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BIRŠTONO MUZIEJAUS 

2021  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  sudėtingi. Pandeminė situacija vis dar skyrė lankytojus nuo muziejaus. 

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

muziejaus buvimą. Interaktyvūs turai leido lankytojams susipažinti su muziejaus eksponatais nekeliant 

grėsmės sau ir aplinkiniams . Labai daug lankytojų pritraukė lauko paroda “Žmonės, gatvės, namai” tiek 

birštoniečių, tiek kurorto svečių. 

 2021 m. nebuvo sėkmingi projektinėje veikloje. Iš pateiktų 2021metams dviejų projektų  

finansavimo negavome. 2022 metais skirsime daugiau dėmesio ir sieksime respublikinio ir tarptautinio 

finansavimo muziejaus veiklai plėsti, o iš Kultūros tarybos finansavimo stengsimės gauti lėšų ekspozicijų ir 

edukacinių erdvių interaktyvinimui. 

 Nagrinėjant 2021 m. renginius, pagerėjo renginių kokybė, dalyvių skaičius, renginiai informatyvūs, 

plečiantys lankytojų akiratį, tačiau dėl susidariusios karantininės situacijos jų skaičius vis dar mažokas. Tą 

patį konstatuoju ir apie lankytojų, edukacijų ir parodų skaičių. 

Pastoviai stengėmės bendradarbiauti su kolegomis iš kaimyninių muziejų, dalinomės darbo patirtimi, 

keitėmės parodomis.  

 Daug dėmesio skyrėme muziejaus erdvių atnaujinimui. Sakraliniame muziejuje atnaujinom 

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

koridoriaus ir laiptinės ekspoziciją. 

 2022 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 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. 
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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  21 metai 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/ seminarų 

skaičius 

11 5 2 4 3/5 

 

7. Muziejaus veikla        

         

7.1. Muziejaus veiklos 2021 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 

9658 4486 59 2238 9 97 2378 9 556 

 

 

 

Eksponuota  

parodų 

muziejuose 

Eksponuota  

kilnojamųjų 

parodų temų 

Kilnojamųjų parodų 

lankytojų skaičius 

užsienyje 

Kilnojamųjų 

parodų lankytojų 

skaičius Lietuvoje 

Kilnojamųjų 

parodų 

skaičius 

Užsienyje 

Kilnojamųjų 

parodų skaičius 

Lietuvoje 

15 6 0 12294 0 6 
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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 

9906 252 9651 252 

 

 

 

 

 

46% 

23% 
6% 

25% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL TIKSLINES 

GRUPES 2021 M. 

Pavieniai lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

5800

6800

7800

8800

9800

10800

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

9579 9654 9906 

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
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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) 

184285,00 182245,00 2040,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2020 m. 2021 m.

GAUTOS LĖŠOS EUR

200713,00 
184285,00 

85% 

15% 

2020 m. 

Steigėjo skirti asignavimai

Kitos lėšos (už  muziejaus  paslaugas ir projekto
lėšos)

99% 

1% 

2021 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: 

2021 m. muziejaus renginių planas. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

  

3. Muziejinės veiklos sutarčių 

su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, 

galiojimo laikas) 

 Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Prienų 

krašto muziejumi. Partneriai projekte „Iš 

nebūties sugrįžę“ 

 Pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su BĮ 

Vilniaus kultūros centru. Bendradarbiauti 

projekte „Žmonės kuriantys Lietuvą“ 

 Bendradarbiavimo sutartis Su Birštono 

lopšeliu-darželiu „Giliukas“. Bendradarbiauti 

siekiant stiprinti vaikų ugdymo kokybę. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Dokumentinių fotografijų parodos „Gerumas mus 

vienija“, skirtos kardinolo V. Sladkevičiaus metams 

paraiška drauge su VšĮ „Birštono Tulpė“. Lietuvos 

vyriausybės kanceliarijai. Finansavimas negautas. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

5. Kiti darbai   

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:   

1. Eksponatų įsigijimas Iš archeologo V. Vingio priimti 185 archeologiniai 

eksponatai (BI  rinkinys).  

Iš A. Zurlienės priimta tautinė juosta su užrašu 

Birštonas (BI rinkinys). 

Iš M. Tumosienės priimtas rankų darbo apklotas (BI  

rinkinys). 

Iš A. Razmaus priimta 13  atvirukų su sovietinio 

Birštono vaizdais (paaiškėjus, kad tokius atvirukus 

turime bus naudojami kaip papildoma kopija). 

 

Dovanojimo būdu įsigyta: 52 eksponatai į Birštono 

sakralinio muziejaus rinkinį. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Surengti 2 (2021 02 23- 2021 04 06) nuotoliniai 

posėdžiai, kurių metu  buvo aptariamas eksponatų 

vertinimas tikrąja verte. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

 Iš archeologo V. Vingio priimti 185 

archeologiniai eksponatai (BI  rinkinys).  

 Iš A. Zurlienės priimta tautinė juosta su užrašu 

Birštonas (BI rinkinys). 

 Iš M. Tumosienės priimtas rankų darbo 

apklotas (BI  rinkinys). 

 Iš A. Razmaus priimta 13  atvirukų su 

sovietinio Birštono vaizdais (paaiškėjus, kad 

tokius atvirukus turime bus naudojami kaip 

papildoma kopija). 

 Dovanojimo būdu įsigyta: 52 eksponatai į 

Birštono sakralinio muziejaus rinkinį. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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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) 

I – IV ketv. 

Surašyti 3 eksponatų priėmimo aktai. Naujai į muziejų 

priimti 200 eksponatų. 

Į gaunamų eksponatų knygą BMGEK padaryti  766 

įrašai. 

Išrašyta 11 eksponatų priėmimo aktų.  

 

 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

I – IV ketv. 

Į BI  rinkinio knygą įrašyti 45 eksponatai.  

Į BIII  rinkinio knygą įrašyti 628  eksponatai. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

  

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 Simboline, 1 EU verte įvertinti 1044 eksponatai. Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

  

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

 Pratęstas darbas su BIII rinkiniu. Į jį buvo įtraukti 

dar neinventorintos fotografijos su sovietinio 

Birštono vaizdais, Atgimimo laikų mitingų 

fotografijos, Birštonui-120 renginio fotografijos, B. 

Talačkos asmeninio archyvo  ir kitos fotografijos. 

Papildžius rinkinį neinventorintais eksponatais BIII 

rinkinys išsiplėtė nuo 1525 iki 2147 (vnt.).  

Trūkstamų eksponatų skaičius BIII rinkinyje 

sumažėjo iki 43 (vnt.).  Visos rinkinyje esančios  

fotografijos (be negatyvų) buvo nuskenuotos (viena 

kopija saugoma darbiniame kompiuteryje, kita 

išoriniame diske).   

 

 Pradėtas tikrinti BS rinkinys, peržiūrėta ir 

nuskenuota  pirmasis 100 vokų su eksponatais. 

Pradėtas pildyti trūkstamų eksponatų sąrašas. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  

 

 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 
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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 Pradėti skirstymo ir rūšiavimo darbai fonde. 

Inventorinti eksponatai  atskirti nuo neinventorintų. 

Neinventorinti eksponatai išskirstyti į pagal temas. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

  

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

PER METUS APTARNAUTA – 14591 LANKYTOJŲ: 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) – 5138 lankytojai. 

Sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) – 4520 

lankytojai. 

VISO: 9658 lankytojai. 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): (12294+ 9658) 21952  

lankytojai. 

 

  

PAGAL FILIALUS IR TIKSLINES GRUPES 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 2932 

Iš jų: 

Vaikai –   414   

Suaugusieji  –  2475 

Užsieniečiai –  43 

 

Ekskursijų skaičius –  32 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 12 

Suaugusiųjų ekskursijų –  20 

Užsieniečių  ekskursijų –   0 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius –  795 

Iš jų: 

Vaikai –  209 

Suaugusieji –  586 

Užsieniečiai – 0 

 

Edukacinių temų skaičius –  7 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    44 

Edukacijų dalyvių skaičius –   952 

 

Renginių muziejuje vyko –   6 

Renginių dalyvių skaičius –  459 

Parodų vyko per metus –  7 

 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 3 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -   11494 

 

Direktorė  Vilijeta  

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė 

Regina Kažemėkaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Salių prižiūrėtoja  

Rūta Mickevičienė 

 

Salių prižiūrėtoja  

Eglė Stanionytė 
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Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 5138 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 16632 lankytojai   

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

 

Pavieniai lankytojai – 1554 

Iš jų: 

Vaikai – 265   

Suaugusieji  – 1266 

Užsieniečiai –  23 

 

Ekskursijų skaičius –   27 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 19 

Suaugusiųjų ekskursijų – 7 

Užsieniečių  ekskursijų –   1 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius – 1443 

iš jų: 

Vaikai – 1149 

Suaugę –  277 

Užsieniečiai – 17 

  

Edukacinių temų skaičius –   6 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    53 

Edukacijų dalyvių skaičius –   1426 

 

Renginių muziejuje vyko –   3 

Renginių dalyvių skaičius – 97 

Parodų vyko per metus –  8 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 3 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje, lankytojų 

skaičius -    800 

 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 4520 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 5320 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 7 edukacinės programos: 

  „Birštono mineralinio vandens 

šaltiniai“ visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2021-01-02 –  2021-12-31. 

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

moksleiviams // Birštono muziejus // 2021-01-

02 – 2021-12-31. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms 

amžiaus grupėms // Birštono muziejus // 2021-

01-02 – 2021-12-31.\ 

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

moksleiviams  // Birštono muziejus // 2021-01-

02 –  2021-12-31. 

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

Birštono muziejus     //         2021-01-02 – 

2021-12-31. 

 „Kalėdiniai karpiniai“ I-V kl. moksleiviams // 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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Birštono muziejus     //         2021-01-02 – 

2021-12-31 

  „Velykinis margutis“  visoms amžiaus 

grupėms // Birštono muziejus // 2021-04-01 –  

2021-04-15. 

 

 

      Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 

 

      Tęsiamos 5 edukacinės programos: 

 Kvepiantis Birštono banginis (I –VIII kl. mok., 

suaugusiems) // sakralinis muziejus // 2021-01-

02 – 2021-12-31. 

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

sakralinis muziejus // 2021-01-02 – 2021-12-

31 

 Medumi kvepiančios Kalėdos (I– XI kl. mok.) 

// sakralinis muziejus // 2021-01-02 – 2021-12-

31 

 Kaip gimsta vaško žvakė (I – XI kl. mok.) // 

sakralinis muziejus // 2021-01-02 – 2021-12-

31 

 Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas (VI – XI kl. 

mok.) // sakralinis muziejus // 2021-01-02– 

2021-12-31 

Sukurta nauja edukacinė programa  

 „Velykinis avinėlis iš sviesto“ . Vyko  

nuotolinė. Pateikta metodika muziejaus 

svetainėje ir Facebook soc. Tinkle. (VI – XI 

kl. mok.) // sakralinis muziejus // 2021-03-02 

– 2021-12-31 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė  

Regina Kažemėkaitė 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

Surengtas 8 renginiai: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 5 renginiai: 

 

1) Europos muziejų naktis 2021 // Birštono 

muziejus // 2021-07-03 

2) Lietuvos Muziejų Kelio 2021 renginys  // 

Birštono muziejus // 2021-09-02 

3) D. Tomkutės  parodos 

„Atspindžiai“  pristatymas // Birštono 

muziejus // 2021-09-15 

4) J. Kalvaitienės parodos „Gelmės“  pristatymas 

// Birštono muziejus // 2021-09-15 

5) Ritos Pauliukaitienės knygos „Dainavos 

apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, 

Ungurys ir jo artimieji“   pristatymas // 

Birštono muziejus // 2021-09-10  

 

 

Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, Birštonas) 

3 renginiai: 

 

1) Tarptautinės parodos, surengtos Lietuvos 

konsulato Sankt Peterburge (Rusija) ir 

Birštono muziejaus bendrai - A. Jonausko 

fotografijų  parodos „Palaimintojo T. 

Matulionio pėdsakai Sankt 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

 

Muziejininkė 

Regina Kažemėkaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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Peterburge“ atidarymas. 2021-08-20 Birštono 

sakraliniame muziejuje. 

2) Juozo Brazausko knygos apie B. Sruogą 

„Gyvenimas perbėgo per atmintį“ pristatymas. 

2021-10-08. Vyko Birštono kurhauze. 

3) Vieša paskaita „Vienuolynų sodai ir auginti 

vaistingieji augalai”, skirtas Lietuvos Muziejų 

kelio 2021 m. programai “Kultūriniai 

kraštovaizdžiai: parkų ir sodų menas”. 2021-

10-21 Sakraliniame muziejuje. 

 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip buvo 

atnaujinta) 

Nuolat atnaujinama ir pildoma internetinė svetainė. 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

  

6. Kita veikla Nuotolinės edukacijos internete: 

https://www.facebook.com/watch/birstonojaunimas/27

2785671075980/ 

2021-02-12 Netradicinė istorijos pamoka nuotoliniu 

būdu Birštono gimnazijos moksleiviams „Birštonas 

tarpukariu“ 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 
Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

  

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

Parengta teminiai planai parodoms: Dokumentinių 

fotografijų parodai, skirtai Kardinolo V. Sladkevičiaus 

metams ir  A. Jonausko fotografijų parodai „Pal. T. 

Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge”. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Atnaujinta Birštono sakralinio muziejaus Bažnyčios 

istorijos ekspozicija, papildant stendu apie muziejaus 

iniciatorių, Birštono savivaldybės garbės pilietį 

monsinjorą Joną Dalinevičių.  

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
Viso surengta 15  parodų: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 7  

parodos: 

 

1) Žurnalo „Žmonės“ fotografės Gretos 

Skaraitienės fotografijos paroda „100 tikrų 

žmonių portretų  // Birštono muziejus // 2021-

01-01 – 2021-05-02 

2) Muziejininkės, tautodailininkės Marijos 

Šniokienės paroda apie rinktinių  juostų raštų 

paroda „Simbolis ir jo išraiška ženklu“ //  

2021-05-06 – 2021-06-15 

3) Paroda iš seimo  "Teisė ir pareiga" // 2021-06-

20 – 2021-07-31 

4) A. Aleksandravičiaus fotografijų paroda 

„Žmonės kuriantys Lietuvą“ // Birštono 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Muziejininkė Regina 

Kažemėkaitė 
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muziejus // 2021-08-04 – 2021-09-08 

5) Dovilės Tomkutės grafikos darbų paroda 

„Atspindžiai“  // Birštono muziejus // 2021-09-

09 – 2021-10-21 

6) Jūratės Kalvaitienės autorinių papuošalų 

paroda „Gelmės“ // Birštono muziejus //2021-

09-09 – 2021-10-21 

7) Paroda iš Kudirkos Naumiesčio muziejaus 

„Aukso žiedą dovanojo“ // Birštono muziejus 

// 2021-10-22 – 2021-12-31 

 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 8   parodos. 

 

1) Birštono Kultūros centro fotostudijos VARPAS 

paroda „Birštono šventovė” // 2021-02-15  – 

2021-06-10 // Birštono sakralinis muziejus 

2) Anelės Zurlienės rinktinių juostų paroda // 

2021-03-11  – 2021-04-21 // Birštono sakralinis 

muziejus.  

3) Velykinių margučių paroda iš Birštono 

sakralinio muziejaus. Dalyviai: Vytenė 

Repšienė, Dana Karalienė, Audronė 

Lampickienė, Anelė Danulevičienė, Ona 

Zuzavičienė, Vida Jaruševičiūtė // 2021-03-11  – 

2021-04-21 // Birštono sakralinis muziejus. 

4) Fotografijų paroda „Padaryk mane gerumo 

ženklu”, skirta kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus metams. Iš muziejaus rinkinių ir 

Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvo // 2021-

05-18  – 2021-08-21. // Birštono sakralinis 

muziejus  

5) Meno kūrėjų aukso vainiko laureatų Sauliaus 

Lampicko ir Artūro Janicko (Alytus) 

kryždirbystės paroda // 2021-06-11  – 2021-08-

19 // Birštono sakralinis muziejus  

6) Artūro Jonausko fotografijų paroda 

„Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai 

Sankt Peterburge“ (Sankt Peterburgas, Rusija) // 

2021-08-20  – 2021-12-21 // Birštono sakralinis 

muziejus  

7) Birštono gimnazijos moksleivių Simegrafijos 

darbų paroda// 2021-12-01  – 2021-12-31 

Birštono sakralinis muziejus  

8) Eglės Tamulytės grafikos paroda // 2021-12-15  

– 2021-12-31 // Birštono sakralinis muziejus 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Surengta 6  kilnojamos parodos: 

 Kilnojama Paroda „Senasis Birštonas“ 2021-

01-02 – 2021-12-31 Birštono sanatorijoje 

„Versmė“. 

 Kilnojama paroda „Gatvės, žmonės, 

namai“  2021-01-02 – 2021-12-31 Prie 

Birštono muziejaus 

 Kilnojama paroda, skirta J. Tumui Vaižgantui 

„Birštonais pasruvę Nemuno krantai“  2021-

08-01 – 2021-12-31 Svėdasų bendruomenės 

namuose. 

  Petrausko A. (JAV) religinė tapyba. 2021-01-

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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01 – 2021-12-31 Nemajūnų senoji klebonija. 

 A. Jonausko fotografijų paroda „Pal. T. 

Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“ 2021-

08-20 Sakralinis muziejus. 2022 m. paroda bus 

eksponuojama Valstybiniame fotografijos 

muziejuje (Sankt Peterburgas, Rusija). 

 Paroda iš muziejaus fondų Alfonso 

Gabrilevičiaus tapyba.  2021-01-01 – 2021-12-

31 Vėžionių bendruomenės namuose. 

 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Sukurtos 3 virtualios parodos: 

1)Religinio meno „Gloria Deo“  

Eksponuojama adresu: 

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

3e6ff 

2) A. Lampickienės velykinių margučių paroda. www. 

Sakralinis.lt/parodos-2/ 

3) Vasario 16-osios dienai skirtoje Muziejaus 

socialinio tinklo Facebook akcija paroda #Trispalvis. 

Pateikti trys Kardinolo V. Sladkevičiaus skaitmeninti 

eksponatai su aprašais, skirti aktualizuoti LR Seimo 

paskelbtus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metus. 

Nuoroda: www.facebook.com/Birštono-sakralinis-

muziejus-177318328970674 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

 

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

paskolinta) 

Bendradarbiaujame su Pietų Lietuvos muziejais, kartu 

dalyvaujame Pietų Lietuvos muziejininkų 

susitikimuose. 

Su Prienų krašto muziejumi, parengtas  pranešimas jų 

organizuojamoje konferencijoje.  

 

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

7. Kiti darbai 1. Sakralinio muziejaus eksponatų aprašų rengimas, 

sisteminimas ir pateikimas Virtualiam turui „Į Birštono 

istoriją pažvelkime kitaip“. 

2. Parodos eksponatų atrinkimas, skaitmeninimas, 

etiketažo rengimas tarptautinei parodai „Pal. T. 

Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

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 – 1  (20 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 10 (120 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 2 (40 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė  

Regina Kažemėkaitė 

 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

(autorius, pavadinimas, 

Paruošta 11 straipsnių periodinei spaudai:  

 

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 
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leidinys) 1. Roma Zajančkauskienė. Kviečia fotografijų 

paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“// 

Gyvenimas. Nr. 40 // 2021-05-29 

2. Irma Kereišienė. Muziejų naktis Birštono 

muziejuje // Naujasis Gėlupis // 2021-07-31  

3. Auksė Kaminskaitė. Internuoti lenkų kariai 

Birštone 1939-1940  // Gyvenimas // 2021-08-

07 

4. Auksė Kaminskaitė. Internuoti lenkų kariai 

Birštone 1939-1940  // Naujasis Gėlupis // 

2021-08-07 

5. Birštono muziejaus informacija. Birštono 

muziejus kviečia// Gyvenimas // 2021-08-14. 

6. Birštono muziejaus informacija. Birštono 

muziejus kviečia // Naujasis Gėlupis // 2021-

08-14 

7. Vytautas Šeškevičius. Birštono muziejuje 

pristatyta Ritos Pauliukaitienės knyga 

„Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-

Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“  // 

Gyvenimas // 2021-09-18. 

8. Vytautas Šeškevičius. Birštono muziejuje 

pristatyta Ritos Pauliukaitienės knyga 

„Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-

Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“  // Naujasis 

Gėlupis // 2021-09-18. 

9. Roma Zajančkauskienė. Prienų herbas, jo 

simbolika, šv. Jurgio kultas// Naujasis Gėlupis, 

Nr. 87, p. 2-3-4// 2021-11-20 

10. Auksė Kaminskaitė. „Teplioriu“ Nikodemas 

Silvanavičius // Naujasis Gėlupis // 2021-12-

04. 

11. Roma Zajančkauskienė. Tyli kapų kalba // 

Gyvenimas. Nr. 94, P. 6// 2021-12-11 

 

Kitų autorių  5 straipsniai: 

 

1. Stasė Asipavičienė. Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienos renginiai Birštone // Naujasis 

Gėlupis // 2021-02-23 

2. Dalia Lazauskienė. Birštono muziejus 

lankytojus pasitinka atsinaujinęs // Gyvenimas 

// 2021-03-20 

3. Mantvydas Prekevičius. Parodos 

„Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai 

Sankt Peterburge“ atidarymas// Naujasis 

Gėlupis, Nr. 35, p. 8 // 2021-08-28 

4. Rimantė Jančauskaitė.  Dabar Vytauto parke 

verda gyvenimas, o anuomet ...  // Gyvenimas 

// 2021-09-11 

5. Rita Pauliukaitienė.  Vincas Daunoras-

Kelmas, Ungurys, Vincas 7, paskutinysis 

Dainavos Apygardos Partizanų vadas 1921-

1954 // Naujasis Gėlipis // 2021-09-25 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

 

4. Moksliniai tyrimai (temos) 1. Lietuvos laisvės kankiniai. 

2. Kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo bruožai 

ir pamokos šiandienai.  

3. Palaimintojo T. Matulionio gyvenimas Sankt 

Peterburge. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

  

6. Konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

  

7. Dalyvavimas konferencijose 

ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

2021-11-09 Renginys skirtas Prienų savivaldos 230-

osioms metinėms. Parengtas ir pranešimas „Šv. Jurgis 

Prienų miesto herbe“ Prienų rajono savivaldybės 

konferencijoje. 

2021-09-23 Nuotolinė diskusija „HERITAS/21: įkrauk 

paveldą. Alternatyvi diskusijų erdvė“.  

2021-04  22-23 Lietuvos muziejus asociacijos 

nuotolinė konferencija „Archeologinis paveldas 

Lietuvos muziejuose“   

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 
Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

8. Pranešimai konferencijose, 

seminaruose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

 

 

 

 

2021-10-05 Pranešimas “Pokalbio su slaugomuoju apie 

mirtį, Ligonio sakramentą ir kt.“ Klausytojai: Birštono 

socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Nuotolinis-per 

Birštono savivaldybės ZOOM programą tikslinei 

registruotai grupei. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė  

 

9. Kiti darbai Suteikta informacija apie pal. T. Matulionį ir kitus 

Lietuvos kankinius žiniasklaidos atstovams iš 

LRT, Marijos radijo, Delfi, Elta ir kt.  

Atnaujinama informacija soc. Tinkle Facebook, 

teikiant informaciją apie renginius ir kitas 

iniciatyvas. Pvz. Muziejaus Adventinio vainiko 

žvakę įžiebė lankytojas, kilęs iš Birštono// 

//www.facebook.com/Birštono-sakralinis-

muziejus-177318328970674 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

  

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

Nuskenuotos visos BIII rinkinio  fotografijos/atvirukai 

(be negatyvų), viso 1288 (vnt.). EXCEL programoje  

sukurta skaitmeninė BIII rinkinio apskaitos knyga, viso 

2147 įrašų. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

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.) 

Siekiant kuo daugiau muziejaus turimų eksponatų  

perkelti į virtualią erdvę skaitmeninami visi iš eilės  

eksponatai pagal eksponatų saugojimo knygas. 

 

Skaitmeninti eksponatai – deponuotos Kardinolo V. 

Sladkevičiaus fotografijos į kompiuterinį rinkinį.  120 

vnt. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  

Į LIMIS  sistemą pateikti 389 BIII ir BI rinkinio 

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 

Dalyvauta Lietuvos muziejų informacijos, 

skaitmeninimo ir LIMIS  centro mokymuose 

„Mokymai dirbti su LIMIS“. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 
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grupėse, mokymuose) 

5. Kiti darbai Sukurta darbuotojams naudotis nuotoliniu būdu 

posistemė, skirta Eksponatų vertinimui. Sukurti 

darbuotojų tarnybiniai el. pašto adresai. Programos 

privalumas - darbuotojai tuo pačiu metu gali dirbti 

komandoje nuotoliniu su eksponatų vertinimo 

duomenimis. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

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 4 laidose: 

1. 2021-01-13 Marijos radijas. Laida, skirta 

Trečiojo amžiaus universiteto studentams 

“Laisvės kankiniai“.   

Nuoroda: http://www.marijosradijas.lt/.../188089-

2021-01-13-09-00. 

2. 2021-05-18 BIG Birštono gramofonas 

„Birštono istorijos paslaptys“. 

3. 2021-03-30 Birštono gramofonas „ Margučių 

marginimas Vaškiniu būdu ir kitos Velykinės 

paslaptys“. 

4. 2021-03-30 Birštono gramofonas „Velykinio 

avinėlio paslaptis ” 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė  

 

Muziejininkė-

edukatorė  

Irma Kereišienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos 

specialios reklamos kampanijos 

ir jas trumpai apibūdinti) 

  

3. Kita veikla   

VIII. METODINĖ VEIKLA   

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, kokiais 

klausimais buvo teikta) 

1. VDU architektūros istorikė V. Migionytė- 

Petrulienė- Birštono tarpukario architektūra.  

2. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras I. 

Stankevičienė- 1958 m. potvynis Birštone. VU 

paveldosaugos magistrantė M. Adomonytė- 

Kaišiadorių vyskupijos  kunigų sanatorija „Tulpė“ 

3. Istorijos mokytoja D. Jonykaitė- Snapaitienė- 1918 

m. Birštone.  

A. Gužauskienė- Senasis Verbyliškių tiltas.  

A. Sinicyn- Pirmojo pasaulinio karo palaidojimai 

Birštone ir apylinkėse. 

4. Anai Berezovskajai, Lietuvos Respublikos 

generalinis konsulato Sankt Peterburge sekretorei 

dėl A. Jonausko parodos fotografijų sisteminimo, 

skaitmeninto vaizdo siuntimo, etiketažo, parodos 

atidarymo dalyvių sąrašo, informacinio pranešimo 

žiniasklaidai ir t.t.  

5. Rūtai Kapačinskaitei, Birštono turizmo 

informacijos centro direktorei, dėl Kryždirbystės 

Birštono savivaldybėje aprašo redakcijos. 

6. Sesuo Emanuelė OSB (Kaunas) dėl edukacijos 

„Pal. T. Matulionio rožinis iš duonos“ metodikos. 

7. mons. J. Dalinevičiui dėl Nemaniūnų bažnyčios 

istorijos. Nuvykta į vietą ir, surinkus medžiagą, 

identifikuota kapavietė Nemaniūnų bažnyčios 

šventoriuje (palaidotas kun. A. Bertulis, +1940 m. 

lapkričio 8 d.). 

8. Inai Dringelytei, Lietuvos liaudies buities 

muziejaus menotyrininkei, dėl Vievio bažnyčios 

Prisikėlusiojo Jėzaus skulptūros. Fotografijos 

pateikimas, sukūrimo laiko nustatymas. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

http://www.marijosradijas.lt/.../188089-2021-01-13-09-00
http://www.marijosradijas.lt/.../188089-2021-01-13-09-00
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2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė grupė, 

sklaidos būdas) 

  

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

Mykolo Riomerio universiteto, istorijos Fakulteto 

studentė, diplomantė K. Mickevičiūtė (priešdiplominė 

praktika). 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

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) Skaitmeninio raštingumo nuotoliniai mokymai   

„Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs 

pristatymas“. 6 val. 2021-05-28.  

2) Turizmo rinkodaros asociacijos Gido 

kvalifikacijos kėlimo 16 val. nuotolinis 

seminaras „Bendravimo psichologijos 

mokymai“. 2021-03-03. 

3) Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

nuotolinis seminaras „Masterclass of Digital 

Transformation of Tourism“ 2021-12-08.  

4) Buhalterinė apskaita „Vidaus kontrolės 

politika“ 2021-02-04. 

5) Buhalterinė apskaita „DU skaičiavimai“ 2021-

02-04 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė  

 

Vyr. Buhalterė  

Rasa Buzienė 

 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

  

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Peržiūrėta ir sutvarkyta muziejaus biblioteka. Knygos 

surūšiuotos pagal temas ir laikotarpius. 

Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

Perdažyta lauko tinkuota sienelė.  

Užbaigtas ekspozicijos, esančios Birštono muziejuje 

atnaujinimas. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Darbininkas Kazys 

Lazauskas 

3. Kitų padalinių darbas    

 

 

 

 

 

____Direktorė_______             ____________________ ______________Vilijeta Šalomskienė_____ 

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

 

________2020-01-26____ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 

 


