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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANTANO MONČIO NAMŲ-MUZIEJAUS  

2021 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

2022.03.01 

Palanga 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 
1.1. Viešoji įstaiga Antano Mončio namai-muziejus (toliau - Muziejus) – viešoji įstaiga, įmonės 

kodas 152699022.  Adresas: S. Daukanto g.16/Kęstučio g. 17, LT-00135 Palanga, telefonas/faksas: (8 

460) 49366, el. pašto adresas info@antanasmoncys.com 

Viešoji įstaiga Antano Mončio namai-muziejus - Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka iš 

dalininkų turto įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

veiklos sritis - nacionalinės svarbos meno populiarinimas, o veiklos tikslas - tenkinti viešuosius 

interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą - propaguoti muziejines vertybes - Antano Mončio 

kūrinius, archyvą, formuoti atskirų dailės sričių rinkinius, propaguoti užsienio lietuvių dailę, spaudinių 

rinkinį, organizuoti keičiamas parodas, ekspozicijas, kultūrinius, švietėjiškus renginius, ekskursijas, 

konferencijas ir paskaitas, populiarinti Lietuvos profesionalųjį meną, jaunųjų menininkų kūrybą, 

kultūros paveldą bei vykdyti kultūrinius mainus, rengti, leisti ir platinti su Muziejaus veikla susijusius 

leidinius, palaikyti ryšius su panašiomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis. 

1.2. Įstaigos vadovas - direktorė Loreta Birutė Turauskaitė. 

 

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

2021m. įstaigos dalininkai: Palangos miesto savivaldybė ir A. Mončio paramos fondas.  

Dalininkų  kapitalo dydis: 

2.1. Palangos miesto savivaldybė - 2896,30 Eur 

2.2. Antano Mončio paramos fondas - 1448 Eur 

2021 metais dalininkų įnašų padaryta nebuvo. 

 

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

3.1. Gautos lėšos: 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltinis Suma EUR (tūkst.) 

1. Palangos miesto savivaldybės asignavimai 66,14 

2. Palangos miesto savivaldybės dalinis projektų finansavimas   13,8 

3. Juridinių ir fizinių asmenų parama   2,92 

4. Pajamos už įstaigos teikiamas paslaugas   8,59 

5. Lietuvos kultūros taryba  28,95 

6. Valstybės biudžetas (Dotacija)   0,50 

 IŠ VISO 120,90 
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3.2. Lėšų panaudojimas pagal ekoniminės klasifikacijos straipsnius: 

 

Eil. 

Nr. 

Lėšų šaltinis Skirtos 

lėšos EUR 

Lėšų panaudojimas pagal 

ekonominės klasifikacijos str. 

Panaudota 

EUR 

1. Palangos miesto 

savivaldybės asignavimai 

66141,00 1.1. Darbuotojų išlaikymas 

1.2. Patalpų išlaikymas: 

1.2.1.šildymas (el. energija); 

1.2.2. vanduo 

1.2.3. ryšių paslaugos; 

59181,00 

 6960,00 

  5347,68 

    132,32 

  1480,00 

                               Iš viso: 

 

66141,00  66141,00 

2. Valstybės biudžetas  506,00 2. Darbuotojų išlaikymas   506,00 

     

 Iš viso:   506,00    506,00 

     

3. Projektas “Sveikinimai ir 

pasisveikinimai A.  Mončio 

100-čiui”: 

 

Asociacija Laisvųjų 

mūrininkų ložė po gintarine 

karūna 

 

                               Iš viso: 

 

Projektas “WSPAK – 

įtampos ir garsai” 

                              Iš viso: 

 

Projektas “A. Mončio 

gimimo šimtmečio minėjimo 

programos įgyvendinimas” 

                               Iš viso: 

23000,00 

 

 

 

 

1000,00 

 

24000,00 

   

 5950,00  

 

5950,00 

 

13800,00 

  

 

13800,00 

 

3. Projekto vykdymas: 

3.1. Paslaugos; 

3.2. Administravimo išlaidos 

 

 

3.3. Paslaugos 

 

 

 

3,4, Paslaugos 

 

 

 

3.5  Paslaugos 

 

 

 

 

 

19313,80 

  3686,20 

 

 

 1000,00 

 

24000,00 

 

 5950,00 

 

 5950,00 

 

13800,00 

 

 

13800,00 

 

                                Iš viso: 43750,00  43750,00 

 

4. Juridinių ir  fizinių asmenų 

parama 

 4. Paramos panaudojimas  

 Fiziniai ir jurid. asmenys 1650,00 4.1. Paslaugos 767,50 

 VMI (2% GPM):   265,98 4.2. Paslaugos  265,98 

                                 Iš viso: 1915,98  1033,48 

 

5. 

 

 

Paslaugų teikiamos 

pajamos 

 

8587,14 

 

5.1. Parduotų atsargų savikaina 

5.2. Sunaudotų atsargų savikaina 

5.3. Suteiktų paslaugų savikaina 

 

2894,85 

  112,55 

  714,14 

                                Iš viso: 8587,14  3721,54 

     

 Iš viso: 120900,12  115152,02 
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3.3. Juridinių ir fizinių asmenų parama: 

3.3.1. Fizinių asmenų parama     650,00 Eur; 

3.3.2. Juridinių asmenų parama 2000,00 Eur; 

3.3.3. VMI (GPM 1,6%) parama    265,98  Eur. 

 

3.4. Juridinių asmenų parama pagal kiekvieną paramos teikėją, suteiktos paramos dalyką 

ir vertę: 

 Paramos vertė Paramos dalykas 

AB Šiaulių bankas 1000,00 Finansinė parama 

Asociacija Laisvųjų mūrininkų 

ložė po gintarine karūna 

 

1000,00 

Finansinė parama 

 

4. Ilgalaikio turto įsigijimas dovanojimo pagrindu per finansinius metus: 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto pavadinimas Suma (EUR) 

1. Paveikslas “Liepsnelės”, 2020 1500,00 

 Iš viso: 1500,00 

 

5. Perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 

Per finansinius metus įstaiga ilgalaikio turto neperleido 

 

6. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų - išlaidos darbo užmokesčiui: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sąnaudų rūšis Suma EUR 

1. Darbo užmokestis 58651,49 

2. Socialinio draudimo įmokos 1035,51 

3. Elektros energija 5347,68 

4. Ryšių paslaugos 1480,00 

5. Apsauga 365,79 

6. Vandentiekis, kanalizacija 132,32 

7. Projektų vykdymas 43750,00 

8. Programos FINAS priežiūros sąnaudos 609,84 

9. Signalizacijos techninis aptarnavimas 249,48 

10. Kitų paslaugų sąnaudos 175,07 

11. Parduotų atsargų savikaina 2894,85 

12. Sunaudotų atsargų savikaina 112,55 

13. Kitos sąnaudos 347,44 

 IŠ VISO 115152,02 

 

7. Darbuotojų skaičius 2021 m. sausio 1 - gruodžio 31 d. buvo 7.  

 

8. 2021 m. duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui, kitoms viešosios įstaigos vadovo ir valdymo išmokoms: 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų rūšis Suma EUR 

1. Įstaigos vadovo darbo užmokestis 19551,00 

2. Įstaigos vadovo socialinio draudimo įmokos     346,00 

 Iš viso 19897,00 
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Kitų sąnaudų valdymo, su dalininkais susijusių asmenų, kolegialių organų narių išlaidoms 

įstaiga neturėjo,  

 

9. Naudojamos patalpos: 

 

Pastatai  Plotas m2 Pastabos 

S. Daukanto g.16/Kęstučio 

g.17 

701 Panaudos sutartis 1998 m. 

rugsėjo 10 d. 

 

 

10. Finansavimo šaltiniai:          

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt.) Lėšos (tūkst. EUR) 

2021 m. 2020m. 

Savivaldybės asignavimai 66,1 73,7 

Valstybės biudžetas 0,5 0,0 

Lietuvos kultūros tarybos dalinis projektų finansavimas 29,0 7,0 

Fizinių ir juridinių asmenų parama, 1,6% GPM 2,9 2,0 

Pajamos už teikiamas paslaugas 8,6 4,9 

Savivaldybės dalinis projekto finansavimas 13,8 2,2 

LR Kultūros ministerijos projekto finansavimas 0,0 10,8 

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija - subsidija 0,0 3,7 

Dovanojimo pagrindu gautas turtas 1,5 0,0 

Iš viso: 122,4 104,3 

 

 

12. Įstaiga 2020 metais realizacinių pajamų iš savo veiklos gavo: 

 

                                     

2021 m. (Eur) 

 

 

2020 m. (Eur) 

 

6256 4894 

 

2021 m. įstaigos veiklos rezultatas - teigiamas, grynasis pelnas 6256 Eur. (2020 m. grynasis 

pelnas buvo 2077 Eur). 

 

13. Įstaigos veiklos ekonominis ir socialinis poveikis 

Įstaiga yra vienas iš nedaugelio vaizduojamojo meno muziejų vakarų Lietuvos regione, todėl ne 

tik vietos, regiono, Lietuvos gyventojam, bet ir užsienio svečiams sudaryta galimybė Palangoje pažinti 

Lietuvos dailės raidą, kryptis, istoriją, pokyčius, įvairovę, procesus, tendencijas. Vietos gyventojams, 

turintiems palangiškio kortelę, taikoma nuolaida muziejaus lankymui, o Palangos garbės piliečiams 

suteikta teisė lankytis nemokamai. Parodų pristatymai, atidarymai rengiami nemokamai, sudarant 

lygiavertes sąlygas būti kultūrinio gyvenimo dalyviais visiems visuomenės ir bendruomenės 

socialiniams sluoksniams - nuo pasiturinčių iki socialiai remtinų. 

 

14. Problemos 

Muziejaus pastatui reikalinga modernizacija, numatant efektyvų, racionalų neremontuotų 

patalpų funkcionalumą, pritaikant jas papildomoms patrauklioms veikloms, pasitarnausiančioms 
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muziejaus lankytojų aptarnavimo gerinimui, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams, teikiamų 

paslaugų įvairovei, šildymo išlaidų mažinimui, meno kūrinių ir dokumentinio archyvo saugojimo 

sąlygų atitikimui reikalavimams. 

Inovatyvūs projektai "Inovatyvūs švilpiai", "Inovatyvios kaukės ir papuošalai" nuolatinėje  

ekspozicijoje demonstruojami kompiuteriuose su liečiamais ekranais. Per keletą metų kompiuteriai 

fiziškai nusidėvėjo, jie nebesuremontuojami, todėl būtina įsigyti naujus kompiuterius inovatyviems 

eksponatams perkelti ir atnaujinti demonstravimą, kaip neatskiriamą nuolatinės ekspozicijos 

sudedamąją dalį 

Susidūrus su pandemija ir taikomais sveikatos saugumo reikalavimais, būtina įgyvendinti E-

bilietų sistemą, leisiančią lankytojams bilietus įsigyti internetu, kas ypač svarbu, mažinant tiesioginių 

fizinių kontaktų skaičių tarp kasininko ir lankytojo, išvengiant užsikrėtimų tikimybės. 

Įstaigos dalininkai yra du: Palangos miesto savivaldybė ir A. Mončio paramos fondas. Įstaigos 

išlaikymui finansavimą skiria vienas dalininkas - savivaldybė, meno projektų finansavimui Muziejus 

savarankiškai teikia paraiškas Lietuvos kultūros tarybai, jų vykdymui kofinansavimu (LTKT skyrus 

dalinį finansavimą)  prisideda savivaldybė, fiziniai ir juridiniai parneriai, rėmėjai.. Elektros kainos kyla, 

šildymas brangsta, kaip brangsta ir būtinos prekės bei paslaugos, minimalios mėnesinės algos didėja, 

todėl Muziejus priverstas trumpinti muziejaus lankymo trukmę. Dėl išaugusių kainų neišvengiamai 

didėja išlaidos įsigyjamoms priemonėms, reikalingoms muziejaus lankytojų kūrybiniam užimtumui: 

kreidelės, popierius, rašalas, tušas, modelinas, klijai, pieštukai, trintukai ir t.t., kitos ūkinės prekės: 

popieriniai rankšluoščiai, muilai, valymo skysčiai ir pan., o bilieto kaina 2 Eur yra mažiausia Palangoje 

esančių muziejų tarpe. Todėl būtina didinti muziejaus lankymo kainą vienu euru.  

Pastatas, kuris dar 1995 m. panaudos sutarties pagrindu buvo perduotas dabartiniam A. Mončio 

paramos fondui, iki šiol nėra sutvarkytas, dėl ko muziejus negali savo veiklos vykdyti taip, kad atitiktų 

šiuolaikinio muziejaus reikalavimus, be to, dalis patalpų yra be šildymo, kur laikoma užsienio lietuvių 

dovanotų spaudinių biblioteka, muziejaus inventorius, ūkinės, dezinfekcijos priemonės, kurios žiemos 

metu užšąla ir tampa nebetinkamomis naudoti. Muziejus nepritaikytas neįgaliesiems, neįrengta 

edukacinė erdvė, kavinė, muziejaus parduotuvė, mamaos ir vaiko patalpa, nėra saugyklos, archyvo 

patalpos, pagalbinės patalpos atvežamų/išvežamų parodų pakavimui, laikymui, neįrengtas keltuvas 

užkerta kelią neįgaliesiems lankytis nuolatinėje ekspozicijoje, neįrengtos darbo vietos darbuotojams.  

2021 m. Palangos miesto savivaldybės pastangomis ir lėšomis buvo sutvarkytas pastato stogas, 

muziejaus prieigos: pakeistos šaligatvio plytelės, želdiniai, suoliukai, šiukšliadėžės, įrengtas lauko 

apšvietimas. 2021 m., įprasminant skulptoriaus A. Mončio gimimo 100-ąsias metines, buvo atvertas 

Antano Mončio skveras, kurį labai pamėgo tiek muziejaus lankytojai, tiek Palangos gyventojai, tiek  

kurorto svečiai, poilsiautojai. Būtų prasminga ir reikalinga pastatyti gatvėje nuorodą su įvardintu 

skvero pavadinimu. A. Mončio kūryba pristatom uždarose erdvėse. 2021 m. birželio 8-ąją, tikrąją 

skulptoriaus gimimo 100-čio dieną, skulptūra vienai dienai buvo pastatyta skvere ir visi susirinkusieji 

įsitikino, kad prašyte prašosi, kad skulptūros kopija, pagaminta iš klimatinėms sąlygoms atsparios 

medžiagos, praturtintų skverą, miesto atvirą erdvę skulptoriaus modernisto kūriniu, dėl kurio meninio 

lygio nekiltų jokių abejonių ar ginčų. 

Muziejuje yra patvirtintas vyriausiojo fondų saugotojo etatas, bet dėl nesuremontuotų A.Mončio 

paramos fondui panaudos pagrindais perduotų patalpų, minėtam darbuotojui nėra įrengta darbo vieta. 

Muziejui būtinas kultūrinės veiklos vadybininkas, kuris galėtų savo funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu, 

tuo pačiu, atlikti ir būtiniausias fondų saugotojo (muziejininko0 funkcijas esamomis muziejuje 

sąlygomis iki to laiko, kai pastato patalpos bus suremontuotos ir pritaikytos darbui, archyvo, kūrinių 

saugojimui ir laikymui, kitoms muziejaus veiklų reimėms. 

2021 m.,  minint skulptoriaus gimimo 100-etį, komunikuojant su muziejaus dalininku-A. 

Mončio paramos fondu - muziejus kreipėsi į šį fondą ieškoti galimybių parengti ir įgyvendinti E-gidą  

−pritarta nebuvo.  Taipogi buvo kreiptasi į  A. Mončio paramos fondo valdybos pirmininką  E. Benetį 
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dėl būtinybės šiam fondui muziejuje įrengti keltuvą neįgaliesiems - muziejus dalininko atsakymo 

negavo. 

Dėka Antano Mončio namų-muziejaus bičiulių, privačių asmenų Tue ir stos Freltoft, 2021 m. 

jie įgyvendino muziejaus nuolatinės ekspozicijos 3D turą, kuris integruotas muziejaus naujai sukurtoje 

svetainėje www.antanasmoncys.com. Todėl iki neįgaliesiems nebus sudarytos sąlygos patekti į II-ame 

aukšte esančią nuolatinę ekspoziciją, reikalinga I-ame aukšte instaliuoti A. Mončio nuolatinės 

ekspozicijos 3D turą demonstruoantį kompiuterį su liečiamu ekranu, kad negalintys patekti į II-ą 

aukštą, turėtų galimybę ne tik pamatyti muziejaus galerijojje eksponuojamą parodą, bet tuo pačiu 

nuotoliniu būdu susipažinti ir su nuolatine A. Mončio kūrinių ekspozicija. 

Muziejus yra išlaikomas vieno iš dviejų muziejaus dalininkų - Palangos miesto savivaldybės. 

Daugeliui su muziejaus veiklomis susijusių spręstinų klausimų sprendimams, nutarimams, tvirtinimams 

reikalingi visuotinių įstaigos dalininkų susirinkimai ir balsavimas. Palangos miesto savivaldybė turi 4, 

o A. Mončio paramos fondas turi 1 balsą, kuris neturi įtakos balsų daugumai. Įstaigos metiniai, 

strateginiai planai rengiami ir derinami su muziejaus dalininku - Palangos miesto savivaldybe, 

atsižvelgiant į Savivaldybės planuojamą biudžetą ir įstaigos finansavimą, tuo tarpu kitas dalininkas, t.y. 

juridinis asmuo A. Mončio paramos fondas, prie muziejaus veiklos finansiškai neprisideda. Jeigu 

fondas kasmet finansiškai prisidėtų proporccinga dalimi turimų savo balsų visuotiniame suma (4 

savivaldybė : 1 fonas), išsispręstų muziejaus kultūrinių veiklų (parodų, kt. renginių) organizavimo 

problemos, susijusios su jų finansavimu. 

 

 

 

Detalūs įstaigos 2021 metų veiklos planuoti ir pasiekti rezultatai atsispindi 1 priede  

 

 

 

 

Direktorė        Loreta Birutė Turauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 


