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Merkinės krašto muziejaus

2021 METŲ VEIKLOS
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BENDROJI DALIS

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.

Savo veiklą muziejus grindžia Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29

patvirtintais nuostatų naujauaisa redakcija ir kasmet tvirtinamais veiklos planais.

Muziejaus buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, LT-65336, Merkinė, tel. (8 310) 39 136, el. p.

vienaragiui@gmail.com.

Muziejus turi tris struktūrinius padalinius: Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį muziejų

(adresas: V. Krėvės g. 3, Subartonių k., Merkinės sen., LT-65332 Varėnos r. sav.); Perlojos istorijos

muziejų (adresas: Perliaus g. 22, Perlojos k., Varėnos sen., LT-65372 Varėnos r. sav.); Dainavos

apygardos partizanų memorialinį muziejų (adresas: Seinų g. 8A, Merkinės mstl., Merkinės sen., LT-

65338 Varėnos r. sav.) su Memorialu Dainavos apygardos partizanams atminti (adresas: Mokyklos g. 7,

Merkinės mstl., Merkinės sen., LT-65338 Varėnos r. sav.).

Merkinės krašto muziejui patvirtinti 7 etatai iš jų 2021 m. buvo užimti 6; durbo 5 darbuotojai; iš jų

- vienas administracijoje, 5 - muziejininkai ir 2 pagalbinio personalo.

Merkinės krašto muziejaus direktoriaus pareigas eina Mindaugas Černiauskas.

Muziejaus veiklos uždaviniai:

derinti istorijos, etnografijos, gamtos, meno, memorialinių muziejinių vertybių kaupimą,

saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;

susieti istorijos, literatūros, gamtos ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei

švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu;

prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės raidos;

saugoti ir puoselėti regiono kultūros tapatumą ir jį aktualizuoti;

teikti su Muziejaus veikla susijusias paslaugas gyventojams;

organizuoti su Muziejaus veikla susijusius renginius.

Nepaisant sudėtingos pandeminės situacijos 2021 m. Merkinės krašto muziejus ir toliau

sėkmingai vykdė jam steigėjo nustatytas funkcijas ir užduotis visuose muziejaus veiklos baruose.

Muziejų ir padalinius aplankė per 5000 lankytojų (iš jų 1359 Krėvės muziejuje ir 171 Perlojos

istorijos muziejuje), aktyviai dalyvauta organizuojant muziejaus ir Merkinės miestelio renginius,
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aktyviai bendrauta su vietos ir nacionalinės žiniasklaidos priemonėmis, vykdyta šviečiamoji,

edukacinė veikla. Pravesta per 50 pažintinių ekskursijų. Itin aktyviai veiklą išvystė Subartonyse

esantis V. Krėvės-Mickevičiau memorialinis muziejus, kuriam tai buvo pirmieji veiklos metai po

renovacijos. Gerokai pasistūmėta muziejaus rinkinių apskaitos srityje. Pradėtas eksponatų

vertinimas, sudaryti rinkiniai... Be to, muziejus buvo aktyvus rengiant paraiškas projektiniam

finansavimui, keletas iš šių projektų gavo valstybės finansavimą ir buvo sėkmingai įgyvendinti.

Pavyko į istorinės atminties puoselėjimo veiklas įtraukti ir visuomenę. Ypač tai pasakytina apie V.

Vazos (įrengtas skveras) bei A. Ramanausko-Vanago atminimo įamžinimą (sukurta skulptūra).

FINANSAVIMAS, JO ŠALTINIAI

Finansiniai šaltiniai
2019 m.

(tūkst. €)

2020 m.

(tūkst. €)

2021 m.

(tūkst. €)

Savivaldybės biudžetas

(2+3+4) 94,7 99,9 105,1

Savivaldybės biudžeto lėšos 91,4 97,2 100,7

Valstybės biudžeto lėšos 1,5

Biudžetinių įstaigų pajamos 3,3 2,7 2,9

Kiti finansavimo šaltiniai

(6+7+8+9) 22,5 48,75 45,72

ES paramos lėšos - - -

Valstybės biudžeto lėšos - -
9,75

Paskolos lėšos - - -

Kitų finansavimo šaltinių

lėšos (parama) 22,5 48,75 35,97

Viso 117,2 148,65 150,82

2021 m. Merkinės krašto muziejaus biudžetą sudarė 150,82 Eur. Iš jų: 100,7 tūkst. Eur

savivaldybės asignavimai; 2,9 tūkst. muziejaus pajamos ir 45,72 tūkst. Eur gauti iš kitų finansavimo

šaltinių. Muziejaus pajamos išliko stabilios. Palyginus su ankstesniais metais jos netgi šiek tiek padidėjo

nepaisant to, kad dalį laiko muziejus negalėjo priiminėti lankytojų dėl karantino suvaržymų. Metai buvo

sėkmingi pritraukiant papildomą finansavimą muziejaus veikloms. Per projektines veiklas muziejus
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pritraukė 45,72 Eur. Iš esmės pakartotas praeitų metų rezultatas. Taip pat reikia turėti omenyje, kad vad.

Vazos skveras ir jo įrengimas buvo apmokėtas iš privačių rėmėjų lėšų tiesiai rangovams. Tad jei

įskaičiuotume ir šias lėšas, tuomet laikytina, kad muziejus papildomai veikloms pritraukė per 75000

Eur. T.y. 3/4 dalys to, ką skyrė steigėjas.

MUZIEJAUS RINKINIAI

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 3860, pagalbinis fondas nesutvarkytas.

2021 m. Sudaryti muziejaus rinkiniai, užvestos inventorinės bylos su eksponatų numeriais ir vaizdais.

Įsigytų eksponatų skaičius: 289 (archeologijos eksponatai).

Suinventorintų eksponatų skaičius iš viso: 2572

Per ataskaitinius metus suinventorintų eksponatų skaičius: 2572

Per ataskaitinius metus nurašytų eksponatų skaičius 0

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius: 2572

2021 m. pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius - 2425.

Liko neįvertinti Archeologijos ir Numizmatikos rinkinių eksponatai (planauojama įvertinti 2022 m.).

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius: 24.

Per ataskaitinius metus restauruota ir konservuota muziejaus eksponatų 0.

Išsiųsti 2 raštai Alytaus kraštotyros muziejui ir Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejui dėl

deponuotų eksponatų būklės. 1 raštas dėl Merkinės krašto muziejaus paskolintų eksponatų Alytaus

kraštotyros muziejui.

Surašyti 9 eksponatų vertinimo tikrąja verte aktai.

6 eksponatų priėmimo aktai.

Suderinta su policija dėl veiksmų, kad būtų gauti leidimai muziejuje laikyti ginklus ar jų dalis. Dalis

ginklų išvežta perdirbti į ginklų remonto įmonę.
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PROJEKTINĖ VEIKLA

2021 m. Merkinės krašto muziejus parengė ir pateikė 6 paraiškas projektų finansavimui:

- 5 paraiškos teiktos Lietuvos kultūros tarybai (finansavimas prašytas archeologiniams

tyrimams Merkinės rotušės vietoje; Vienaragio rago dirbtuvėms, aitvarų dirbtuvėms Krėvės kūrybos

tematika, vizualizacijų sukūrimui V. Vazos mirties tematika).

- 1 paraiška Kultūros paveldo departamentui (knyga „Merkinės miestas ir kraštas istorinėje

kartografijoje - knygos parengimas ir leidyba“).

- 1 paraiška EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programai (dėl Vazos namo ir

kultūrinio verslumo skatinimo Merkinės miestelyje).

Finansavimas gautas (4000 Eur) knygos „Merkinės miestas ir kraštas istorinėje

kartografijoje“ leidybai. Projekto rezultatai visuomenei bus pristatyti 2022 m. gegužės mėn.

Leidinyje pristatoma iki šiol nepublikuota gausi kartografinių šaltinių medžiaga, kurią sudaro per 80

skirtingų laikotarpio Merkinės miesto bei atskirų regiono kaimų, privačių žemėvaldos ribų planai,

kurie saugomi Lietuvos valstybės bei užsienio archyvuose.

.

Šiuose kartografiniuose šaltiniuose atsispindi buvusi kelių struktūra, gamtinė situacija,

Merkinės miesto, bei kaimų urbanistinė kaita. Detalūs XIX a. planai atspindi žemėvaldos struktūrą,

kaimų, jų valakų ribas. Leidinyje taip pat pristatoma Merkinės dvaro ir jam priklausiųjų palivarkų,

kitų privačių dvarų lokalizacija bei užstatymo kaita, buvusių vandens malūnų, smuklių, kitų

reikšmingų istorinių objektų vietos, ortofotografinė medžiaga, kuri žymi II Pasaulinio karo
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veiksmus, pačioje Merkinėje bei jos apylinkėje. Leidinyje pristatomi duomenys leidžia rekonstruoti

krašto kultūrinio kraštovaizdžio, krašto urbanizacijos kaitą, kurie ypač naudingi tolimesniems krašto

istorijos tyrimams. Knygos sudarytojas: istorikas, archeologas, Vytauto Didžiojo universiteto Menų

fakulteto, Menotyros katedros doktorantas ir Merkinės krašto muziejaus mokslinis darbuotojas

Žygimantas Buržinskas.

Iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos koordinatorių siūlyta tęsti

bendradarbiavimą EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoje projekte dėl Vazos namo,

tačiau bendru savivaldybės ir muziejaus sprendimu nuspręsta sekančiame etape nedalyvauti dėl

pernelyg mažos pasiūlytos finansavimo sumos.

2021 m. užbaigtas dar 2020 m. pradėtas interktyvaus žaidimo Merkinės mūšio tema

projektas, kuriam finansavimą buvo skyrusi Lietuvos kultūros taryba ir Vasario 16-osios fondas.

2021 m. iš šių šaltinių projektui skirta 36500 Eur. Tai vienas moderniausių ir sudėtingiausių

muziejaus projektų per visą muziejaus istoriją. Projektą įgyvendino UAB „MultimediaMark“

kompanija. Projekto rezultatų pristatymas įvyks 2022 m. vasario 16 d. muziejuje.

Įgyvendintas V. Vazos skvero projektas. 2018 m. muziejaus skulptūra pagaliau išnešta į

miestelio aikštę. Įvyko iškilmingas skvero pristatymo renginys. Rangos darbų metu muziejaus

darbuotojas vykdė archeologinę priežiūrą. Projektą finansavo Marius ir Živilė Valukynai.

Užbaigta kurti ir visuomenei pristatyta A. Ramanausko-Vanago skulptūra „Vanagas su

vanagėliu“ (aut. Gintautas Lukošaitis ir Tomas Vosylius).

Padėti pagrindai A. Ramanausko-Vanago kalnelio projekto įgyvendinimui. Parengti

kalnelio projektiniai pasiūlymai, įvyko aptarimas su visuomene. Metų pabaigoje muziejaus ir

savanorių pastangomis atlikti kalnelio archeologiniai tyrimai (beliko parengti tyrimų ataskaitą).
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Aptartas ir parengtas kalnelio vystymo planas, numatyti potencialūs finansavimo šaltiniai kalnelio

įrengimui.

MUZIEJAUS RENGINIAI IR RENGINIAI, KURIUOSE BŪTA MUZIEJAUS INDĖLIO

2021-04-26. A. Ramanausko-Vanago skulptūros „Vanagas su vanagėliu“ (aut. G. Lukošaitis)

iškilmingas pristatymas Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune. Renginyje dalyvavo LR Krašto

apsaugos ministras, kiti garbūs svečiai.

2021-05-15. Perlojos istorijos muziejuje atidaryta jungtinė muziejų paroda „Geležinė uždanga:

Lietuva-Lenkija, 1920-1939 m.). Parodos kuratorius Kaišiadorių muziejus.

2021-06. V. Krėvės muziejuje įvyko tautodailininkės Teresės Simanaitienės darbų paroda.

2021-06-13. Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginys Merkinėje. Renginio metu Merkinės mstl.

bendruomenei pristatyta A. Ramanausko-Vanago skulptūra.

2021-07-06. Karalių Lietuva. Bendras Merkinės miestelio bendruomenės, Merkinės kultūros centro

ir muziejaus renginys, kurio metu visuomenei iškilmingai pristatytas V. Vazos skveras, pagerbti jo

mecenatai ir kūrai. Renginyje dalyvavo šimtai žiūrovų iš visos Lietuvos.
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2021-07-18. Perlojoje įvyko paminklo Vytautui Didžiajam 90-ųjų metinių sukakties renginys.

2021-07. Krėvės muziejuje įvyko Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos Merkinės

skyriaus mokinių dailės pleneras, parodos atidarymas ir susitikimas su mokinių tėveliais.

2021-08. Subartonių kaimo audėjos Danutės Gaidukevičienės austų lovatiesių, rankšluosčių paroda.

2021-08-21. Merkinės miestelio šventė. Mokyklos šimtmečio jubiliejus. Bendras Merkinės miestelio

bendruomenės, V. Krėvės gimnazijos ir muziejaus renginys. Renginyje dalyvavo šimtai buv.

Merkinės vid. mokyklos mokinių. Prisiminta mokyklos istorija, jos kūrėjai, įvyko kartų susitikimas.

Pasidžiaugta dabarties pasiekimais.

2021-08-28. Muziejų kelio renginys Merkinėje. Įvyko paskaita-ekskursija: Merkinės miesto

istoriniai sodai:tarp dvaro ir vienuolijų. Nepaisant blogo oro renginyje dalyvavo kelios dešimtys

interesantų.

2021-09-23. Atminties kelio renginys Merkinėje. Renginio metu atidengta memorialinė lenta

Merkinės sinagogų kieme, įvyko eisena į Holokausto aukų kapavičių vietą, kur pagerbtas aukų

atminimas. Renginyje dalyvavo LR Kultūros ministras Simonas Kairys, LR Ministrės pirmininkės

Ingridos Šimonytės patarėja Gabrielė Žaidytė, JAV ambasados LR patarėja Andrea Lindgren,

Varėnos r. sav. meras Algis Kašėta, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato direktorius Renaldas Račinskas ir kt svečiai.

2021-10-02. Perlojos istorijos muziejuje atidaryta paroda „Daiktai-liudininkai atgaivina istoriją“

skirta Perlojos bažnyčios praeičiai.

2021-10-19. V. Krėvės gimimo metinių minėjimo renginys Subartonyse, kuriame dalyvavo

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos skaitovai, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos

mokiniai, Merkinės kultūros centro ansamblis.

2021-12-22. Perlojos istorijos muziejuje įvyko fotografo, kraštotyrininko Juliaus Vaicekausko

fotografijų parodos „Atrask Perloją“ atidarymas susitikimas su kūrėju.
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2021-12-31. Vazos name įvyko vieša paskaita apie vad. Vazos namą. Paskaitą skaitė muziejaus

mokslo darbuotojas Ž. Buržinskas. Įvyko renginio tiesioginė transliacija muziejaus FB paskyroje.

RYŠIAI SU VISUOMENE IR TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

Vienas svarbiausių muziejaus veiklos barų yra ryšiai su visuomene. 2021 m. Merkinės krašto

muziejus aktyviai reiškėsi socialiniuose tinkluose, palaikė muziejaus internetinės svetainės veikimą, taip

pat aktyviai bendravo su vietos ir nacionalinės žiniasklaidos priemonėmis.

Socialiniuose tinkluose paskelbta daugiau nei 100 pranešimų. Anonsuoti muziejaus renginiai,

dalintasi aktualia kultūrine informacija, fondų naujienomis, nuskenuota ir visuomenei susipažinti

pateiktas didelis fotografo Albino Ščebedos foto archyvas, kuriame gausu istorinių nuotraukų iš

Merkinės gyvenimo, kryžių kalnelio, Krėvės muziejaus istorijos. Muziejaus sekėjų Facebook tinkle

skaičius per metus laiko padidėjo nuo 3000 iki 3283 asmenų. Perlojos istorijos muziejaus veiklą seka

828, o V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus - 914 asmenų.

Muziejaus Youtube kanale paskelbta 12 naujų filmų įvairia tematika. Jie peržiūrėti daugiau nei

4000 kartų. Bene tūkstančio peržiūrų per mėnesį laiko sulaukė interaktyvaus žaidimo Merkinės mūšio

tema anonsas. Bendras muziejaus Youtube kanalo prenumeratorių skaičius yra 167 asmenys.

Muziejaus veikla sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Ypač daug jo būta balandžio mėnesį,

kai Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejuje pristatyta skulptoriaus G. Lukošaičio sukurta A.

Ramanausko-Vanago skulptūra „Vanagas su vanagėliu“. Apie šį įvykį reportažus darė bene visi didieji

Lietuvos televizijos kanalai, bei socialinių tinklų naujienų portalai.

Žiniasklaidos dėmesio sulaukė ir muziejaus struktūriniai padaliniai. Teigiamus įspūdžius apie

atnaujintą V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinį muziejų aprašė „Alytaus naujienos“. Apie Perlojos

istorijos muziejų ir Perlojos istoriją reportažus darė ir muziejininkę M. Lūžytę kalbino projektas

„Partizanų keliais“, reportažus parengė portalas „15Min“, Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“, LRT

laida „Akiračiai“. LRT laida ,,Pradėk nuo savęs‘‘ parengė reportažą apie Vinco Krėvės –Mickevičiaus

memorialinį muziejų (taip pat Merkinės muziejų). „Alytus plius“ parengė reportažą „Laisvės keliu:

Merkinės kraštas“.

Keletą str. spaudai parengė ir patys muziejus darbuotojai. Balandžio mėn. laikraščiuose

„Merkio kraštas“ ir „Alytaus naujienos“ paskelbtas M. Černiausko straipsnis „Merkinėje iškils

paminklas A. Ramanauskui-Vanagui“. Rugsėjo mėn. „Merkio krašte“ paskelbtas straipsnis direktoriaus
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str. „Atminties kelio renginys Merkinėje“. Ž. Buržinskas parengė str. apie archeologinius tyrimus

Vazos skvere (knygai „Archeologiniai tyrimai Lietuvoje“, 2021 m.).

Bendradarbiauta ir su kitomis įstaigomis. Teikta istorinė medžiaga apie Merkinės žydų istoriją

Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Šios

įstaigos išleistą knygą „Holokaustas Lietuvos provincijoje“ papuošė muziejaus teikta Merkinės žydų

nuotrauka.

2021 m. pabaigoje keliolika muziejaus eksponatų paskolinta Alytaus kraštotyros muziejui

parodai apie istorinius Dzūkijos regiono koklius. Paroda „Nuo šilumos iki prabangos. Koklių originalai

ir rekonstrukcijos“ 2021 m. gruodžio 9 d. atidaryta Alytuje.

Bendradarbiauta su Kaune įsikūrusiu Vytauto Didžiojo karo muziejumi pristatant A.

Ramanausko-Vanago skulptūrą Kaune. Parodos atidarymo metu eksponuota Okupacijų ir laisvės kovų

muziejaus parengta paroda „Vanagas su vanagėliais“.

Teiktos muziejaus skaitmeniniame archyve saugomos nuotraukos Alfredo ir Mangirdo

Bumblauskų knygai „Lietuvos istorija. Paaugusių žmonių knyga. III dalis“.

Muziejaus iniciatyva per Merkinės miesto dieną gruodžio 7 d. šalia Merkinės aikštės

įsikūrusios įstaigos pasipuošė Merkinės vėliavomis. Muziejus aktyviai prisidėjo prie papuošimų ir

šventinės nuotaikos kūrimo miestelio aikštėje šventiniu laikotarpiu.

Muziejus aktyviai bendradarbiavo su Merkinės kultūros centru, Seniūnija, savivaldybės

Kultūros ir sporto skyriumi, Mekrinės V. Krėvės gimnazija kt. institucijomis.
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MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMAS

Merkinės krašto muziejus valdo 4 pastatus. Vienas iš šių pastatų - Memorialinis muziejus

Dainavos apygardos partizanams yra uždarytas dėl prastos būklės. 2021 m. (savivaldybės ir valstybės

lėšomis) parengtas pastato ir memorialo Dainavos apygardos partizanams tvarkybos techninis projektas.

2021 m. buvo pirmieji veiklos metai po renovacijos V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniam

muziejui. Muziejuje sudarytos puikios sąlygos edukacijoms ir pažintinei veiklai. Perlojos istorijos

muziejuje atsižvelgiant į poreikį metų pabaigoje buvo įrengtas kondicionierius, kuris pagerins muziejaus

lankymo sąlygas karštuoju metų laikotarpiu. Priešais Merkinės krašto muziejų įrengtas šveičiantis

muziejų pristatantis stendas. Įsigytas seifas eksponatų, priskirtinų šaunamiesiems ginklams, saugojimui.

Kalbant apie perspektyvas tikimasi, kad artimiausioje ateityje bus pradėti vad. Vazos namo

tvarkybos darbai. Numatoma, kad ateityje čia būtent ir persikels Merkinės krašto muziejus.

Savivaldybės ir muziejaus rūpesčiu 2021 m. parengtas pastato techninis projektas, gautas statybos

leidimas. Pastato sutvarkymas ir muziejaus perkėlimas į naujas patalpas ateityje leis išspręsti eilę

problemų su kuriomis susiduria muziejus šiandieną. T.y. bus sudarytos geresnės sąlygos muziejaus

lankymui, ekspozicijų išplėtojimui, muziejaus renginiams, edukacijoms, bus įrengtos darbo vietos

muziejaus darbuotojams.

Vazos namo R. fasado sprendinys. Iš techninio projekto.
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PROBLEMOS, POREIKIAI IR PERSPEKTYVOS

Didžiausios muziejaus ir miestelio bendruomenės viltys sietinos su vad. Vazos namo bei

Memorialo Dainavos apygardos partizanams su muziejumi renovacija. Šių dviejų didelių kultūros

projektų įgyvendinimas pagerintų muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą, sudarytų sąlygas

ekspozicijų ir edukacinių veiklų išplėtojimui, prisidėtų prie tinkamesnio fondų saugojimo (šiandieną

muziejaus fondai glaudžiasi Merkinės kultūros centro patalpose), prisidėtų prie darbingos aplinkos

kūrimo (Merkinės muziejaus darbuotojai neturi savo darbo kabinetų) ir paties miestelio patrauklumo

didinimo.

Neturėdamas tinkamų patalpų, muziejus turi ribotas galimybes įveikti sezoniškumą kalbant apie

muziejaus lankytojų srautus. Turima omenyje ne tik aktyvi edukacinė veikla, kuri įmanoma tik turint

tam pritaikytas patalpas ir įrangą bei edukatorių, bet ir keičiamų ekspozicijų salė, kurios šiai dienai

muziejus neturi. Muziejaus perkėlimas į istorinį pastatą minėtas problemas išspręstų, leistų muziejaus

veiklą pakelti į dar aukštesnį lygį.

Viena iš potencialių krypčių, kuri didintų muziejaus patrauklumą, lankomumą bei lėšų generaciją

yra šiuolaikiškomis priemonėmis pagrįstų pasakojimų kūrimas. Turima omeny virtualios realybės

produktai Merkinės istorijos tema bei reikiamo kiekio įrangos įsigijimas. Žinoma, tam reikalingos

nemažos investicijos, tačiau, tai viena iš krypčių, kurių laikysis muziejus ateityje siekdamas gauti

finansavimą.

Virtualios realybės žaidimo „Merkinės mūšis“ fragmentas
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VADOVO INDĖLIS TOBULINANT ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMĄ

Merkinės krašto muziejaus direktorius vadovauja muziejaus veiklai, užtikrina tinkamą Muziejaus

darbo organizavimą, muziejui patikėto turto ir finansų administravimą, kad būtų įgyvendinami

biudžetinės įstaigos tikslai ir nustatytos funkcijos.

Kaip ir kasmet, muziejaus direktorius pagal jam priskirtas pareigas rengė metinį įstaigos metinį

veiklos planą, biudžetą, ataskaitas steigėjui, Kultūros ministerijai, statistikos departamentui. Pats

asmeniškai rengė paraiškas projektinei veiklai (7 paraiškos), užtikrino sklandų projektų administravimą

ir ataskaitų rengimą. Per 2021 m. parengti 39 raštai savivaldybės ir kitoms įstaigoms, 20 įsakymų

veiklos organizavimo ir 14 įsakymų personalo klausimais. Iš darbo atleistas 1 ir naujai priimtas 1

darbuotojas. Visus metus rengti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kurie buvo teikiami buhalterinės

apskaitos skyriui. Teiktos Sodros ataskaitos per centralizuotą Sodros sistemą.

Siekiant rezultatų efektyvumo, užtikrintas racionalus ir taupus lėšų naudojimas. Muziejaus

projektams muziejaus vadovo pastangomis papildomai pritraukta per 45 tūkst. tiesioginių lėšų ir 30

tūkst. eurų netiesioginių lėšų.

Svarbus muziejaus vadovo indėlis siekiant, kad muziejaus darbuotojai tinkamai atliktų savo

pareigas. 2021 m. nustatytos veiklos užduotys (5 vnt.), atliktas 2020 m. užduočių darbuotojams

įgyvendinimo įvertinimas, vertinimo rezultatai aptarti su kolegomis, organizuotas ne vienas bendras

pasitarimas muziejui svarbiais klausimais.

Muziejaus direktorius aktyviai pats dalyvauja bendraujant su muziejaus lankytojais. Kartu su

kolegomis vedė dešimtis ekskursijų, bendravo su pavieniais interesantais, vedė ir organizavo muziejaus

renginius, prižiūrėjo ir tobulino muziejaus aplinką.

Didelis muziejaus vadovo indėlis ir bendraujant su žiniasklaidos priemonėmis (ypač didelio

žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė A. Ramanausko-Vanago paminklo pristatymas).

2021 m. po direktoriaus motyvuoto kreipimosi į LR Kultūros ministeriją, ši suteikė muziejui teisę

į fondus priimti archeologinius eksponatus. 2021 m. išspręsta leidimų laikyti ginklus muziejuje

klausimas. Iš Lietuvos policijos gauti leidimai perdirbti muziejuje saugomus šaunamuosius ginklus.

Direktorius asmeniškai turėjo išsiimti leidimą laikyti ginklus, vežti ginklus perdirbimui.

Didelis muziejaus vadovo indėlis ir į sėkmingą projektų įgyvendinimą pradedant idėjomis,

baigiant projektų administravimu.

2021 m. kartu su Kultūros ir sporto skyriumi parengta nauja muziejaus nuostatų redakcija,

patvirtinti nauji muziejaus paslaugų įkainiai. Atlikti įregistravimai Registrų centre dėl nuostatų ir dėl

kitų muziejaus valdomo turto faktų.

Direktorius Mindaugas Černiauskas
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