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BIRŠTONO MUZIEJAUS 

2019  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. 

Praėję metai buvo akcentuoti į muziejaus pastatų atnaujinimą. Savivaldybės projekto dėka buvo 

pakeistas muziejaus stogas, apšiltintas pamatas, pakeisti pastato balkonai. Žinoma remonto darbai 

turėjo neigiamos įtakos 2019 m. lankytojų srautui, edukacijų ir renginių kokybei, tačiau sudarė 

sąlygas 2020m. gerinti lankytojų pritraukimą į muziejų, užtikrinti renginių, edukacijų, parodų 

kiekio ir kokybės gerinimą. 

2019 m. nebuvo sėkmingi projektinėje veikloje. Iš parašytų trijų projektų finansavimo iš Kultūros 

tarybos negavome, bet dalyvaujame keliuose projektuose, kaip projektų partneriai. 2020m. skirsime 

daugiau dėmesio muziejaus projektinei veiklai, sieksime respublikinio ir tarptautinio finansavimo 

muziejaus veiklai plėsti. 

Nagrinėjant 2019 m. renginius, pagerėjo renginių kokybė, dalyvių skaičius, renginiai informatyvūs, 

plečiantys lankytojų akiratį, renginius organizuoti padėjo specialistai, dirbantys didžiuosiuose 

Lietuvos muziejuose. 

Daug dėmesio skirta bendradarbiavimui su kolegomis iš kaimyninių muziejų, dalintasi darbo 

patirtimi, keistasi parodomis.  

2020 metais plėsime muziejaus veiklą edukaciniais renginiais, nes sustiprėjo materiali bazė, 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, materialinės bazės atnaujinimui ir ekspozicijų 

atnaujinimui. 
 

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 (vid. mokykla, meno 

mokykla, vaikų lopšeliu – darželiu) 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  19 metų 11 metų 

 

 

 

5. Savivaldos institucijos 

 

5.1. Muziejaus taryba 

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 7 1 2 1 
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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 

10 5 1 4 4 

 

 

 

 

7. Muziejaus veikla        

         
7.1. Muziejaus veiklos 2019 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 

14591 6656 101 2535 16 189 4338 16 1062 

 

Kilnojamųjų parodų lankytojų 

skaičius (Birštono muziejaus  

kilnojamų parodų, kurios 

buvo eksponuojamos kituose 

muziejuose ar įstaigose) 

Kilnojamųjų 

parodų 

lankytojų 

skaičius 

užsienyje 

Kilnojamųjų 

parodų 

lankytojų 

skaičius 

Lietuvoje 

 Bendras 

Parodų 

skaičius 

Tarptautinių 

parodų 

skaičius 

(užsienyje) 

Kilnojamųjų 

parodų 

skaičius 

Lietuvoje 

8830 0 8830 22 0 8 
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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 

9579 86 9313 86 
 

 

 
 

 

46% 

17% 

7% 

30% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ PASISIKIRSTYMAS 
PAGAL TIKSLINES GRUPES 2019 M. 

Pavieniai lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

5800
6300
6800
7300
7800
8300
8800
9300
9800

2017 m. 2018 m. 2019 m.

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius

9310 9493 9579 

38% 

27% 

10% 

25% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL TIKSLINES 

GRUPES 2018 M. 

Pavieniai
lankytojai

Ekskursijų dalyviai

Renginių dalyviai

Edukacijų dalyviai

27% 

35% 

12% 

26% 

MUZIEJAUS LANKYTOJŲ 
PASISIKIRSTYMAS PAGAL TIKSLINES 

GRUPES 2017 M. 

Pavieniai
lankytojai

Ekskursijų
dalyviai

Renginių
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) 

173463,00 168478,00 4985,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

2018 m. 2019 m.

GAUTOS LĖŠOS EUR

158578,00 
173463,00 

94% 

6% 

2018 m. 

Steigėjo skirti asignavimai

Kitos lėšos (už  muziejaus  paslaugas ir
projekto lėšos)

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: 

2019 m. muziejaus renginių planas. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

Patvirtinta asmenų, atsakingų už darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų rengimą, instruktavimo tvarka  

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 

Edukacinė programa „Kad aprėdai gražūs 

būtų“ (3005,00 eurų). Finansavimas neskirtas. 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  

projektas „Kryždirbystė yra gyva žodžiu ir 

praktiškai perduodama liaudies meno 

tradicija“ (4000,00 eurų). Finansavimas 

neskirtas. 

 Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  

projektas  „Palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio ekspozicijos dalinis 

modernizavimas“  (7200,00 eurų). 
Finansavimas neskirtas. 

 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

5. Kiti darbai   

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:   

1. Eksponatų įsigijimas   

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Įvyko 1 Rinkinių komisijos posėdis: 

1. Dėl eksponatų įvertinimo tikrąja verte. 

Vyr. fondų saugotoja  

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius 

įsigyta) 

Įsigyta 23 vnt. eksponatų: 23 vnt. dovanojimo būdu. 23 

vnt. į pagrindinį fondą.   

Vyr. fondų saugotoja  

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 
 Surengta vienos dienos ekspedicija pas Ritą 

Petrauskienę dėl N. Silvanavičiaus asmeninių 

daiktų perdavimo Birštono muziejui  laikinam 

saugojimui II ketv.; 

 Surengta  vienos dienos ekspedicija į Alantos 

dvarą, aplankyta Palaimintojo Teofiliaus 

Matulionio ekspozicija. III ketv. 

 Išvyka į MO muziejų.  IV ketv. 

 Surengta vienos dienos ekspedicija po 

aplinkines bažnyčias. IV ketv. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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1.4. Kiti darbai Rinkta medžiaga paskaitoms apie palaimintąjį 

Teofilių Matulionį. Naudota internetinė medžiaga, 

rinkta medžiaga iš knygų bei muziejuje esanti 

medžiaga. 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

2. Eksponatų apskaita   

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas skaičius) 

Išrašyta 6 eksponatų priėmimo aktai. 86 vnt. eksponatų 

įrašyti į pirminės apskaitos knygą. I – IV ketv. 

 

 

Vyr. fondų saugotoja  

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Suinventorinta 86 eksponatai. I – IV ketv. 

 

Vyr. fondų saugotoja 

  

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

Išrašyta 86 kortelės. I- IV ketv. Vyr. fondų saugotoja  

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

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

2.5. Kiti darbai   

3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

  

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

  

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

P. Gudyno dirbtuvėse restauruoti 22 eksponatai. 

Laikotarpis 1846 – 1940 m. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

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 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

3.5. Kiti darbai Išrašytas 1 depozito aktas Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

  

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

PER METUS APTARNAUTA – 14591 LANKYTOJŲ: 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) – 7568 lankytojai. 

Sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) – 7023 

lankytojai. 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 23421  lankytojai. 

 

  

PAGAL FILIALUS IR TIKSLINES GRUPES 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 
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Pavieniai lankytojai – 3421 

Iš jų: 

Vaikai –   482   

Suaugusieji  –  2800 

Užsieniečiai –  139 

 

Ekskursijų skaičius –  58 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 10 

Suaugusiųjų ekskursijų –  39 

Užsieniečių  ekskursijų –   9 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius –  1365 

Iš jų: 

Vaikai –  221 

Suaugusieji –  1017 

Užsieniečiai – 127 

 

Edukacinių temų skaičius –  7 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    89 

Edukacijų dalyvių skaičius –   2153 

 

Renginių muziejuje vyko –   10 

Renginių dalyvių skaičius –  629 

Parodų vyko per metus –  15 

 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 4 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -   5681 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 7568 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 13249 lankytojai   

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 3235 

Iš jų: 

Vaikai – 323   

Suaugusieji  – 2780 

Užsieniečiai –  132 

 

Ekskursijų skaičius –  43 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 12  

Suaugusiųjų ekskursijų –  24 

Užsieniečių  ekskursijų –   7 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius – 1170 

iš jų: 

Vaikai – 315 

Suaugę –  680 

Užsieniečiai – 175 

  

Edukacinių temų skaičius –   9 

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    100 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Salių prižiūrėtojos: 

Rūta Mickevičienė 

Joana Kliucevičienė 
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Edukacijų dalyvių skaičius –   2185 

 

Renginių muziejuje vyko –   5 

Renginių dalyvių skaičius – 433 

Parodų vyko per metus –  7 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus 

fondų) skaičius – 2 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų 

skaičius -   3149 

 

Bendras lankytojų skaičius muziejuje - 7023 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + 

aptarnauti lankytojai muziejuje): 10172 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 6 edukacinės programos: 

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

moksleiviams  // Birštono muziejus // 2019-01-

02 –  2019-12-31. 

 „Birštono mineralinio vandens 

šaltiniai“ visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2019-01-02 –           2019-12-31. 

 „Velykinis margutis“ — įvairaus amžiaus 

moksleiviams ir suaugusiems // Birštono 

muziejus // 2019-04-01 – 2019-04-30. 

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

moksleiviams // Birštono muziejus // 2019-01-

02 – 2019-12-31. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms 

amžiaus grupėms // Birštono muziejus // 2019-

01-02 – 2019-12-31. 

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

Birštono muziejus // 2019-01-02 –  

2019-12-31. 

 

 

 

      Parengta 1  nauja edukacinė programa: 

  „Dailininkas Nikodemas 

Silvanavičius“  visoms amžiaus grupėms // 

Birštono muziejus // 2019-12-01 –  

2019-12-31. 

 

      Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, 

Birštonas) 

 

      Tęsiamos 8 edukacinės programos: 

 Marginkime Velykų margutį drauge, sakralinis 

muziejus // 2019-04-01 – 2019-04-30. 

 Kaip atsiranda vaško žvakė ? (II – IV kl. mok.) 

// sakralinis muziejus // 2019-01-02 –  

2019-12-31. 

 Knyga teikianti dvasiai stiprybę (II – IV kl. 

mok. V – VIII kl. mok. ir IX – XII kl. mok., 

suaugusiems) // sakralinis muziejus // 

 2019-01-02 – 2019-12-31. 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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 Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas (II – IV 

kl.) // sakralinis muziejus // 2019-01-02 – 

2019-12-31. 

 Kvepiantis miesto simbolis – banginukas (I – 

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

// sakralinis         muziejus // 2098-01-02 – 

2019-12-31. 

 Dievo tarno vyskupo Teofiliaus Matulionio 

kankinystės keliu (II – V kl. mok.) // sakralinis 

muziejus // 2019-01-02 – 2019-12-31. 

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

sakralinis muziejus // 2019-01-02 – 2019-12-

31. 

 Medumi kvepiančios Kalėdos (II – IV kl. mok. 

V – VIII kl. mok. ir IX – XII kl. mok., 

suaugusiems) // sakralinis muziejus // 2019-11-

20 – 2019-12-31. 

 

Parengta 1  nauja edukacinė programa: 

  „Tikėjimas ir gyvenimas“  (šeimoms)// 

Birštono sakralinis muziejus // 2019-09-01 –  

2019-12-31. 

 

 

 

 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir 

vietą) 

Surengtas 15 renginių: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 10 

renginių: 

 

1) Birštono meno mokyklos Dizaino studijos 

parodos „Kalėdos – dovanų metas“ uždarymas 

// Birštono muziejus // 2019-01-05 

2) Renginys, skirtas sausio 13 dienai paminėti // 

Birštono muziejus // 2019-01-13 

3) Renginys skirtas Vasario 16 d. // Birštono 

muziejus // 2019-02-16 

4) Renginys su lopšelio 

darželio   ,,Vyturėlis“ auklėtiniais, skirtas kovo 

11 dienai paminėti // Birštono muziejus // 

2019-03-08 

5) Lietuvos Muziejų Kelio 2019 renginys  // 

Birštono muziejus // 2019-05-18 

6) Kaunietės tautodailininkės Laimutės 

Nenortienės tapybos darbų pristatymas // 

Birštono muziejus // 2019-07-17 

7)  Skulptorės Natalijos Luščinaitės-Krinickienės 

parodos Romantika“ pristatymas  // Birštono 

muziejus // 2019-08-06 

8)  Lietuvos muziejų kelio renginys „Lietuvos 

kraštovaizdžiai“ // Birštono muziejus //   

2019-10-31 

9)  Vydmanto Bručo fotografijų parodos „Mes 

esame“ pristatymas // Birštono muziejus // 

2019-11-15  

10) Renginys „Sakraliniu Nikodemo 

Silvanavičiaus keliu“, skirtą dailininko, 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 
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akademiko, mozaikininko  Nikodemo 

Silvanavičiaus  185-osioms gimimo metinėms 

ir 100-osioms mirties metinėms paminėti // 

Birštono muziejus // 2019-12-18 

 

 

Birštono sakralinis muziejus (Birutės g. 10, Birštonas) 

5 renginiai: 

 

1) Muziejų nakties renginys. Fotografijų 

albumo „Palaimintasis vyskupas kankinys 

Teofilius Matulionis“ pristatymas // 

Birštono sakralinis muziejus // 2019-05-18 

2) Literatūrinė programa „Vaižgantas kaip 

Viešpaties diena“. // Birštono sakralinis 

muziejus. 2019-06-08 

3) Fotografijų parodos, skirtos Birštono šv. 

Antano Paduviečio bažnyčios 110-osioms 

statybos metinėms paminėti, pristatymas // 

Birštono sakralinis muziejus // 

 2019-06-12. 

4) Lietuvos Muziejų Kelio 2019 renginys 

Parodos „Birštonais pasruvę Nemuno 

krantai“ skirta kanauninko Juozo Tumo 

Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms 

paminėti, atidarymas. // Birštono sakralinis 

muziejus // 2019-09-12  

5) Parodos „Misijų stotelės“, skirtos Jėzuitų 

Lietuvoje metams paminėti pristatymas // 

Birštono sakralinis muziejus //   

2019-12-08 

 

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) 

Aptarnauti keturi specialistai: 

1.Kauno IX forto muziejaus muziejininkė Stasė Jusaitė 

dėl pal. T. Matulionio nuotraukos skenuotas vaizdas su 

tikslu naudoti muziejaus Okupacijų ekspozicijai. 

2.Žurnalistas V. Žukas dėl pal. T. Matulionio 

fotografijų leidžiamam fotografijų albumui. 

3.Dailininkė D. Sabaliauskienė dėl pal. T. Matulionio 

liturginiais drabužiais ir jo pastoralo fotografijų. 

4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 

centro darbuotojai. Neatlygintinai paskolintas 

skaitmeninis vaizdas, inventorinis numeris: Bi BIII 

132. 

Vyr. fondų saugotoja 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

6. Kita veikla Suteikta audiogido paslauga. 80 lankytojų  

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 

  

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

Parengti parodų ir ekspozicijų teminiai planai ir 

koncepcijos: 

 

1) Parodos, skirtos vasario 16-ajai planas. // 

Birštono muziejus. 

2) Parodos, skirtos kovo 11-ajai planas. // 

Birštono muziejus. 
 

 

Vyr. fondų saugotoja 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Atnaujinti 4 ekspoziciniai stendai (Vytauto g. 9): 

1. Birštono kurorto kūrimosi pradžia. 

2. J. Venskūno ekspozicija. 

3. Birštonas tarpukariu. 

4. Mineralinio vandens šaltiniai. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
Viso surengta 22  parodos: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 15  parodų: 

 

1) Birštono meno mokyklos paroda „Kalėdos -  

dovanų metas“ // Birštono muziejus //   

2019-01-01 – 2019-01-10 

2) Paroda, skirta sausio 13-ajai paminėti // 

Birštono muziejus //  2019-01-12 –  

2019-02-01 

3) Rolando Vičio karikatūrų paroda“  // Birštono 

muziejus // 2019-01-18 – 2019-02-13 

4) Paroda apie prezidentą Antaną Smetoną 

„Gyvename viltimi“  // Birštono muziejus // 

2019-02-14 – 2019-03-09 

5) Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų 

piešinių paroda „Aš augau Lietuvoj, šalelėj 

mylimoj“             // Birštono muziejus //   

2019-03-10 – 2019-04-14 

6) Vytauto Lazausko tapybos darbų paroda 

„Lietuva-Italija“  // Birštono muziejus //  

2019-04-17 – 2019-05-15 

7) Paroda iš Kauno Lietuvos literatūros ir meno 

archyvų fondų „Baleto istorija“ // Birštono 

muziejus // 2019-04-17 – 2019-04-21 

8) Birštoniečio Alfoso Gabrilevičiaus tapybos 

darbų paroda // Birštono muziejus //  

2019-05-15 – 2019-06-05 

9) Fotografijų paroda iš Almanto Miliausko 

kolekcijos „Birštono kurorto istorija“  // 

Birštono muziejus // 2019-06-06 – 2019-07-06 

10)  Laimutės Nenortienės tapybos darbų paroda  

„Laiko tėkmė“ // Birštono muziejus // 

 2019-07-06 – 2019-08-05 

11)  Skulptorės Natalijos Luščinaitės-Krinickienės 

skulptūrų paroda „Romantika“ // Birštono 

muziejus // 2019-08-06 – 2019-09-20 

12) Fotografijų paroda  „Mes stovėjom ir upės sau 

plaukė“ // Birštono muziejus // 2019-09-23 – 

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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2019-10-31 

13) Vydmanto Bručo fotografijų paroda „Mes 

esame“ // Birštono muziejus // 2019-11-08 –  

2019-12-12 

14)  Lietuvių kalbos instituto paroda „Paliesk 

Lietuvių kalbą rankomis“ // Birštono muziejus 

// 2019-11-21 – 2019-12-12 

15) Birštono meno mokyklos paroda „Kalėdos 

dovanų metas“ // Birštono muziejus //  2019-

12-17 – 2019-12-31 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

7   parodos. 

 

1) Dailininko Vlado Liatuko grafikos darbų 

paroda „Kryžiaus kelio stotys“, „Kristaus 

kančia“// Sakralinis muziejus // 2019-01-02 – 

2019-04-12 

2) Kauno tautodailininkių margučių paroda. 

Autorės: Inga Samoškaitė, Rita Juodvalkytė, 

Genė Bučiūnienė // Sakralinis muziejus //  

2019-03-01 – 2019-04-16 

3) Ikonografo Boriso Jokubauskio ikonų 

paroda.  // Sakralinis muziejus //  2019-05-18– 

2019-06-05 

4) Tautodailininko drožėjo Kazimiero 

Martinaičio skulptūrų paroda // Sakralinis 

muziejus //  2019-05-28 – 2019-09-10 

5) Meninių fotografijų paroda, skirta Birštono 

bažnyčios 110 metų paminėjimui. Autoriai – 

Birštono kultūros centro foto studijos 

„Varpas“ fotografai// Sakralinis muziejus //  

2019-06-06 – 2019-11-10 

6) Muziejų kelio paroda. Kilnojama paroda 

„Birštonais pasruvę Nemuno krantai“ – 

skirta Juozo Tumo Vaižganto 150 metų 

gimimo metinėms paminėti// Sakralinis 

muziejus //  2019-09-12 – 2019- 11-10 

7) Paroda „Misijų stotelės“. Lietuvių Jėzuitų 

misionierių šimtmečio kelias Antano 

Saulaičio SJ kolekcija// Sakralinis muziejus //  

2019-11-12 – 2019-12-31 

  

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Surengta 8  kilnojamos parodos: 

 Kilnojama Paroda „Senasis Birštonas“ 2019-

01-02 – 2019-12-31 Birštono sanatorijoje 

„Versmė“. 

 Kilnojama Paroda „Nežinoma užnemunė“: 

 2019-01-02 – 2019-01-10 Nemajūnų dienos 

centre. 

 Gabrilevičiaus darbų paroda 2019-07-01 – 

2019-12-31 Vėžionių bendruomenės namuose. 

 Kilnojama paroda „Žmonės, gatvės, 

namai“  2019-06-01 – 2019-07-15 Jiezno 

kultūros centre. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

Vyr. fondų saugotoja  

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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 Kilnojama paroda „Žmonės, gatvės, 

namai“  2019-10-01 – 2019-12-31 Birštono 

gimnazijoje. 

 Meninių fotografijų paroda, skirta Birštono 

bažnyčios 110 metų paminėjimui. 2019-11-08 

– 2019-12-31 Birštono bažnyčioje. 

 Kilnojama paroda „Birštonais pasruvę 

Nemuno krantai“ 2019-11-08 – 2019-12-31 

Birštono bažnyčioje. 

 

 

 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

  

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 Organizuota Piligriminė kelionė į Kryžių kalną- 

Šiluvą. 2019-10-25 

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 – 19  (200 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 3  (210 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 15 (180 vnt.) (lietuvių k.) 

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

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

(autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

Paruošta 20 straipsnių periodinei spaudai:  

 

1. V. Šalomskienė. Lietuvos patrioto 

gyvenimo pavyzdys. Gyvenimas. 2019-

01-05 Nr. 1. 

2. A. Sabaliauskaitė. Atnaujinta ekspozicija 

Birštono muziejuje. Gyvenimas. 2019-01-

12 Nr. 3. 

3. A. Sabaliauskaitė. Karikatūrų paroda 

Birštono muziejuje. Gyvenimas. 2019-01-

26 Nr. 7. 

4. A. Sabaliauskaitė. Nenoriu savo rankomis 

subolševikinti Lietuvą. Gyvenimas. 2019-

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė, 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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02-14 Nr. 12. 

5. D. Valatkienė. Palaiminti yra tie, kurie gali 

neprisiminti davę ir neužmiršti gavę. 

Gyvenimas. 2019-02-23 Nr. 14. 

6. R. Zajančkauskienė. Vienas iš 

tūkstančio… (Apie piligriminius kelius) 

Gyvenimas. 2019-02-01. Nr. 9. 

7. V. Šalomskienė. Muziejų kelias tęsiasi. 

Gyvenimas. 2019-03-16 Nr. 20. 

8. A.Sabaliauskaitė. Muziejaus fondus 

papildė archeologiniai radiniai. 

Gyvenimas. 2019-04-20 Nr. 30. 

9. V. Šalomskienė. Į Birštono muziejų 

atkeliavo Italija. Gyvenimas. 2019-04-20 

Nr. 30. 

10. R. Zajančkauskienė. Sakrali vieta – 

Teofiliaus Matulionio mamos kapas 

Alantoje (Molėtų r.). Gyvenimas. 2019-

05-03. Nr. 35. 

11. Birštono muziejaus informacija. Dalyvavo 

tarptautiniuose mokymuose. Gyvenimas. 

2019-05-04 Nr. 33. 

12. R. Zajančkauskienė. Birštone atgyja visi 

penki pojūčiai. Gyvenimas.  2019-05-11. 

Nr. 35 

13. R. Zajančkauskienė. Birštone atgyja visi 

penki pojūčiai. Naujasis Gėlupis.  2019-

05-11. Nr. 36. 

14. V. Šalomskienė. Svarbiausia – grožis ir 

prasmė. Gyvenimas. 2019-05-18 Nr. 37. 

15. D. Valatkienė. Birštono Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčiai – 110 metų. 

Gyvenimas. 2019-06-08. Nr. 43.  

16. D. Valatkienė. Muziejų naktis. Gyvenimas. 

2019-06-07. Internete: 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/muz

ieju-naktis/ 

17. A. Sabaliauskaitė. Birštono veidas, kai 

termometras rodo 35 laipsnius šilumos... 

Gyvenimas. 2019-06-08. Nr. 43. 

18. A. Sabaliauskaitė. Birštono veidas, kai 

termometras rodo 35 laipsnius šilumos... 

Naujasis gėlupis. 2019-06-08. Nr. 44. 

19. A. Sabaliauskaitė. Gydomojo vandens 

šaltinis „Lidija“. Gyvenimas. 2019-06-22. 

Nr. 47. 

20. D. Valatkienė. Birštono Šv. Antano 

Paduviečio bažnyčios praeitis ir dabartis. 

Naujasis Gėlupis. 2019-06-15. Nr. 46. 

 

 

Kitų autorių  14 straipsnių: 

http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/muzieju-naktis/
http://www.gyvenimas.eu/2019/06/07/muzieju-naktis/
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1. O. Valkauskienė. Parodoje – Dizaino 

asociacijos auksarankių darbai. 

Gyvenimas. 2019-01-19 Nr. 5. 

2. S. Asipavičienė. Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos renginiai. Naujasis 

Gėlupis. 2019-02-23. Nr. 15. 

3. S. Asipavičienė. Kurorto šventei praūžus. 

2019 06 15. Nr. 46 (plačiai atspindėtos 

muziejaus parodos ir renginiai). 

4. D. Ustilaitė. Laimutė Baranauskaitė – 

Nenortienė pristatė savo aliejinės tapybos 

parodą „Laiko tėkmė“. Gyvenimas. 2019-

07-29 Nr. 56. 

5. D. Lazauskienė. Iš jos rankų tekėjo meilė 

ir talentas.... Gyvenimas. 2019-08-17 Nr. 

62. 

6. S. Asipavičienė. Pristatyta kilnojama 

paroda, skirta J. Tumui Vaižgantui. 

Naujasis Gėlupis. 2019-09-21. Nr. 73.  

7. O. Valkauskienė. Ir gražumėlis gi tų 

Nemuno krantų. Apie Muziejų metų 

parodą, skirtą programai „Tėvynės 

ieškojimas“ ir Vaižgantui. Gyvenimas. 

2019-09-24. 

8. D. Lazauskienė. Mes stovėjom, ir upės sau 

plaukė. Gyvenimas. 2019-10-02 Nr. 75. 

9. S. Asipavičienė. Birštono muziejuje - 

paroda „Mes stovėjom, ir upės sau 

plaukė“. Naujasis gėlupis. 2019-10-12 Nr. 

79. 

10. Valaitytė. Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo 

Rožinio draugijos padėkos šventė 

Kaišiadorių katedroje. 2019-10-29 

Internete: 

https://www.teofilius.lt/aktualijos/kaisiado

riu-vyskupijos-gyvojo-rozinio-draugijos-

padekos-svente-kaisiadoriu-katedroje/ 

11. Šeškevičienė. Salantų skautų jubiliejuje – 

tarnystės pavyzdžiai. 2019 -11-15 Apie R. 

Zajančkauskienės pranešimą 

konferencijoje „Salanto“ draugovės 20-

mečio raida ir perspektyvos skautų šūkio 

„Dievui, tėvynei, artimui“ kontekste“. 

http://www.pajurionaujienos.com 

12. D. Lazauskienė. Lietuvių misionieriai: jie 

keičia pasaulį geresne kryptimi… 

Gyvenimas. 2019-12-20. 

13. S. Asipavičienė. Susitikimas su kun. A. 

Saulaičiu SJ. Naujasis Gėlupis. 2019-12-

14. Nr. 96. 

14. R. Jančiauskaitė. Sakraliniu N. 

https://www.teofilius.lt/aktualijos/kaisiadoriu-vyskupijos-gyvojo-rozinio-draugijos-padekos-svente-kaisiadoriu-katedroje/
https://www.teofilius.lt/aktualijos/kaisiadoriu-vyskupijos-gyvojo-rozinio-draugijos-padekos-svente-kaisiadoriu-katedroje/
https://www.teofilius.lt/aktualijos/kaisiadoriu-vyskupijos-gyvojo-rozinio-draugijos-padekos-svente-kaisiadoriu-katedroje/
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Silvanavičiaus keliu. Gyvenimas. 2019-

12-28 Nr. 98. 

4. Moksliniai tyrimai (temos)   

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

  

6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

  

7. Dalyvavimas mokslinėse ir 

kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, dalyviai) 

 Dalyvauta diskusijoje „Piligriminiai keliai: 

kodėl jais keliaujame?“ Litexpo paroda. 

Vilnius. 2019 01 24.  

 Dalyvauta konferencijoje  ,,Salanto“ draugovės 

20-mečio raida ir perspektyvos ,,Dievui, 

Tėvynei, Artimui" kontekste". 2019 11 08. 

 Dalyvauta „Litexpo“ parodos Birštono stende 

diskusijoje „Piligriminiai keliais: kodėl jais 

keliaujame?“ 2019-01 26. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

 

 

 

 

 

Skaitytas pranešimas „Palaimintojo T. Matulionio 

tarnystė kankinystės vietose“ respublikinėje teorinėje-

praktinėje  konferencijoje ,,Salanto“ draugovės 20-

mečio raida ir perspektyvos ,,Dievui, Tėvynei, 

Artimui" kontekste". 2019 11 08. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

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.) 

Suskaitmeninti eksponatai, kurie savo turiniu 

reikšmingi Birštono kurorto istorijai. 

I – IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja  

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  

Suskaitmeninta 26 eksponatai. I – IV ketv. Vyr. fondų saugotoja  

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

  

4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 
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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) 

1. Dalyvauta radijo laidoje. Marijos radijas. 

2019-02-12 Laida: Aktualijos. Apie 

Kaišiadoryse Popiežiaus brevės 

pristatymą, kuriame dalyvavo Birštono 

sakralinis muziejus.  

2. Dalyvauta radijo laidoje. Marijos radijas 

2019-08-29.  Laida: Kultūra ir religija. 

Pristatomas muziejus ir jo eksponatai. 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos 

specialios reklamos kampanijos 

ir jas trumpai apibūdinti) 

  

3. Kita veikla  Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

VIII. METODINĖ VEIKLA   

1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, kokiais 

klausimais buvo teikta) 

1. Suteikta metodinė pagalba Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto 4 kurso studentei Vytautei 

Žuravliovaitei. 

2. Suteikta metodinė pagalba Australijos pil. Gailai 

Žemaitytei Adamavičienei. 

 

Muziejininkė-

edukatorė Irma 

Kereišienė 

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė grupė, 

sklaidos būdas) 

1. Senosios Birštono kurorto fotonuotraukų 

kopijos iš muziejaus fondų. Birštono 

savivaldybei, III ketvirtis. 

 

Vyr. fondų saugotoja  

 

 

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) 

Dalyvauta Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto 

rengtame  seminare „Muziejų ekspozicijų 

kūrimas: kaip veikia didieji pasakojimai ir ko nori 

visuomenė“ 2019 m. gruodžio mėn. 5 d.  

Dalyvauta tarptautiniuose mokymuose „Svarbios 

skaitmeninės gairės muziejų darbuotojams“ 2019 

m. balandžio 26 d. 

 

 
 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja  

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

  

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 
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VEIKLA 

1. Archyvo ir bibliotekos darbas   

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

 Suremontuotas vestibiulis ir laiptinė  (Vytauto 

g. 9). 

 Suremontuotos ir atnaujintos Sakralinio 

muziejaus palėpės. (Birutės g. 10) 

 Suremontuota ir įrengta fondų saugojimo 

patalpa, nupirkti baldai. (Birutės g. 10) 

 Birštono savivaldybė įgyvendino projektą, 

kurio metu pakeistas  muziejaus (Vytauto g. 9) 

stogas, suremontuoti ir atnaujinti pastato 

turėklai, apšiltintas pamatas. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės 

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Darbininkas Kazys 

Lazauskas 

3. Kitų padalinių darbas    

 
 

 

 

 

____Direktorė_______             ____________________ ___Vilijeta Šalomskienė_____ 
 (Vadovo pareigos)           (parašas)                         (vardas, pavardė) 

 

________2019-01-17____ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 

 


