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Įstaigos struktūra ir personalas

Etatų skaičius ir pareigybės Darbuotojai ir išsilavinimas

Administracijos darbuotojai 1 etatas

4 etatai – Muziejininko
Iš jų 1 etatas 2017 m. nefinansuotas

Mindaugas Černiauskas (nuo 2013 m. 06 mėn.);

Merkinėje - Žygimantas Buržinskas (nuo 2014 m. 11 mėn.);
Subartonyse - Evelina Buržinskienė  (nuo 1999 m. 12 men.);
Perlojoje - Danutė Karalevičienė (Perlojos istorijos muz. 0,5 et.),
Monika Žėkaitė (iki 07 mėn.), Marija Lūžytė (nuo 2017 09 mėn.) 
(Perlojos istorijos muz. 0,5 et.)

1 etatas - Vyriausiasis fondų saugotojas

1 etatas – pagalbinis personalas

Įdarbintas pilnu etatu nuo 2018 01 02. 
Konkursas įvyko 2017 12 mėn.

Merkinėje - valytoja Rimutė Griškevičienė (0,5 etato);
Subartonyse - valytoja E. Buržinskienė (antraeilės pareigos);
Perlojoje - pagalbinis darbininkas Rimas Ciūnys (0,25 etato);

Viso etatų: 7; Viso darbuotojų - 7. Išsilavinimas-aukštasis, išskyrus pagalbinių 
darbuotojų.

Nuo 2017 m. įsteigtas Merkinės krašto muziejus. Padaliniai: Perlojos istorijos muziejus,
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus Subartonyse; 
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Steigėjo skirti asignavimai:

2016 m. – 42697 Eur.
2017 m. - 65700 Eur.
(asignavimai didėjo dėl priskirto Perlojos istorijos muziejaus, etatų skaičiaus padidinimo)

Gautos projektinės lėšos iš kitų (ne savivaldybės) šaltinių:

2015 m. - 4925 Eur
2016 m. - 2400 Eur
2017 m. – 2000 Eur

Vazos biustui surinkta 5000 eur. aukų.

Įstaigos pajamos už bilietus: 2000 eurų

Muziejaus finansai
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Muziejaus rinkiniai

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius pagal pirminės apskaitos knygas: 3405 vnt.

Nauji muziejaus eksponatai: senos fotografijos, inkaras, dvi milinės, etnografiniai eksponatai, puodų 
šukės, kiti archeologiniai radiniai. Viso per 50 naujų eksponatų.

Privalomai teikta informacija Maironio lietuvių literatūros ir Alytaus kraštotyros muziejams apie 
Merkinės muziejuje saugomus eksponatus depozito teisėmis.

Sudarytas preliminarus eksponatų sąrašas Perlojos istorijos muziejuje.
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Lankytojų aptarnavimas ir renginiai

• Muziejų aplankė per 4000 lankytojų,(2016 m. - 3000); iš jų 128 užsienio svečiai; iš
Lenkijos - 53, JAV - 21, Vokietija – 11;

• Muziejaus darbuotojai pravedė 50 teminių ekskursijų-edukacijų pagal 8 edukacines 
programas, jose dalyvavo per 850 asmenų. 

• Muziejaus renginiai

• Muziejaus vakaras (gegužės mėn.); 
• Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys Merkinės kryžių kalnelyje (birželio mėn.);
• Liepos 6 d. Prie Merkinės piliakalnio Dzūkijos piliakalnių paslaptys (liepos mėn.);
• Muziejų kelio renginys skirtas vienam iš Vasario 16 kūrėjų J. Bakšio atminimui. (rugpjūčio);
• Holokausto dienos minėjimas (Klezmerių muzikos festivalio renginys, dalyvavo A. Gotesmanas ir Labutis) (rugsėjo mėn.);
• Merkinės seniūnijos kiemelio apipavidalinimas Grybų šventėje (rugsėjo mėn.);
• V. Krėvės gimimo metinių minėjimas memorialiniame muziejuje (spalio mėn.);
• Pėsčiųjų žygis V. Krėvės takais (spalio mėn.);
• Perlojos istorijos muziejuje įvyko muziejaus draugų popietė (lapkričio mėn.);
• Kalėdų eglės ir rotušės įžiebimas (gruodis); 

Pastaba: kai kurie renginiai vykdyti su partneriais, išvardinti ne visi.
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V. Krėvės gimimo metinių minėjimas Subartonyse
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• Teiktos paraiškos įvairiems fondams ir programoms - 6 vnt.
• Gautas finansavimas ir įgyvendinti 2 projektai:

1. Per LKT įgyvendintas projektas skirtas Merkinės pilies ir dvaro teritorijos raidos istoriniai 3D rekonstrukcijai
Paramos suma - 2000 Eur.;

2. Per Varėnos r. Savivaldybės Kultūros programą gautas finansavimas „Gedulo ir vilties” dienos renginiui.

Projektinė veikla
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Kiti projektai ir veiklos
• Sukurtas filmas Merkinės žydų holokausto tema (muziejaus svetainė Youtube kanale);

• Sukurta muziejaus internetinė svetainė adresu www.merkinesmuziejus.lt;

• Sukurtas ir Merkinės autobusų stotelėj įrengtas stendas dr. Juozui Bakšiui;

• Skaityti 3 pranešimai konferencijose (A. Ramanauskui-Vanago gimimo metinių proga Alytuje, 
Europos paveldo dienų metu muziejuje, V. Krėvei skirtame renginyje Merkinės V. Krėvės 
gimnazijoje).
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• Sukurta muziejaus internetinė svetainė 
adresu www.merkinesmuziejus.lt

• Rodytas aktyvumas socialiniuose tinkluose. 
Muziejaus veiklą sekančių asmenų skaičius 
nuo 1050 padidėjo iki 1500 sekėjų. Muziejus 
paskelbė čia daugiau nei 100 pranešimų. 
Vykdytos 3 tiesioginės transliacijos iš 
renginių.

• Parašyti 3 str. spaudai. 

• Muziejus parengė ir išleido 2 muziejaus 
veiklą pristatančius lankstinukus.

• Apie muziejų rašė LRT, delfi, 15min., 
muziejaus medžiaga naudojosi laida 
„Brydės”.

• Youtube kanale paskelbta net 20 vnt. įv. 
pobūdžio filmuotos medžiagos (anonsai, 
renginių akimirkos, interviu, V. Kaziuliono 
archyvo medžiaga ir kt.)

• Dalyvauta turizmo parodoje „Adventur”, 
muziejus pristatytas Alytuje kasmet 
vykstančiame festivalyje „Jotvos vartai”

Ryšiai su visuomene
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Kiti darbai

• Muziejus atstovautas Merkinės kultūros 
taryboje, pasitarimuose dėl pietų Lietuvos 
muziejų kelio, Krėvės sodybos renovavimo, 
Kryžių kalnelio atnaujinimo ir kt.;

• Vykdyta administracinė veikla: ruoštas 
biudžeto projektas, metinis planas, vykdyti 
pirkimai, ruoštos sutartys, raštai, atsargų 
nurašymo aktai ir kt.;

• Vykdyta ūkinė veikla. Kartu su seniūnija
rūpintasi Merkinės kryžių kalnelio priežiūra.
Prižiūrėta V. Krėvės sodyba, kapas, muziejų 
aplinka. Užtikrintas patalpų ir ekspozicijos 
valymas; suorganizuota talka su V. Krėvės 
gimnazijos mokiniais rudenį.

• Vykdyta kraštotyrinė veikla.
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Merkinėje:
• Muziejus neturi saugyklų (eksponatai saugomi KC);
• Muziejus neturi edukacijai skirtų patalpų;
• Būtina iš esmės tvarkyti muziejaus pastatą Seinų g. 8A (alternatyva -
Vazos namas);
• Būtina renovuoti Merkinės kryžių kalnelį;

Perlojoje:
• Reikalingi informaciniai kelio ženklai;
• Reikalingos lėšos ekspozicijos atnaujinimui;

Subartonyse:
• Ruošiamasi pastato renovacijai

Problemos susijusios su įstaigos veikla.



13Ataskaitą parengė ir pristatė muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas

Ačiū už dėmesį


