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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Einamųjų metų veiklos
užduotys / einamųjų metų
užduotys

Siektini rezultatai

2.1. 2020 metų Gargždų krašto - Peržiūrimos ir patvirtintos
muziejaus
veiklos
plano įstaigos vidaus tvarkos,
įgyvendinimas.
suderintos su galiojančiais
teisės aktais;
- Aktyvus įstaigos veiklos
viešinimas;
Aktyvi
projektinio
finansavimo paieška;
Muziejaus
lankytojų
aptarnavimo
kokybės
gerinimas.

2.2. Interreg projekto veiklose Projekto administravimas
administravimas, tinkamas projekto pagal progrmos nuostatus ir
įgyvendinimas.
projekto „Crossroads in
History“ veiklos planą.

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai,
kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas /

institucijos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo vertins, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
- Pakeisti ir patvirtinti Gargždų
krašto muziejaus atlygintinų
paslaugų įkainiai;
- Pakeistos ir papildytos ne
mažiau kaip 5 vidaus tvarkos;
- Inicijuotos ir pateiktos ne
mažiau kaip 3 paraiškos
projektiniam finansavimui;
- Sukurtos ir pasiūlytos ne
mažiau kaip 3 naujos edukacinės
programos;
Lankytojų
aptarnavimo
gerinimo priemonių planas (1
vnt.), vartotojų pasitenkinimo
apklausa (1 vnt.).
Administruoti
projekto
vykdytojų
(5
darbuotojų)
personalo
dokumentaciją
projekte;
Administruoti
projekto
dokumentaciją (susirašinėjimas,
ataskaitos, sutartys, pirkimo
dokumentai);
Projekto
informacinis
administravimas programoje.

2
2.3.
Įstaigos
patrauklumo Gargždų krašto muziejaus - parengti J. Gižo ekspozicijos
didinimas, atnaujinant nuolatines filialų
nuolatinių atnaujinimo planą (1 vnt.)
ekspozicijas
ekspozicijų.
- parengti lauko ekspozicijos
planą (1 vnt.) ir ieškoti finansinių
šaltinių įgyvendinimui;
- nuolatines ekspozicijas (3 vnt.)
pritaikyti
užsienio
turistų
poreikiams.
2.4. Iki 2020 m. birželio 30 d. Sumažėjusios
įstaigos 1. Iki 2020 m. liepos 10 d.
parengti
Klaipėdos
rajono išlaidos pagal 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės
savivaldybės
merui
įstaigos įstaigai patvirtintą biudžetą. merui
raštu
pateikta
žmogiškųjų resursų, veiklos išlaidų
infrastruktūros
optimizavimo
ir
valdomos
infrastruktūros
strategija ir veiksmų planas.
optimizavimo strategiją ir veiksmų
2. Ne mažiau kaip 10 proc.
planą, siekiant mažinti įstaigos
sumažėjusios įstaigos išlaidos
išlaikymui skiriamas valstybės ir
pagal 2020 m. įstaigai patvirtintą
savivaldybės biudžeto lėšas.
biudžetą.
2.5. Aktyviai dalyvauti teikiant Įgyvendinti
Europos Įgyvendinti ne mažiau kaip 2
paraiškas Europos Sąjungos ar Sąjungos
ar
valstybės Europos Sąjungos ar valstybės
valstybės
biudžeto
lėšomis biudžeto
lėšomis biudžeto lėšomis finansuojami
finansuojamuose priemonėse.
finansuojami projektai, iš projektai, iš kurių vienas –
kurių vienas – susijęs su susijęs su įstaigos infrastruktūros
įstaigos
infrastruktūros gerinimu.
gerinimu.

