NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS –
VYRIAUSIOSIOS FONDŲ SAUGOTOJOS ĖRIKOS STRIŠKIENĖS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
Einamųjų metų veiklos
užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų neįvertintų
1. Sistemingai atlikti naujai pabaigoje saugomų neįvertintų tikrąja verte tikrąja verte eksponatų dalis (proc.) – 0 (I–IV ketv.).
gaunamų eksponatų
eksponatų dalies nebuvimas, atsižvelgiant į tai,
Surengtų Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių, skirtų eksponatų
vertinimą tikrąja verte.
kad muziejaus rinkiniai per metus padidėja
vertinimui skaičius – 4 (I–IV ketv.).
~ 7000 eksponatų.
2. Sistemingai skaitmeninti Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje saugomų
muziejaus rinkiniuose
pabaigoje saugomų suskaitmenintų eksponatų suskaitmenintų eksponatų dalis (proc.) – 65 (I–IV ketv.).
saugomus eksponatus.
dalies didėjimas, atsižvelgiant į tai, kad
Per ataskaitinius metus suskaitmenintų eksponatų skaičius (vnt.) – 7000 (I–IV
muziejaus rinkiniai per metus padidėja ~ 7000 ketv.).
eksponatų.
Parengtų pirminės apskaitos knygos priedų su suskaitmenintų eksponatų
eksponatų metaduomenimis skaičius – 3 vnt.(I–IV ketv.).
3. Užtikrinti savalaikį
Restauruotų ir/arba konservuotų muziejuje
Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį restauruotų ir/arba konservuotų eksponatų
muziejaus rinkiniuose
saugomų eksponatų skaičiaus didėjimas.
skaičius – 900 (I–IV ketv.).
saugomų eksponatų
restauravimą ir/arba
konservavimą.
4. Užtikrinti muziejaus
Muziejaus fonduose mokslinių tyrimų tikslais Muziejuje per ataskaitinį laikotarpį fonduose mokslinių tyrimų tikslais
rinkinių prieinamumą,
apsilankiusių lankytojų skaičiaus didėjimas. apsilankiusių lankytojų skaičius – 100 (I–IV ketv.).
vykdyti jų sklaidą bei
Atliktų eksponatų tyrimų skaičiaus didėjimas. Eksponatų tyrimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 100 vnt. (I–IV ketv.).
tyrimus, užtikrinti muziejaus
Surašytų eksponatų priėmimo-perdavimo laikinam saugojimui aktų skaičius –
suskaitmeninto kultūros
20 vnt. (I–IV ketv.).
paveldo sklaidą.
Surašytų eksponatų vidaus judėjimo aktų skaičius – 15 vnt. (I–IV ketv.).
Didinti rinkinius populiarinančių publikacijų Parengtų tekstų apimtis – ne mažiau nei 1 aut. lankas (I–IV ketv.).
skaičių.
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Parodoje „Savaitės eksponatas 2020“
Per ataskaitinį laikotarpį virtualiai pristatytų rinkiniuose saugomų eksponatų
pristatytų eksponatų ir internetinių publikacijų skaičius – 52 vnt. (I–IV ketv.).
skaičiaus didėjimas.
Parodos internetinių publikacijų skaičius –52 (I–IV ketv.).
VEPIS projekto darbų koordinavimas,
sistemoje prieinamų ir paženklintų atvirąja
turinio licencija kultūros paveldo objektų
skaičius didėjimas.
5. Užtikrinti visuomenei
Parodose pristatytų muziejaus eksponatų
pristatyto muziejaus rinkinio skaičius didėjimas, aktualizuotų lituanistinių
dalies didėjimą, lituanistinių vertybių skaičius didėjimas.
vertybių aktualizavimo
veiklų skaičiaus didėjimą.

6. Užtikrinti pasirengimą
eksponatų išsaugojimui ir
evakavimui ginkluotų
konfliktų ir ekstremalių
situacijų atvejams.

Eksponatų sąrašų diferencijavimas,
sistemingas atnaujinimas, pasirengimo
evakuoti eksponatus didinimas.

Suformuotų užduočių skaičius – 8 (I–IV ketv.).
Parengtų įkėlimui į VEPIS sistemą eksponatų skaičius (vnt.) – 2000 (I–IV ketv.)
Per ataskaitinį laikotarpį parodose pristatytų muziejaus eksponatų skaičius – 70
(I–IV ketv.).
Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus parodose aktualizuotų pasiskolintų
lituanistinių vertybių skaičius – 300 (I–IV ketv.).
Per ataskaitinį laikotarpį kitoms institucijoms priklausančių konservuotų ir/arba
restauruotų ir aktualizuotų pristatant muziejaus parodose lituanistinių vertybių
skaičius – 100 vnt.
Atnaujintų evakuojamų eksponatų sąrašų skaičius pagal kategorijas – 2 (I–IV
ketv.).
Surengtų mokymų skaičius – 1 (I–IV ketv.).
Dalyvavusių mokymuose žmonių skaičius – 10 (I–IV ketv.).

Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys gali būti neįvykdytos
1. Neplaninių darbų gausa.
2. Darbuotojų atsakingų už konkrečias veiklas nedarbingumas (ligos, motinystės atostogų ir pan.).
3. Esant force majeure sąlygoms arba vykdomų projektų partneriams atsisakius savo įsipareigojimų.
__________________

