
 

 

1 

 

BIRŠTONO MUZIEJUS 

 

PATVIRTINTA 

Birštono  muziejaus direktoriaus 

2022 m. lapkričio 25 d.  

įsakymu Nr. 8 

 

2023 m. (2023-2025) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

I. 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.  

  

II. 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. 

 

 
 

 

Asignavimų valdytojas(ai): BIRŠTONO MUZIEJUS 
 

 

 

Programos kodas          03 

 

 

Tikslai:  Išsaugoti ir puoselėti Birštono kultūrinį potencialą 

  

 

Tikslo aprašymas:  

Kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti ir populiarinti kultūros vertybes ir jas pristatyti ekspozicijose, 

parodose, edukacijose ir publikacijose. Kolekcijas pristatyti ir muziejaus padalinyje – sakraliniame 

muziejuje. 

Įgyvendinant šį tikslą vykdomos programos: 

Kultūros puoselėjimo programa 
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Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

 (tūkst.litų) 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 

2022 

metams 

Paraiška biudžetiniams 

2023-iesiems metams 

Projektas 

2024 

metams 

Projektas 

2025 

metams bazinis 

biudžetas 

pakeitimai/ iš viso 

(+ padidėjimas 

-sumažėjimas) 

1. Iš viso lėšų poreikis 

programai: 
            

Iš jų savivaldybės biudžeto: 207,1  238,2  -3,6  234,6     

paprastosios išlaidos  207,1  238,2  -3,6  234,6     

iš jų darbo  159,5  188,7 - 1,7  187,0   

  užmokesčiui 

Ilgalaikis turtas  5,7  2,5  0  2,5     

2. Finansavimas             

Savivaldybės biudžetas  207,1  238,2  -3,6  234,6     

             

 Specialiųjų programų lėšos  8,4  8,4  -0,4  8,0     

ES lėšos  0  0  0  0     

Kiti šaltiniai :             

Fondai  0  0  0  0     

Parama  0  0  0  0     
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Labdara  0,02  0,05 -0,02  0,03     

 

 

Pagrindiniai rodikliai 

 

ĮSTAIGOS  TEIKIAMA PROGRAMŲ ETATŲ SKAIČIUS 

BIRŠTONO MUZIEJUS 1   10,75 

 

 

 2022 metai Biudžetiniai  

2023 metai  

Projektas 2024 

metams 

Projektas 2025 

metams 

Lankytojų skaičius 12334 10000 10000 12000 

Projektų skaičius 0 1 1 1 

Edukacijų skaičius 152 100 100 120 

Renginių skaičius 18 10 10 12 

 

 

Strateginio veiklos plano priedai 

1 a forma. Programų aprašymas.      
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1a forma 
 

 

 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

Biudžetiniai metai 2023 

Asignavimų valdytojas  Birštono muziejus  

Programos kodas 03 

Programa yra tęstinė. 

 

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 muziejuje esančius rinkinius. Kartu su švietimo įstaigomis (vid. 

mokykla, meno mokykla, vaikų lopšeliu – darželiu) rengia ir vykdo muziejaus moksleivių mokymo programas. Edukacinių programų pagalba 

siekia, kad muziejus taptų mokymosi ir kūrybinės veiklos vieta. Saugomus rinkinius, ekspozicijas ir parodas pristato muziejaus parengiamuose ir 

išleidžiamuose kataloguose, studijose, albumuose, vadovuose bei internetinėje erdvėje. 

Kodas Programos tikslo pavadinimas 

1 Muziejaus rinkinių kaupimas, priežiūra, techninis aprūpinimas bei populiarinimas. 
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Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

 

 Rengti eksponatų paieškos ekspedicijas, muziejaus rinkinius papildant  naujais istorijos, krikščioniškosios kultūros eksponatais.  

 Pristatyti reikiamus restauruoti ar konservuoti eksponatus P. Gudyno restauracinėms dirbtuvėms Vilniuje arba pakviesti specialistus į 

muziejų. 

  

01 Uždavinys.  
Įsigyti kultūros raidai svarbias vertybes bei nuosekliai tęsti rinkinių restauravimo bei konservavimo darbus.  

 

 

02 Uždavinys. 

Pastoviai vykdyti Birštono muziejaus bei jo sakralinio padalinio renovaciją, suteikti darbuotojams puikias darbo sąlygas. 

 

03 Uždavinys. 

Modernizuoti muziejaus materialinę bazę. 

 

 

 

Priemonės: 

 

 Rengti eksponatų paieškos ekspedicijas, muziejaus rinkinius papildant naujais istorijos, krikščioniškosios kultūros eksponatais. 

 Pristatyti reikiamus restauruoti ar konservuoti eksponatus P. Gudyno restauracinėms dirbtuvėms Vilniuje. 

 Užtikrinti muziejaus patalpų apsaugą ir tinkamą eksploataciją. 

 Suremontuoti seną bei įrengti naują, atitinkančią laiko dvasią, eksponatų saugykla muziejuje, atlikti einamąjį remontą. 
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Kodas Programos tikslo pavadinimas 

2 Muziejaus paslaugų, kokybės  ir efektyvumo pagerinimas 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

  

Populiarinamos Birštono istorinės ir krikščioniškosios vertybės, leidžiami leidiniai suteiks didelę galimybę susipažinti su Birštono kurorto 

istorija. Sudaromos sąlygos visuomenės pažintinei veiklai.       

Siekiama aukštos darbuotojų kvalifikacijos, darbo našumo ir kokybės aptarnaujant muziejaus lankytojus. 

 

 

01 Uždavinys.  

Plėsti kultūros informacijos prieinamumą ne tik kiekvienam miesto gyventojui bei svečiui, bet ir IT vartotojui. 

 

02 Uždavinys. 

Per edukacines programas, renginius, parodas sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su istorine, pažintine,  religine muziejine  veikla. 

 

03 Uždavinys. 

Kelti muziejaus darbuotojų kvalifikaciją 

 

 

Priemonės: 

 Rengti  muziejuje edukacinius užsiėmimus, parodas, paskaitas ir renginius.  

 Pasitelkiant IT sukurti virtualius turus po Birštono muziejų ir Sakralinį muziejų. 

 Rengti kilnojamąsias parodas-pristatymus, renginius už muziejaus ribų 

 Dalyvauti kultūros darbuotojams rengiamuose seminaruose, konferencijose, bendradarbiauti su kitais muziejais, dalintis patirtimi 

 

_____________________________ 
 


