civilines saugos instrukcijos, vie5qjq pirkimq taisykles. Muziejaus ilgalaikiai uLdavrniai
suformuoti 2020-2022 metq strateginiame ir metiniame2019-2020 m. plane.
Skuodo muziejaus struktiir4 sudaro: direktorius, vyr" fondq saugotojas, muziejininkas
(istorikas), techninis personalas, nuolat veikiandios ekspozicijos, fondq saugyklos, veikia ivairios
komisiios.
Zmoni5kieji i5tekliai: Skuodo muziejuje buvo patvirtinta muziejaus struktlros ir pareigybiq
s4ra5as: 7 etatai, i5 jq: direktorius -1, vyriausias fondq saugotojas.l, muziejininkas (istorikas)-1,
Dkinio - techninio personalo- 4. Muziejininkq i5silavinimas auk5tasis. Kasmet patvirtinamas
muziejaus administracijos ir pagalbinio personalo darbuotojq tarifikacijos s4ra5as. Svarbiausi
muziejaus uZdaviniai yra derinti istorijos, technikos, gamtos, meno muziejiniq vertybiq kaupim4,
saugojim4 ir tyrinejim4 su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, pletoti informacing
visuomeng. Tinkam4 uZdaviniq vykdym4 lemia darbuotojq kvalifikacija, jq Zinios ir gebejimai,
todel vis didesnis demesys skiriamas darbuotojq profesiniam ugdymui. Kasmet muziejaus
darbuotojai kelia kvalifikacij4 ivairiuose seminaruose, kursuose, mokslinese konferencijose.
Planavimo sistema: Muziejaus iStekliq valdymo priemone yra planavimo, programq ir
biudZeto sudarymo ir igyvendinimo sistema, veikianti s4naudq efektyvumo principu ir padedanti
turimais i5tekl i ai s p as i ekti laukiamq r ezulta'o4.
Pirminis vidinis muziejaus veiklos planavimas yra rengiamas metinis veiklos planas ir s4mata. UZ
plano igyvendinim4 yra atsakingi visi muziejaus darbuotojai.

Finansiniai i5tekliai: Muziejus yra savivaldybes biudZetine fstaiga, finansuojama i5
savivaldybes biudZeto. Finansiniai i5tekliai naudojami darbuotojq darbo uZmokesdiui, patalpq
eksploatacijai, prieZiflrai. Papildomq le5q muziejus gauna teikdamas mokamas paslaugas ir
rengdamas projektus.

Vidaus darbo kontrolds sistema: Muziejaus vidaus kontroles sistema yra aptbteLta
apskaitos politikoje ir finansq kontrolds, vidaus darbo tvarkos taisyklemis. Vidaus kontroles
sistemos tikslas yra uLtiI<rrnti, kad muziejaus veikla b[tq organizuojama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos kultflros ministro isakymais, nutarimais, kad bDtq laikomasi tefses aktq nustatytos
tvarkos, turtas bei fsipareigojimai apsaugoti nuo sukdiavimo, i5svaistymo, neteiseto valdymo ir kitq
neteisetq veikq, veikla b[tq vykdoma laikantis finansq valdymo principq, informacija apie finansinq
ir kit4 veikl4 bUtq teikiama teisinga ir patikimai, teises aktq nustatyta tvarka.
Muziejaus lankytojai supaZindinami su muziejumi, veikiandiomis ekspozicijomis ir
parodomis, sukauptais fondais. Muziejuje lankosi Skuodo miesto, rajono Zmonds, moksleiviai,
svediai, turistai, taip pat ir uZsieniediai. Muziejaus lankytojai gali susipaZinti su muziejuje
sukaupta istorine medLiaga apie Skuodo kraito istorij4, kra5totyr4, etnokultfir4, Skuodo kraSto
ivykius, Zymius Zmones, etnines grupes, visuomenines organizacijas, paminklus ir kt.
Or ganizuoj amo s nemokamo s ekskursij o s, suteikiama ivairi lab dar a.
0I.TIKSLAS Skatinti kultflring veikl4 ir jos sklaid4 Skuode
Skuodo, muziejaus tikslas yra sukaupti bfidingiausius ir vertingiausius Skuodo kraSto
istorijos raid4 liudijandiyrs €ksponatus ir istoring - etnografrnE - kraStotyrinq medLiag4. Muziejus
yra vienintele institucija Skuodo rajone kaupianti, saugapti eksponuojanti ir populiarinanti
materialines ir dvasines, kultdros, istorijos vertybes, reprezentuojanti kurSiq ir vakariniq Zemaidiq
kultur4.

Muziejuje saugoma 19 t[kstandiq pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatq, kurie itraukti
archeologijos, istorijos, etnografijos, architekt[ros, numizmatikos, tautodailes, gamtos rinkinius.
Pagrindinio fondo t'inkinius sudaro nuolat saugoti priimti archeologing, istoring, mening,
etnografinE, religing, moksling, memorialinE ar kitoki4 kulturing vertg turintys autentiSki eksponatai
bei gamtos raid4 atspindintys eksponatai. Pagalbinio fondo rinkinius sudaro nuolat saugoti priimti
neautenti$ki, blogos bflkles, tadiau muziejaus veiklai reikalingi eksponatai (kopijos, reprodukcijos,
maketai, muliaZai) kaip papildoma medZiaga ekspozicijoms, parodoms, informacijos pateikimo,
mokymo bei demonstravimo priemone.
Muziejuje veikia istorines, etnokultiirines, paZintines tematikos nuolatines ekspozicijos,
kurios kasmet papildomos nauja istorine medliaga, konservuotais muziejaus fondq eksponatais,
deponuotais i5 kitq muziejq eksponatais
Nuolat ruo5iamos laikinos ekspozicijos ir parodos i5 muziejaus rinkiniq, paminint ivairias
kraSto istorijos datas, apLvelgiant istorijos vystymosi etapus. Parodq salese ir meneje rengiamos
tautodailininkq, menininkq darbq, profesionaliojo meno ir kitos ivairios tematikos parodos.
Muziejuje vykdoma istorine, kulturine ir edukacine veikla, organizuojami edukaciniai
uZsiemimai ir pamokos
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas rr
mato vienetas
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01.01. UZdavinys Skatinti profesionalaus

ir

mdg6jq meno sklaid4' didinti kulttiros

prieinamum4.
01.01.01 Priemond Skuodo muziejaus veiklos organizavimo uZtikrinimas
fgyvendinant 5i uZdavinf, siekiama modernizuoti muziejaus infrastruktfir4, ir muziejinius
procesus, kokybi5kai atnaujinti muziejaus veikl4 ir sudaryti s4lygas tinkamai kaupti, saugoti ir
populiarinti istorijos, etnokultDros, archeologrjos, meno, gamtos paveldo objektus, moderniomis
priemonemis ir technologijomis aktualizuoti Skuodo kra5to kulturos paveld4, uztikrinant
visuomenei galimybg susipaZinti su skaitmenizuotu kultUros paveldu bei infofmacija apie ji, o taip
pat i5plesti visuomenei galimybes ivairiapusiam paZinimui bei k[rybi5kumui ugdyti
po
{gyvendintas projektas ,,Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir paslaugq pletra",
renovacijos ir modernizacijos muziejus atveria atnaujintas istorijos ir etnografijos, tautodailes,
sporto ekspozicijas, parodq sales bei eksponatq fondq saugyklas.
Skuodo muziejus yra sukaupgs nemaZ4 etnografijos, archeologrjos, numizmatikos, istorijos,
architektUros, gamtos ir tautodailes rinkinius.
Muziejuje veikia 4 nuolatines ekspozicijos: ,,Skuodo miesto formavimosi istorija", ,,Skuodo
kraSto senieji kaimo amatai ir moterq darbaiiemaidiq troboje", ,,Skuodo rajono sportines veiklos
istorij a",,,Skuodo kraSto tautodailes istorij a".
Skuodo muziejaus etnografines-edukacines ir istorines ekspozicijos pristato Skuodo kra5to
formayirnosi ,istoriios etapus, i5ry5kinant Apuoles piliakalni - seniausi4 gyvenvietq Lietuvoje,
Skuod4 (XVI-XX a.), piesto iktrrej4 Jon4 Chodkevidiq, Skuod4 didikq Chodkevidiq ir Sapiegq
vald/ioje, kasdieniniuJ liaudies buities vaizdus ir Sventes,- ivairiatautes miesto bendruomenes
gyvenimo ivykius, faktus ir eksponatus. Pdtaikant inovityvius ir interaktyvius sprendimus,
modernizuota archeologine ekspozicija, "Apuole - kurSiq Zemiq centras", sukuriant informacinio
terminalo programing ir techning irang4. Informaciniame terminale veikia edukacine interaktyvi
programa ,,Skuodo miesto istorine atmintis" pritaikyta vaikq ir jaunimo edukacijai, kuri teikia
informacij4 apie rnflsq miest4, pristato Zaidimus, viktorinas, deliones
Atliktas ekspozicijos .St.loAo kra5to senieji kaimo amatai ir moterq datbai_Zemai14
troboje" atnaujinimas, pritaikant inovatyvius ir interaktyvius bDdus, modernizuojant ekspozicija
ir moterq
lrengtas informacinis terminalas su programine iranga,,skuodo kra5to senieji amatar
amatq
misles,
viktorinos,
siuZetui,
vaizdo
su
medLiaga
pateikiama
informacine
darbai", kuriame
*Zemaid\'q
darbai
moterq
deliones. Nuolatine ekspozicija ,,Skuodo kra5to senieji kaimo amatai ir
troba ", perteikia lankyojui pagrinding Lini1 apte Skuodo kra5to Zemaiti5kas tradicijas, senuosius
amatus, supaZindina su etnografiniu palikimu, atskleidZia praeities ir Siuolaikinio pasaulio s4sajas,
parodo Skuodo kra5to tautodailes tradicijas.. Muziejuje iruo5ta nuolatine muziejaus ekspozicija
,,Skuodo kra5to tautodaild", kurioje svarbi4 viet4 uZima tautodailininks Petro Brazausko medZio
droZiniq ir tautodailininkes Vidos Ivanauskienes meninis palikimas. Atnaujinta nuolatine
ekspozicija ,,Skuodo rajono spofiines veiklos istorija", kurioje akcentuojama seniausias tradicijas

turinti Skuode sporlo Saka-motobolas.
Skuodo muziejuje nemaLas demesys skiriamas leidybinei veiklai. I5leista 15 bro5i[rq, kurios
supaZindina su Skuodo muziejumi, jo veikla, muziejaus rinkiniais. 2019 m. iSleista bro5iDra ,,Visos
spalvos".
mano gyvenimo
-Muziejaus
veikla ir toliau bus orientuota i muziejiniq rinkiniq kaupim4, saugojim4, tyrim4 ir
istorines informacijos pildym4 naujais archyviniais duomenimis bei kra5totyrine, etnokult[rine
medLiaga. Muziejus toliau tgs bendradarbiavim4 su Svietimo istaigomis, muziejininkais, muziejaus
lankytojais: bus organizuojamos parodos, ekspozicijos, seminarai, renginiai, edukacine ir Svieteji5ka
veikla.
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