DRUSKININKŲ MIESTO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

Einamųjų metų veiklos užduotys /
einamųjų metų užduotys

1. Atnaujinti ir plėtoti Muziejaus
lankymo skatinimo veiklas po
COVID-19 pandemijos

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /

institucijos vadovas ar jo
1. Vidinės bei išorinės
komunikacijos stiprinimas,
intensyvi komunikacinė
sklaida.

įgaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1.1. Sukurti naują bendrą remiamą
Muziejaus ir Galerijos Facebook
puslapį bei išplėsti
komunikuojamos informacijos
srautą tikslinėms auditorijoms.
1.2. Muziejaus internetinėje
svetainėje ir Facebook puslapyje
įvesti naują rubriką „Savaitės
įdomybė“ apie Druskininkų
istoriją ir „Naujas eksponatas“
apie Muziejuje sukauptus
eksponatus.
1.3. Išleisti naują lankstinuką
keliomis kalbomis apie Muziejaus
ir Galerijos veiklas ir jį platinti
Druskininkų įstaigose (TVIC,
maitinimo, sveikatingumo ir
poilsio įstaigose ir kitur).

2. Veiklos, skatinančios
lankytojų pritraukimą

2.1. Pravesti derybas ir pasirašyti
sutartis su turizmo paslaugas
teikiančiomis firmomis dėl bendrų
paslaugų paketų, Muziejaus
lankymo ir nuolaidų taikymo. Ne
mažiau 3 sutarčių.
2.2.Siekiant stiprinti ir
populiarinti Muziejaus žinomumą
vietos bendruomenėje, pasiūlyti
Druskininkų įstaigoms surengti
akciją „Kolektyvo diena
muziejuje“ ir pravesti temines
ekskursijas ar edukacijas.
2.3. Dalyvauti įvairiuose
mokymuose apie karantino
pasekmių švelninimo ir
likvidavimo poveikį bei naujus
kelius iššūkiams įveikti.

2. Užtikrinti efektyvią ir kokybišką
Muziejaus veiklą.

Įgyvendintas Muziejaus
veiklos planas ir jame numatyti
veiklos rodikliai

1. Inicijuoti ir organizuoti 2021
m. biudžeto projekto rengimą ir
vykdymą bei užtikrinti racionalų,
taupų ir tik pagal patvirtintas
išlaidų sąmatas lėšų naudojimą.
2. Tinkamai ir kokybiškai
organizuoti personalo darbą:
vykdyti visų darbuotojų veiklos
vertinimą ir patvirtinti einamųjų
metų užduotis, sudaryti sąlygas
kelti kvalifikaciją.
3. Užtikrinti eksponatų,
atitinkančių Muziejaus rinkinių
komplektavimo kryptis, įsigijimą,
tinkamą apskaitą, saugojimą ir
priežiūrą.
4. Tvirtinti ekspozicijų ir parodų
koncepcijas, naujai parengtas
edukacines programas bei
publikuoti paruoštų leidinių
projektus.

3. Parengti ir laiku pateikti
Druskininkų miesto muziejaus
2020 metų veiklos ataskaitą.

Parengta ir laiku pateikta
Druskininkų miesto muziejaus
2020 metų veiklos ataskaita.

1. LR Muziejų Įstatymo
nustatytais terminais pateikti LR
Kultūros ministerijai Druskininkų
miesto muziejaus 2020 metų
veiklos ataskaitą, 2020 metų
veiklos statistinę ataskaitą
(www.lrkm.lt/muziejai) ir 2021ųjų metų veiklos planą.
2. Druskininkų savivaldybės
tarybai parengti ir pateikti
svarstyti Muziejaus 2020 metų
veiklos ataskaitą.

4. Parengti ir laiku pateikti
Druskininkų miesto muziejaus
2022 metų biudžeto projektą ir
veiklos planą.

Vadovaujantis Druskininkų
savivaldybės administracijos
nustatytais terminais, laiku
parengtas ir pateiktas
Muziejaus 2022 metų biudžeto
projektas ir veiklos planas.

1. Atlikti praėjusių metų
Muziejaus biudžeto analizę ir
pagal šiuos rezultatus parengti ir
pateikti Druskininkų miesto
muziejaus 2022 metų biudžeto
projektą.
2. Vadovaujantis Druskininkų
savivaldybės 2020–2022 metų
strateginio veiklos plano
„Kultūros plėtros programa“
numatytu tikslu „Išsaugoti
paveldą, istorinę ir kultūrinę

atmintį“ parengti 2022 metų
Muziejaus veiklos planą, kuris
būtų taip pat suderintas su
Valstybės ir Savivaldybės kitomis
programomis (Kurorto šventės ir
kt.).
5. Inicijuoti veiklas, skatinančias
papildomų lankytojų ir lėšų
pritraukimą – projektų rengimas,
teikiamų paslaugų viešinimas,
mecenatų paieška ir pan.

Užtikrintas Druskininkų miesto
muziejaus projektų, finansuotų
iš kitų fondų ar programų,
įgyvendinimas.

1. Pateikti finansavimui gauti
projektų paraiškas pagal Muziejui
tinkančias sritis.
2. Įgyvendinti visas finansuotas
veiklas ir tikslingai panaudoti
lėšas numatytas projektuose.
3. Parengti ir pateikti finansuotų
projektų ataskaitas.

6. Užtikrinti Druskininkų
savivaldybės bendruomenei ir
kurorto svečiams aktualios
informacijos bei teisės aktus
atitinkančios apie Muziejaus veiklą
viešinimą.

Druskininkų miesto muziejaus
interneto svetainėje
www.druskininkumuziejus.lt
nuolat ir laiku atnaujinta
informacija.

1. Nuolat atnaujinti informaciją
apie Muziejaus renginius, ir
internetinės svetainės Druskininkų
istorijos informacijos centro
skyriuje viešinti naujus istorijos
faktus bei pildyti eksponatų
skaitmeniniais vaizdais.
2. Interneto svetainėje įkelti
privalomus viešinti Muziejaus
vidaus dokumentus ir kitą
informaciją apie Muziejaus
veiklą.

____________________________

