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Politiniai-teisiniai veiksniai
Prienq kraSto muziejus (toliau - Muziejus), vykdydamas jam pavestas funkcijas,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejq lstatymu (Zin' 1995, Nr. 53-1293; 2003, Nr. 592638), Nacionalinio saugumo pagrindq istatymu (Zin., 1997, Nr. 2-16), Kilnojamqjq kultlros
vertybiq apsaugos istatymu (Zin.,1996, Nr. 14-352).
Respublikos Vyriausybes 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 ,,Del muziejq modernizavimo
2001-2015 metq programos patvirtinimo" (Zin., 2007, Nr. 34-1238), Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2003 m. birZelio 19 d. nutarimu Nr. 793 ,,Del etnines kult[ros pletros valstybines
programos patvirtinimo" (Lin.,2003,Nr.60-2725), Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2005
m. gruodZio 16 d. isakymuNr. {V-716,,DeI muziejuose esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir
saugojimo instrukcijos patvirtinimo" (Zin., 2006, Nr. 1-3), Muziejq vertinimo nuostatais
(LiJtuvos Respublikos kultDros ministro 2008-08-27 lsakymas Nr. 429 (Zin., 2008, Nr. 1003872)), Ilgalaikio muziejininkq kvalifikacijos tobulinimo nuostatais (Lietuvos Respublikos
kultlros ministro 2008-10-29 lsakymas Nr. 508 (Lin..2008, Nr. 129-4945)), LRV ar jos igaliotos
institucijos raSytinio isipareigojimo atlyginti nuostolius, atsiradusius del laikinai parodoms iveZtq
uZsienio valstybiq kilnojamqjq kultDros vertybiq suZalojimo arba netekimo, priemimo tvarka,
kurios apraSo-nauja redakciji patvirtinta LRV 2009-09-02 nutarimu Nr. 1039 (Zin.,2009, Nr.
I0g-4627, minimaliais finansq kontroles reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq
ministro 2003 m. geguZes 8 d. [sakymq Nr. lK-123, Lietuvos kultflros politikos gairemis,
patvirtintomis LR Seimo 2010 m. birZelio 30 d. nutarimu Nr. XI-977, kitais teises aktais, Prienq
rajono tarybos sprendimais Prienq rajono pletros 2011-2019 metq strateginiu planu, 2015
m.lapkridio 26 d. Prienq rajono savivaldybes tarybos Nr. T3-218 patvirtintais Prienq kra5to
muziejaus nuostatais.
Taip pat, vykdydamas jam pavestas funkcijas pripaZista Siuos tarptautinius teises aktus:
Kulturos vertybiq apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencij4 (Hagos konvencija, Pirmasis
protokolas, 1954 m., Antrasis protokolas, 1999 m,), Nelegalaus kultfiros vertybiq iveZimo,
i5veZimo ir nuosavybes teises perdavimo uZdraudimo priemoniq konvencija QNESCO, 1970
m.), Konvencij4 del pavogtrl ar neteisetai iveZtq kulturos objektq (LINIDROIT, 1995),
Nematerialaus kultDros paveldo apsaugos konvencij4 ruNESCO, 2003).
Pagerinti muziejaus strukturiniq padaliniq padeti galima tik panaudojant ES ar kitq fondq
le5as. Todel Prienq kraSto muziejus teiks rajono savivaldybei pasiulymus del muziejaus
struktlriniq padaliniq atnaujinimo, kadangi beveik visiems statiniams yra bDtina renovacija
(Vinco Mykolaidio- Putino gimtoji sodyba muziejus, Silavoto ,,Davatkyno", SkriaudZiq buities

"

muziejus, Veiveriq kra5to istorijos muziejus ).
Muziejus nuolat siekia gerinti muziejaus paslaugq kokybg, informuoti apie
latesni esamu ir potencialiu lankytoiq srau

jas kuo

Nustatyti tikslai, uZdaviniai ir prioritetines sritys leidZia planuoti veikl4 taip, kad bDtq
uZtikrintas racionalus Zrnoniq. finansiniq ir rnaterialiniq iStekliq pasiskirstymas ir efektyvus jq
valdymas.

Ekonominiai veiksniai
Ekonominiai Lietuvos valstybes rodikliai nerodo ry5kiq ekonomikos atsigavimo poZymiq, todel
gresme, kad sumaZejus asignavimui, muziejus tegales palaikyti esam4 infrastruktDr4. Tuo labiau,
kad energijos kainq kilimas, mokesdiq na5ta ir kiti veiksmai, lemia didejandias muziejaus
eksploatacines iSlaidas. Prienq kra5to muziejus dalyvauvo modernizavimo programoje 20072015 m. 1e5os buvo skirtos tik pastatq renovacijai. Sios programos leSomis 2001-2015 m. buvo
renovuotas Prienq kra5to muziejus.
Tadiau atlikus pastato renovacij4 yra bfitina pakeisti vidaus interjerq ir isigyti eksponatq, diegti
naujas informacines technologijas.20lT m. i5 Europos sEjungos strukt[riniq fondq leSq bendrai
finansuojamo projekto vykdomas ,,Prienq kra5to muziejaus modernizavimasoo. fgyvendinus 5i
projekt4 planuojama irengti Se5ias ekspozicijas naujas ir muziejininko kabinetq. Lauke prie
pastato bus irengtas infomacinis stendas.
2016 m.lietuvos taryba skyre dalinj finansavirnq Siam projektyi ..Silavoto archeologiniq vietq:
NaujasodZio piliakalnio ir PaZarSdio pilkapynb sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmems"
Visa projekto suma - 9000 Eur. IS Kulturos tarybos paSoma suma - 7200 Eur l5 Prienq rajono
savivaldybes pra5oma suma 1800 Eur,
2017 m. Lietuvos taryba skyre finansavim4 Siam projektui ,,Jotvingiq genti atspindindio
archeologinio paveldo aktualizavimas: NaujasodZio piliakalnio ir PaZarsdio pilkapiq pritaikymo

-

tutizmui".
2011 m.

Muziejus gauna asignavimus i5 savivaldybes biudZeto, taip pat teikia mokamas paslaugas, telkia
remejus, igyvendina projektus, kurie pritraukia papildomas leSas veiklai.

Socialiniai veiksniai.
Muziejaus specialistai - svarbiausi muziejines veiklos vykdytojai, yra i5ugdomi ne per kelerius
metus, todel jiems suteikiamos s4lygos tobulinti kvalifikacij4. Tuo padiu metu stengiamasi, kad jq
kvalifikacija papildomai bDtq tobulinama muzieiaus viduie (skatinamas publikacijq rengimas,
projektq ra5ymas ir lgyvendinimas, sudaromos s4lygos darbui valstybes archyve).
2018-2020 m. darbuotojq tobulinimas planuojamas savitarpio patirties mainq programoje,
rengiant muziejaus metodinius susirinkimus, seminarus, dalyvaujant lvairiose konferencijose,
seminaruose (pagal finansines galimybes).
Nuo 2017 m. pradeta pletoti veikla su savanoriais. Tai teikia ne

tik apdiuopiam4 naud4, bet ir daro
muziejininkystes veikl4 labiau suprantam4, atsiranda Zmoniq motyvacija dirbti muziejuje ir
baigus studijas.
muziejus yra sukUrgs lanksdi4 kainq ir nuolaidq sistem4,
Kaip pelno nesiekianti organizacija
kurios deka daugelis Zmoniq muziejaus ekspozicijas, parodas, renginius gali lankyti nemokamai.
Ypatingas demesys 2018-2020 m. bus skiriamas vaikq ir jaunimo tautiniam-pilietiniam ugdymui,
bus vykdomi socialiniai projektai. Renginiai skatins bendruomenes dalyvauti muziejaus ir jo
struktlriniq padal iniq veikloj e
2018 m. bus tgsiamas projektas,.Edukacijq savaite" muziejuje. Edukacijq savaitg edukacijos
vyksta nemokapai.
Tadiau muziejing veikl4 itakoja obiektyvDs socialiniai veiksmai: maZejantis gyventojq skaidius
rajone, maZejantis vaikq ir moksleiviq skaidius, plintantis nedarbas, vartotoji5kq gyvenimo
nuostatq dominavimas visuomeneje, dvasiniq vertybiq nuvertejimas, visuomene nepakankamai
vertina muziejq reik5mg valstybes gyvenime, universitetini humanitarini iSsilavinim4 turintys
specialistai nenoriai renkasi darb4 savivaldybiq muziejuose,

-

Vyraujantys pozityviis socialiniai i5or€s veiksniai:

.

.

augantis visuomenes pasitikejimas muziejais, kaip laisvalaikio praleidimo forma;

muziejai atspindi gamtos. dvasines ir rnaterialines kult[ros istorinius ir esamus poZymius,
pirmiausia, etnokultDrinius;
muziejus, atlikdamas sociokultDring, edukacing veikl4, skatina kaimynysteje gyvenandius
Zmones siekti naujq, jq veiklai
egzistencijai reikalingq Linl4, kurias galetq pritaikyti
besikeidiandiomis rinkos salysomis.

.

ir

Technologiniai veiksniai.
Dideliais tempais vystantis naujoms technologijoms, atsiranda dideles aktualios, profesionaliai
parengtas, sistemingas informacijos poreikis. Muziejus susiduria su dideliais iSlkiais, kadangi
didejant skaitmeninimo apimtims, isibegejant LIMIS informacines sistemos veiklai (LIMIS
muziejuje idiegta 2015 m. pradZioje) muziejaus darbuotojai fizi5kai sunkiai suspeja atlikti visas
j iems

reikiamas uZduotis.
Be to eksponatq skaitmeninimui, vaizdr4 archyvavimui reikalinga galingesne kompiuterine iranga,
skeneriai, fotoaparatai, papildomos duomenq talpyklos, dirbandiojo su Sia iranga apmokymas,
darbuotojo iSlaikymas yra padengiamas muziejaus leSomis. Todel 2018 m. bus sudarytas reikiamq
priemoniq s4ra5as ir pateiktas steigejLri.
Nufotagrafuota ir nuskanuota 294 eksponatai20lT m. ir sukelta internetineje erdveje. Planuojama
2018 m. nuskenuoti 269 eksponatus ir sukelti i interneting erdvE.
Per metus i5augo kompiuterizuotq darbo vietq skaidius. Visi muziejaus darbuotojai gali naudotis
TEO interneto ry5iu, informacija apie muziejq talpinama portaluose www.rnuziejai.lt.
Kompiuterio ir prieigq prie intemeto neturi SkraudZiq biuties muziejininke, tai pat Silavoto ,,
Davatkyno" .muziejininke. Naudojimosi s4lygos yra joms suteikiamos muziejuje.
fgyvendinant kult[ros tarybos gaut4 dalini finansavim4 ra5ant projekt4 ,, Interneto svetaines
atnaujinimas'., atnaujinta Prienq kra5to muziejaus internetine svetaine www.prienumuziejus.lt.
Joje talpinama svarbiausia informacine medZiaga apie muziejaus veiklq.
Vienas i5 svarbiausiq muziejaus uZdaviniq yra naujai ikurtose ekspozicijose idiegti naujas
technologijas, parengti virtualias edukacines programas. Todel 2019 m. bus parengtas projektas
,,Virtualus Prienq kra5to muziejus". Tokio pobDdZio projektus planuojame rengti 2020-2023 m.
Kuriq tikslas, kurti virtualias edukacines pamokas, skleisti muziejaus eksponatq vaizdus, idiegti
audiogidq paslaug4 lankytojams.

Vidin€s aplinkos analizd:

Organizacine struktiira

Skriaudiiq buities muziejaus
uuziej ilir*as

Silaloto..Daynlkyro'
muziciiflnlirs

:

Prienq kraSto muziejaus organizavimo ir valdymo bendruosius principus nustato Muziejaus
nuostatai. Muziejaus darbuotojai i darb4 priimami ir atleidZiami Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyla tvarka. Muziejus dirba vadovaudamasi Vidaus darbo tvarkos
taisyklemis, darbuotojq pareiginiais nuostatais, darbq saugos ir sveikatos instrukcijomis.
AukSdiausias valdymo organas yra direktorius. Muziejuje veikia ivairios komisijos. Ukio
padaliniui skyriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams.
Muziejaus vidaus tvarkq ir veikl4 reglamentuoja:
Prienq kraSto muziejaus apskaitos vadovo, s4skaitq plano ir buhalterines apskaitos
politikos tvirtinimo Prienq kraSto muziejaus direktores 2010 m. lapkridio 29 d.
isakymu Nr. Vl-33
Prienq kra5to muziejaus tarybos nuostatai, patvirtinti Prienq rajono savivaldybes
tarybos 2015 m.lapkridio 26 d sprendimu Nr. T3 -218 ;
Prienq kraSto muziejaus fondq komisijos nuostatai, patvirtinti Prienq kra5to
muziejaus direktores 2015 m. kovo 4 d. isakymu Nr. (1 .10)-5
Prienq kraito muziejaus esandiq rinkiniq apsaugos, apskaitos ir saugojimo
instrukcija, patvirtinta Prienq kra5to muziejaus direktores 2015 m. (1.6) V1-13
Naudojimosi tarnybiniu autombbiliu tvarka, patvirtinta Prienq kraSto muziejaus
direktores 2015 m.gruodZio 23 d. isakymu Nr. (1.6)Y1-25
Sutardiq sudarymo Prienq kra5to muziejaus tvarka, patvirtinta Prienq kraSto
muziejaus direktores 2015 m. kovo 3 d., isakymu N(l.6) V1-23
Naudojimosi Prienq kraSto muziejaus fondais tvarka, patvirtinta Prienq kra5to
muziejaus direktores 2015 m. kovo 6 d., isakymu Nr.; (1.6) V1-21
Prienq kra5to muzieiaus eksponatq vertinimo komisija, patvirtinta Prienq kraSto
muziejaus direktores 2015 m. vasario 2 d. isakymu Nr.(1.6) Vl-5;
Prienq kra5to muziejaus darbuotojq saugos ir sveikatos bei gaisrines saugos
instrukcjq rengimo ir instruktavimo tvarka 2015 m. balandZio 27 d. isakymu Nr.(l.6)

-

Yt-7;

Prienq kra5to muziejaus Etikos kodeksas 2015 m. sausio 29 d. isakymu Nr.(l.6) Vl3;
Prienq kra5to muziejaus Darbo uZmokesdio skaidiavimo ir mokejimo tvarka 2016 m.
geguZes 20 d. isakymu Nr.(1.6) Vl -9;
Prienq kra5to muziejaus paramos leSq gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos
apraSas patvirtinta Prienq kra5to muziejaus direktores 2016 m. birZelio 15 d.,
isakymu Nr.( 1.6)V1-11
Prienq kra5to muziejaus kasos darbo organizavimo ir kasos operacijq atlikinimo
tvarkos apra5as patvirtinta Prienq kra5to muziejaus direktores 2016 m. birLelio 23
d.,isakymu Nr. ( 1.6) V1-13
Prienq kra5to muziejaus telefonq naudojimo tvarkos apraSas patvirtintas Prienq
kraSto muziejaus direktores 2016 m. geguZes 30 d. lsakymu Nr. (1.6) Vl-10
Prienq kraSto muziejaus darbuotojq tarnybiniq komandiruodiq i5laidq apmokejimo
tvarkos apra5as, patvirtintas 2016 m. liepos 19 d.,isakymu Nr. ( 1 .6) V 1 - 16
Prienq kraSto muziejaus darbuotojq darbo apmokejimo sistemos apra5as patvirtintas
2017 m. vasario 28 d. isakymu Nr. ( 1.6) Vl-5
Prienq kra5to muziejaus Vie5qjq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as,
patvirlintas 2011 m. birZelio 3 0 d.,isakymu Nr. ( 1 .6) Y 1 -12;
Pri.enq kra5to muziejaus darbuotojq lygiq galimybiq politika ir jos igyvendinimo
tvarkos apraSas patvirtintas 2017 m.liepos 17 d. isakymu Nr. ( 1.6) Vl- l6 ;
Prienq kra5to muziejaus darbuotojq turto ir le5q naudojimo tvarka patvirtinta20lT m.
liepos 17 d.,isakymu Nr. ( 1.6) V1-18;
Prienq kra5to muziejaus vidaus darbo tvarkos taisykles, patvirtintos Prienq kra5to
muziejaus direktores 2017 m.liepos 17 d. isakymu Nr. (1.6)-V1-15;
Prienu kra5to muzieiaus informaciniu
komunikaciir.f technologiiq naudoiimo,

ir

asmens duomenq tvarkymo bei darbuotojq stebesenos bei kontroles darbo vietoje
tvarkos apra5as, patvirtintas Prienq kra5to muziejaus direktores 20t7 m.lieposlT d.
isakymu Nr. (1 .6)-V1-17;
Prienq kra5to muziejaus buhalterines apskaitos organizavimo taisykles, patvirtintos
Prienq kra5to muziejaus direktores 2017 m. spalio 16 d. isakymu Nr. (1.6)-V1-19;
Prienq kra5to muziejaus darbuotojq priemimo pareigas atrankos budu tvarkos
apraSas, patvirtintas Prienq kraSto muziejaus direktores 2017 m. spaliol6 d. isakymu
Nr. (1.6)-V1-20
Prienq kraSto muziejaus darbuotojq patiketinio rinkimo ir veikimo tvarkos apraSas,
patvirtintas Prienq kra5to muziejaus direktores 2017 m. spalio 26 d. isakymu Nr.

i

(1,6)-Yr-22;

Zmogi5kieji i5tekliai
2009 m. sausio 29 d. Prienq rajono savivaldybe sprendimu patvirtinta 15,25 etato.2017 metais
(liepos menesio menesio duomenimis) dirbo 16 darbuotojq, i5 jq: muziejininkq -7, administracijos
-4 , techninio personalo - 5. Muziejaus darbuotojq amZiaus vidurkis yra 52 metai; dirba vienas
darbuotojas iki 30 metq, dirba2 darbuotojai iki 40 metq, darbuotojai 4 iki 50 metq, darbuotojai
6 iki 60 metq, 3 darbuotojai vi.rS 60 metq amZiaus.
Administracijos darbuotojai , teisioginis darbas yra muziejaus vidaus tvarkos ir veiklos leidZiami
dokumentai, isakymai.

Muziejininkq tiesioginis darbas pagal pareigybiq apra5ym4 yra muziejiniq eksponatq kaupimas,
fiksavimas, apra5ymas, vertinimas, saugojimas, inventorinimas, populiarinimas, sklaida,
atrinkimas restauravimui ir konservavimui, ekspozicijq atnaujinimui, istoriniq duomenq apie
kraSt4 paieSka, istoriniq tyrimq vykdymas, parodq organizavimas ir pristatymas, projektq
rengimas ir igyvendinimas, katalogq" knygq leidyba ir publikavimas, kra5totyrines medZiagos
rinkimas ir sutvarkymas, infonnacijos suteikimas apie Prienq kra5to istorij4, edukacine veikla.
Muziejininkai veda istoring atminti puoselejandius integruotus renginius, rengia kilnojam4sias ir
virtualias parodas, informacinius straipsnius, atlieka Svieteji5k4 veikl4, rengia individualius
planus ir atsiskaito uL. jil vykdym4, saugo jiems patiket4 materialini turt4, dalyvauja
konferencij ose, seminaruose, kituose renginiuose.

Planavimo sistema.
Muziejus savo veikl4 privalo planuoti atsiZvelgdamas i konkredias Prienq rajono pletros 20112019 strateginio plano priemones, vykstandius rajone integruotus renginius, Sventes, jubiliejus,
Lietuvos Respublikos muziejq asociacijos, Kult[ros ministerijos iSkeltus prioritetus, individualius
specialistq veiklos planus. Muziejaus direktore rengia ,,Prienq kra5to muziejaus ir jo strukturiniq
padaliniq veiklos program4, praejusiq kalendoriniq metq Zoding
statistines ataskaitas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos kult[ros ministro 2010 m. lsakymu Nr. IV-17). Mineti
dokumentai iki kiekvienq metq vasario 15 d. pateikiami Kult0ros ministerijai.
Direktore uL muziejaus veikl4 atsiskaito steigejui - Prienq rajono savivaldybes tarybai. Muziejaus
ataskaitos, planai yra vieSinan-ri int. svetaineje www.prienumuziej us.lt

ir

F

inansiniai i5tekliai.

Muziejaus finansinius i5teklius sudaro steigejo, surenkamos uZ mokamas paslaugas, leSos, fiziniq
ir juridiniq asmenq pamma. Finansiniai i5tekliai naudojami darbuotojq darbo uZmokesdiu, patalpq
eksplotacijai, prieZi[rai. Muziejines veiklos vykdymui le5as galima gauti rengiant ivairius
projektus. Kiekvienais kalendoriniais metais muziejininkai teikia projektus Lietuvos kultilros
tarybai, Nekilnojamojo kultUros paveldo paZinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektq
fondams. Papildomu le5u muzieius gauna teikdamas mokamas paslaugas, vesdami edukacines

programas.

Vidaus darbo kontrol0s sistema.
Muziejaus vidaus kontroles sistema yra apibreZta apskaitos politikoje

ir finansq

kontroles

taisyklese.

Vidaus kontroles sistemos tikslas yra uZtikrinti, kad muziejaus veikla butq organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultflros ministro isakymais, nutarimais, kad biitq laikomasi
teises aktq nustatytos tvarkos, turtas bei isipareigojimai apsaugoti nuo sukdiavimo, i55vaistymo,
neteiseto valdymo ir kitq neteisetq veikq, veikla b[tq vykdoma laikantis finansq valdymo
principq, informacija apie finansing ir kit4 veikl4 bDtq teikiama teisinga ir patikimai, teises aktq
nustatyta tvarka.

Taip pat muziejaus veiklE reglamentuoja Prienq kraSto muziejaus direktores patvirtinti,
darbuotoitl pareigybiniai nuostatai. Vidaus darbo kontrole vykdoma vadovaujantis muziejaus
direktoriaus jsakymais, patvirtintomis tvarkomis ir kitais dokumentais, bei parengtomis ,,Prienq
kraSto muziejaus vidaus tvarkos taisyklemis".
SSGG (stinrvbiu. silnnybiu. srOsmiu

ir ealimvbiu) analiz€:

Stipryb0s.
Muziejus isikflrgs patogioje lankytojams vietoje
Bendradarbiavimas su mokykla, miestelio bendruomine
Organizuojami renginiai, parodos
Vykdomos edukacines programos
Ekspozicijose pritaikomos informacines technologijos

o
o
o
o
o

Silpnyb€s.

o
o
.
.

Patalpos nepritaikytos eksponatq laikymui, saugojimui
MaZai leSq skiriama eksponatq restauravimui
ZmogiSkqiq resursq stoka muziejaus padaliniuose
Nepakankamai i5lrystyta Prienq miesto turizmo infrastruktfir( nakvynes paslaugos,pramoginis

turizmas)
Gr€sm6s.

o
.
.
.

Jaunimo atitrukimas nuo kulturinio gyvenimo
Vietinirl lanlgtoiq srauto maZejimas, itakotas demografines sifuacijos
Nepakankamas finansavimas muziejiniq vertybiq restauravimui ir konservavimui
NauiU ekspoziciiq irengimo stabdymas del finansavimo triikumo. Prarandami lankytojai

Galimyb€s:
Darbuotoiq kvalifikacijos kelimas. Muziejui reikalingq specialistq pritraukimas
Akryvinti muziejaus veikl4, j edukacines programas veiklas itraukiant pedagogus,

o
r
.

tautodail ininkus, jaun im4
Bendradarbiavimas su kitais muziejais( Lietuvoje ir uZsienyje), vietos kulturos istaigomis, bendrq

o

projektq iniciavimas ir jgyvendinimas
Antros grupes muziejui suteikimas

Vizija - atviras, tankytojq poreikiams, kintantiso Siuolai5ki5kas,siekiantis tapti svarbiausiu,
rajono kultiirinio turizmo, kra5to istorija ir paveld4 atskleidZianiiu objektu

kaupti , tyrin€ti, saugoti ir patraukliai pristatyti visuominei Prienq kra5to
paveldq.Prienq kra5to muziejus yra vienintel€ 5i status4 turinti istaiga Prienq
mieste, kuri saugo rajono teritorijos kulturos istorij4o etnografij4o tautodailg

Misija

irk

ir Zvmiausiu kra5to Zmon

1. TIKSLAS:
UZDAVINIAI

Jvairaus amZiaus, socialines sudeties ir patirties lanky'tojq pritraukimas

RODIKLIA]

PASIEKIMU LYGIS

Pradinis
2017 m.

1.1 Modernizuoti
muziejaus

infrastruktlr4,
muziejinius
procesus.

Muziejuje
atnaujintq
mokymui ir
mokymuisi
pritaikytq
erdviq skaidius

2Al7 m. atliktas
pirmasis
i5samus Prienq
kra5to muziejaus
kaip kulturinio
aptarnavimo zonos
poreikiq tyrimas.

Planuojamas
2020

Sukurta
vartotojq
pasitenkinimo
teikiamomis
paslaugomis
duomenq
rinkimo,
analizes ir
panaudojimo
veiklos
tobulinimui
sistema

Eksponatq
skaidius

2011 m. atlikto
tyrimo
pagrindu, atlikta
daline
duomenq anahze.
SusipaZing su

duomenimis,
darbuotojai teike
pasiulymus del
veiklos
tobulinimo ir naujq
eksponatq
ie5kojimu.
1.2 KokybiSkai

atnaujinti muziejaus
veikl4 ir sudaryti
s4lygas tinkamai
kaupti, saugoti ir
populiarinti istorij os,
literatDros, kultDros,
meno, gamtos,

frengtq ir
atnaujintq
ekspozicijq,
kuriose pritaikyti
inovatyvls ir
interaktyvDs

k[rybiniai
sprendimai,

2017 m.
ekspozicijos
koncepcijos
suk[rimas ir
duomenq
pateikimas
ekspozicijos
koncepciiai sukurti

Priimtq
sprendimq,
susijusiq su
teikiamq
paslaugq
kokybes
gerinimu, ir
naujq
eksponatq
isigijimu per
strategini
laikotarpi

Sukurtq
ekspoziciiq
pateikimas
visuominei
per stategini
laikotarpi.

Pateiktas per paskutini

matavima

mokslo ir technikos
paveldo
objektus,moderniomi
s priemonemis ir
technolosiiomis

skaidius.

Kvalifikuotq

2017 m. Prienq

kultDros ir
specialistq
pritraukimas

kra5to muziejuje

idarbintas

1

naujas,

kvalifikuotas
kultflros
specialistas

Pritraukti ne
maLiaukaip 1
nauj4
kvalifikuot4
specialistq per
strategini
laikotarpi

nuolatiniam
darbui.
1.3 Aktualizuoti
Prienq kra5to

Surengtq parodq
skaidius

Per metus
muziejuje surengta

l2 p'arodq.

kultDros
paveld4,uZtikrinant
visuominei dalimybg
susipaZinti
skaitmenizuotu
kultfiros paveldu bei
informacija apie ji, o
taip pat i5plesti
visuomenei
galimybes
ivairiapusiam

Muziejaus virtualiq
parodq lankytojq
skaidius

Nera

Planuojama
surengti 15
parodq.

Parengti
parod4

,,Virtualus
Prienq kra5to
muziejus" ir
j4 pristatyti
visuominei
per strategini
laikotarpi

2.

Tikslas: Muziejaus ir jo padaliniq edukacin€s veiklos galimybiq plOtra

UZDAVINIAI

RODIKLIAI

PASIEKIMU LYGIS

Pradinis
2018 m.

2.1 Muziejaus ir

jo padaliniq
edukacines

veiklos vystymas,
ypatinga demesi

Muziejaus
bendradarbiavimo
susitarimq su
rajono ugdymo
istaieomis skaidius

Bendradarbiauja su
raionos mokvklomis

Planuojamas2020
m.

Bendradarbiauti su
mokyklomis i5 kitq
respublikos miestq,
tar pat su esandiomis

mokvklomis

Pateiktas per

paskutini matavim4

skiriant
bendradarbiavimui
su Prienq r.
savivaldybes
ugdymo

Lenkijoje.

istaigomis.

Informacines
sklaidos

2.2.Naujq

edukaciniq veiklq

krlrimas

ir

iSvystymas,
internetines
muziejaus
svetaines
www.prienumuziej
us.lt palaikymas ir
prieZiDra, interneto
svetaines lankytojq
skaidius
Edukaciniq
uZsiemimq
skaidius

igyvendinimas

Sukurta nauja
intemeto
svetaine, palankiai
vertinama ne maliau
kaip
90 proc. vartotojq
(apklausa), atitinka
LR teises aktq
reikalavimus

Sukurti ir pakabinti
informacing lent4
muziejaus pastato
iSoreje, kurioje bus
pristatomi
artimiausiu metu
vykstantys renginiai
muziejaus vertybes

Muziejaus padaliniai
nepakankamai
bendradarbiauja su
kitq muziejq
padaliniais.

Kiekvienas
muziejaus padalinys
sukurs bent vien4
programq/projekt4

ir vizija.

bendradarbiaudamas
kitu, ar kitrl

su

istaigq kolektyvu per
strategini
laikotarpi

Edukaciniq
programq
lankytojq skaidius

Edukacijq programq
vedimo kokybe
grindZiant
nustatytais
kriterijais,
nevertinama

|staigoje
susitarta del kriterijq,

kuriais
remiantis vertinama
edukaciniq programq
kokybe,
priimami
sprendimai, kurias
edukacines

programas reikia
pletoti.
2.3 Darbuotojq

kvalifikacijos
tobulinimas

Muziejaus
darbuotojq,
dalyvavusiq

kvalifikacijos
tobulinimosi
programose,
staZuotese skaidius
Mokymq, skirtq
edukaciniq
programq
organizavimo
gebejirirr-y

stiprinirnui, bei i
muzieiu pritraukti

13 darbuotojq

Dalyvauti

dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimosi,2
staZuotes jvyko
Lenkijoje

staZuotes uZsienyje

Tokio pobDdZio
seminany'mokymq
muziejaus
darbuotojams
pastaruosius
metus nebuvo.

5

strategini laikotarpi

Kasmet ne maLiau
kaip 80 proc.
kultUros darbuotojq
dalyvaus bent
viename
seminare/patirties
pasidaliiimo

daugiau lankytojq.

Projektq rengimo
gebejimq
stiprinimas

Daugumos
muziejaus
darbuotojq projektq
vadybos gebejimai
silpni

i5vykoje, renginiq
organizavimo
kompetenciios
Ne maZiau I
mokymai/seminaras/
patirties
pasidalijimas
iSvykoje per metus.

III. ISTEKLIU PASKIRSTYMAS
Istekliai 2017 m.

Tikslai

Galimi

Intelektualin

Finansines

Galimi

Intelektua

le5os

papildomi
Saltiniai

Finansines

iai

Galimi

leSos

papildomi

liniai

leSos

papildomi

ir

jq

Saltiniai

.ivairaus

Savivaldy

? nrnn

amZiaus,

bes

le5os.

socialines
sudeties ir

biudZeto
leSos

patifties

Prqektq
LeSos

ianky,tojq

IStekliai 2020

Finansinds

(arba)

f

I5tekliai 2018 m.

iStekliai

1I

(turimi ir
jgytini)

(arba)

Saltiniai

Muziejaus
darbuotojq

Savivaldy

) nrnn

bes

le5os.

lr

Muziejaus
darbuotoj

biudZeto

partneriq
veikla

leSos

Projektq

partneri

LeSos

veikla

Saltiniai

jq

iStekliai

ir

(turimi ir
igytini)

(arba)

Ll

ir

Saltiniai

jq

(turimi ir

Saltiniai

ig''tini)

Savivaldy

? nrnn

bes

leSos

leSos

Projektq
leSos

Privadiq
remejq

Specialios
ios
programos

Privadiq
remejq

ios
programos

leSos

Privadiq
remejq

leSos

leSos

leSos

leSos

leSos

2.Muziejaus

Savivaldy

irjo

? F'"-.
nrnc

2 proc.

le5os.

Muziejaus
darbuotojq

Savivaldy

bes

bes

le5os.

padaliniq

biudZeto

ir

biudZeto

edukacin6s

leSos

Projektq

partneriq

leSos

LeSos

veikla

veiklos
galimybiq
pletra

Specialios
ios
programos
leSos

-

Plivadiq
remej q
leSos

Specialios

Projektq
Le5os

Muziejaus
darbuotojq

biudZeto
q

Specialios
ios
programos

pritraukimas

Intelektuali
niai
iStekliai

lr
partneriq
veikla

Muziejaus
darbuotoj

Savivaldy

? nrnc

bes

qir

le5os.

Muziejaus
darbuotojq

biudZeto

Projektq

partnerirl

Le5os

veikla

patneriq
veikla

leSos

ir

Specialios
ios
programos

Privadiq
remejq

ios
programos

Privadiq
remejq

leSos

leSos

leSos

leSos

Specialios

3.Strateginio plano igyvendinimo stebesena
Strateginio plano igyvendinimo stebesenq ir tarpini bei galutini vertinimus atlieka Prienq kra5to
strateginio plano gyvendinimo stebesenos darbo grupe, kurios sudeti
isakymu tvirtina Prienq kra5to
muziejaus direktorius. Tarpines stebesenos rezultatai pristatomi visuotinlame darbuotojq posedyje
bei Prienrl rajono savivaldybes tarybai, galutinis plano igyvendinimas
-visai Prienq kra5to muziejaus
bendruomenei.

