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BIRŠTONO MUZIEJAUS 

2020  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Vadovo žodis  

 

Birštono muziejus - viena iš kultūros įstaigų Birštono mieste. Veikla, kurią vykdo muziejaus 

bendruomenė atspindi kurorto raidą nuo jo įsikūrimo iki šių dienų. Struktūrinio padalinio - Sakralinio 

muziejaus veikla supažindina birštoniečius ir kurorto svečius su svarbiausiais religiniais faktais, svarbiais 

Birštono sakralinėje raidoje. Apie kurortą teikiame informaciją spaudos, radio ir televizijos kuriamuose 

leidiniuose ir laidose. 

Praėję metai muziejui buvo labai sudėtingi. Pandeminė situacija atskyrė lankytojus nuo muziejaus. Todėl 

muziejaus veiklą dėstėme taip, kad lankytojas ir besikartojant nepalankiai situacijai galėtų jausti muziejaus 

buvimą. 

2020 m. buvo sėkmingi projektinėje veikloje. Iš Kultūros tarybos gavome 29000 eurų  dviejų 

projektų finansavimui, kurie jau dalinai įgyvendinti ir lankytojai gali lankyti muziejų dviem interaktyviais 

turais ir lauko paroda, kurią eksponuosime visais metų laikais atvirose erdvėse. 2021metams taip pat 

pateikėme 2 projektus ir tikimės finansinės sėkmės. Be to skirsime daugiau dėmesio ir sieksime respublikinio 

ir tarptautinio finansavimo muziejaus veiklai plėsti. 

Nagrinėjant 2020 m. renginius, pagerėjo renginių kokybė, dalyvių skaičius, renginiai informatyvūs, 

plečiantys lankytojų akiratį, tačiau dėl susidariusios karantininės situacijos jų skaičius ženkliai sumažėjo. Tą 

patį konstatuoju ir apie lankytojų, edukacijų ir parodų skaičių. 

Daug dėmesio skyrėme bendradarbiavimui su kolegomis iš kaimyninių muziejų, dalinomės darbo patirtimi, 

keitėmės parodomis. Liepos mėnesį organizavome Pietų Lietuvos muziejininkų susitikimą, kur aptarėme 

bendradarbiavimo perspektyvas. 

Daug dėmesio skyrėme muziejaus erdvių atnaujinimui. Sakraliniame muziejuje atnaujinom 

daugiausiai lankytojų sulaukiančias erdves (parodines sales, edukacinę erdvę), Birštono muziejuje - 

koridoriaus ir laiptinės ekspoziciją. 

2021 metais plėsime muziejaus veiklą edukaciniais renginiais,  iš projektinių lėšų įsigytos priemonės 

leis turimas edukacines programas įtaigiau pateikti lankytojams, kurti naujas muziejaus eksponatų pristatymo 

lankytojams priemones (edukacinės programos, parodos, renginiai). 

Muziejaus veikla bus ir toliau plečiama, ateinantys metai bus taip pat gausūs renginiais, parodomis, bus 

koncentruojamas dėmesys projektų rašymui. Tikimės kad situacija keisis, ir muziejus galės kūrybingai 

vykdyti savo ateities planus. 

 

1. Vizija 

 

Tobulinti jau teikiamas paslaugas ir kurti naujas, naudojant naujausias informacines technologijas, 

renovuojant muziejų, įrengiant fondų saugyklą ir atnaujinant bei modernizuojant ekspoziciją, tai padėtų 

pritraukti daugiau lankytojų. Svarbiausia, kad muziejus taptų mokymosi ir kūrybinės veiklos vieta, plėtojant 

paslaugas, paremtas lankytojų poreikių tyrimais, įtraukti vietos bendruomenes į muziejaus eksponatų 

kaupimo ir interpretavimo procesą taip, kad parodos ir renginiai pasakotų jų istorijas, interpretuotų jų patirtį 

ir prisidėtų prie vietos bendruomenės veiklos.  

  

2. Misija 

 

Birštono muziejus kaupia, saugo, tyrinėja, restauruoja ir populiarina kultūros vertybes ir jas pristato 

ekspozicijose, parodose ir publikacijose. Kolekcijos pristatomos ir muziejaus padalinyje – sakraliniame 

muziejuje. Kaip kultūros institucija muziejus atlieka esančių rinkinių metodinės apsaugos, apskaitos, 

eksponavimo ir tyrimo funkcijas, kaupia informaciją apie savo rūšies Lietuvos Respublikos muziejuose 

esančius rinkinius. Kartu su švietimo įstaigomis (gimnazija, meno mokykla, vaikų lopšeliais– darželiais) 

rengia ir vykdo muziejaus moksleivių mokymo programas. Saugomus rinkinius, ekspozicijas ir parodas 

pristato muziejaus parengiamuose ir išleidžiamuose kataloguose, studijose, albumuose, vadovuose bei 

elektroniniame pašte. 

 

 

 



 2 

3. Muziejaus valdymas: tikslai, uždaviniai 

 

 

Tikslai:  

 Muziejaus rinkinių kaupimas, priežiūra, techninis aprūpinimas bei populiarinimas. 

 Plėsti teikiamų paslaugų kiekį. 

 Pagerinti muziejaus paslaugų kokybę ir efektyvumą. 

 Vykdyti muziejaus renovaciją.
 
 

 

 

 

Uždaviniai:  

 Įsigyti Birštono kultūros raidai svarbias vertybes bei nuosekliai tęsti rinkinių konservavimo ir 

restauravimo darbus. 

 Modernizuoti muziejaus materialinę bazę. 

 Plėsti kultūrinės informacijos prieinamumą miesto gyventojams ir svečiams. 

 Per edukaciją, renginius, parodas sudaryti sąlygas visuomenės pažintinei veiklai. 

 Didinti galimybę supažindinti lankytojus su muziejaus eksponatais ir vykdoma veikla internetinėje 

erdvėje. 

 Kelti muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.   

 

 

 

 

4. Direktorius 

 

Vadovai V., pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinis 

laipsnis 

Vadovaujamo 

darbo stažas  

Tarnybos 

Lietuvos 

valstybei stažas 

Direktorė Vilijeta  

Šalomskienė 

Aukštasis 

universitetinis 

magistras  20 metų 11 metų 

 

 

 

5. Savivaldos institucijos 

 

 

5.1. Muziejaus taryba 

 

 

Tarybos pirmininkas -  Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė 

Nariai: 

Direktorės pavaduotojas kultūrinei veiklai Vytautas Šeškevičius. 

Vyr. fondų saugotoja Auksė Kaminskaitė. 

Struktūrinio padalinio vadovė Roma Zajančkauskienė. 

Birštono gimnazijos istorijos mokytoja Daiva Jonykaitė-Snapaitienė. 

Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Asta Ferevičienė. 

Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys. 
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6. Muziejaus darbuotojai 

 

 

6.1. Muziejaus darbuotojų išsilavinimas 

  

Iš viso dirba 

darbuotojų 

Aukštasis 

universitetinis 

išsilavinimas 

Aukštesnysis 

išsilavinimas 

Profesinis 

išsilavinimas 

Šiuo metu mokosi arba 

persikvalifikuoja 

11 7 1 2 1 

 

 

6.2. Muziejaus darbuotojų klasifikacija pagal pareigas 

 

Muziejaus 

darbuotojų 

skaičius iš viso 

Administracijos 

darbuotojų 

skaičius 

 

Muziejininkų 

skaičius 

Kitų darbuotojų 

skaičius 

Dalyvavusių seminaruose, 

kursuose ir stažuotėse muziejaus 

darbuotojų skaičius 

11 5 2 4 3 

 

 

7. Muziejaus veikla        

         

7.1. Muziejaus veiklos 2020 m. suvestinė 

      

Bendras 

lankytojų 

skaičius 

Pavieniai 

lankytojai 

Ekskursijų 

skaičius 

  

Ekskursijų 

dalyvių 

skaičius 

Parengta 

edukacinių 

užsiėmimų 

(temų 

skaičius) 

Surengta 

edukacinių 

užsiėmimų 

Edukacinių 

užsiėmimų 

dalyvių 

skaičius 

Muziejaus 

renginių 

skaičius 

Muziejaus 

renginių 

lankytojų 

skaičius 

8118 5216 58 1207 9 45 998 11 697 

 

 

 

Eksponuota  

kilnojamųjų parodų 

temų 

Kilnojamųjų 

parodų lankytojų 

skaičius užsienyje 

Kilnojamųjų 

parodų 

lankytojų 

skaičius 

Lietuvoje 

 Bendras 

Lankytojų 

skaičius 

Kilnojamųjų 

parodų skaičius 

Užsienyje 

Kilnojamųjų 

parodų 

skaičius 

Lietuvoje 

3 0 4328 3 0 4 
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9000

11000
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21000

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Bendras lankytojų skaičius

19695 

14591 

8118 
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8. Muziejaus eksponatai 

 

 

Muziejaus rinkiniuose 

saugomų 

eksponatų skaičius 

Per ataskaitinius metus 

įsigytų eksponatų 

skaičius 

Bendras 

suinventorizuotų 

eksponatų 

skaičius 

Suinventorizuotų per 

ataskaitinius metus 

eksponatų skaičius 

9654 75 9388 75 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

46% 

17% 
7% 

30% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISKIRSTYMAS PAGAL 

TIKSLINES GRUPES 2019 M. 

Pavieniai
lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

64% 

15% 

9% 
12% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL TIKSLINES 

GRUPES 2020 M. 

Pavieniai lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

5800
6300
6800
7300
7800
8300
8800
9300
9800

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

9493 9579 9654 

38% 

27% 

10% 

25% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISKIRSTYMAS PAGAL 

TIKSLINES GRUPES 2018 M. 

Pavieniai
lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai
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9. Muziejaus patalpos 

 

Muziejaus 

patalpų plotas, 

kv.m 

Muziejaus parodoms 

ir vidaus  

ekspozicijoms skirtas 

plotas, kv.m 

Muziejaus lauko 

ekspozicijų plotas, 

ha 

Rinkinių 

saugyklų plotas, 

kv.m 

Muziejaus 

pastatų 

skaičius 

711,51 555,00 - 37,00 2 

 

 

 

 

10. Finansų valdymas 

 

Gauta lėšų, EUR 

Iš viso Iš jų 

Steigėjo skirti 

asignavimai 

Kitos lėšos 

(už  muziejaus  paslaugas ir projekto lėšos) 

200713,00 171023,00 29690,00 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

85% 

15% 

2020 m. 

Steigėjo skirti asignavimai

Kitos lėšos (už  muziejaus  paslaugas ir projekto
lėšos)

2019 m. 2020 m.

GAUTOS LĖŠOS EUR

173463,00 

200713,00 

97% 

3% 

2019 m. 

Steigėjo skirti asignavimai

Kitos lėšos (už  muziejaus  paslaugas ir projekto
lėšos)
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Veiklos sritis Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

  

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarbiausi 

svarstyti klausimai ir priimti 

sprendimai) 

1 POSĖDIS 

Svarstyta: 

Muziejaus renginių organizavimas. 

Priimta: 

2020 m. muziejaus renginių planas. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Naujai patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės 

2020-04-22 Nr. 13  

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

3. Muziejinės veiklos sutarčių 

su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, 

galiojimo laikas) 

  

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas 

„Dingusios Birštono karališkosios pilies 

atmintis“ (8096,90 eurų). Laukiame atsakymo. 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas 

„Dokumentinių fotografijų paroda, 

skirta Kardinolo V. Sladkevičiaus metams 

„Padaryk mane gerumo ženklu“ (9740,00 

eurų). Laukiame atsakymo. 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas 

Interaktyvus Birštono žemėlapis 

„Pasivaikščiok po Birštono kurortą“. Skirtas 

finansavimas (9000,00 eurų). 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas 

„Į Birštono istoriją pažvelkime kitaip“ . Skirtas 

finansavimas (20 000,00 eurų). 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas 

„Audiogidas – pagalba muziejininkui rusų 

kalba“ (8185,65 eurų). Finansavimas neskirtas. 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  „Edukacija 

kitaip“ (5400,00 eurų). Finansavimas 

neskirtas. 

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkas 

 

 

5. Kiti darbai   

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:   

1. Eksponatų įsigijimas 75 vnt. Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 
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1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

1. Iš ARS VIA aukciono įsigyta 4 vnt. atviručių su 

tarpukario Birštono vaizdais.  

2. Archeologas V. Vingis perdavė saugoti 44 vnt. 

archeologinių radinių iš 2020 m. Birštone vykdytų 

archeologinių tyrimų.  

3. Dovanojimo būdu įsigyti 27 eksponatai, kurie 

įtraukti į Birštono sakralinio muziejaus rinkinį. 

Eksponatai įtraukti į pirminės apskaitos knygą, jiems 

suteikti BMGEK numeriai. Archeologiniai radiniai 

numatyta įtraukti į BI, o atvirutės BIII rinkinius. 

Dovanojimo būdu įsigyta: 27 eksponatų į Birštono 

sakralinio muziejaus rinkinį. Išrašyta 7 dovanojimo 

aktai. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 
 Vienos dienos išvyka į Nacionalinę Martyno 

Mažvydo biblioteką siekiant  surinkti daugiau 

faktinės ir kontekstinės informacijos apie Birštoną 

tarpukariu. 

 Vienos dienos išvyka į Kaišiadorių kurijos archyvą 

ir kitas kard. V. Sladkevičiaus gyvenimo vietoves. 

Atrinktos 2021 metų kilnojamai parodai 109 

nuotraukos. Trukmė: 1 dienos.  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

1.4. Kiti darbai   

2. Eksponatų apskaita   

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas skaičius) 

Surašytas 1  eksponatų priėmimo-perdavimo aktas (Nr. 

2020-1).  I – IV ketv. 

Surašyti  7 dovanojimo aktai. I – IV ketv. 

 

 

 

 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Suinventorinta 75 eksponatai. I – IV ketv. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

Išrašyta 75 kortelės. I- IV ketv. Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Nurašytų ir perkeltų eksponatų nėra. I- IV ketv Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.5. Kiti darbai   

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

  

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

1. Detaliai patikrintas B-III  rinkinys. Iš viso buvo 

peržiūrėta 1443 vnt. fotografijų, negatyvų ir pašto 

atviručių. Tikrinimo metu pastebėta, jog trūksta 46 vnt. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  
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skaičius, tikrinimo rezultatai) eksponatų. Rasti  7 vokai, kuriuose esančios 

fotografijos neatitinka eksponatų knygos įrašų.  

2. Patikrinti kun. M. Petkevičiaus rinkinys. Jame yra 

104 eksponatai. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

  

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

  

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių kiekį, 

atliktus  pagrindinius priežiūros 

ir tvarkymo darbus) 

Buvo vykdoma nuolatinė 1 muziejaus fondų patalpos ir 

8 ekspozicijos salių mikroklimato pokyčių stebėsena, 

buvo fiksuojami duomenys ir stengtasi koreguoti 

mikroklimato pokyčius, kad atitiktų Muziejaus rinkinių 

apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos 

reikalavimus. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

3.5. Kiti darbai   

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

  

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

PER METUS APTARNAUTA – 14591 LANKYTOJŲ: 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) – 4203 lankytojai. 

Sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) – 3915 

lankytojai. 

VISO: 8118 lankytojai. 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): (4328+ 8118) 12446  

lankytojai. 

 

  

PAGAL FILIALUS IR TIKSLINES GRUPES 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 2640 

Iš jų: 

Vaikai –   427   

Suaugusieji  –  2153 

Užsieniečiai –  60 

 

Ekskursijų skaičius –  14 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 3 

Suaugusiųjų ekskursijų –  11 

Užsieniečių  ekskursijų –   0 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius –  403 

Iš jų: 

Vaikai –  71 

Suaugusieji –  332 

Užsieniečiai – 0 

 

Edukacinių temų skaičius –  6 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    27 

Edukacijų dalyvių skaičius –   593 

 

Renginių muziejuje vyko –   8 
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Renginių dalyvių skaičius –  567 

Parodų vyko per metus –  8 

 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 2 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -   2956 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 4203 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 7159 lankytojai   

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 2576 

Iš jų: 

Vaikai – 329   

Suaugusieji  – 2191 

Užsieniečiai –  56 

 

Ekskursijų skaičius –  44 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 15  

Suaugusiųjų ekskursijų –  28 

Užsieniečių  ekskursijų –   1 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius – 804 

iš jų: 

Vaikai – 259 

Suaugę –  542 

Užsieniečiai – 3 

  

Edukacinių temų skaičius –   3 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    18 

Edukacijų dalyvių skaičius –   405 

 

Renginių muziejuje vyko –   3 

Renginių dalyvių skaičius – 130 

Parodų vyko per metus –  8 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 1 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -   1372 

 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 3915 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 5287 lankytojai   

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

       Tęsiamos 5 edukacinės programos: 

 „Mūsų senolių buities paslaptys“ — I-VIII kl. 

moksleiviams  // Birštono muziejus // 2020-01-

02 –  2020-12-31. 

 „Birštono mineralinio vandens 

šaltiniai“ visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2020-01-02 –  2020-12-31. 

 „Įmink paslaptį ir surask lobį“  — III-VIII kl. 

moksleiviams // Birštono muziejus // 2020-01-

02 – 2020-12-31. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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amžiaus grupėms // Birštono muziejus // 2020-

01-02 – 2020-12-31. 

  „Tautinis kostiumas“ I-V kl. moksleiviams // 

Birštono muziejus // 2020-01-02 –  

2020-12-31. 

 

 

 

      Parengta 1  nauja edukacinė programa: 

  "Nepriklausomybės kovos Dzūkijoje 1919 - 

1923 m." visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2020-02-01 –  

2020-03-31. 

 

      Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 

 

      Tęsiamos 3 edukacinės programos: 

 Katechetinė edukacija  „Tikėjimas ir 

gyvenimas“. (šeimoms) // sakralinis muziejus // 

2020-01-02 – 2020-12-31. 

 Kvepiantis miesto simbolis – banginukas (I – 

IV kl. mok. ir V – VIII kl. mok., suaugusiems) 

// sakralinis         muziejus // 2020-01-02 – 

2020-12-31. 

 Rožinis iš duonos (VI – XI kl. mok.) // 

sakralinis muziejus // 2020-01-02 – 2020-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė  

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

Surengtas 11 renginių: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 8 renginiai: 

 

1) Birštono meno mokyklos Dizaino studijos 

parodos „Kalėdos – dovanų metas“ uždarymas 

// Birštono muziejus // 2020-01-06 

2) Renginys, skirtas sausio 13 dienai paminėti // 

Birštono muziejus // 2020-01-13 

3) Renginys su lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“  

auklėtiniais, skirtas kovo 11 dienai paminėti // 

Birštono muziejus // 2020-03-08 

4) Lietuvos Muziejų Kelio 2020 renginys  // 

Birštono muziejus // 2020-07-10 

5) Pietų Lietuvos muziejininkų susitikimas // 

Birštono muziejus // 2020-07-10 

6)  Benjamino Kondrato knygos „Kūrėjų 

pėdsakais“ pristatymas// Birštono muziejus // 

2020-07-17 

7) Kelionė į Vilnių aplankant J. Kazlauko ir J. 

Marcinkevičiaus amžino poilsio vietas // 

Birštono muziejus // 2020-07-31 

8)  Jono Kazlausko 90-ųjų gimimo metinių 

paminėjimas ir premijos įteikimas // Birštono 

muziejus // 2020-08-01  

 

 

Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, Birštonas) 

3 renginiai: 

 

1) Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

 

Muziejininkas 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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dokumentų skaitmeninimo rezultatų 

Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas // 

Birštono sakralinis muziejus // 2020 02 12. 

2)  Emilijos Taločkienės tapybos darbų parodos 

„Mano Lietuva“ pristatymas // Birštono 

sakralinis muziejus // 2020 02 16 

3) Ričardo Dailidės fotografijų parodos, skirtos 

Šv. Jono Pauliaus II metams, atidarymas// 

Birštono sakralinis muziejus // 2020 07 02 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip buvo 

atnaujinta) 

Nuolat atnaujinama ir pildoma internetinė svetainė. 

Sukurti du virtualūs turai „Į Birštono istoriją 

pažvelkime kitaip“: 

1) Turas po Birštono muziejų. 

2) Turas po Birštono sakralinį muziejų. 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

Aptarnauti sakralinio fondo lankytojai: 7. Menininkai – 

2, virtualių parodų kūrėjai-3; LRT žurnalistas – 1; 

VDU studentas – 1, kunigas - 1. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

6. Kita veikla   

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

  

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

Religinio meno virtualios parodos „Gloria Deo|“ plano 

ir koncepcijos rengimas. Surinkta 11 dailininkų 

sutikimai dalyvauti ir eksponuoti darbus (40 darbų 

fotografijos). Darbų suskirstymas pagal meno rūšis, 

ekspozicijos rengimas. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

1. Atnaujinta dalis I aukšto ekspozicijos. Papildyta 

ekspozicija naujomis nuotraukomis ir dokumentais. 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9). 

2. Atnaujinta Palaimintojo T. Matulionio nuolatinė 

ekspozicija. Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 

10). 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
Viso surengta 16  parodų: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 8  

parodos: 

 

1) Birštono meno mokyklos Dizaino studijos 

parodos „Kalėdos – dovanų metas“ uždarymas 

// Birštono muziejus // 2020-01-05 

2) Tito Masiulio fotografijų paroda // Birštono 

muziejus //  2020-01-12 – 2020-02-20 

3) Paroda "Nepriklausomybės kovos Dzūkijoje 

1919 - 1923 m." // 2020-02-10 – 2020-03-15 

4) Lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ paroda „Mano 

tėvynė - Lietuva“ , skirta kovo 11 dienai 

paminėti // Birštono muziejus // 2018-03-09 

5) LNKC Tautinių kostiumų paroda  // Birštono 

muziejus // 2020-04-15 – 2020-07-05 

6) Gobelenų paroda „Tolių toliai...“  // Birštono 

muziejus //  2020-07-10 – 2020-08-09 

7) Daivos Neverdauskienės tapybos paroda // 

Birštono muziejus // 2020-08-10 – 2020-09-12 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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8) Gretos Skaraitienės fotografijų paroda „Tikrų 

žmonių portretai“  // Birštono muziejus // 

2020-09-15 – 2020-12-31 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 8   parodos. 

 

1) Prezidento V. Adamkaus dokumentinių 

fotografijų paroda // Birštono sakralinis muziejus 

//  2020-01-08 – 2020-01-31 

2) E. Taločkienės tapybos darbų paroda „Mano 

Lietuva“ // Birštono sakralinis muziejus // 2020-

02-07 – 2020-05-17 

3) Birštono meno mokyklos moksleivių tapybos 

paroda „Barboros Radvilaitės portretai“ // 

Birštono sakralinis muziejus // 2020-04-29 – 

2020-06-10 

4) Birštono krašto liaudies kūrėjų tekstilės paroda, 

skirta Tautodailės metams, „Duosiu nusišluostyt 

rankšluosčiu dailiu“ // Birštono sakralinis 

muziejus // 2020-06-12 – 2020-07-20 

5) Ričardo Dailidės fotografijų paroda, skirta Šv. 

Jono Pauliaus II metams // Birštono sakralinis 

muziejus // 2020-07-02  – 2020-08-14 

6) Algimanto Kazlausko keramikos paroda 

„Kristalinė keramika“ // Birštono sakralinis 

muziejus // 2020-08-11 – 2020-11-08 

7) Eglės Jesulaitytės paroda „Dangaus žemė“. // 

Birštono sakralinis muziejus // 2020-08-16  –

2020-10-20 

8) Ričardo Grekavičiaus ir Gintauto Akstino 

tautodailės paroda „Kryždirbystė verta aukso“ // 

Birštono sakralinis muziejus // 2020-06-12 – 

2020-09-21 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Surengta 3  kilnojamos parodos: 

 Kilnojama Paroda „Senasis Birštonas“ 2020-

01-02 – 2020-12-31 Birštono sanatorijoje 

„Versmė“. 

 Gabrilevičiaus darbų paroda 2020-01-01 – 

2020-12-31 Vėžionių bendruomenės namuose. 

  Petrausko A. (JAV) religinė tapyba. 2020-01-

01 – 2020-12-31 Nemajūnų senoji klebonija.  

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Sukurta virtuali paroda Gloria Deo.  

Eksponuojama adresu: 

https://www.artsteps.com/view/5fe466553563c65a15d

3e6ff 

 

Interneto svetainėje pristatyta edukacinė pamoka 

„Velykinė dekoracija“  2020 m. balandžio mėn.  

http://www.birstonomuziejus.lt/ 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma  

Kereišienė 

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

paskolinta) 

Bendradarbiaujame su Pietų Lietuvos muziejais, kartu 

dalyvaujame Pietų Lietuvos muziejininkų 

susitikimuose. 

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

 

7. Kiti darbai 1) Medžiagos atrinkimas, tekstų kūrimas Virtualiam 

turui temomis: “Palaimintasis Teofilius Matulionis ir 

Birštonas”, „Birštono bažnyčios istorija“, „Kardinolas 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

https://www.artsteps.com/view/5fe466553563c65a15d3e6ff
https://www.artsteps.com/view/5fe466553563c65a15d3e6ff
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V. Sladkevičius Birštone“. 

2) Medžiagos atrinkimas, sisteminimas ir pateikimas 

Virtualiam turui „Į Birštono istoriją pažvelkime kitaip“ 

3) Medžiagos atrinkimas, sisteminimas ir pateikimas 

Projekto „Interaktyvus Birštono žemėlapis 

„Pasivaikščiok po Birštono kurortą“. 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 

  

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

  

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų ir 

kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 10  (150 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 2  (160 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 11 (150 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 2 (130 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Muziejininkė  

 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

(autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

Paruošta 18 straipsnių periodinei spaudai:  

 

 

1. Respublikos Seimo paskelbti tautodailės 

metais // Naujasis Gėlupis // 2020-03-21 

2. Daiva Valatkienė. Tautodailės metams // 

Gyvenimas // 2020-03-28. 

3. Roma Zajančkauskienė. Vieno eksponato 

istorija // Gyvenimas // 2020-04-04. 

4. Dr. Roma Zajančkauskienė. Viešpaties 

Prisikėlimas su Nikodemo Silvanavičiaus 

mozaika  // Gyvenimas // 2020-04-11. 

5. Daiva Valatkienė. 2020-ieji Lietuvos 

6. Vilijeta Šalomskienė. Susipažinkime su 

tautiniu lietuvių kostiumu // Gyvenimas // 

2020-06-13 Nr. 45 

7. Vilijeta Šalomskienė. Susipažinkime su 

tautiniu lietuvių kostiumu // Naujasis Gėlupis 

// 2020-06-13 Nr. 45 

8. Roma Zajančkauskienė. Mes tapsime didinga 

tauta // Gyvenimas //  2020-08-22. 

9. Roma Zajančkauskienė. Mes tapsime didinga 

tauta // Naujasis Gėlupis // 2020-08-22. 

10. Dr. Roma Zajančkauskienė. Tokia yra tiesa… 

// Gyvenimas // 2020-06-13. 

11. Vilijeta Šalomskienė. Greta Skaraitienė ir 100 

tikrų žmonių portretų // Naujasis Gėlupis 

//2020-09-19  Nr. 70 

12. Vilijeta Šalomskienė. Greta Skaraitienė ir 100 

tikrų žmonių portretų // Gyvenimas // 2020-

09-26 Nr. 72 

13. Parodos Birštono sakraliniame muziejuje // 

Gyvenimas // 2020-10-22 

14. Dr. Roma Zajančkauskienė. Vėlinės kviečia 

pamąstyti… // Gyvenimas // 2020-10-31. 

15. Dr. Roma Zajančkauskienė. Birštono 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkas 
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bažnyčioje pašventintas naujas Altorius // 

Gyvenimas // 2020-10-31.  

16. Parodos Birštono sakraliniame muziejuje // 

Naujasis Gėlupis // 2020-08-22 

17. Dr. Roma Zajančkauskienė. Trokšta dalintis ir 

atliepti žmonių lūkesčius // Gyvenimas // 

2020-12-23. 

18. Vilijeta Šalomskienė. Kai žmogui vien duonos 

neužtenka /// Gyvenimas // 2020-12-23  

 

 

Kitų autorių  8 straipsniai: 

 

1. Stasė Asipavičienė. Visuomenei atveriamos 

galimybės susipažinti su bažnytiniais 

metrikiniais dokumentais // Naujasis Gėlupis 

// 2020-02-15 

2. Rimantė Jančauskaitė.  Lietuviško tapatumo 

atspindžiai E. Taločkienės paveiksluose  // 

Gyvenimas // 2020-02-29 

3. Raimundas Kaminskas. Birštone paminėjo 

VDU Katalikų teologijos fakulteto pirmųjų 

studijų baigimo sukaktį // Gyvenimas // 2020-

07-04 

4. Armanda Kiukytė. „Lietuvos muziejų kelias 

kelionę po dzūkiją pradėjo Birštone // 

Gyvenimas // 2020-07-15 Nr. 52 

5. Ramutė Šimukauskaitė. Žodžio ir kalbos 

šventė // Gyvenimas // 2020-08-08 Nr. 59 

6. Laikraščio informacija. Kalbininko Jono 

Kazlausko premija įteikta VU Filologijos 

fakulteto Baltistikos katedros doc. Migueliui 

Vilanuevai Svenssonui // Naujasis Gėlupis // 

2020-08-09 Nr. 59 

7. Irena Babkauskienė. Spalio mėnesį – 

nemokami renginiai // Vakaro Žinios// 2020-

10-03 

8. B. Kęstutis.  Skaitytojo laiškas. Ramybės ir 

tylos oazė // Naujasis Gėlupis // 2020-10-24 

 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Pal. T. Matulionio gyvenimas ir veikla 

2. Lietuvos laisvės kankiniai 

3. Kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimas ir 

svarba 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

  

6. Konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

  

7. Dalyvavimas konferencijose 

ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 
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8. Pranešimai konferencijose, 

seminaruose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

 

 

 

 

2020-09-16 Skaitytas pranešimas Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro rengtame seminare 

„Lietuvių tautinių kostiumų populiarinimas švietimo ir 

kultūros įstaigose“. Pranešimo tema: „Geroji Birštono 

muziejaus patirtis rengiant tautinės tekstilės 

edukacijas“ 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

 

 

9. Kiti darbai   

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

  

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

  

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 

  

3. Eksponatų skaitmeniniams   

3.1. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, 

amžius, rūšis, tema, kt.) 

Skaitmeninti eksponatai savo turiniu reikšmingi 

tarpukario Birštono istorijai. 

Atrinkti eksponatai išsiskiriantys savo unikalumu; 

Atrinkti eksponatai pagal personalijas: pal. T. 

Matulionis, Kard. V. Sladkevičius. 

 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  

Suskaitmeninta 59 eksponatai.  Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

  

4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

Dalyvauta Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS  centro mokymuose 

„Mokymai dirbti su LIMIS“. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

5. Kiti darbai   

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

  

1. Informacija žiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir 

renginius (nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

Dalyvauta 5 laidose: 

1. Laisvės TV laidai Kiek kainuoja Lietuva? | 

Birštonas | Ramybės oazė ||   sukurtas 

reportažas apie Birštono muziejų 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfd538AR

neg 

2. LRT Prisikėlimo liudytojai. XX a. Sibiro 

gulagų apaštalas iš giliausios gelmės (Apie 

Birštono kleboną kun. M. Petkevičių) 

2020.04.19  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/200010112

9/prisikelimo-liudytojai-xx-a-sibiro-gulagu-

apastalas-is-giliausios-gelmes 

3. LRT Prisikėlimo liudytojai. Arkivyskupas 

Teofilius Matulionis 2020.11.22 

https://www.lrt.lt/mediateka/video/prisikelimo-

liudytojai 

4. Marijos radijo laida 2020-06-12,  20:05 

Lietuvos šviesuoliai. /Muziejininkės Romos 

Direktorė  Vilijeta Š
alomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfd538ARneg
https://www.youtube.com/watch?v=Cfd538ARneg
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101129/prisikelimo-liudytojai-xx-a-sibiro-gulagu-apastalas-is-giliausios-gelmes
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101129/prisikelimo-liudytojai-xx-a-sibiro-gulagu-apastalas-is-giliausios-gelmes
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000101129/prisikelimo-liudytojai-xx-a-sibiro-gulagu-apastalas-is-giliausios-gelmes
https://www.lrt.lt/mediateka/video/prisikelimo-liudytojai
https://www.lrt.lt/mediateka/video/prisikelimo-liudytojai
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Zajančkauskienės ir kunigo Sauliaus Bužausko 

parengtoje laidoje, skirtoje okupacijos ir 

genocido dienai, prisimenami kunigai, grįžę iš 

tremties 1933 metais kartu su palaimintuoju 

vyskupu Teofiliumi Matulioniu. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/1723

03-2020-06-12-20-05-lietuvos-sviesuoliai.html 

5. Marijos radijo laida 2020-06-10 Trečiadienis 

09:00 Katechezė/ Palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio dorybės – paprastumas ir 

kuklumas. Laidą parengė kunigas Saulius 

Bužauskas ir muziejininkė Roma 

Zajančkauskienė. 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/1719

61-2020-06-10-09-00-katecheze.html 

 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos 

specialios reklamos kampanijos 

ir jas trumpai apibūdinti) 

ETVA TRAVEL kelionių agentūrai filmuotas 

reklaminis siužetas apie Birštono muziejuje vedamas 

ekskursijas ir edukacines programas.  

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

3. Kita veikla   

VIII. METODINĖ VEIKLA   

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, kokiais 

klausimais buvo teikta) 

1. Konsultuotas istorikas J. Brazauskas  dėl B. Sruogos 

gydymosi  Birštone.  

2. Konsultuotas režisierius L. Augutis, kuriant dok. 

Filmus apie pal. T. Matulionį. 

3. Konsultuotas scenaristas M. Valiukas kūrybinio 

projekto eigoje apie kardinolą V. Sladkevičių, pal. T. 

Matulionį. 

4. Konsultuotas kun. G. Tamošiūnas dėl stendo, skirto 

Kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinėje  atnaujinimo. 

Vertimas į anglų kl., maketavimas, parama. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė grupė, 

sklaidos būdas) 

  

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

  

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 

  

1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų 

/ atleistų darbuotojų skaičių) 

  

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

 

1) Dalyvauta prof. R. Birštono nuotoliniame 

seminare  „Autorių teisės  muziejų veikloje“. 

2) Dalyvauta nuotolinėje diskusijoje 

„HERITAS/20: įkrauk paveldą. Alternatyvi 

diskusijų erdvė“. 

3) Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos ir 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 

rengtame internetiniame seminare 

„Skaitmeninės kultūros iššūkiai paveldo 

komunikacijai: pranešimai, medijos, 

auditorijos“. 

4) Dalyvauta mokymuose „Suaugusiųjų švietimo 

sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias ir pagrindines 

kompetencijas“  

 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė  

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/172303-2020-06-12-20-05-lietuvos-sviesuoliai.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/172303-2020-06-12-20-05-lietuvos-sviesuoliai.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/171961-2020-06-10-09-00-katecheze.html
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/171961-2020-06-10-09-00-katecheze.html
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3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

  

1. Archyvo ir bibliotekos darbas   

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

Remonto darbai Birštono sakraliniame muziejuje: 

parodinių salių, edukacinės erdvės sienų ir grindų 

perdažymas, šildymo sistemos smulkus remontas, - 

atlikti. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Darbininkas Kazys 

Lazauskas 

3. Kitų padalinių darbas    

 

 

 

 

 

____Direktorė_______             ____________________ ___Vilijeta Šalomskienė_____ 

 (Vadovo pareigos)           (parašas)                         (vardas, pavardė) 

 

________2020-01-20____ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 

 


