
                 

 

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINIO PLANO FORMA 

 

BIRŠTONO MUZIEJUS 

2023   M.  VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos sritis Planuojama Įgyvendinimo 

terminai 

Atsakingi asmenys 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA 1 POSĖDIS 

Darbotvarkė: 

1)  Muziejaus renginių organizavimas 

 

 

2023  sausio  mėn.  

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių 

skaičius ir svarstytini klausimai) 
   

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas 
   

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis 

rengimas 
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Birštono miesto 

nevyriausybinėmis organizacijomis. 
IV ketvirtis 

 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 
4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir 

fondo pavadinimas) 
Lietuvos kultūros tarybai pateikti projektą „Prie arbatėlės Birštone“  

I-II ketvirtis 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė  
5. Kiti darbai    

II. MUZIEJAUS RINKINIAI    
1. Eksponatų įsigijimas Įsigyti – gauti dovanų – 10 eksponatų į Sakralinio muziejaus rinkinį. I – IV ketv. Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių 

skaičius ir svarstytini klausimai) 
3, eksponatų vertinimas simboline ir tikrąja vertėmis.    

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius ketinama įsigyti) 
Pirkimo ir dovanojimo būdu planuojama įsigyti bent 10  naujų 

eksponatų. Pirmiausiai ketinamas plėsti BIII rinkinys.  

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) Surengti ekspediciją į Siponių k. pas Oną Sadauskienę, surinkti 

medžiagą apie valgymo ypatumus Birštono krašte 

I- ketvirtis Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    
2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti 

priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas) 

Į pirminės apskaitos knygą planuojama įrašyti nuo  30 eksponatų 

Birštono muziejuje ir 10 eksponatų sakraliniame muziejuje.  

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 
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Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti 

pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų) 
Pagrindiniame fonde  planuojama suinventorinti nuo  30 eksponatų. 

Sakraliniame muziejuje numatoma suinventorinti 100 eksponatų.  

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 
Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius)    

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma 

eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) 
   

2.5. Kiti darbai Iki metų pabaigos pagrindinis darbas fonde, įvertinti eksponatus 

simboline ir tikrąja vertėmis.  

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma 

tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių) 
Tęsiami BS rinkinio tikrinimo darbai.   

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti 

eksponatų grupes ir kiekį) 
   

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas 

posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) 
   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas 

(nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

Palaikoma švara ir tvarka fonde. Iš fondo likviduojamas netinkamas 

naudojimui stelažas.  

 

I-IV ketvirtis 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

3.5. Kiti darbai    
III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS    
1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines 

grupes) 
Aptarnauti per metus  10 000 muziejaus lankytojų:  

Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 5000; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  (Birutės 

g. 10) - 5000.  

 

Pravesti  60 ekskursijų: 

Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 10; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  (Birutės 

g. 10) - 50.  

 

Surengti  140 edukacinių užsiėmimų:  

I – IV ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  
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Birštono muziejuje  (Vytauto g. 9)  - 60; 

Struktūriniame padalinyje Birštono sakraliniame muziejuje  (Birutės 

g. 10) - 80.  

 

 

Salių prižiūrėtojos 

 

Muziejininkė 

 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų 

temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur 

vyks) 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Tęsti 8 edukacijas: 

 „Birštono mineralinio vandens šaltiniai“ visoms amžiaus 

grupėms // Birštono muziejus // 2023-01-02 –  2023-12-31. 

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

// Birštono muziejus // 2023-01-02 – 2023-12-31. 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms amžiaus grupėms 

// Birštono muziejus // 2023-01-02 – 2023-12-31. 

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

// Birštono muziejus // 2023-01-02 –  2023-12-31. 

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

muziejus     //         2023-01-02 – 2023-12-31. 

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

muziejus     //         2023-12-01 – 2023-12-31 

 „Velykinis margutis“  visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2023-04-01 –  2023-04-22. 

 „Kalbantis Banginukas“ visoms amžiaus grupėms // 

Birštono muziejus // 2023-01-01 –  2023-12-31. 

 

Sukurti 1 naują edukaciją: 

 „Ką valgė Birštoniečiai“  visoms amžiaus grupėms // 

Birštono muziejus // 2023-01-01 –  2023-12-31. 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

      Tęsti 8 edukacinės programas: 

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

suaugusiems) // sakralinis muziejus //       2022-01-02 – 

2022-12-31. 

 Palaimintojo Teofiliaus rožinis iš duonos (IV – XI kl. mok.) 

// sakralinis muziejus //  

I – IV ketvirtis Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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2022-01-02 – 2022-12-31 

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

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

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

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

 Dievo tarno vyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir 

dvasingumo keliu (II – V kl. mok.), // sakralinis muziejus // 

2023-01-02– 2023-12-31 

 Ką mena velykinio margučio raštas? (IV – XI kl. mok.) // 

2023-04-01 –2023-04-15. 

 Muziejininko profesijos kasdienybė  (VI – XI kl. mok.) // 

sakralinis muziejus // 2023-01-02 – 2023-12-31 

 Tikėjimo pagrindai (suaugusiems) // sakralinis muziejus // 

2023-01-02 –    2023-12-31 

 

 
3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Surengti 10 renginių. 

1) Sausio 13-osios minėjimas 

2) Parodos, skirtos Kovo 11-ajai pristatymas. 

3) Renginys, skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams paminėti. 

4) Europos muziejų naktis 2023. 

5) Velykinė edukacijų  savaitė. 

6) Renginiai skirti miesto šventei. 

7) Renginys paskutinių masinių trėmimų paminėjimui, 

pažymint tremtinių ir politinių kalinių metus 

8) Gydytojas Ignas Šablauskas ir Birštonas (renginys 90-

osioms mirties metinėms paminėti) 

9) Kalbininko Jono Kazlausko atminimui skirtas renginys. 

10) Renginys, skirtas 1863 m. sukilimui atminti (160-osioms 

sukilimo metinėms paminėti). 

 

  

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Surengti 2 renginius: 

1) Palaimintojo T. Matulionio gimimo 150 metų šventė 

Atmintines lentos atidengimas. Birštono sakralinis muziejus.  

2)  Dailės ir ekslibrisų parodos „Pal. T. Matulioniui -150“. 

I – IV ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio mėn. 

Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  

 

Salių prižiūrėtojos 

 

Muziejininkė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip 

numatoma atnaujinti) 
Svetainėje informacija bus nuolat atnaujinama: sukeliami vykstančių 

parodų ir renginių skelbimai. 

 

I-IV ketvirtis 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek 

lankytojų planuojama aptarnauti)  
Fondui apribojimų nėra, todėl aptarnaujami visi norintys.  I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 
6. Kita veikla    

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 
Parengti parodų teminiu planus ir koncepcijas. 

Parengti projekto teminį planą ir koncepciją. 

Sukurti kilnojamos parodos planą ir koncepciją „Pamaldumo 

tradicija paskelbus palaimintuoju kankinį Teofilių Matulionį“. 

I-IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė  

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 
2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 
Atnaujinti sakralinio muziejaus ekspoziciją, įdiegiant inovatyvias 

paslaugas nuolatinėje pal. T. Matulioniui (1873-1962) skirtoje 

ekspozicijoje. 

I – II ketv. Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Surengti 7 parodas: 

 

 Paroda iš Birštono muziejaus fondų. 

 Živilės Avižienytės tapybos darbų paroda. 

 Birštono lopšelio-darželio Vyturėlis vaikų piešinių paroda. 

I-IV ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
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 Alytaus muziejaus paroda, skirtas Dainavos (Dzūkijos) 

metams paminėti. 

 Paroda iš Druskininkų muziejaus fondų. 

 Paroda iš Panevėžio muziejaus fondų. 

 Kalėdinė rankdarbių paroda. 
 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Surengti 5 parodas: 

 Agnės Juškauskienės tapybos paroda „Atspirties taškas“ 

Vasario- kovo mėn. Birštono sakraliniame muziejuje 

 Jolantos Galdikaitės grafikos paroda. Birštono sakraliniame 

muziejuje. Kovo- balandžio mėn. 

 Aušros Andziulytės tapybos paroda „Pažaislio šviesa“. 

Balandžio mėn.  

 Ekslibrisų ir dailės paroda, skirta palaimintojo T. Matulionio 

gimimo 150 metinėms paminėti. Birželio mėn.  

 Algimanto Kazlausko keramikos paroda Birštono 

sakraliniame muziejuje. Liepos mėn.  

 
4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)  
• Kilnojama Paroda „Senasis Birštonas“ 

• Kilnojama paroda „Gatvės, žmonės, namai“   

 

I-IV ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 
   

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama 

skolinti)  

Bendradarbiauti su Pietų Lietuvos muziejais, kartu dalyvauti 

Pietų Lietuvos muziejininkų susitikimuose. 

Bendradarbiauti su Druskininkų muziejumi. 

Bendradarbiauti su Lietuvos dailės muziejumi planuojama 

skolintis apie 50 eksponatų. 

Bendradarbiauti su Kaišiadorių muziejumi, papildant nuolatinę 

T. Matulionio ekspoziciją naujais liturginės tekstilės 

eksponatais.   

 

I-II ketvirtis Direktorė 

Vilijeta Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 

7. Kiti darbai    
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V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA    
1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir leidyba 
   

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų 

ir kt.) rengimas ir leidyba 
Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Iš muziejaus resursų išleisti: 

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

Kvietimų – 1  (50 vnt.) (lietuvių k.) 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleisti: 

Plakatų – 15 (150 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 2  (200 vnt.) (lietuvių k.) 

 

I-IV ketvirtis  

Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė 

 

 
3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje 

rengimas 
Straipsniai vietinėje periodinėje spaudoje šiomis temomis: 

1. Nemajūnų kapinės; 

2. Stanislovas Moravskis (170 m. nuo mirties) 

3. Kurorto direktorius Balys Matulionis (1933 m. paskirtas 

valdyti Birštono kurortą) 

4. Sakraline tama. 

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
4. Moksliniai tyrimai (temos) Pamaldumo palaimintajam T. Matulioniui kryptys ir raiška. I – IV ketv. Struktūrinio padalinio 

vadovė dr. Roma 

Zajančkauskienė 
5. Mokslinių straipsnių rengimas    

6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje 

(tema, vieta) 
   

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose 

ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) 
   

8. Pranešimai mokslinėse konferencijose    

9. Kiti darbai    

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti 

numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų 

apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) 

Planuojama baigti BS rinkinio duomenų bazės kūrimą, bei 

suskaitmeninti jame esančius dokumentus (apie 500 objektų).  

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai)    
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3. Eksponatų skaitmeninimas    
3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka 

(nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) 

Tęsiant BS rinkinio peržiūrėjimo ir tvarkymo darbus 

prioritetas suteikiamas šiame rinkinyje esantiems 

eksponatams.  

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 

3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius  LIMIS sistemoje pateikti 50 naujų eksponatų.  I – IV ketvirtis 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. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo 

rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų 

parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų kiekį) 

Parengti 5 panešimus žiniasklaidai apie Muziejuje vyksiančius 

renginius ir parodas. 

 

Numatoma parengti 5 informacinius pranešimus apie muziejų,  

rinkinius.  

Pagal galimybę dalyvavimas LRT televizijos ir radijo laidose- 3 

laidos. 

I-IV ketvirtis Muziejininkė-

edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems 

planuojamos specialios reklamos kampanijos)  
   

3. Kita veikla    
VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais 

muziejaus veiklos kausimais 
Teikti metodinę pagalbą Birštono miesto savivaldybei, 

savivaldybės gyventojams, TIC darbuotojams, Birštono 

gimnazijos moksleiviams, studentams, Birštono sanatorijų 

gidams, TV ir spaudos atstovam, kitų muziejų muziejininkams 

ir kt. 

I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja  

Auksė Kaminskaitė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdai) 

 

Rengti ir pateikti metodinę medžiagą Sakralinio meno ar 

palaimintojo T. Matulionio gyvenimo tematika suinteresuotiems 

asmenims ir tikslinėms grupėms: moksleiviams, studentams, 

mokslininkams, muziejininkams, masinės informacijos priemonėms, 

savivaldybės įstaigoms ir bendruomenei. Sklaidos būdai- raštu, 

žodžiu, elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis. 

I – IV ketvirtis Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais    

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
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1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų 

skaičius) 
   

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos 

aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, 

kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

(temos, vieta, numatomi dalyviai) 

Dalyvauti seminaruose, keliant kvalifikaciją Lietuvos muziejuose 

ar kitose įstaigose. 2 seminarai 
I – IV ketvirtis Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 
   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Muziejaus biblioteką papildyti 5 naujais leidiniais.  I – IV ketvirtis Vyr. fondų saugotoja 

Auksė Kaminskaitė 
2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti 

ūkiniai darbai) 
Planuojamas Sakralinio muziejaus išorės durų rekontravimas.  

Pakeista dalį šviestuvų į elektrą taupančius LED šviestuvus. 

II a. ekspozicijų salėse sudėti grindis. 

I – IV ketv. 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) 

 

________2023-01-20_________ 

 (Užpildymo data) 

 

___________________________________________ 


