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Oru,kininkų miesto muziejus kaupia. tyrinėja, saugo bei pristato visuomenei isturinę moožiagą

apie Druskininkus ir apylinkes, ru,,�i8. cdllkacines programa, m"ksleiviam., ",ngia nuolatines ir laikinas

ekspo1ieijas, organizuoja istorines ru"kailas ir konferencijas, bendradarbiauja su panašaus profilio

mU/iejai. Lietuvoje ir užsienyje.

Druskininkų mie,to muziejus, vykdydama, savo veiklą. įgyvendina Druskininkų savivaldyt:.,;,

strateginio planavimo dokumentus:

I. Druskininkų savivaldybės 2014-2020 m. strateginį pk-tros planą;

2. D....,kinink" "I\ivaldybts 2015-2017 mel" 'lrmeginio veiklos pl8.110 H programos �Kullūms

plėtms pmgrama- OI tikslo ..Plėt"ti kultQms srities paslaugas ir gerinti j" kukyl>ę" 03 uždavinio

,J�ugoli paveldą,. iSl<>rin� ir kultQrinę atmintj� OI priem.mę ..IJruskininkų miesto muziejaus veikl"s

vykdymas";

3. Druskininkų savh-aldybl.'s 2017 m. I>iud,etą.

\IF.Tl"tO \T.tk."1.0S PL\:'\O TIKSLŲ. UŽD.n1".;IŲ, PRIt:MU,'lif\:, VEIKLŲ IR .JŲ

ROOIKLt\T B[I ATS.-\KI"C.\1 \,\'I,;pYTOJŲ lOGt ... t STRIJk.,(IR,\

Veiklos plano OI tikslo kodas Veikkls plano O I tikslo "Plėtoti kllltūros srities paslaugas ir

gerinli jų koky'bf;"

Veiklos plano OI tikslo _PlėtOIi kll1tūms .nties paslaujJas ir jJcrintijų kol<)\>ę'� apra�)mas

Igy-vcndinanl LiCf\l\'os kulturos polilil..,. nUOO1lltlls ir vykdant Regiol\Ų I.llllilros plėtros 2Ott-2020

melų prograJTl4, �eikla pldojama tOkiomis kry'ptimis: I>ibliolek", muziejų, kultllros C<."I1IIŲ darbo

organizavimas, profesionalau� ir mcgtjų meno dalinis remima.... kuilūros srities asodacijų veiklos

,katinimas. kll1tŪroS iSl3igų malerialirw:s h:J1(!:s atnaujinimas ir kl.

Miesl<' mU1ieju> kaupia, tyrinėja ir pri>otalU visuomenei mcd.!:iajJą apie Dru-l.ininkll' ir apylinkes.

n.'ngia edukacines programa>, organizuoja jvairill' kllltŪroS renginius. moksliniu,-i,turiniu' -eminarus.

aptarnauja mU/iejaus lankytojus, dalyvauja larptaulin<'je pn'jekt;nėje veikloje.
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Veikl"s plano 01 tihlo 03 Velkloi plano OI likslo 03 ultb"in;" �R""UĮ!Oli paveldą. istorinę

utd:",inio ir kult(lri� Dwinlt

Veiklos plano OI tikslo 03 u!dalijnio ..Ji>;aullul; pil" ..Idą. i.<rorinę ir kultūrim, atminti� �)m""

. iuolaikinio mUl'CJ8US "...ikla siejama w kullū...... švirtimo, infonna<;ijos sklci4imo funkcijomis.

�iCSIO muli.. ",,' SlJUU os hltūrl>5 ir menlI \m\bts . alina lėl.li ir rinli . \ank ,,,",,,," teikiarruLs].JC pt . II! P gi: JII ),

pa.1aul?i'''- " akInU'< ..;suom� l!no:nill'lO rilmas, besikeičianhs J'lO"<'ikiai bei naujos technologijos
. . .

skatina derint; \I�bių kaupimą ir .au8'�imą \.II komunika""imu. informKi� vi_>mcnci teikimu ir

jos hietimu. Siekiant Sudlll')1j tinkamas sąl)!:"" pil"",<:Ttci Muziejaus veiklai. igy.-cndinlaS pa>oblo

n.:tonS\l\lkcijos projekla.., " JIU05Clėjant uchitcknlrinj pneldą, iš dalies Imliam; skirtingų konfesijų

maldos namai, vykdomas "..kilnojamųjų kulilIros paveldo vertybių Ivan.ymas ir llf"'lluga.

03 uždavinio OI priemonės koda.s 03 uždavinio OI priemones �Dru.�kinink" mi�o muzlcJaus

""eik 1,'S v�kdymas�

O) uždavinio OI priemonės �Dru,kinink" miesto muzjejaus veiklos vykdymu�" apra,ymas

Kaupiami, saugomi, eksponuojami ir tratliejnt-mis bei šiuolaikinėmis inform�cin<,mis priemonėmis

populiarinami Druskininkų mie,to mU7iejaus rinkiniai, dalyvaujama Lieluvo, integralioje muzIeJŲ

informacinėje sislemoje (L1MIS). rengiamos parodos. edubeinės progrwn<>s, 'lrgan,zU"Jamos

konferencijos, susitikimai, koncerrai. dal)"'aujama tarptauliniuose projektuose.

Indėlio pasiekimo \'erlinimo krilerijai

Kodas Kriteriju, �1atavimo 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

v'ienetas faktas I DIanas lanll-S I��

P.{)S-OI.{)).Q I-OI Renginių skaičius Vnt. 26 I' I S 16

P.{)S-O 1.{)3'{) 1..02 Fondų .-hpnnalų $kaičius Vnl. ...., ..76<) <8" ""
P.{)8-(l 1.{)3.{) I..()) Lankytoj", skaitius Vnl.

,,..

'900 19000 '100

O I priemonės P'{)8'{) I..()]..() 1.0\

veiklos kodas

O I priemonės P-08.{) 1.o3.{)1.{) I v ..ikla �Renginių skaKius"

OI. Parodų teminių planų bO'i kOfM;�ij" mtgimas: 2 koncepcijos mlsinių ciklui. skinam 2017 m.

1 ietuvos muzjcj'l kdiui �Vasario l6-05ios kūrėjai ir puosd�ojai�, I koncepcij. laikinajai kilnojamajai

parodai i. MW'icjaus rinkinių ne Muzjejujc. I kor=pciją parodai a.pi.. liO'lUvi!bs pri�kario mol:yl:las

�Nuo basakojės mokyl:1ėlės". skiną Uduvių kall>os metams. Vykdy10jai _ dim.l.mtl" ir vyTialLsiasis

rinkinių (fondų) saIll!'Olojas.

02. Parodų rengimas, Muzi..juj..: parodos. skirtos Lietuvos muziejų kdiui �VllS(ttio 16-0sios kūrėjai ir

puoselėtojai""; Adomo Varno picl1ų asrncnybių portretai ir .,Bronislaw Pilsudskio pėdsakais Sachaline�

i� �1uzicj3uS rinkinių: 1 paroda i� privocių kolekcijų "LDK f..mdapiai ir grafika�. paroda apie

lietuvi�kas rridkario mokyklas �Nuo basakojes mokyklėlės�, skirta Lietuvių kalbos metam •.

2 parodos j� �1uLie.iaus rinkinių kitur - Oruskininkų savivaldY'bės vicš"j,>jO' hihliutckoje ir A.Kubiliaus

fotografijų paroda .,Kryžiai ir koplytėlės" Veisiejų krašto muziejuje. V�"'dytojai - direktorius ir

n-riau.siasis rinkinių (fondų) Slllll:oloia •.
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03. Virtuali,,, parOO08: sukurti Algirdo Juozo Kllbilialls Druskininkų XX a. 6 - 9 dešimt. fOlOgralijų iš

Muziejaus kolekcIjos parodą. V}kdytoja, - v)'riausia,;, rinkinių (fondų) saugotojas.

04. Rendradarhiavimas su kilomis atminties institucjjomis: keistis parodomis ;, "brunetai,.

Vykdytojas - d irektorius ir vyriausiasis rinkinių (fondų) saugotojas.

05. Koncertai, paskaitos. konfercncjjos: paskaita, skirta 2017 m. Lietuvo, muziejų keliui "Vasari" 16.

OSIOS kūrėjai ;, puoselėtojai" (DnJskininkų " JŲ apylinkių ryškiausios asmenybės), paskaita aplO

lietuviškas prieškario mokyklas Druskininkuose ;, apylinkė,e, ,kirta I.ietuvių kalbos metams.

Vykdytojas - mULiejininkas.

Tarptautinio fcslivaEo .,Druskininkų vasara su M.K.C!urli(lniu", konkurso-festival io "Muzika be sienų"

virtuozų, Muziejau, naktie, koncertas Muziejaus terasoje bei ciklo ,,:-"luzikos ,alona," koncertai.

Vykdytoja, - direktorius ir vyriausiasi, rinkinių (f"ndų) saugotojas.

06. Renginių anonsų, parodlĮ kataloglĮ, mokslinių ir kitų leidinių, iskaitant elektroninios, rengimas ir

leidyba: Muziejaus interneto svetainėje ir Facebook paskyroje, regioninėje spaudoje anonsooti apie

Muziejuje v}'kslanči uS rengini u,. Vykd),tojas - vyriau,iasis rinkinių (fondų) saugotojas.

07. lnformacinilĮ leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kL) rengimas ir leidyba: parengti

"
išleisti

kvietimus, plakatus, skrajutes Muziejaus rengimams. Vykdytojas - vyriausiasis rinkinių (tondų)

saugotojas.

08. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas: 2 straipsniai regioninėje ,paudoje.

Vykdytojas - vyriausiasis muziejininkas ir muziejininkm;.

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai

Kodas Kriterijus Matavimo 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019m.

vienelas faktas tanas lanas lanas

P-OS 01-03 0].01-01 Parodų teminių planų bei Vnt. 4 3 3 3

kone';'ciiu ren�imas
P-OS-O 1-03..0 I-O 1-02 Parodos Vnt. 13 4 4 4

P-OS-O 1-03..0 1.0 1-03 Virtualios arodos Vnt. 2 I I I

P-OS-O1-03.0 1-0 1-04 l\endradarbiavimas su Vnt. 5 4 4 4

kit"mis atmintie,

instituciiomis
r.os-o 1-03-0 1-0 1-05 Koncertai, paskaitos, Vnt. 13

"
10 10

konfereneii�s
r-os-o 1-03-0 1-0 1-06 Renginių anonsų, parodų Vnt. 44 12 14 15

katalogų, mokslinių ir

kitų leidinių, iskaitam

elektroninius, rengimas ir

Jcidyba

P-08-0I-o3-01 01-07 Informacinių leidinių Vnt, 19 6 7 7

(buklclų, kvietimų,

plakatų ir kt.) rengimas ir

leidYba

P-OS-O 1-03-0] -O 1-08 Puhlikacijų kultūros ir Vm. 3 2 2 2

periodinėje spaud"je

ren"imas
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01 priemonės P-08-01-03-01-02 veiklos

koda,

o I priemonės P-08-0 1-03 O 1_02 vei kia "Fondų

eksponatų skaičius"'

01 priem()l1ės P-OR-O 1-03-01-02 veiklos "Fondų eksponatų skaičius" arm'ymas ir vykdytojas

OI. Rinkinių kompleklavimo komisijos posėMiai. Rinkinių komplektavimo komisijos p'"�dž;u,,,e

bus svarstomi ,ie klausimai: eksponatų įsigijimo, jų priskyrimll f'>ndui lr rinkiniui, restauravimo

klausimai, rinkinių tikrinimo ir muziejinių vertybių ivcl1inimo tikrąja verte klausimai. Vykdytojas _

vyriausiasis rinkinių (fondų) saugotojas.

02. Eksponatų įsigijimas. Pikl)'l; Muziejaus rinkinius: ,,1", "M", "MU", "PF". Didžiausią dėmesi ,kirti

.,M" (mie,to istorijos eksponatai) rinkiniui. Rinkti šiandienos Druskininkų ikonografinę medžiagą.

Bendradarbiauti 'u Lietuvos lr užsienio antikvariatais. kolekcininkai,. Vykdytojas - direktorius,

vyriausiasis rinkinių (fondų) saugotojas.

03. FksponalŲ atranka parodoms: atrinkti ir paru()šti eksponatus laikinosioms parodoms. Vykdytojas

vyriausia,i, rinkini Ų (fondų) saugotojas,

04, Eksponalų perdavimo ir priėmimo aktų ruošimas. Vykdy10jas - vyriausiasis rinkinių (f<mdų)

saugotojas.

05. Eksponatų pirminė apskaita: visas įsigytas muziejines vertybes itraukti ! pmnm" apskaitą.

Vykdytojas - vyriausiasis rinkinių (f<lI1dų) >augotojas.

06. Eksponatų inventorinimas: suinventorinti "M" lr "PF" fondų eksponatus. Vykdytojas _

vyriausia,is rinkinių (fondų) saugotojas.

07. Eksponatų nura,yma" perkėlimas: eksponatų pcrkėljmą lr nurašymą v,'kdyti pagal Rinkinių

komplektavimo posėdžių nutarimu,. Vykdytojas - vyriausiasis rinkinių (fondų) saugolojas.

OR. FksponalŲ skaitmeninimas: numatoma skaitmeninti eksponatus pagal unikalumą, istorinį

ikonografini turinj, pagaminimo techniką bei atsižvelgiant į 2015-11-12 Lietuvos dailės muziejaus

filialo LM lSC LJMJS parengtas rekomemJacija, ,.Dėl mU7iejuose saugomų kultūros paveldo objektų

,kaitmeninimo priorilelŲ 2016-20 J 8 metais". Vykdytojas - vyriausiasi, rinkinių (fondų) saugotojas.

09. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose: dalyvauti l.I\1IS bei Lie!llvos dailės muziejaus 2017 m.

planuojamame igyvendinti skaitmeninio turinio sklaido, projekte "Lietuvos šimtmetis - Lie!llvos

muziejaus ek.\ponatuo,e". Vykdytojus - vyriausiasis rinkinių (fondų) saugoloja"

JO. Eksponall! skaitmeninių vaizdų I')lok"pijų spau�dinimas Muziejaus reikmėms ir pagal fondų

lankytojų prašymus, Vy'kdy1ojas - direktorius.

I J. Eksponatų konscrvavimas, restaura,ima,: restauruuti ek�p<Jnatus pagal Rinkinių komplektavimo

k"misijo� nutarimus. Vykdytojas - vyriausiasis rinkini Ų (rondų) �augotojas.

12. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas: ne mažiau kaip I kartą per savaitę vykdyti eksponatų

prevencinę priežiūrą, likrinti ekspozicijose esančių eksponatų laikymo sąlygas. Vykdytojas 

vyriausiasis rinkinių (fondų) ,auguwjas ir muziejininka�.

13. Ek'ponatų tvarkymas saugyklose: naujai įrengtose saugyk lu-'e -,usistem inti eksponatus pagal rūši ir

tinkamas saugojimo 'ąlyga, bei jUIl� sudėlioti saugojimui jiems prltaikytu<lse balduose. Vykdytojas

'yriau�iasi� rinkinių (fondų) saugotojas.

14. Rinkinių tikrinimas: kasmet patikrinti po I rinkinį. VykdytujllS,- vyriausiasis rinkinių (fondų)

saugotojas.

15. Ekspon31Ų moksliniai tyrimai (temus): naujai galltų eksponatų mokslinis tyrimas. Vykdyt<lja, 

vyriallsiasis rinkin ių (londq) saugotojas.

Iii, Archyvo ir bibliotekos darbas: k()mpl�ktu"ti įvairius leidinius Druskininkų iSlorine, etnografine,

km,totyrine, archeologine, bibliografine, inl()rmaein� tematika. Nuolat pildYli kraštotyrinę ir teminę

Muziejaus bihlioteko, du()menų oozę iš periodinių leidinių. knygų, žurnalų lr tęstinių leidinių.

VykdYlojas - vyriausiasis rinkinių (f"ndų) saugotojas.
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Proceso pasiekimo vertinimo krilcrijai

Kodas Kritc:rijus Matavimo 2016m. I :7m. 2018 m. 2019m.

�iene:tas r_ """ 101- I��

p.oll..()!.QJ..(l 1.02-0 I Rinkinių Vnt S • • •
komplc:luvimo

komisi"
..

,

P-O g..o!-OJ.O1.m-Q2 Ebponatų i.igijim&v Vnt. 156 100 100 50

P-oII-OI-o3-o1-02-()J Eksponatų atranu Vnt. 141 50 50 50

m,

P-08-01-03-OI-02..()4 llsponalŲ pmJa...imo Voc 21

" " "ir priėmimo aklŲ
1roo�imll5

P-Olt-Ol-OJ-OI-02-oS Eksponalų pirmine Vnt. 156 100 100 so

I amkaim
P-08-01-03-O !..{)2-06 T-:kSPOllalŲ Vnt. 20 2u 20 20

inv'entnrinimas

P-oS.O 1.{)3..() 1-02-07 Eksponatų Vnt. O O O O

nurašymas_

erkėlimas

1'.011.01.03-01-02-08 Ekspon3lŲ Vnl. 253 50 so 50

skaitmcninimas

1'.08-01.03.01.02-09 Dalyvavimas Vnt. 1 1 1 1

skaitmcninimo

I nro' ekIu"""
1'-08-01-03-01.02.10 Fksponalų Vnt. so so 50 50

,

skaitmeninių vail.dų

fOlokopijų

snall..dinimas
P-08-OI-OJ..(lI-02-11 Ebpol1lltlj Vnt J , , ,

kOO5Cl"o'lIvimas

ir rcsl.a11...vimas

1'-08-01-03-01-02-12 EksponalŲ Vnt 50 50 50 50

saugojimo �Y8Ų

likrinimas

P-08-o1-03.{ll-02.13 I Flr.sponatų t\-"art.)mas Voc 1500 1000 1000 1000

bn sau�llosc
.

P-08-01 -03-01-02-14 Rinkinių tikrinima' Voc 1 1 1 1

r-08-OI-03-01-02-15 Eb.ponalų muhJiniai Vnl.

" " "
15

�rimai (Iemos\
Vnl. .. 10 10 10P-Oll-O 1-03-0 1-02-16 Muziejaus an:h}'\.'{I ir

bibliolckos darbu

(naujai jsig}1i

L-
leidiniail
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o I priemOllė. P-oS..() Į..()J.() ]"()3 Lank)1ojų skaičius

u�iklos kodas

O I priemonės P..Q8-0 !..()]..Q 1-03 ..eikk'5 �I.ank)tojų skaičius- aprn)mas ir vykdytojas

OI. Muziejaus vidaus darbo I.. "",,, rąuliuojaRČių dokumentų rengimas. Vykdytojas dird:torius..

02. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organilaCijomis mlgimas. Pasira�}ti bmJradari>ia"imo <"ltartis: su

UAil ..Druskininkų ... e,kalinimo ir poilsio centras AQUA- dėl eduka<:inėos programos �Tavo pamokos

Dru>l.inink"""". ,)kd)'rno. V)1uJ)tojas _ dirdlorius.

03. Pn�eklinė veikla (parai�kll rengimas: pro;eklO ir fondo pavadinimas). �V;UVO> simpoziumas skirtas

�1.K.tiurlioniui-. Projekto partneris - lietUvos dailininkų -ąjunga- Projektas bus .cillamas Lietuvos

kululros la1)t.os sričiai _Vizualieji mmai (dailė, fotografija. tarpdisciplininis mmasr. VykdJ.1ojas-

direktorius.

_Palink l'iI'O lra\lą su Druskininkų mielAo mUi!iejumi - I�inys. Projekto partneris _ Druskiniok"

S8vivald)'bė. Projektas bus ,..ikiamas l.ietUItOS kultilros tlU)'OOs pmgr.mai �Socialinės integracijos.

pilietiškumo ir bendruomenių al.:t�"Vumo dioJinimu pmjekUli�. V�'kd)lojas - mULiejininkas.

••A' noriu kurti ir di:iaugtis�. l'rojektllS bus teikiamas Lielu�"s kultūros tar)'OOs sričiai �Teigiamo mm"

poveikio tmogaus gerovei skatin;ma.��. V>-kd>1ojas - vyriausiasis mut.iej;ninka�.

04, Kiti dama;, Dalyvavimas Lietuvos mut.iejų asociacijos veikloje: dirdtoriaus, L\1A Valdyh",

nario, dalyvavimas Vald)'Jx,s posė:dtiuosc ir dokumentų rengimas; vyriausiojo rinkinių saugotojo.

I.MA Rinkinill apsaugos, apskaitos ir sau�ojimo sekcijos nario. dalyvavimas Sekcijos posė:dtiuosc ir

dokumentų rengimas. Vykdytojas - direklorius ir vyriausiasis rinkinių sallsolojas.

OS. MUliejaus darbuotojai. S darhuolojai: direktorius,
. ..

rinkinių (I(>ndų) saugolojas.VYTJaUSlaSlS

�y'riausia-sis linansin inkas. vyriausiasis mu�iej ininka-', mU7iej ininkas.

06. Kvalifikacijos kėlimas: damuotojų studijos aukštosiose mnk>'klosc. dal>"Vavimas seminaruose,

kursuose, konferencijose Lietuvoje ir uhienyje. Vykd>1ojas - direktorius.

07. MUliejall.s lanky1ojai: aptarnauti grupes ht:i pavienius l:mky1ojus. surengti nemokamo lankymo

.,atvirų dllI1Į� dienas per s.a�i�ald"" savait�, Populiarinti MUliejų: P"'"iodiškai platinti Muziejaus

informa,,;inilL' lankstinul.:us ne tik didtiausio>e Druskininkų sanatorijose ir SPA centruose bel ir

ma'�iuose �'i�bučiuose ar kit.- mie-.tn svečių traukos centruose. Vykd>,tojas - mU7iejininkas.

08 F.dukacinių programų sksičiu� T�ti e,Jukacines atnaujintas program8$: �Ta>o pamokos

Druskininkų >and,,,"s parke ir miesto muziejųo,.eM (sų Dru5kininkų vandens parku), �Druskininlai -

mano mie<ola��. �I �>'ečius pas kurorto \lIistinin4�. V>'kd>tojas - muziejininkas.

Sukurti nauj4 e,Jukacino; programą J.romat.:rnpij.. rrae'ty.ic' ir dabar"'. V}td)tojas _ vyriallSi,,-�is

muziej inink.a,.

Sukul1i naują edukacinę progr3l1\'f �Oailės toxhnibj jnjro\ė� (piriimas ant ,Vldens. fraktalai ir b.)-

nongti dailės užsiėmimus lank>lojams. V>kd)1ojas - ')Tiausiasis mUlicjininka�.

09. F.dul.1ocinių programų tanų skaitilIS; 3 edukiICinėse programose IltS1i ir tobulinli e<lInČias S temas.

Programai �I "ečiu, "'"' kurorto >sistininkrf sulurti vicoą naują laną �s.cno>.� r«cptasM. V)kd�1ąjas

- mU7iejininkas.

10. F.dulacinių utsiė:mimų skaičius. Bendradarbiaujant su IJruskininkų hie1imo sl)1iumi informaciją

apie cdukacijas "latinti P"'" Lietuvos mokyklų ir kilŲ š>i..,.imo jstaig\ltinklą. Panl""i ir abpausdinti

infonnacij4 (daklffiąią medžiagą) apie MUTiejaus vykdomas edukacines programa>. V>kd�'tOja� -

muzicjinink.a�.

II, Edukacinių užs,ėmimų dalyvių skaičius. Per metus papildomai pritraukti 100 dalyvių. Parengti

edul.:aeinių programų reklaminiu, plakalUS ir iškabinti sanalorijų r't'klaminiuosc stenduose. Rengti

cdukacinių "rogramų užsiėmimus pavkniams lI-smenims pagal išankstinę registraciją, Vykdytojai -

muziejininkas ir 'yriausiasis mU7iej in; olas.

12. l{enllini41ank)'lOi\l skaičius. 2017 m. dal',allti jau penktus melus �ykstančiame ..Lietuvos muziejų
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kelyje", kuris simboliškai sUjungia Lietuvos muzieju� hendram tikslui. Tai padeda lankytojams iš

nauJo atrasti visada šalja esanti muzieJŲ. Šis projektas jau davė teigiamų rezultatų - glaudus
bendradarbiavima, r"!šlOnU()S", rengiant bendrą "Lietuvos muzieJŲ kelio" ma�rutą. sustiprino

bendravimą ir tarp pačių muzieJŲ. 2017 m. organizuoti pamdas, skinas Lietuvos muziejų keljui

"Va,uri" 16-osios kūrėjai IT puoselėtojai", Organizuoti rengimus, ,kirtu, valsl)'hės utmiminoms

dienoms (Gedu]" " vilti", dienai bei Raitijos kelio dienai), Kurorto šventei ir renginius, ,kirtu,

Lietuvių kalbos metams. Vykdytojas - Muziejau> darbuotojai. •

Dalyvauti tarptautini" r",tivalio "Dru,kininkų vasara su M.K.Ciurlioniu", konkurso-festivalio

"Muzika be sienų"' programose. Organizuoti :-"luziejaus nakties koncertą Muziejaus terasoje bei ciklo

"Muzikos salonas" koncertus. Iš VISO planuojama surengti 14 rcnglmų. papildomai pritraukti 400

lankytojų. Vykdy10jas - direktorius ir vyriausiasis rinkinių saugotojas.

13. Interneto svetainės lanky10jll skaičius. IntcrnclO svetainėje nuolat atn<lujinti infonnaciją, pildyti

eksponatų skaitmeniniais vaizdais, surinkti ir paviešinti naujų Dmskininkų i,torijos faktų Muziej<lus

Į)mskininkų istorijos intonnaeijos centre DlIe. Vykdy10jas - vyriaIlsiasis rinkinių saugolOjas.

14. Muziejaus fondų lankytojų skaičius: pagal Muziejuje galiojančią patvirtintą Naudojimosi

Druskininkų miesto muziejaus biblioteka ir fondais tvarką aptarnauti I;mdų lankytojus. Konsultuoti

Druskininkų krašlOtyrininkus. Druskininkų jstaigas, Lenkijos, Rusijos. Latvijos, Baltarusijos

interesantus Druskininkų istorijos klausimais. Vykdytojas - vyriausiasis rinkinių saugotojas.

15. Unikalill suvenyrų su senųjų Druskininkų vaizdais užsakymas: paruošti istoriniu, vaizdus ,uvenyrų

gamyhai, u7"<1kyti suvenyrus ir juos plminti. Vykdytoja, - vyriausiasis rinkinių saugotojas.

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai

Kodas Kriterijus Matavimo 2016 m. 2017m. 2018 m. 2019m.

vienetas faktas planas olanas lanas

P-OS-O 1-03-0 1-03-0 I Muziej<lUs vidaus Vnt. 218 160 165 170

darbo tvarką

reguliuojančių

dokumentLĮ renuimas
P.08-01-03-01-03-02 Sutarčių su Lietuvos Vnt. 4 2 2 2

ir užsieniO

OrganlZaCIJOnllS

ren 'Imas

P-OS-O 1-03-0 1-03-03 Pro'ektinė veikla Vnt. 4 2 2 2

p-os-o 1-03-0 1-03 04 Kiti darbai Vnt. 5 5 5 j

(dalyv��imas LMA
veiklo'e

P 08-01.03-01-03-05 J\-1u<!:iejaus darbuOlo' ai. Vnt. 5 5 j j

p-os-o 1-03-0 1-03-06 Kvalifikaei'os kėlima� Vnt. 17 4 4 4

P-08-0 1-03.0 1-03-07 �fuzie'aus lank 10'ai Vnt. 8364 8900 9000 9100

p-os-o 1-03-0 1-03-08 Edukacinių Vm. 3 ,5 5 5

ro"'"amu �kaičius
P-08-0 1-03-0 1-03-09 Edukacinių programų Vnt. 6 8 8 9

tem" skaičius
P-08 01-03 01-03.10 Edukacinių Vnt. 36 70 75 80

uJ"iėmimLl' skaičius
P-08-0 1-03-01-03-l1 Edukacinių Vnt. 487 1265 1315 1415

u7siėmim d,1 Vili
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skaitlus

P-OS-ol-o3-oI-oJ-12 RC"i:inių lankytojų Vnl. 699 1000 1050 12110

skaitius

P-08-01-03-0I-03-1J 1111tmlt'\() s""'lain� Vnl. 22684 77110 7750 78110

lank\10iu skaičius

P-08-01-03-01-03- r 4 MU/iejaus fondų Vnl. 22 20 20 20

lankl!.0j�ičjus

P-OS+OI-OJ-Ol-OJ.15 Unikali\l sU\'cnyrų o;u Vnt. 18 5 5
,

�ųių Druskininkų

vaizdais ulsak mas

Veiklos plano pricdM - m�'tjnio �eiklos plano biudkla-s_

I�ininkll miesto muziejaus direktorius

S�ialistaS. Ilsakinsas \IĮ veiklos plano pan:n�mą

Druskininkų miesto muziejaus \')Ti.ausioji fondų ,""ulllltnja Roma l>umčh,vienė

SUI.lERl!'lTA:

IJruskininkų $lIvis-ald)-bės admini�ijos

,.�Tiau,i(lji spe.;iali�ė lulll1r:ai ir lurilfllui Intųida Griniūli.'



,

Md;"io \"ildos plan" priedas

�lcllnlo nikio, I,hono biudidlU.

-N-;:--
EUR

p�...dlnim H .-i,,, rl.' finn... �ln",bltiniai "; 20111 2C119

.. 2017". Ihiso .iljų: _ KPI'!' Kitų 1:S i, Paja li.i'M m . m.

. ECH. .avi�"ld VIP hiudh-ti skolinI vi�till� projd'IŲ \'al�l)'b mo! privati

yho;$ nių
"

rinklina ",",po" �

'" • "biudtrl į.taigų 1�Wl;

"' �" "iudut tunu tik.linė

o lė.l(l' pa.iamu� na\ldojim lėlo, " lė!.o< pa,d s l�kK

..i l.iduvC>li avim 2%

k,,_ j;,ultiiJ'm

•
vidąia taryba

infra.<truk

,m.

I
, , , , ,

7 , ,

" " " " " " "
"

TIk-oi.... 1'1"'01; kullOms .riti"" "",bup' iI "...nmi jų knk)boj

"
l'M ... ;,,)!- [šs.au�'Uti I'I.wld� iWlnllf ir kultūrinę atminti

OI Pr;"nlOnĮ. Dru.'kininlų mi�'Sto rn""j���vCilJos V)'kd)ma.�

'.800 '00 110,8�1� � 3.00001 V�ikla 08.700 108,700 95.)00 7.�

""ji;,j..)ot 08,700 1011,700 95J()()- 7.SUO S,8OU '00 110,117°1113000
ri�mo.cl:

II ,'i"" OI 08.700 108,700 95.300 7.� 5.800 '00 110,87°1113.000

uldaviniul:

II ,.i", Ollikllui: 08.700 108,700 95.300 7.500 '.800 '00 110,870 113.000

IS VISO: 08.700 108,700 9S.300 7.500 S,800 '00 IIO,87� 13.000

• Asignavimai. pri.::mnnių ar veiklų illyY.::ndinimui utllltirlli �ikalinJlOS Savivaldybės biud1efo ar kilŲ linansavimo Aallinių Jė!.os. Savivaldybės

biud'elo a,ignavimų suma \Uri III ilikti Savivald)bt-< biud)ele alilinkamai i'olaigai numalom\l� skirti asignavimus .

•• formoje Įluleikiami galimų linansavimu bllin;ų pavydJ.;lIi, Pildant li,rmas nurodomi aklualūs fil1<,"slIvimo ... llin["i suderinti su Finansų ir

apskaitos >l.)riumi.


