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BIRŠTONO MUZIEJAUS 

2022  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Vadovo žodis  

 

 Birštono muziejus - viena iš kultūros įstaigų Birštono kurorte. 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, radijo ir televizijos kuriamuose 

leidiniuose ir laidose. 

 Praėję metai muziejui buvo  darbingi. Nors pandeminė situacija vis dar skyrė lankytojus nuo 

muziejaus, pasikeitus situacijai suaktyvinome edukacinę veiklą. 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. 

2022 m. nebuvo sėkmingi projektinėje veikloje.  Pateikus 2022 metams  projektą  Kultūros Tarybai 

finansavimo negavome. 2023 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 2022 m. renginius, pagerėjo renginių kokybė, dalyvių skaičius, renginiai informatyvūs, 

plečiantys lankytojų akiratį,  Tą patį konstatuoju ir apie lankytojų, edukacijų ir parodų skaičių. 

Daug dėmesio skyrėme bendradarbiavimui 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. 

 2023 metais plėsime muziejaus veiklą edukaciniais renginiais, jau ruošiame naują edukacinę 

programą apie Birštono krašto gyventojų valgymo ypatumus,  tikimės 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 ir toliau gerės 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  22 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 

10 6 3 1 0 

 

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 

10 5 2 3 3/5 

 

7. Muziejaus veikla        

         

7.1. Muziejaus veiklos 2022 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 

12324 6855 49 1118 16 152 3176 18 1175 

 

 

 

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 

19 6 0 13424 0 6 
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11000

12000

13000

2020 m. 2021 m. 2022 m.

Bendras lankytojų skaičius

8118 

9658 

12324 
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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 

9943 37 9906 37 

 

 
 

 

 

 

 

 

5800

6800

7800

8800

9800

10800

2020 m. 2021 m. 2022 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

9654 9906 9943 

46% 

23% 

6% 

25% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL 

TIKSLINES GRUPES 2021 M. 

Pavieniai lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

56% 
9% 

9% 

26% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL 

TIKSLINES GRUPES 2022 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) 

223164,00 215145,00 8019,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

96% 

4% 

2022 m. 

Steigėjo skirti asignavimai

Kitos lėšos (už  muziejaus  paslaugas ir projekto lėšos)

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: 

2023 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) 

  

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Pateiktas projektas Lietuvos kultūros tarybai 

„Geriausia vieta susitikimams – Birštonas“. 

Finansavimas negautas 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

5. Kiti darbai   

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:   

1. Eksponatų įsigijimas Muziejaus fondas papildytas naujais 33 eksponatais.  Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

  

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

Pirkimo būdu įsigytas 1 eksponatas. Dovanojimo būdu 

įgyti 32 eksponatai.  

2 eksponatai pateko į BS rinkinį. 

23 eksponatai pateko į BIII rinkinį.   

8 eksponatai pateko į BI rinkinį. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

 

 

 

 

2021 m. 2022 m.

GAUTOS LĖŠOS EUR

184285,00 

223164,00 
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Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Įsigyta į Sakralinio muziejaus fondą 4 eksponatai 

dovanojimo būdu. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 

Surengtos dvi išvykos į Vilniaus arkivyskupijos 

archyvą. 2022 m.  rugpjūčio mėn. 

 

Surengta ekspedicija į Širvinių kaimą, Birštono sav. 

pas Stefaniją Klimienę. Rinkta medžiaga edukacijai 

apie valgymo ypatumus Birštono krašte. 2022-11-

12 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

1.4. Kiti darbai   

2. Eksponatų apskaita   

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas skaičius) 

Birštono muziejaus surašyti 6 eksponatų-priėmimo- 

perdavimo aktai.  

 

Į  gaunamų eksponatų knygą įrašyti 246 eksponatai 

(didelis skirtumas tarp gautų eksponatų ir įrašytų į 

gaunamų eksponatų knygą yra todėl, kad į muziejaus 

apskaitą įtraukiami seniai fonde esantys, tačiau niekaip 

neapskaityti eksponatai).  

 

Sakralinio muziejaus išrašyta 3 priėmimo aktai. 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Į BI  rinkinį buvo įrašyti 8 eksponatai.  

Į BS rinkinį buvo įrašyti 6 eksponatai.  

Į BIII   rinkinį buvo įrašyti 232 eksponatai.  

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

  

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

  

2.5. Kiti darbai   

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

  

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Pradėti darbai su BS rinkiniu. Peržiūrėti 997 jame 

esantys eksponatai (apie trečdalis rinkinio).  

 

1. Darbų metu nustatyta, kad rinkinyje trūksta 71 

eksponato (nėra aišku ar jie buvo nurašyti ar 

tiesiog dingę). 

 

2. Tikrinimo metu prieita  prie išvados, kad BS 

rinkinys yra žymiai prastesnės būklės lyginant 

su jau sutvarkytu BIII rinkiniu.  

Nepatenkinamą rinkinio būklę iš dalies nulėmė 

prastos kokybės medžiagos (laikraštinis 

popierius) ir netinkamos laikymo sąlygos.  

 

3. Patikrinto rinkinio didelę dalį sudaro 

tarpukario periodinė spauda, kuri praktiškai 

neturi didesnės vertės.  

 

4. Fonde saugoma periodinė spauda turi mažai  

ką bendro su Birštonu bei jo istorija, ateityje 

reiktų galvoti apie jos nurašymą, o ne 

restauravimą.  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 
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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) 

Pagrindiniai darbai buvo tęsiami fondo antroje 

patalpoje. Pašalinti su eksponatais ar jų saugojimu 

nesusiję daiktai. Etnografiniai eksponatai pagal 

medžiagiškumą išskirstyti į dvi pagrindines 

kategorijas- medis ir metalas.  

Fondo patalpoje palaikoma bendra švara.  

Sutvarkyta fonde saugoma muziejaus periodika.  

BS  rinkinys sukoncentruotas vienoje vietoje.  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

3.5. Kiti darbai Siekiant palengvinti paieškas fonde visos 

inventorinamos BIII rinkinio fotografijos bei peržiūrėti 

BS rinkinio dokumentai (išskyrus periodika ir knygos) 

buvo skaitmeninami.  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

  

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

PER METUS APTARNAUTA – 

LANKYTOJŲ: 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) –   6728 lankytojai. 

Sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) – 5596 

lankytojai. 

VISO: 12324 lankytojai. 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 25748 lankytojai. 

 

  

PAGAL FILIALUS IR TIKSLINES GRUPES 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 3227 

Iš jų: 

Vaikai –  545    

Suaugusieji  –  2556 

Užsieniečiai –  126 

 

Ekskursijų skaičius –  41 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 21 

Suaugusiųjų ekskursijų –  19 

Užsieniečių  ekskursijų –   1 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius –  925 

Iš jų: 

Vaikai –  448 

Suaugusieji –  474 

Užsieniečiai – 3 

 

Edukacinių temų skaičius –  8 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    84 

Edukacijų dalyvių skaičius –   1876 

 

Renginių muziejuje vyko –   9 
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Renginių dalyvių skaičius –  700 

Parodų vyko per metus –  9 

 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 4 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -    13264  

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 6728 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 19992 lankytojai   

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 3628 

Iš jų: 

Vaikai –573   

Suaugusieji  – 2992 

Užsieniečiai –  63 

 

Ekskursijų skaičius –   8 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 1 

Suaugusiųjų ekskursijų –5 

Užsieniečių  ekskursijų –   2 

Ekskursijų dalyvių skaičius – 193 

iš jų: 

Vaikai – 33 

Suaugę –  99 

Užsieniečiai – 66 

  

Edukacinių temų skaičius –   8 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –   68 

Edukacijų dalyvių skaičius –   1300 

 

Renginių muziejuje vyko –   9 

Renginių dalyvių skaičius – 475 

Parodų vyko per metus –  10 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 2 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje, lankytojų 

skaičius -  160 

 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 5596 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 5756 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 8 edukacinės programos: 

  „Birštono mineralinio vandens 

šaltiniai“ visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2022-01-02 –  2022-12-31. 

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

moksleiviams // Birštono muziejus // 2022-01-

02 – 2022-12-31. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms 

amžiaus grupėms // Birštono muziejus // 2022-

01-02 – 2022-12-31.\ 

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

moksleiviams  // Birštono muziejus // 2022-01-

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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02 –  2022-12-31. 

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

Birštono muziejus     //         2022-01-02 – 

2022-12-31. 

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

Birštono muziejus     //         2022-12-01 – 

2022-12-31 

  „Velykinis margutis“  visoms amžiaus 

grupėms // Birštono muziejus // 2022-04-01 –  

2022-04-15. 

Sukurta 1 nauja edukacinė programa: 

 „Birštono banginukas“  I-V kl. moksleiviams  

// Birštono muziejus     //         2022-01-02 – 

2022-12-31. 

 

 

      Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 

 

      Tęsiamos 6 edukacinės programos: 

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

suaugusiems) // sakralinis muziejus //       

2023-01-02 – 2023-12-31. 

 Palaimintojo Teofiliaus rožinis iš duonos (IV – 

XI kl. mok.) // sakralinis muziejus //  

2023-01-02 – 2023-12-31. 

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

// sakralinis muziejus // 2023-01-02 –       

2023-12-31 

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

sakralinis muziejus // 2023-01-02 –          

2023-12-31 

 Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas 

ir vertybės (piligriminėms grupėms)  // 

sakralinis muziejus // 2022-01-02– 2022-12-31 

 Ką mena velykinio margučio raštas? (IV – XI 

kl. mok.) // 2022-04-01 –2022-04-15. 

 

Sukurta 2  naujos edukacinės programos 

 Muziejininko profesijos kasdienybė  (VI – XI 

kl. mok.) // sakralinis muziejus // 2022-01-02 

– 2022-12-31 

 Tikėjimo pagrindai (suaugusiems) // sakralinis 

muziejus // 2022-01-02 –    2022-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė  

Regina Kažemėkaitė 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 10 

renginiai: 

 

1) Renginys skirtas sausio 13 d. paminėti  // 

Birštono muziejus // 2022-01-13  

2) Parodos „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio 

žemės“ pristatymas ir susitikimas su Europos 

parlamento nariu  prof. Liudu Mažyliu            

// Birštono muziejus // 2022-02-15 

3) Koncertas-susitikimas „Meno akcija -

UKRAINAI“  // Birštono muziejus //        

2022-03-03 

4) Renginys, skirtas kovo 11-ajai „Augu, piešiu, 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Muziejininkė 
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dainuoju, Lietuvai“ // Birštono muziejus         

// 2022-03-10 

5) Parodos „Mediniai stebuklai“ pristatymas       

// Birštono muziejus // 2022-05-04 

6) Europos muziejų naktis 2022 // Birštono 

muziejus // 2022-05-14 

7) Protų mūšis „Atrask Birštoną“  // Birštono 

muziejus // 2022-06-11 

8)  Jono Kazlausko 92-ųjų gimimo metinių 

minėjimas // Birštono muziejus // 2022-08-01 

9) Birštono muziejaus 55-ojo  jubiliejaus 

paminėjimas // Birštono muziejus //         2022-

09-26 

10) Knygos „Bajorai Bartoševičiai – Lietuvos 

laisvės gynėjai, Birštono krašto 

kūrėjai“ pristatymas // Birštono muziejus //         

2022-11-18 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 9 renginiai: 

 

1) Kun. G. Tamošiūno sudarytos knygos 

„Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo 

nuotraukose iki 1942 m“ pristatymas //  

Birštono kurhauzas // 2022-05-19 

2) Kryždirbystės parodos „Lietuvos Kalvių 

Kalvis“ atidarymas // Birštono sakralinis 

muziejus // 2022-06-11  

3) Vieša paskaita „Palaimintojo T. Matulionio 

gyvenimo vertybės“ Birštono bažnyčioje // 

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčia // 

2022-06-11  

4) V. Martinaitienės tapybos parodos „Sielos 

krebždesiai“ atidarymas //  Birštono sakralinis 

muziejus // 2022-07-14 

5) Kilnojamos parodos „Katalikų bažnyčios 

kronikos žingsniai Žagarėje“ atidarymas. //  

Žagarės Kultūros Centras // 2022-08-19 

6) Palaimintojo Teofiliaus Matulionio (1873-

1962) mirties 60 metinių sukakčiai renginys. 

Dr. doc. A. Streikaus paskaita ir Kauno 

styginių kvarteto koncertas // Birštono 

sakralinis muziejus ir Birštono bažnyčia  // 

2022-08-20 

7) Dr. I. Gudauskienės knygos “Biblijos vyrai ir 

moterys kryžkelėse“ pristatymas // Birštono 

Kurhauzas // 2022-09-23 

8) E. Saladžiaus grafikos parodos 

„Kanonizuotieji Švč. M. Marijos Rožinio 

slėpiniai“ atidarymas  // Birštono sakralinis 

muziejus // 2022-10-07 

9) XVII Religinio meno parodos „Gloria 

Deo“ atidarymas //  Birštono sakralinis 

muziejus // 2022-11-27 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

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 
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Kereišienė 

 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 

Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius- 

suteikta informacija apie Birštono muziejuje 

sukauptą Sąjūdžio veiklos (1988-1991 m.) ir 

neginkluoto pasipriešinimo (1957-1988 m.) 

medžiagą. 

 

2. Sanatorija “Tulpė”- suteiktos skaitmeninės 

nuotraukų kopijos parodai, konsultacija dėl 

Birštono kurorto perdavimo Lietuvos 

Raudonajam Kryžiui (1922-1924 m.).  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

6. Kita veikla Parengtas renginio scenarijus prof. J. Kazlausko 

gimimo metinių renginiui. Pravestas renginys. 2022-

08-01. Matiešonys. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

  

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

Parengta ekspozicija iš 41 eksponato „Katalikų 

bažnyčios kronikos žingsniai Žagarėje“. Buvo  

išanalizuota literatūra ir Vilniaus arkivyskupijos 

archyvinė medžiaga, pagamintos 23 fotografijos 

(kopijos). Depozito būdu gauti eksponatai iš  Vilniaus 

katedros bazilikos, Bažnytinio paveldo muziejaus, 

Prienų krašto muziejaus. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Atnaujinat ekspozicija „Birštono bažnyčios istorija“, 

papildant tema:  „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos leidimas Birštone“. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
Viso surengta parodų: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas)  9  

parodos: 

 

1) Paroda iš Kudirkos Naumiesčio muziejaus 

„Aukso žiedą dovanojo“ // Birštono muziejus 

// 2022-01-02 – 2022-02-08 

2) Paroda „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio 

žemės“   // Birštono muziejus // 2022-02-10 – 

2022-03-08 

3) Paroda „Augu, piešiu, dainuoju, Lietuvai“  // 

Birštono muziejus // 2022-03-10 – 2022-04-08 

4) Kilnojamoji paroda iš Kauno aviacijos 

muziejaus "9 priežastys tapti karo lakūnu“  // 

Birštono muziejus // 2022-03-09 – 2022-04-09 

5) Paroda „Mediniai stebuklai“ // Birštono 

muziejus // 2022-04-13 – 2022-05-29 

6) K. Lazausko fotografijų paroda „Birštono 

miesto šventės“ // Birštono muziejus //     

2022-06-01 – 2022-07-31 

7) Gabijos Guobytės paroda "Gamtos vaikas"     

// Birštono muziejus //         2022-08-30 – 

2022-09-30 

8) Gabijos Guobytės paroda "Drauge į nuotykius"     

// Birštono muziejus //         2022-10-05 – 

2022-11-30 

9) Paroda „Birštonas vakar ir šiandien“  

// Birštono muziejus //  2022-12-05 –        

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Muziejininkė  

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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2022-12-31 

 

Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, 

Birštonas) 7  parodos: 

 

1) Aglaja Ray tapybos paroda  // Sakralinis 

muziejus // 2022-01-01 – 2022-04 01. 

2) Romualdos Balinsko tapybos paroda „Pašvęsta 

kolekcija“ // Sakralinis muziejus // 2022-04-02 

– 2022-05-25. 

3) LKB Kronikai 50 – metų. Atnaujinat 

ekspozicija // Sakralinis muziejus //         2022-

03-19  – 2022-05-01. 

4) XVII – XIX a. Sakralinė dailė iš M. Žilinsko 

rinkinio, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

fondų    // Sakralinis muziejus // 2022 04 01 - 

2022-12-31 

5) Lietuvos respublikinė kryždirbystės paroda 

„Lietuvos Kalvių Kalvis“ // Sakralinis 

muziejus //  2022-06-11 – 2022-07-13. 

6) V. Martinaitienės tapybos paroda „Sielos 

krebždesiai“ // Sakralinis muziejus //   2022-

07-14 – 2022-09-25.  

7) Edmundo Saladžiaus grafikos paroda 

„Kanoniniai Švč. M. Marijos rožančiaus 

slėpiniai“ // Sakralinis muziejus //        2022-

10-07 – 2022-11-20. 

8) XVII religinio meno respublikinė paroda 

„Gloria Deo“ // Sakralinis muziejus //  2022-

11-27 – 2022-12-31 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Surengta 6  kilnojamos parodos: 

 Kilnojama Paroda „Senasis Birštonas“  

2022-01-02 – 2022-12-31 Birštono 

sanatorijoje „Versmė“. 

 Kilnojama paroda „Gatvės, žmonės, 

namai“  2022-05-03 – 2022-12-31                   

J. Basanavičiaus aikštėje 

 Paroda iš muziejaus fondų Alfonso 

Gabrilevičiaus tapyba.  2022-01-01 –  

2022-12-31 Vėžionių bendruomenės namuose. 

 Kilnojama paroda „Gatvės, žmonės, 

namai“  ROL AP 2022-09-28 – 2022-10-15                   

Keleivinių laivų prieplaukoje 

 Kilnojama paroda “Birštonais pasruvę 

Nemuno krantai“ 2022-04-01  - 2022-08-20  

Anykščių raj., Kunigiškiuose, kan. J. Tumo 

Vaižgantyo tėviškėje. 

 Kilnojama paroda „Katalikų bažnyčios 

kronikos žingsniai Žagarėje“ 2022-08-19 – 

2022-09-20. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Ukrainos Čerkasų miesto humanitarinio centro vaikų 

piešinių paroda ,,Skausmas ir Viltis“  

http://www.birstonomuziejus.lt/uploads/2022/UK%20p

aroda.pdf 

 

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. 

Surengta Alytaus muziejaus paroda „Mediniai 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

http://www.birstonomuziejus.lt/uploads/2022/UK%20paroda.pdf
http://www.birstonomuziejus.lt/uploads/2022/UK%20paroda.pdf


 14 

stebuklai“ 

Pasiskolinta iš M. K. Čiurlionio muziejaus M. Žilinsko 

rinkinio 13 tapybos sakraline tema darbų.  

Pasiskolinta iš Bažnytinio paveldo muziejaus 2 

eksponatai kilnojamai parodai „LKB Kronikos 

žingsniai Žagarėje“. 

Pasiskolinta Iš Prienų krašto muziejaus kun. J. 

Zdebskio 5 eksponatai laikinai parodai. 

 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

7. Kiti darbai   

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 – 12  (180 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 2  (100 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 20 (220 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

(autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

Paruošta 10 straipsnių periodinei spaudai:  

 

A. Kaminskaitė „Birštonas ir daktaras Jonas 

Basanavičius“ // kvitrina.lt // 2022-01-31  

A. Kaminskaitė „Birštonas ir daktaras Jonas 

Basanavičius“ //  Gyvenimas // 2022-02-05 Nr. 10 

A. Kaminskaitė „Birštonas ir daktaras Jonas 

Basanavičius“ //  Naujasis Gėlupis // 2022-02-05 Nr. 5 

Birštono muziejaus informacija  „Prof. Liudas Mažylis 

Birštone pristatys tremtinių laiškų parodą“ // 

Gyvenimas  //  2022-02-12 Nr. 12 

Birštono muziejaus informacija  „ Birštone Prof. 

Liudas Mažylis pristatys tremtinių laiškų parodą“ // 

Naujasis Gėlupis  //  2022-02-12 Nr. 6 

Birštono muziejaus informacija „Palaikymo renginys 

meno ir literatūros kalba“ // Gyvenimas // 2022-03-10 

Nr. 18 

I. Kereišienė „Mediniai Stebuklai“ // Gyvenimas // 

2022-05-14 Nr. 35 

Birštono muziejaus informacija „ Europos muziejų 

naktis – gegužės 14 d.“ // Naujasis Gėlupis //        

2022-05-14 Nr. 19  

I. Kereišienė „Mediniai Stebuklai“ // Naujasis Gėlupis 

// 2022-05-14 Nr. 19 

R. Zajančkauskienė. Paminėta palaimintojo T. 

Matulionio gimimo dangui 60 metų sukaktis  // 

Gyvenimas // 2022-08-27; 2022-09-03.  Nr. 62, 64 

 

Kitų autorių  14 straipsnių: 

 

V. Čiapaitė „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio 

žemės“ // kvitrina.lt // 2022-02-17 

S. Matulevičius „Birštono sėkmės istorijai – 640“ // 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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Gyvenimas // 2022-02-19 Nr. 13 

S. Matulevičius „Ką apie Birštoną pasakoja pirmoji šio 

miesto istorija, kuriai šiemet 640 metų“ // Naujasis 

Gėlupis // 2022-02-19 Nr. 7 

D. Lazauskienė „Laiškai iš šalčio žemės – gyvi 

istorijos liudytojai“ // Gyvenimas // 2022-02-26 Nr. 15 

S. Matulevičius „Birštono sėkmės istorijai – 640“  // 

Gyvenimas // 2022-02-26 Nr. 15 

D. Lazauskienė. Sakraliniame muziejuje Lietuvos 

kalvių kryžių paroda. // Gyvenimas // 2022-06-18     

Nr. 45 

D. Lazauskienė. Tuščia drobė – paskata „iškrapštyti 

tai, kas glūdi pasąmonėje“ (apie V. Martinaitienės 

tapybos parodą Sakraliniame muziejuje)  // Gyvenimas 

// 2022-07-30  Nr. 55 

R. Šimukauskaitė „Svarbu, kad kalbame apie 

profesoriaus Jono Kazlausko darbus, apie tai, kas 

svarbu Lietuvai...“ // Gyvenimas // 2022-08-06- Nr. 57 

Birštono savivaldybės informacija „ Jaukios, ypatingai 

lietuviškos ir dainingos 92-osios kalbininko Jono 

Kazlausko gimimo metinės“ // Naujasis Gėlupis // 

2022-08-06  Nr. 25  

Lietuvos Bažnyčios kronikos keliai ėjo ir per Žagarę. 

(Apie Sakralinio muziejaus parengtą kilnojamą parodą) 

// Sidabrė // 2022-08-27  

D. Lazauskienė „Birštono muziejaus sukaktis kitaip – 

iškyloje su pačiais artimiausiais bičiuliais“ // 

Gyvenimas // 2022-10-01 Nr. 72 

Birštono savivaldybės informacija „Iškilmingas 

Birštono muziejaus 55 metų veiklos paminėjimas“ // 

Naujasis Gėlupis // 2022-10-01 Nr. 39 

R. Šimukauskaitė „Menas nėra priedėlis, jis suaugęs su 

liturgija“ (apie E. Saladžiaus grafikos parodą)  // 

Gyvenimas //  2022-10-15 Nr. 76 

R. Giniūnaitė. Šventumo link.. XVII Religinio meno 

paroda „Gloria Deo“ //  Naujasis Gėlupis // 2022-12-03 

Nr. 48 

 

4. Moksliniai tyrimai (temos)   

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

  

6. Konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

  

7. Dalyvavimas konferencijose 

ne muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Konferencija „Dzūkų genomo beieškant“, Alytaus 

kraštotyros muziejus. 2022 m. birželio 15-16 d. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

8. Pranešimai konferencijose, 

seminaruose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

 

 

 

 

Vieša paskaita „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 

(1873-1962) mirties 60 metinių sukakčiai“. Birštono 

šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. 2022-06-11 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

9. Kiti darbai   
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VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

  

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

BIII  rinkinio bazėje įrašytas 231 naujas įrašas,  BS-

997. 

 

BIII rinkinyje suskaitmeninti 46 objektai (46 vaizdai). 

BS rinkinyje suskaitmeninti 257 objektai (1737 

vaizdai).  

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 didinti muziejaus prieinamumą skaitmeninami 

visi objektai su kuriais tuo metu dirbama. Šiais metais 

buvo tęsiamas BIII (foto) rinkinio skaitmeninimas bei 

pradėtas BS (spauda ir dokumentai) rinkinio 

skaitmeninimas. BS rinkinyje neskaitmeninama 

periodinė spauda ir knygos, kadangi visa tai jau galima 

rasti ibiblioteka.lt  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  

LIMIS sistemoje pateikti 188 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) 

  

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) 

Teikta medžiaga LRT laidai „Istorijos 

detektyvai“ tema: Birštono vardo paminėjimui 640 

metų. Laida rodyta 2022-02-22 

Virtuali konsultacija „Kultūrinės edukacijos gidas: 

kompetencijos" 2022-10-19 

 

Dalyvauta 5 laidose: 

„Marijos radijo“ laida apie XVII religinio meno parodą 

„Gloria Deo“ 2022-12-01; 2022-03-06.  

„Marijos radijo“ laida „Lietuvos šviesuoliai“ 

 apie kun. S. Kiškį (1900-1995) 2022-12-07, 2022-12-

10, 2022-12-11.  

„Marijos radijo“ laida apie kun. M. Petkevičių (1920-

1987) 12 14, 12 17. 

„Marijos radijo“ laida apie pal. T. Matulionio (1873-

1962) dorybes. 2022 06 14.  

LRT filmavimas parodoje „Gloria Deo“  2022 12 30 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

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 

1. Konsultuotas R. Jocys- pučiamųjų instrumentų 

orkestrai groję Birštono kurorte 1918-1940 m.  

2. Konsultuota VDA studentė R. Mockaperytė-  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 
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klausimais buvo teikta) Birštono turistinė bazė. 

3. Konsultuota VDU  studentė D. Vaišnorienė- N. 

Silvanavičiaus  paveikslas Stakliškėse.  

4. Konsultuota R. Dragenytė (Visuotinė lietuvių 

enciklopedija)- Just. Marcinkevičius.  

5. Konsultuota D. Adamonytė-  Birštono kurorto 

vilos ir kapinės.  

6. Konsultuota VU studentė I. Šidliajevaitė-  

archeologiniai tyrimai  Birštone. 

7. Konsultuota Birštono gimnazistė E. 

Cikanavičiūtė- Birštono turistinė bazė.  

8. Surinkta ir pateikta metodinė medžiaga apie 

Nemajūnų kapines Birštono TIC.  

9. Suteikta metodinė pagalba VDU meno 

istorijos, kritikos ir medijų kurso studentei 

Daivai Vaišnorienei.  

10. Suteikta metodinė pagalba vysk. A. Jurevičiui 

dėl S. Peterburgo berniukų gimnazijos prie Šv. 

Kotrynos bažnyčios. 

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) 

Seminaras „Viešojo sektoriaus apskaitos 

reforma“ 2022-09-14 

Seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvadas: kūrimas ir plėtra“ 2022 m. lapkričio 16-17 d. 

Seminaras „Apskaitos organizavimo pokyčiai 

viešajame sektoriuje“ 2022-11-28 

VU nuotoliniai mokymai „Urbanizuotų vietovių 

paveldo automatinis monitoringas panaudojant 3D 

vaizdo technologijas”  (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-

0043) 2022-06-27; 2022-07-01 

LIMIS mokymai „Muziejuose saugomų objektų 

fotografavimas. 2022 m. rugsėjo 14-15 d. 

 

Vyr. buhalterė  

Rasa Buzienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė  

Irma Kereišienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

  

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Sutvarkyta muziejaus bibliotekoje saugoma periodika.  

Susisteminta  apie N. Silvanavičių, J. Kazlauską turima 

medžiaga.  

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė  Kaminskaitė 
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2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

 Sudėtos grindys N. Silvanavičiaus salėje. 

 Pakeista dalis šviestuvų į elektrą taupančius 

LED šviestuvus. 

 Pagaminti baldai sakralinio muziejaus 

edukacinei klasei. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Darbininkas Kazys 

Lazauskas 

3. Kitų padalinių darbas    

 

 

 

 

 

 

____Direktorė_______             ____________________ ______________Vilijeta Šalomskienė_____ 

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

 

________2023-02-03____ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 

 


