KAIŠIADORIŲ MUZIEJAUS
DIREKTORIAUS OLIJARDO LUKOŠEVIČIAUS
VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2020 m. vasario 5 d. Nr. V7-175
Kaišiadorys
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Siektini
Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis
Einamųjų metų užduotys
rezultatai
institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
2.1.Užtikrinti 2020 m.
1. Parengtas ir suderintas su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju muziejaus metinis veiklos
Kaišiadorių rajono
planas 2020 m. (iki vasario 20 d.)
savivaldybės strateginio
Įgyvendintos 2. Atliekama Kaišiadorių muziejaus metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėsena:
2020–2022 metų veiklos
numatytos
* parengtas ir patvirtintas stebėsenos planas;
plano Kultūros programos 2
priemonės ir * kartą per ketvirtį organizuojamas stebėsenos plano aptarimas su muziejaus darbuotojais.
uždavinio ir Kaišiadorių
pasiekti visi
3. Pasiekti visi metiniame plane ir Kultūros programoje numatyti kriterijai (parengta lentelė).
muziejaus metinio veiklos
nustatyti
4. Parengta ir iki sausio 20 d. pateikta administracijai LR kultūros ministerijos nustatytos formos
plano ir juose numatytų
kriterijų
statistinė ataskaita.
vertinimo kriterijų
5. Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai ir statistinės ataskaitos paskelbtos
įgyvendinimą
interneto svetainėje iki kovo 1 d.
1. Atlikta muziejininko funkcijų poreikio analizė, vadovaujantis 2019 m. gruodžio 30 d. audito
ataskaita Nr. 02-19 ir 2020 m. įstaigos pareigybių sąrašas pateiktas derinti Švietimo, kultūros ir
sporto skyriui (iki 2020 m. kovo 1 d. )
2. Iki birželio 1 d. įgyvendintas 2019 m. gruodžio 30 d. audito ataskaitos Nr. 02-19 pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas (parengta priemonių įgyvendinimo ataskaita).
Efektyviai
2.2. Užtikrinti įstaigos
3. Iki balandžio 1 d. atlikta muziejaus ekspozicijų paskutinių dviejų metų veiklos, lankytojų
naudojami
finansinės ir ūkinės veiklos
skaičiaus kaitos ir patvirtino darbo laiko tikslingumo analizė ir išvados pateiktos Savivaldybės
įstaigai skirti
efektyvų valdymą
merui.
asignavimai
4. Kitas nei steigėjo skiriamas finansavimas:
- gautos lėšos už teikiamas paslaugas – 500 eurų;
- lėšos, gautos parengtiems projektas įgyvendinti – 5000 eurų;
- lėšos iš rėmėjų – 500 eurų. .
4. Suinventorintų pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatų skaičius – 1000.

1.2 Tobulinti įstaigos veiklą
ir didinti paslaugų
prieinamumą.

Gerinti
teikiamų
paslaugų
kokybę ir
didinti
prieinamumą

5. Suskaitmenintų eksponatų skaičius – 300.
6. Visiems 2020 m. įsigytiems pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatams atliktas vertinimas
tikrąja verte.
7. Parengta pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatų ilgalaikiam saugojimui – 2000.
1. Iki balandžio 20 d. atlikta muziejaus ekspozicijų (A. Brazausko namų ir J. Aisčio ekspozicijos)
lankymo pokyčių per paskutinius 3 metus analizė ir, vadovaujantis išvadomis, patikslintas
ekspozicijų darbo laikas.
2. Su kitomis vietos įstaigomis įgyvendintų bendrų renginių ar veiklų skaičius – 5.
3. Muziejaus lankytojų skaičius – 3000.
4. Aptarnauta muziejaus fondų lankytojų – 100.
5. Parengta naujų edukacinių programų:
* vaikams ir moksleiviams – 1;
* suaugusiesiems – 2.
6. Visų edukacinių programų dalyvių skaičius – 1000.
7. Surengta muziejaus parodų – 3.
8. Parengta naujų virtualių parodų – 2.
9. Paskolinta muziejaus eksponatų – 100.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių
įvykdymui)
(pildoma suderinus su biudžetinės įstaigos vadovu)
3.1. Nutrauktas, sumažintas ar neskirtas finansavimas įstaigai.
3.2. Žmogiškieji faktoriai – nedarbingumas, išėjimas iš darbo ir kt.
3.3. Nefinansuoti pateikti projektai.

