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Merkinės krašto muziejus
(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

2019-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Misija
Remiantis Merkinės krašto muziejaus nuostatais, patvirtintais Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d.

sprendimu Nr. T-VIII-509, Merkinės krašto muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, eksponuojanti,
konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdanti
muziejų veiklą ir užtikrinanti valstybinių muziejininkystės programų ir Varėnos rajono savivaldybės sprendimų muziejų klausimais
įgyvendinimą rajone.

Įgyvendindamas šią misiją muziejus:
1. derina istorijos, etnografijos, gamtos, meno, memorialinių muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su

komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;
2. sieja istorijos, literatūros, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų

teikimu;
3. prisideda prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;
4. saugo ir puoselėja regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoja;
5. teikia su Muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams;
6. organizuoja su Muziejaus veikla susijusius renginius.

Aplinkos analizė

Muziejaus veikla ir misijos įgyvendinimo sėkmė priklauso: nuo sąlygų muziejaus veiklai sukūrimo -  teisinės bazės, materialinės bazės, finansinių ir
žmogiškųjų išteklių, profesionalios vadybos išsikeliant tikslus ir tinkamai panaudojant esamus resursus.

Muziejaus veiklą reglamentuoja:

Merkinės krašto muziejaus nuostatai, patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-509;
2017 m. kovo 22 d. Varėnos r. savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d.
sprendimo Nr. T - VIII-203 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko suderinimo pakeitimo“;
Merkinės krašto muziejaus vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Merkinės krašto muziejaus direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu
Nr. ĮV-13;
Vinco Krėvės Mickevičiaus memorialinio muziejaus nuostatai, patvirtinti Merkinės krašto muziejaus direktoriaus 2017 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr. IV-4;
Perlojos istorijos muziejaus nuostatai patvirtinti Merkinės krašto muziejaus direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. IV-4;
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Merkinės krašto muziejaus Finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Merkinės krašto muziejaus direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr IV-11;
Kiti LR įstatymai, reglamentuojantys muziejų ir biudžetinių įstaigų veiklą.

Finansai:

Muziejus yra biudžetinė įstaiga, kurios finansinius išteklius sudaro Varėnos rajono savivaldybės asignavimai, įstaigos pajamos, specialiųjų
programų lėšos, projektinės lėšos, paramos lėšos. Finansiniai ištekliai naudojami darbuotojų darbo užmokesčiui, patalpų eksploatacijai,
priežiūrai. Papildomų lėšų muziejus gauna teikdamas mokamas paslaugas ir rengdamas projektus.

2015-2018 m. pastebima teigiama tendencija didinti asignavimus muziejaus veiklai.

Muziejaus struktūra

Merkinės krašto muziejus - savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri turi tris struktūrinius padalinius:  1. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį
muziejų (adresas: Subartonių kaimas, Merkinės seniūnija, LT 65332 Varėnos r. sav.); 2. Perlojos istorijos muziejų (adresas:  Perliaus g. 22,
Perlojos kaimas, Varėnos seniūnija, LT-65372 Varėnos r. sav.); 3. Dainavos apygardos partizanų muziejų (adresas: Seinų g. 12, LT-65338,
Merkinė, Varėnos rajonas) su Memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti. Adresas: Mokyklos g. 7, LT-65338 Merkinė, Varėnos r.
sav.

Iš trijų struktūrinių padalinių faktiškai funkcionuoja du: Perlojos istorijos ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejai. Dainavos
apygardos partizanų muziejus nefunkcionuoja dėl sąlygų nebuvimo: muziejaus pastatui reikalingi tvarkymo-rekonstrukcijos darbai, kurių
data šiai dienai nėra žinoma.

2019 m. Varėnos r sav. administracija vykdys ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus tvarkymo darbus. Tad šis muziejus
2019 m. taip pat nefukcionuos.

Materialinė bazė.

Merkinės krašto muziejui priklauso pastatai Merkinėje (S. Dariaus ir S. Girėno a.1 ir Seinų g. 12); Perlojoje Perliaus g. 22; Subartonyse V. Krėvės g. 3.
Pastatas Seinų g. 12 nefunkcionuoja dėl prastos būklės. Pastatui reikalingas kapitalinis rekomntas/rekonstrukcija.

Tinkamam muziejaus funkcijų įgyvendinimui muziejui trūksta patalpų.
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Merkinės krašto muziejuje nėra pakankamai darbo kabinetų (dėl ko vyr. fondų saugotojo darbo vieta yra Merkinės kultūros centre); atskiro darbo
kabineto neturi muziejaus direktorius, mokslinis darbuotojas;
Muziejus neturi patalpų eksponatų saugykloms ir ūkiniam inventoriui susidėti (didelės dalis eksponatų ir ūkinis inventorius saugomi Merkinės kultūros
centre); taip pat neturi edukacinių klasių edukacinei veiklai vykdyti. Šios problemos turėtų išsispręsti ateityje atliekant pastato Seinų g. 12
rekonstrukciją, kur kartu būtų įrengta Dainavos apygardos partizanams skirta ekspozicija. Reikalingas ir memorialo Dainavos apygardos partizanams
kapitalinis remontas.

2018 m. visi muziejaus darbuotojai aprūpinti darbui reikalingais kompiuteriais.

 Žmogiškieji ištekliai.

2016 m. lapkričio 29 d. Varėnos r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-VIII-509 Merkinės krašto muziejui patvirtintas etatų skaičius - 7. 2018 m.
finansuoti 6 etatai.
Muziejuje dirba - muziejaus direktorius - 1 etatas;
Vyr. fondų saugotojas- direktoriaus pavaduotojas  - 1 etatas;
Muziejininkas-mokslinis darbuotojas - 1 etatas;
Muziejininkas V. Krėvės memorialiniame muziejuje - 1 etatas;
Muziejininkas Perlojos istorijos muziejuje - 1 etatas;
Valytojo - 0,75 etato;
Pagalbinis darbininkas - 0,25 etato.
Muziejininko - 1 etatas (nefinansuotas);
Ateityje reikalingas būtų edukatorius/gidas. Bet tik po to, kai bus sutvarkyta tinkamai materealinė bazė, įrengtos darbo vietos.

Muziejaus darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, dalyvauti mokymuose.
Muziejaus Mokslinis darbuotojas Žygimantas Buržinskas 2018 m. įstojo į doktorantūros studijas.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

Stiprybės.

1. Geografinė padėtis ir Merkinės miestelio (Prelojos ir V. Krėvės gimtinės) kultūrinis, istorinis, archeologinis potencialas;
2. Įdomi ir turtinga Merkinės krašto muziejaus ekspozicija;
3. Darbuotojų kvalifikacija ir motyvacija;
4. Geras įvaizdis miestelio bendruomenėje, žiniasklaidos priemonėse;
5. Didelis muziejaus veiklos sekėjų socialiniuose tinkluose skaičius;
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6. Sėkmingai įgyvendinti projektai. leidžiantys siekti tolesnių tikslų;
7. Edukacinių programų įvairovė.

Silpnybės.

1. Materialinė bazė: darbo kabinetų trūkumas;
2. Prastos muziejaus eksponatų saugojimo sąlygos;
3. Nepakankamas įstaigos finansavimas;

Galimybės.

1.  Muziejaus pastatų ir erdvių renovacija ir tinkamas panaudojimas;
2. Nacionalinių ir savivaldybės kultūros programų finansinės paramos panaudojimas;
3. Teikiamų paslaugų plėtra; edukacinių užsiėmimų programų tobulinimas ir kūrimas;
3. Kvalifikacijos kėlimo programų įgyvendinimas;
4. Eksponatų saugojimo sąlygų tobulinimas, edukacinių erdvių plėtra ir tinkamas panaudojimas, tinkamos materialinės bazės ir darbo sąlygų
darbuotojams sukūrimas, darbo vietų įrengimas;
6. Ryšių su potencialiais paslaugų vartotojais plėtra, informacijos apie muziejaus veiklą sklaidos gerinimas;
7. Teigiamo muziejaus įvaizdžio išlaikymas ir gerinimas;
8. Lankstumas, atvirumas naujovėms ir pokyčiams;
9. Tinkamas muziejaus funkcijų įgyvendinimas;

Strateginiai tikslai ir efekto kriterijai
Kodas Strateginio tikslo pavadinimas

02 Skatinti aplinką tausojančią ekonominę veiklą bei turizmo plėtrą, puoselėti kultūros paveldą.
Strateginio tikslo aprašymas
Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdoma (-os) programa (-os):
07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa.
Efekto kriterijus (-ai):
E-02-07-01 Savivaldybės kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų) lankytojų skaičius, tūkst.

Veiklos prioritetai
Atsižvelgiant į Merkinės krašto muzejaus viziją, misiją, aplinkos analizės rezultatus bei strateginius tikslus, išskiriami šie 2019 m. veiklos
prioritetai, kuriais vadovaujantis planuojamos lėšos strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti: muziejaus teikiamų paslaugų gerinimas,
ekspozicijų atnaujinimas, papildomo finansavimo paieška, krašto istoriją reprezentuojančių leidinių leidyba, muziejaus eksponatų apskaita.
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Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
                                                                                                                           (tūkst. Eur)

Ekonominės
klasifikacijos grupės ir
finansavimo šaltiniai

Patvirtinti
2018-ųjų metų

asignavimai

Numatomi
2019-ųjų metų

asignavimai

Numatomi
2020-ųjų metų

asignavimai

Numatomi
(n+2)-ųjų metų

asignavimai
  1. Iš viso asignavimų: 88,0 91,7 97,5 106,0

1.1. išlaidoms 88,0 91,7 97,5 106

1.1.1. iš jų darbo
užmokesčiui

52,3 55,4 58,3 76,6

1.2. turtui įsigyti 0,0 0,0 0,0 0,0
  2. Finansavimo šaltiniai:

2.1. Savivaldybės biudžetas 76,1 86,7 92,0 100,0
2.2. Biudžetinės įstaigos
pajamos

3,3 2,5 3,0 3,0

2.3. Valstybės biudžetas 6,4 2,5 2,5 3,0
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MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai 2019 ieji metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas (-ai)

Merkinės krašto muziejus, kodas 304439923

Vykdytojas (-ai), kodas (-ai) Merkinės krašto muziejus, 304439923
Programos kodas 07
Programos parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant įgyvendinti steigėjo muziejui nustatytą misiją ir tikslus.

Šia programa įgyvendinamas
strateginis tikslas:

Skatinti aplinką tausojančią ekonominę veiklą bei
turizmo plėtrą, puoselėti kultūros paveldą.

Kodas 02
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Programos tikslas Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei
modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą.

Kodas 02

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, numatoma vykdyti du uždavinius:
08. Organizuoti Merkinės krašto muziejaus veiklą

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-509 „Dėl Merkinės kraštotyros ir genocido
muziejaus ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus reorganizavimo“, patvirtintais muziejaus nuostatais. Įgyvendinant šią priemonę, bus
užtikrintas Merkinės krašto muziejaus ir jo struktūrinių padalinių – Perlojos istorijos ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejų – veiklų
tęstinumas.

2019 m. toliau bus kaupiamos, saugojamos ir tyrinėjamos istorijos, etnografijos, gamtos, meno memorialinės muziejinės vertybės, gerinamos kultūros
paslaugos lankytojams. Kilnojamos parodos pagrindu planuojama atnaujinti Perlojos istorijos muziejaus ekspoziciją (bus įrengti nekilnojami stendai),
spaudai bus paruošta knyga apie Merkinę tarpukariu, taip pat leidinys apie Merkinę ir Merkinės kraštą žemėlapiuose. Numatoma rengti parodas,
susitikimus ir kitus renginius, susijusius su muziejų veikla. Po rajoną keliaus kilnojama paroda skirta Perlojos Respublikos 100-ečiui.

2019 m. Merkinės minės 450 m. miesto teisių gavimo ir 660 nuo pirmo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose jubiliejų. Šių sukakčių paminėjimui muziejus
ketina įgyvendinti projektą „Merkinės miestas atveria duris“. Projekto metus bus parengta paroda apie XX a. IV dešimtmečio Merkinę, pagamintos
simbolinės durys, priminsiančios apie miestelio aikštės užstatymą tarpukariu, taip pat simbolinis miesto riboženklis, kuris bus eksponuojamas tiek per
miestelio šventę, tiek Grybų šventės metu. 2019 m. ketinama prevenciškai konservuoti 20 medinių eksponatų, 250 suskaitmeninti.

Siekiant šių tikslų bus parengtos ir teiktos 4 paraiškos projektų finansavimui (3 kultūros tarybai, 1 Varėnos r. sav. kultūros programai).

Produkto kriterijus:
Parengtų kultūros paraiškų kultūros projektų finansavimui gauti skaičius
Į pirminę apskaitą įtrauktų eksponatų skaičius;
Į kompiuterinę apskaitą įtrauktų eksponatų skaičius;
Prevenciškai konservuotų eksponatų skaičius;
Restauruotų eksponatų skaičius;
Atnaujintų ekspozicijų ar jų dalių skaičius;
Renginių skaičius;
Lankytojų skaičius;
Leidinių skaičius;
Palaikomų muziejaus interneto svetainių skaičius;
Siūlomų muziejaus edukacinių programų skaičius;

(aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato ir produkto kriterijai)
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Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Įgyvendinant programą bus tinkamai įgyvendinamos muziejaus funkcijos, užtikrintas muziejaus veiklos tęstinumas ir kokybiškas paslaugų
lankytojams ir interesantams teikimas. Ir toliau bus tobulinamos muziejaus ekspozicijos, vykdama edukacinė veikla,  vykdoma informacijos
apie Merkinės krašto kultūros paveldą sklaida.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos, ES paramos, valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.
Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
Veiksmai, numatyti Varėnos rajono savivaldybės plėtros strateginiame plane, kurie susiję su vykdoma programa:
I KRYPTIS. VISUOMENĖ.
1.1 tikslas. Plėtoti inovatyvią švietimo, kultūros ir sporto sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.
1.1.3 uždavinys. Stiprinti rajono kultūros potencialą.
1.1.3.1. Kultūrinių renginių organizavimas Varėnos rajone.
1.1.3.4 Kultūros projektų įgyvendinimas
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53–1292)
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71–1706)
Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 1–3)
Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo  įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“;
UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija;
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-247 „Dėl Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–2020 metams
patvirtinimo“ .
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas ir kt.
Kita svarbi informacija: nėra

Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė

Data 2018-10-15
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MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO
BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strategi-
nio tikslo

kodas

Progra-
mos

 kodas

Progra-
mos

tikslo
kodas

Uždavini
o kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas Vertinimo
kriterijaus

kodas

2018-ųjų
metų

planas

2019-ųjų
metų

planas

2020-
ųjų

metų
planas

2021-ųjų
metų

planas

2030-
ųjų

metų
planas

Efekto kriterijus
02 07 02 08 Merkinės krašto muziejaus

lankytojų skaičius, tūkst. E-02-07-01 2500 3000 3200 3500

Rezultato kriterijai
02 07 02 08 Kultūrinių renginių lankytojų

skaičius
R-07-02-08-01 800 1000 1200 1200 X

Produkto kriterijai
02 07 02 08 muziejų ir jų struktūrinių padalinių

skaičius;
P-07-02-08-01 4 4 4 4 X

02 07 02 08 Į pirminę apskaitą įtrauktų eksponatų
skaičius;

P-07-02-08-02 3406 3478 3530 3600 X

02 07 02 08 Į kompiuterinę apskaitą įtrauktų
eksponatų skaičius;;

P-07-02-08-03 3406 3478 3530 3600 X

02 07 02 08 Prevenciškai konservuotų eksponatų
skaičius;

P-07-02-08-04 30 10 10 10 X

02 07 02 08 Restauruotų eksponatų skaičius P-07-02-08-05 - 2 - - X

02 07 02 08 Parengtų kultūros paraiškų kultūros
projektų finansavimui gauti skaičius

P-07-02-08-06 4 4 4 4 X

02 07 02 08 Atnaujintų ekspozicijų ar jų dalių
skaičius;

P-07-02-08-07 0 2 0 1 X

02 07 02 08 Renginių skaičius; P-07-02-08-08 6 6 6 6 X
02 07 02 08 Palaikomų muziejaus interneto svetainių

skaičius;
P-07-02-08-09 1 1 1 1 X
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02 07 02 08 Siūlomų muziejaus edukacinių
programų skaičius

P-07-02-08-10 8 8 8 8 X

02 07 02 08 Muziejaus leidinių skaičius P-07-02-08-11 2 1 2 1 X

Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė


