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1.TRUMPA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

Prienų krašto muziejus, įsikūręs pedagogo, visuomenės veikėjo Cezaro Pšemeneckio namuose, yra 

vienintelė šį statusą turintį įstaiga Prienų mieste. Muziejaus misija – būti visuomenei tarnaujančia ir jos 

istorijos raidą atspindinčia kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, eksponuoti bei 

populiarinti materialines, dvasines kultūros, istorijos vertybes bei gamtos objektus, reprezentuoti Prienų 

krašto kultūrą. Muziejus bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, rengia mokinių bei suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo programas, organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius, veda 

sukauptų muziejinių vertybių apskaitą bei užtikrina prieinamumą visuomenei, dalyvauja bendrose 

Lietuvos, regioninėse bei tarptautinėse muziejinėse programose, teikia rajono švietimo įstaigoms, 

privatiems muziejams metodinę paramą kraštotyros bei muziejininkystės klausimais, rengia įvairių 

programų projektus, komplektuoja rinkinius, organizuoja ekspedicijas, kaupia informaciją apie 

archyvuose ir kitose institucijose saugomą medžiagą Prienų krašto istorijos temomis. 

Per metus muziejuje eksponuojama per 30 įvairaus pobūdžio parodų ir organizuojama daugiau 

kaip 40 įvairaus pobūdžio renginių – literatūrinės popietės, valstybinių švenčių minėjimai, projektų 

pristatymai, kraštiečių jubiliejų minėjimo vakarai, plenerai, koncertai, vakaronės. 

Prienų krašto muziejus savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės 2011–

2019 metų strateginės plėtros plano 2 prioriteto – išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės 

plėtra 2.5. tikslu – sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, plėtoti 

kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams ir turistams. 

Šiam tikslui įgyvendinti plane yra numatyti 3 uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti. 2018 m. 

Prienų krašto muziejus numatytiems uždaviniams pasiekti naudojo Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 

metų strateginės plėtros plane numatytas priemones ir pasiekė šių rezultatų: 
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Eil.Nr. Priemonė Rodiklis Rezultatas 

2.5.1 uždavinys. Plėtoti esamą kultūros sektoriaus situaciją ir sudaryti sąlygas naujoms kultūrinių 

veiklų iniciatyvoms reikštis 

2.5.1.1 Edukacinės-kultūrinės 

veiklos integravimo plėtra į 

bendrojo ugdymo programas 

Bendrojo ugdymo 

programų, į kurias buvo 

integruotos edukacinės 

kultūrinės veiklos, 

skaičius 

 Mokinių, dalyvavusių 

edukacinėje kultūrinėje 

veikloje, skaičius 

Edukacinėje kultūrinėje veikloje 

dalyvavo 3185 moksleiviai.  

2.5.1.4 Modernizuotų kultūros 

įstaigų skaičius 

Modernizuotų kultūros 

įstaigų skaičius 

 Įgyvendintas investicinis 

projektas „Prienų krašto 

muziejaus modernizavimas“, 

projekto tikslas: prisidėti prie 

modernios, šiuolaikinės 

visuomenės poreikius 

atitinkančios Prienų miesto 

kultūros infrastruktūros kūrimo, 

siekiant aukštesnės kultūros 

paslaugų kokybės ir skatinant 

papildomus lankytojų srautus 

Prienų krašto muziejuje. Projekto 

biudžetas 85 620 Eur. Projektas 

dalinai finansuotas ES paramos 

lėšomis pagal priemonę Nr. 

07.1.1-CPVA-R-305 

„Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“ 

2.5.1.5 Kultūros įstaigų interneto 

svetainių plėtra 

Interneto svetainių, 

reprezentuojančių 

kultūros įstaigas, skaičius 

Palaikoma interneto svetainė 

www.prienumuziejus.lt 

Svetainė atitinka LR 

Vyriausybės 2003 m. balandžio 

18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl 

bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms aprašo 

patvirtinimo“ patvirtintas 

nuostatas. 

2.5.1.6 Kultūros įstaigų vidaus 

inventoriaus atnaujinimas 

Kultūros įstaigų, 

atnaujinusių vidaus 

inventorių, skaičius. 

Atnaujinto vidaus 

inventoriaus vienetų 

skaičius 

Įsigyta 2 nešiojami kompiuteriai, 

100 sulankstomų kėdžių. 

2.5.1.7 Modernių informacinių 

technologijų integravimas į 

kultūrinių paslaugų turinį 

(pvz., interaktyvūs stendai 

muziejuose) 

Kultūros įstaigų, įdiegusių 

modernias informacines 

technologijas, skaičius 

Skirtingų modernių 

informacinių technologijų 

skaičius 

Palaikoma Prienų krašto 

muziejaus interneto svetainė 

http://www.prienumuziejus.lt/
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2.5.2 uždavinys. Kelti kultūros paslaugų kokybę, atitinkančią gyventojų poreikius 

2.5.2.1 Kultūros renginių 

organizavimo gebėjimų 

stiprinimas 

Mokymuose dalyvavusių 

kultūros darbuotojų 

skaičius 

Mokymuose dalyvavo 8 

muziejaus darbuotojai 

2.5.2.2 Interaktyvių kūrybinių 

sprendimų diegimas 

Interaktyvių kūrybinių 

sprendimų skaičius 

kultūros įstaigose 

Interaktyvių kūrybinių 

sprendimų skaičius 

viešuose renginiuose 

 Įrengtos šešios inovatyvios 

ekspozicijos: Kunigo Zdebskio, 

Miesto istorijos, „Literatūriniai 

Prienai“, Krašto šviesuolių, 

„Sklandytuvų istorija“, „Išėjo 

broliai“ ir atviras muziejininko 

kabinetas. Muziejaus bendrosios 

patalpos (holas, rūbinė, 

koridorius, laiptai) dekoruotos 

įvairiais ekspoziciniais 

elementais. 

2.5.2.12 ES finansinės paramos 

panaudojimas 2014–2020 m. 

laikotarpiu kultūros projektų 

įgyvendinimui 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų skaičius 

 

2018 m. kultūros tarybai teikti 4 

projektai, gavo finansavimą ir 

įgyvendintas – 1. 

2.5.3 uždavinys. Populiarinti ir skatinti Prienų rajono kultūrinį gyvenimą 

2.5.3.1. Kultūros įstaigų profilių 

kūrimosi socialiniuose 

tinkluose skatinimas 

Kultūros įstaigų profilių 

socialiniuose tinkluose 

skaičius 

Palaikomas Prienų krašto 

muziejaus Facebook profilis.  

2.5.3.3. Įvykusių kultūros renginių 

ataskaitų viešinimas / 

platinimas internetinėje 

erdvėje (pvz., videofilmukai) 

Internetinėje erdvėje 

publikuotų ataskaitų 

skaičius  

Ataskaitų peržiūrų 

skaičius 

Interneto svetainėje skelbta 

informacija apie 41 muziejaus 

renginį, 

Per metus Prienų krašto 

muziejaus svetainę aplankė 

18854 lankytojai. 

2.5.3.7 Neįgaliųjų integravimas į 

kultūrinę veiklą 

Renginių, kuriuose 

dalyvavo neįgalieji, 

skaičius Neįgalių asmenų 

skaičius 

Muziejaus renginiuose dalyvavo 

per 120 neįgalių asmenų. 

 

 1.1. ĮSTAIGOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS. 

2017 m. parengtas Prienų krašto muziejaus 2018-2020 m. strateginis veiklos planas. Iškleti du 

strateginiai tikslai, numatyti uždaviniai tikslams įgyvendinti bei nustatyti rodikliai siekiamiems tikslams 

vertinti. Atlikta strateginio plano stebėsena už 2018 m. Strateginių tikslų pasiekimo analizė patekta 

lentelėje. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Rodiklis Rezultatas  

1. TIKSLAS: Įvairaus amžiaus, socialinės sudėties ir patirties lankytojų pritraukimas  

1.1  Modernizuoti muziejaus 

infrastruktūrą, muziejinius 

procesus. 

Muziejuje atnaujintų 

mokymui ir mokymuisi 

pritaikytų erdvių skaičius 

Mokymuisi pritaikytų 

erdvių nesukurta 
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1.2  Kokybiškai atnaujinti 

muziejaus veiklą ir sudaryti 

sąlygas tinkamai kaupti, saugoti 

ir populiarinti istorijos, 

literatūros, kultūros, meno, 

gamtos, mokslo ir technikos 

paveldo objektus, moderniomis 

priemonėmis ir technologijomis 

Įrengtų ir atnaujintų 

ekspozicijų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius 

Įrengtos šešios inovatyvios 

ekspozicijos kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai: Kunigo 

Zdebskio, Miesto istorijos, 

„Literatūriniai Prienai“, 

Krašto šviesuolių, 

„Sklandytuvų istorija“, 

„Išėjo broliai“ ir atviras 

muziejininko kabinetas. 

Muziejaus bendrosios 

patalpos (holas, rūbinė, 

koridorius, laiptai) 

dekoruotos įvairiais 

ekspoziciniais 

 

Kvalifikuotų kultūros ir  

specialistų  

pritraukimas 

 

Priimta 1kvalifikuotas 

specialistas – edukacinių 

programų vadovas. 

 

1.3. Aktualizuoti Prienų krašto 

kultūros paveldą, užtikrinant 

visuomenei galimybę susipažinti 

skaitmenizuotu kultūros paveldu 

bei informacija apie jį, o taip pat 

išplėsi visuomenei įvairiapusiam 

pažinimui 

Surengtų parodų skaičius 34  

Muziejus virtualių 

parodų lankytojų skaičius 

1500  

2. TIKSLAS: Muziejaus ir jo padalinių edukacinės veiklos 

2. 1.  Muziejaus ir padalinių 

edukacinės veiklos vystymas. 

Ypatingą dėmesį skiriant 

bendradarbiavimui su Prienų r. 

savivaldybės ugdymo įstaigomis 

Muziejaus 

bendradarbiavimo 

susitarimų su rajono 

ugdymo įstaigomis 

skaičius  

Parengtos ir pasirašytos 8 

bendradarbiavimo sutartys 

su 

Šilavoto pagrindine 

mokykla, 

Šilavoto bendruominės 

centru, 

Zanavykų muziejumi, 

Lietuvos centriniu 

valstybiniu archyvu, 

„Bendruominių šeimos 

narių įkūrimas Prienų 

rajono savivaldybėje“, Všį 

Ukmergės turizmo ir 

verslo informacijos centru, 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centru 

 

Informacinės sklaidos 

išvystymas,  

Internetinės muziejaus 

svetainės 
www.prienumuziejus.lt 
palaikymas ir priežiūra, 

interneto svetainės 

lankytojų skaičius 

Muziejaus svetainė 

www.prienumuziejus.lt yra 

nuolat atnaujinama, 

sukurta „Virtualių parodų“ 

skiltis, keliamos 

ataskaitos, muziejaus 

Facebook paskyra yra 

 

http://www.prienumuziejus.lt/
http://www.prienumuziejus.lt/
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nuolat atnaujinama. 

Muziejus svetainėje 

apsilankė 18 854 

lankytojų. 

2. 2.  Naujų edukacinių veiklų 

kūrimas ir įgyvendinimas 

Naujų edukacinių 

užsiėmimų skaičius 

3 naujos edukacinės 

veiklos 

 

Naujų edukacinių 

programų lankytojų 

skaičius 

195 lankytojai  

2.3. Darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas  

Muziejaus darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimosi programose, 

stažuotėse skaičius 

Muziejaus administratorė- 

sekretorė studijuoja 

bakalauro studijų 

programoje „Viešasis 

administravimas“; 

8 darbuotojai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimosi 

seminaruose;  

1 stažuotė vyko Latvijoje. 

 

Mokymo, skirtų 

edukacinių programų 

organizavimo gebėjimų 

stiprinimui, bei muziejų 

pritraukti daugiau 

lankytojų. 

6 muziejus darbuotojai 

dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose, 

skirtuose pritraukti 

daugiau lankytojų. 

 

Projektų rengimo 

gebėjimų stiprinimas 

2 muziejus darbuotojai 

dalyvavo projektų rengimo 

gebėjimų stiprinimo 

mokymuose. 

 

 

Įgyvendinant šiuos strateginius tikslus siekiama modernizuoti muziejaus ir padalinių infrastruktūrą, 

muziejinius procesus, kokybiškai atnaujinti muziejaus veiklą ir sudaryti sąlygas tinkamai kaupti, saugoti 

ir populiarinti istorijos, literatūros, kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo objektus, 

moderniomis priemonėmis ir technologijomis aktualizuoti Prienų krašto kultūros paveldą, užtikrinant 

visuomenei galimybę susipažinti su skaitmenizuotu kultūros paveldu bei informacija apie jį, o taip pat 

išplėsti visuomenei galimybes įvairiapusiam pažinimui bei kūrybiškumui ugdyti. 

 

1.2. ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS   

2018 metais Prienų krašto muziejaus veikla buvo organizuojama, atsižvelgiant į iškeltus 

tikslus: 

1.Kaupti ir saugoti nykstančias Prienų rajono teritorijos kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę ir 

žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčias muziejines vertybes, vaizdinę bei rašytinę 

medžiagą; 

2. Populiarinti muziejų, skleidžiant krašto istorijos, etnografijos žinias bei informaciją apie  

sukauptas vertybes; 

3. Organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą; 



6 

 

4. Aktyvinti muziejaus modernizavimo darbus ir spręsti būtinas ūkines problemas.  

Siekdami iškeltų tikslų įgyvendinimo rūpinomės krašto kultūros istoriją, etnografiją, tautodailę, 

žymiausių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą atspindinčių muziejinių vertybių rinkimu bei saugojimu, 

etnokultūrinių tradicijų sklaida. Buvo aktyviai bendradarbiaujama su Prienų rajono Savivaldybės 

administracija, kultūros ir švietimo institucijomis, tęsiant edukacinę veiklą, organizuojant kultūrinius 

renginius ir parodas, rengiant ir vykdant projektus. Bendrai veiklai buvo pasitelkiami žymūs kraštiečiai, 

krašto kultūra besirūpinantys intelektualai, menininkai, tautodailininkai. 

Šiuo metu muziejuje veikia 10 ekspozicijų – etnografijos ir tautodailės bei ekspozicija laisvės 

kovoms Prienų krašte atminti, „1941 M. Birželio 14-oji. Trečia valanda nakties“, skirta Lietuvių tautos 

tremčiai atminti, Kunigo Juozo Zdebskio, Miesto istorijos, „Literatūriniai Prienai“, Krašto šviesuolių, 

„Sklandytuvų istorija“, „Išėjo broliai“ ir atviras muziejininko kabinetas.  4 naujai sukurtos ekspozicijos 

buvo dalinai finansuotos Lietuvos kultūros tarybos, pagal parengtus projektus, 6 – įgyvendinus 

investicinis projektas „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“ 

Prie muziejaus veikia ansamblis ,,Marginys“, muziejuje yra įregistruotas kūrėjų klubas ,,Gabija“. 

Šie kolektyvai talkina organizuojant kultūrinius renginius. 

 

Eksponatų skaičius, apskaita, priežiūra 

Muziejaus fondų rinkiniai yra skirstomi į pagrindinį ir pagalbinį, atsižvelgiant į juose esančių 

muziejinių vertybių autentiškumą ir išliekamąją vertę. Muziejuje saugomi pagrindinio fondo eksponatai 

yra suskirstyti į 26 rinkinius – spaudos – S; fotografijos – F; numizmatikos – N; Juozo Zdebskio – ZK; 

Juozo Valūno – VK; archeologijos – Ar.; garsajuosčių – Gj; atvirukų – Ak; etikečių – Ek; kalendorių – 

KK; vokų – VK ; videokasečių – Vd;  filatelijos – FIL; bažnyčios – B; dokumentų – D;  taikomojo meno 

– Tm; meno – M;  etnografijos – E;  buities – Bt.; daiktų – Dk; dovanų – Dov; krašto istorijos atminties – 

KIA; Skriaudžių buities – Sk; Vinco Mykolaičio-Putino – VMP;  Justino Marcinkevičiaus – JM;  Vytauto 

Bubnio – VB.  

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 2019 m. sausio 1 d. – 29934. Bendras 

suinventorizuotų eksponatų skaičius – 27450. Per 2018 metus gauta 117 eksponatų. Gauti eksponatai 

papildė spaudos, fotografijos ir daiktų, meno ir kitus rinkinius. Surašyta 3 priėmimo aktai įtraukiant į 

pagrindinį fondą 117 eksponatų. Eksponatai įrašyti į muziejaus pirminės apskaitos knygas ir 

suinventorinti. Surengti 3 rinkinių komisijos posėdžiai: Muziejinių vertybių priskyrimas rinkiniams ir 

vertės nustatymas. Muziejinių vertybių ir eksponatų vertės nustatymas. Muziejaus eksponatų apskaita ir 

vertinimas.  

Patikrintos deponuotų eksponatų saugojimo sąlygos. 16 iš Maironio literatūros muziejaus gautų 

eksponatų yra rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje. Pakitimų nerasta. 
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Eksponatų vertinimas tikrąją verte 

Vadovaudamiesi Lietuvos kultūros ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-3 patvirtinta 

„Muziejuose saugojamų kilnojamų vertybių vertinimo tikrąją verte metodika“ 2018 m. tikrąją verte 

įvertinome 915 eksponatų. Įvertintų eksponatų tikroji vertė - 5859,77 Eur. 

 

Eksponatų skaitmeninimas 

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) buvo sukurta 2010–2013 m. pagal 2007–

2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ 

priemonę VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ įgyvendinant projektą 

„Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos įdiegimas į Lietuvos muziejus“ 2018 m. 

suskaitmeninome 596 eksponatus, LIMIS sistemoje patalpinome 54 eksponatus. 

 

Mokslinis tiriamasis darbas 

2018 metais rinkta, papildyta ir sisteminta informacija apie žymius kraštiečius informacinėse 

bylose: „Marija Aukštaitė“, „Marius Baranauskas“, „Juozas Brundza“, „Vytautas Bubnys“, „Bronius 

Bulika“, „Jonas Kazlauskas“,“Mykolas Krupavičius“,“Petras Leonas“, „Juozas Lukša-Daumantas“, 

„Antanas Maceina“, „Justinas Marcinkevičius“, „Feliksas Martišius“, „Vincas Mykolaitis-Putinas, 

„Cezaras Pšemeneckis“, „Matas Šalčius“, „Petras Šalčius“, „Bencijonas Šakovas“, „Antanas Šapalas“, 

„Juozas Vilkutaitis–Keturakis“, „Angelė Vyšniauskaitė“, „Juozas Zdebskis“, „Tomas Ferdinandas 

Žilinskas“, „Stanislovas Žvirgždas“ (vyr. fondų saugotoja E.Juodsnukytė, vyr. muziejininkė V. 

Bielevičienė). 

Rinkta medžiaga ekspozicijai „Išėjo broliai“ (gegužės – lapkričio mėn., vyr. fondų saugotoja 

Ernesta Juodsnukytė). 

Kaupta medžiaga apie Šilavoto krašto praeitį, parapijos įkūrėją Antaną Radušį (rugpjūčio – 

gruodžio mėn., Šilavoto „Davakyno“ padalinio muziejininkė M. Lincevičienė). Kaupta medžiaga ir 

spaudos leidiniai V.M. Putino sodyvoje muziejuje (muziejaus prižiūrėtoja J. Mykolaitienė). 

Sisteminta medžiaga naujai reniamai ekspozicijai „Sklandytuvų irtorija“(muziejininkė M. 

Šniokienė).  

Surengta 1 dienos ekspedicija į Šaltinškių kaimą (Prienų r.)  pas buvusią partizanų Šalčių šeimą. 

Dalyvavo vyr. muziejininkė Viktorija Bielevičienė ir direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Leonas 

Sakalavičius. Papildyta informacija: pavardės, metai, gyvenimo vietos ir kiti biografiniai duomenys. 

Išvyka į Kauno apskrities viešąją biblioteką, „Literatūrinių Prienų“ ekspozicijai riekiamų žurnalų 

vaizdų paieškai bei pristatymui Prienų krašto muziejų. Gauti vaizdai parvežti į muziejų taip pat pateikti 

ekspozicijos projektuojamas. Organizuota dvylika išvykų pas Prienų miesto gyventojus ir Kauno 

archyvą, renkant medžiagą naujai rengiamoms muziejaus ekspozicijoms ir pranešimams. 



8 

 

Ekspozicinis darbas 

2018 m. buvo renkama, sisteminama ir pateikta dizaineriams medžiaga naujai kuriamoms 

eksozicijoms. Parengta medžiaga Kunigo Juozo Zdebskio, Miesto istorijos, „Literatūriniai Prienai“, 

Krašto šviesuolių, „Sklandytuvų istorija“, „Išėjo broliai“ ir atviro muziejininko kabineto ekspozicijoms, 

tęsiamas eksponatų sąrašo sudarymas, į sąrašą atrinktų eksponatus fotografavimas, matavimas ir t.t. 

Įgyvendintas investicinis projektas „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“.  

Rengiant naujas ekspozicijas bendradarbiauta su žymiais kraštiečiais: V. Bubniu, Justino 

Marcinkevičiaus dukromis, Lukšų šeimos artimaisiais ir kt. papildant ir renkant medžiagą naujai 

kuriamoms ekspozicijoms. 

Visus metus vyko intensyvus darbas kuriant, siteminant medžiagą, išbandant naujos ekspozicijos 

prototipus bei juos realizuojant. 

 

 Leidybinis darbas 

Parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Prienų krašto edukacines programas. Išleista 

brošiūra „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“. Pakartotinai išleistas leidinys „Prienų krašto 

muziejaus edukacinės programos“ bei lankstinukas „Senųjų Prienų beieškant“ 

Rengti plakatai ir skrajutės 34 muziejuje organizuotoms parodoms bei 41 renginiui. 

 

Metodinis darbas 

Muziejaus edukacinė veikla pristatyta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės Etninės kultūros globos 

tarybos nariams. 

Dalyvauta Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos partneriams rengtoje diskusijoje „Kartu 

mes kuriame ateitį“. Parengti 4 pranešimai: „Prienų gaisrinės istorija“  pranešimas skaitytas Balbieriškio 

bažnyčioje, „100 metų fotografo objektyve“  Prienų kultūros ir laisvalaikio centre Prienų miesto šventės 

metu,  „Žydų genocidą patyrę vaikai, jų istorijos ir likimai“, „Lietuvių konferencijai Vilniuje reikšmė ir 

Prienų krašto žmonės joje“.  

Bendradarbiauta su Prienų švietimo pagalbos tarnyba organizuojant 20-o jaunųjų rajono 

kraštotyrininkų susibūrimą Šilavote, vesta ekskursija Šilavoto apylinkėmis. Skaityta paskaita TAU 

klausytojams „Kolekcionavo kilmė istorija ir priežastys“. Medardo Čoboto Prienų TAU filiale Prienų 

globos namuose.  

Konsultuotas Zanavykų muziejus, dėl jame saugomų devocionalių. Išsiakinta ikonografinė 

reikšmė, nustatytos vertingosios savybės. Konsultuoti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos moksleiviai, 

VDA FK tapybos katedros studentai., Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai rengiant 

Etnokultūros olimpiadą. 

Praktiką muziejuje atliko Vilniaus dizaino kolegijos ir VDU studentai. 
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Kaupiama metodinė medžiaga, reikalinga mokomųjų programų užsiėmimams. 

Parodos 

Muziejuje ir jo padaliniuose surengta 34 parodos. Vyko parodų pristatymai visuomenei, juose 

dalyvavo autoriai, meno kolektyvai, savo programas atliko mokiniai. 20 parodų vyko muziejuje ir jo 

padaliniuose, 14 parodų vyko kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje. Prienų krašto muziejaus 

paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“ eksponuota Punsko bažnyčioje, Lenkijoje. 

Organizuotos parodos: 

1.Dailininko P. Lincevičiaus tapybos darbų paroda, skirta V. Mykolaičio –Putino 125-osioms 

gimimo metinėms paminėti vyko Prienų krašto muziejuj sausio 6 - 9 d. 

2. Paroda „Didžiojo tikslo link: Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“ vyko Prienų krašto 

muziejuje sausio 9 - 31 d. 

3..Paroda  „Lietuviais esame mes gimę“ vyko Prienų krašto muziejuje, vasario 1 – 28 d. 

4. Kalendorių paroda skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 – mečiui - ,,Lietuva Tėvynė mūsų’’ 

vyko Skriaudžių laisvalaikio salėje vasario 2 – balandžio10 d. 

5. Fotografijų paroda „Nežinoma Užnemunė“ vyko Prienų krašto muziejuje kovo 1 - 10 d. 

6. „Daugel krito sūnų…“. Adolfui Ramanauskui–Vanagui – 100. Paroda vyko  kovo 16 - 30 d. 

Skriaudžių kultūros centre. 

7. Velykinių margučių paroda,vyko Prienų krašto muziejuje  kovo 1 – 30 d. 

8. V. Čepaitės paroda „Prakalbintoji akvarelė“, vyko Prienų krašto muziejuje kovo 21 – 30 d. 

9. Kalendorių paroda ,,Pavasaris’’vyko kovo 22 d. Skriaudžių kultūros centre. 

10. „Lietuvos archyvų paroda Lietuvos 100-mečio minėjimui „Lietuvos šimtmečio puslapiai“ 

vyko balandžio 01 – 30 d. Prienų krašto muziejuje. 

10. Kalendorių paroda ,,Gėlės mamai’’vyko Skriaudžių laisvalaikio salėje gegužės 2 – 18 d. 

11. Renginio „Poezijos pavasaris Šilavoto Davatkyne“ metu, gegužės 19 dieną, Šilavoto 

Davatkyne buvo eksponuojamos Miglės Tarasevičiūtės fotografijos darbų paroda.  

12. Fotografijų paroda „Akimirkos iš keturių ekspozicijų“ skirta Lietuvos žurnalistų sąjungos 

„Kelionių ir pramogų klubo „ 10-mečiui vyko Prienų krašto muziejuje birželio 01 – 30 d. 

13. Paroda „ XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos , kultūros, mokslo, visuomenės 

elitas ir jo aplinka vyko Prienų krašto muziejuje liepos 5 – 30 d. 

14. Paroda „Lietuviškoji enciklopedija“ vyko Prienų krašto muziejuje liepos 30 – rugpiūčio 18 d. 

15. Keturioliktojo profesionalių menininkų plenero dalyvių darbų paroda buvo pristatyta rugpjūčio 

4 dieną Šilavoto Davatkyne.  

16. Paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų  vaikas pasakoja apie Šoa“ vyko Prienų krašto muziejuje 

rugpiūčio 1 – 28 d. 
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17. Antano Zenkevičiaus fotografijų paroda „Kaimo gyvenimo portretai“ vyko Prienų krašto 

muziejuje  rugpiūčio 29 d. - rugsėjo 11d. 

18. Renginio „Lietuvai 100. Antanas Radušis – klebonas, draudžiamos spaudos platintojas ir 

švietėjas, tautosakininkas“ metu buvo eksponuojama fotografijų paroda „Senasis Šilavotas“. Paroda 

pristatyta rugsėjo 16 dieną Šilavoto Davatkyne. 

19. Paroda „Lietuvos kariuomenės karininkai- ginkluotos rezistencijos dalyviai“ vyko lapkričio 5 

– 24 d. 

20. Paroda „Lietuvių tautinių juostų archiatipai“ vyko Prienų krašto muziejuje lapkričio 29 

gruodžio 31 d. 

Parengta virtuali paroda Lietuvos Kunigaikštienės Birutės pulko, nuo 1926m. dislokuoto Alytuje, 

ulono, kraštiečio Stasio Vaicekausko (1915–1998) istorija. 

 

Edukacinė veikla 

Pagrindinis muziejaus edukacinės veiklos tikslas – orientuotas į lankytoją, į jo poreikių tenkinimą, 

teikti įvairesnių paslaugų, vykdyti naujesnių funkcijų, ugdyti ateinančių kartų kūrybiškumo gebėjimą; 

sudaryti tokį ugdymo scenarijų, kad moksleivis realizuotų savo asmeninę viziją, domėtųsi, bendradarbiautų, 

kūrybiškai spręstų problemas, mokytųsi iš savo ir kitų patirties, mokėtų prisitaikyti prie naujų gyvenimo 

sąlygų.  

Penkios Prienų krašto muziejaus edukacinės programos, skirtos pristatyti seniesiems lietuvių 

amatams – audimui ir žvakių liejimui, supažindinti su „lino keliu iki staklių“, lietuviškos duonos kepimo 

tradicijomis ir papročiais, sudominti pasakų pasauliu įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį. 

Muziejininkų parengtos programos buvo patrauklios ir dėl turinio, ir dėl nedidelės jų kainos: jas 

užsisakė ne tik mūsų rajono, bet ir Alytaus, Marijampolės rajonų mokyklos. Naudodamiesi kultūros 

pasu, Prienų krašto muziejuje apsilankė 216 mokinių. Populiariausia tarp jų buvo edukacinė programa 

„Pasakų pasaulyje“, joje dalyvavo 103 pradinukai. Dešimtys 1- 4 klasių mokinių apsilankė ir 

edukaciniuose užsiėmimuose „Lino kelias iki staklių“, „Duonos kelias iki stalo“, mokėsi lieti žvakes. 

Muziejuje vykdyti 29 pavadinimų edukaciniai užsiėmimai, iš viso įvyko 147 užsiėmimai, juose 

dalyvavo 3185 dalyviai: 

1.„Duonos kelias iki stalo“ dalyvavo 57 grupės. Dalyvavo 1179 lankytojas, iš jų 904 moksleiviai. 

2. „Lino kelias iki staklių“ dalyvavo 6 grupės. dalyvavo 141 lankytojai, iš jų 130 moksleivis. 

3. „Pasakų pasaulyje“ dalyvavo 7 grupės. Dalyvavo 143 lankytojai, iš jų 133 moksleiviai. 

4. „Auskit, vykit, mano rankos“ dalyvavo5 grupės. Dalyvavo 107 dalyviai, iš jų 75 moksleiviai. 

5. „Senųjų Prienų beieškant“ dalyvavo11 grupių. Dalyvavo 235 dalyviai, iš jų 140 moksleivių. 

6. „Margučių paslaptys“ dalyvavo 5 grupės. Dalyvavo 108 dalyviai, iš jų 88 moksleiviai. 

7. „Žvakių liejimas“ 11 grupių. Dalyvavo 220 lankytojų, jų 190 moksleiviai. 
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8.„Istorinių žinių viktorina“ edukacinė pamoka – Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 – mečiui paminėti 

dalyvavo 3 grupės. Dalyvavo 76 lankytojai, iš jų 34 moksleiviai. 

9. ,,Mūs margi margučiai“ dalyvavo 2 grupės. Dalyvavo 66 lankytojai, iš jų 30 mokleivių. 

10. „Svajonių sodai“. Edukacija vyko balandžio 26 d., buvo mikoma rišti sodus. Dalyvavo 25 lankytojai 

iš jų 24 moksleiviai. 

11. „Aušta aušrelė, teka mergelė“- dalyvavo 4 grupės. Dalyvavo 270 lankytojų, iš jų 70 moksleivių. 

12. ,,Motina vienintelė ir brangiausia pavasario gėlė” dalyvavo 2 grupės. Dalyvavo 66 lankytojai, iš jų 

30 moksleivių 

13. “ Sekminių papročiai” dalyvavo 3 grupės . Dalyvavo 234 lankytojų, iš jų 60 moksleivių. 

14. Tapybos ir fotografijos edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 7 grupės. Dalyvavo 70 dalyvių, iš jų 

50 moksleivių. 

15 „Krašto buitis ir tautodailė“ Dalyvavo 25 lankytojai iš jų 24 moksleiviai. 

16. „Veiverių krašto partizanų takais“ vyko sausio – gegužės mėn.. Dalyvavo 2 grupės, 40 lankytojų iš 

jų 34 mokiniai. 

17. „Vilnos vėlimas“ vyko sausio- gegužės mėn. 2grupės , dalyvavo 35 lankytojai, iš jų 30 moksleivių. 

18 „Tremties vaikai“ vyko sausio – gegužės mėn. Dalyvavo 1 grupė, 19 lankytojų, iš jų 18 mokiniai. 

19. “Geltona, Žalia, Raudona”. 7 grupės. Skirta kovo 11 d. Dalyvavo 98 dalyviai, iš jų 90 moksleiviai 

20 „Skara moters puošmena“. 3 grupės. Dalyvavo 86 dalyviai, iš jų 6 mokiniai. 

21. „Karpiniai“ dalyvavo 1 grupė. Dalyvavo 16 dalyvių, iš jų 15 moksleivių. 

22. „Klevo lapų gėlės“ 1 grupė.  Dalyvavo 22 lankytojai, iš jų 20 moksleivių 

23. „Rudens taku“ 1 grupė. Dalyvavo 18 lankytojų, iš jų 17 moksleivių 

24. Arbatų gaminimas 1 grupė. Dalyvavo 40 lankytojų. 

25. „Lapų šokis“ 1 grupė. Dalyvavo 27dalyviai, iš jų 25 mokiniai. 

26. „Advento kalendorius“ 1 grupė. Dalyvavo 19 lankytojų iš jų 18 moksleiviai. 

27. „Riešinių mezgimas“ 2 grupės. Dalyvavo 34 dalyviai, iš jų 6 moksleiviai. 

28. „Kad Kalėdos nesušaltų“ dalyvavo 2 grupės. Dalyvavo 34 dalyviai, iš jų 32 moksleiviai. 

29. Kūčių vakarienės papročiai“ dalyvavo 5 grupės. Dalyvavo 101 dalyvis, iš jų 53 moksleiviai. 

Mokslo metų pradžioje parengtos ir rajono mokykloms išplatintos muziejaus edukacinę veiklą 

pristatančios skrajutės. Programą ,,Duonos kelias iki stalo“ demonstravome penkioms užsienio svečių 

grupėms. 

 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS  

Muziejuje yra 15,75 etatinių vienetų, iš jų - 8,5 kultūros darbuotojų. Šiuo metu muziejuje dirba 16 

darbuotojų. 2018 m. sulaukus pensijinio amžiaus iš darbo muziejuje išėjo dailininkė ir muziejininkė, dar 

viena muziejininkė yra motinystės atostogose. Priimta viena kvalifikuota darbuotoja į edukacinių 
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programų vadovo pareigas. Pagal savivaldybės 2018 m. Viešųjų darbų programą muziejaus ir padalinių 

aplinkos tvarkymui bei smulkiems remonto darbams nuo lapkričio iki gruodžio mėnesio buvo nukreipti 3 

asmenys. Prienų krašto muziejuje dirba kvalifikuoti, didelę darbo patirtį turintys darbuotojai. 

2.1. Lentelė 

Darbuotojai  Išsilavinimas 

Eta-

tai 

Viso 

darb.  

Kultū-

ros ir 

meno 

Aukštasis 

universi-

tetinis 

Aukštasis 

neuniversi-

tetinis 

Aukštes-

nysis 

Spec. 

vidurini

s 

Viduri-

nis 

Nebaig

tas 

vidurin

is 

15,75 16 8,5 7 3 3 1 1 1 

 

Siekdami užtikrinti muziejaus teikiamų paslaugų kokybę viena iš 2018 m. veiklos krypčių buvo – 

motyvuoti muziejininkus bei sudaryti jiems sąlygas ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

stiprinti gebėjimus didinti bendruomeninį, kultūrinį aktyvumą bei kultūrinę įtrauktį. 8 muziejaus 

darbuojai dalyvavo mokymuose: 

1. „Nauji reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui, įsigaliojus naujam darbo kodeksui“. Prienų 

švietimo centras.  

2.Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės bei kiti teisės aktų 

pasikeitimai VSS apskaitai nuo 2018 -01-01“. Prienų švietimo centras.  

3.„Muziejaus veiklos kokybės vertinimas: verslumas kūrybingumas ir viešieji ryšiai”. Lietuvos  muziejų 

asociacija. 

4.“Muziejaus įvaizdžio kūrimas: viešieji ryšiai ir rinkodara“. Lietuvos  muziejų asociacija. 

5.“Muziejaus lankytojų poreikų tyrimai ir aptarnavimo kultūra“. Lietuvos  muziejų asociacija 

6. Teisės aktų kurie aktualūs viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams pasikeitimai per 2018-2019 m. 

Prienų švietimo centras. 

7. „Paveldas ir muziejų kūrybinė veikla :intelektinės nuosavybės aktualijos“.  Lietuvos dailės muziejus. 

8. „Prieinamas turizmas - turizmas visiems. Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

  9. „Muziejaus strateginis valdymas: veiklos teisiniai aspektai ir muziejų prieinamumas“. Lietuvos  

muziejų asociacija. 

10. „Pilkapiai. Kas tai?“. Nemuno kilpų regioninis parkas. 

 Dalyvauta mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Muziejaus reprezentacija ir veiklos viešinimas“  

Kauno miesto muziejuje. Viena darbuotoja sėkmingai baigė gidų kursus ir įgijo gido pažymėjimą. 
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3. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI (2017 IR 2018 M.) 

 

3.3. Lentelė  
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4. SVARBIAUSI PASIEKIMAI, DIDŽIAUSI RENGINIAI  

Svarbiausi pasiekimai: 

• Muziejuje apsilankė 13147 lankytojai (planuota – 12500); 

•  Edukacinių programų lankytojų skaičius – 3185 (2017 m.-3386); 

• Tikrąja verte įvertinta 915 eksponatų; 

• Įgyvendinti 5 projektai; 

• Įgyvendintas  investicijų projektas „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“; 

Pasirašyta 8 bendradarbiavimo susitarimai su - Šilavoto pagrindine mokykla, Šilavoto 

bendruominės centru,  Zanavykų muziejumi, Lietuvos centriniu valstybiniu archyvu, projektu 

„Bendruominių šeimos narių įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“, Všį Ukmergės turizmo ir verslo 

informacijos centru, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų J. Marcinkevičiaus viešąja biblioteka. 

Prienų krašto muziejuje ir jo padaliniuose 2018 m. vyko 41 (52 – 2017 m.) renginys. Renginiuose 

dalyvavo 4258 (4136 – 2017 m.) muziejaus lankytojai.  

Prienų krašto muziejus iniciavo akciją - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui išrinkime 100 iškiliausių iš Prienų 

krašto kilusių asmenybių. Akcija vyko visus metus. Krašto žmonės teikė siūlymus iškiliausių Prienų krašto 

asmenybių šimtukui. Parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Prienų krašto edukacines 

programas. Išleista brošiūra „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“. 

Prienų krašto muziejaus organizuoti renginiai: 

1.Putino 125 – osioms gimimo metinėms paminnėti vyko sausio 6 d. 

2.Dailininko P. Lincevičiaus tapybos darbų parodos pristatymas vyko sausio 6 d. 

3.Parodos pristatymas „Didžiojo tikslo link: Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“, sausio 9 d. Prienų 

krašto muziejuje. 
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4.Renginys Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“ vyko sausio 13 d. Veiverių 

krašto istorijos muziejuje. 

5.Parodos „Lietuviais esame mes gimę“ pristatymas. Paroda pristato užsienio lietuvių veiklą, skirta 

plačiajai Lietuvos visuomenei. Pašnekesys  apie išeiviją „Lietuviai pasaulyje vyko vasario 01 d. Prienų 

krašto muziejuje. 

6.Iniciatyva: „Morių parkas“ Prienų krašto muziejaus kiemelyje vyko nuo vasario 8 iki vasario 19 

dienos. 

7.Užgavėnių šventė.Vasario 13-ąją muziejaus kiemelyje įsikūrė Užgavėnių apskritis, kurioje šurmuliavo 

Kanapinis su Lašininiu,pakvietė miestelėnus,pašalaičius ir visus kitus į didžias Žiemos palydas Prienų 

krašto muziejaus kieme. 

8.„... laisva, išdidi ir galinga amžinų amžina Lietuva!“. Poezijos vakaras, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio metams vyko Veiverių krašto istorijos muziejuje vasario 14 dieną. 

9.A.Ruseckaitės knygos „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“pristatymas. Renginys 

skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Renginys vyko Prienų krašto muziejuje vasario 21 dieną. 

10.„Lietuva ir aš“ viktorina skirta Kovo – 11 – tosios dienai vyko kovo 11 dieną. 

11. Renginys „Daugel krito sūnų“ Adolfui Ramanauskui - Vanagui 100 „ parodos pristatymas vyko 

kovo 16 dieną. 

12. Knygos „Iš praeities į dabartį. Prienų kraštas“ pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje kovo 15 

dieną. 

13.Vilijos Čepaitės parodos „Prakalbintoji akvarelė“ pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje kovo 21 

dieną. 

14.Parodos.„Lietuvos šimtmečio puslapiai“  pristatymas. Lietuvos archyvų parengta paroda skirta 

Lietuvos 100- mečiui. Pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje kovo 28 dieną. 

15.Vyko Šilavoto Davatkyno aplinkumo tvarkymo akcija – pilietiškumo akcija. Akcija vyko gegužės 10 

dieną. 

16. Parengta ir pristatyta Tarptautinė akcija „Muziejų naktis“ Prienų krašto muziejuje gegužės 18 dieną.. 

17. Renginys „ Poezijos pavasaris Šilavoto Davatkyne“  vyko gegužės 19 dieną Šilavoto Davatkyne. 

 Tradicinis tarptautinio poezijos pavasario festivalio renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos poetai, 

aktoriai ir muzikantai. Buvo eksponuojama fotografijos darbų paroda. 

18 .„Dainuoju Lietuvą“. Renginys skirtas partizanų pagerbimo dienai paminėti, vyko Veiveriuose 

gegužės 19 dieną. Buvo eina-   ma prie skausmo kalnalio. 

19. Pietų Lietuvos muziejų muziejininkų sąskrydis 2018. Renginyje dalyvavo ir savo patirtimi dalijosi 

muziejininkai iš 10 pietų Lietuvos muziejų. Renginys vyko Prienų krašto muziejuje gegužės 21 dieną. 

20.Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2018“ vyko Vinco Mykolaičio – Putino sodyboje 

– muziejuje gegužės 26 dieną. 
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21.„Už nepriklausomą Lietuvą“ – konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui. 

Veiverių krašto istorijos muziejaus 10-mečio minėjimas. Partizano Antano Lukšos 95-osios gimimo 

metinės. Renginys vyko Veiverių krašto istorijos muziejuje gegužės 31 dieną. 

22. Renginys „Žaidžiame ir piešiame visi kartu“ skirtas Tarptautiniai vaikų dienai paminėti. Renginys 

vyko Skriaudžių buities muziejuje  birželio 02 dieną.  

23.Renginys skirtas Antano Radušio 170 gimimo metinių ir 100 mirties metinių paminėjimui - “Lietuvai 

100. Antanas Radušis – klebonas, draudžiamos spaudos platintojas ir švietėjas, tautosakininkas“- vyko 

Šilavoto Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčioje ir Šilavoto Davatkyne rugsėjo 16 dieną. 

24. Vinco Mykolaičio – Putino literatūros premijos, skirtos rašytojo 125-osioms gimimo metinėms 

paminėjimas ir premijos įteikimas vyko Vinco Mykolaičio – Putino sodyboje – muziejuje  birželio 08 

dieną. 

25. Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Mauručių geležinkelio stotyje. 

26. Parodos „ XIXa. IIp.- XX a. per. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir 

jo aplinka“  pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje liepos 5 dieną.  

27. Nuo liepos 26 iki rugpjūčio 4 dienos vyko keturioliktasis profesionalių menininkų pleneras ir 

kūrybinės edukacijos Šilavoto Davatkyne. Dalyvavo 20 profesionalių menininkų. 

28. Baigiamo plenero renginyje vietos bendruomenei ir plačiai visuomenei plenero dalyviai pristatė 

darbų parodą. Meninę programoje dalyvavo profesionalūs aktoriai ir muzikantai. Renginys vyko liepos 

4 dieną Šilavoto Davatkyne 

29. Muziejų kelio 2018 m. renginys ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai 1919 – 1940m. 

Prienuose“ . Ekskursija vyko nuo liepos 30d. iki rugpiūčio 04d. 

30. Minėjimas „Prienų žydų žudynių aukų pagerbimas“ vyko rugpjūčio 27 d. minėjimas Prienų žydų 

žudynių vietoje bei Prienų krašto muziejuje.  

31. Parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“pristatymas vyko rugpjūčio 27 d. 

Prienų krašto muziejuje.  

32 .“Ant Lietuvos mano širdis patekėjo”. Poeto , kraštiečio Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymai 

vyko rugsėjo 08 dieną J. Marcinkevičiaus tėviškėje. 

33. Renginys „Trakų Dievo Motina – Lietuvos Globėja“ skirtas paveikslo karūnavimo 300 metų 

jubiliejaus paminėjimui. Jis vyko Skriaudžiuose rugsėjo 28 d. 

34. Popietė derliaus dienai paminėti „Rudenėlio spalvos ir turtai“.vyko Skriaudžių buities muziejuje 

spalio 12 dieną. 

35. Arvydo Juozaičio knygos „Tėvynės tuštėjimo metas „ pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje 

spalio 26 dieną. 

36.Parodos”Lietuvos kariuomenės karininkai - ginkluotos rezistencijos dalyviai 1944 – 1946 m.” 

pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje lapkričio 23 dieną. 
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37. Pijaus Brazausko „500 metų kalendorius“ kalendoriaus pristatymas vyko Prienų krašto muziejuje 

lapkričio 27 dieną. 

38. Iniciatyva. Rengta medžiaga iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui atrinkime 100 

iškiliausių iš Prienų krašto kilusių asmenybių.  

39. Marijos Šniokienės austų juostų parodos „Juostų raštų archetipai“ pristatymas vyko Prienų krašto 

muziejuje lapkričio 29 dieną.  

40. Popietė  Advento patiekalų įvairovė ir tradicijos.„Pasidalinkime pasninko valgių ruošimo 

papročiais“ vyko Skriaudžių laisvalaikio salėje gruodžio 14 dieną. 

41.“Ačiū Tau….” Popietė muziejaus bičiuliams vyko Prienų krašto muziejuje gruodžio 11 dieną. 

 

5. GAUTOS IR PANAUDOTOS LĖŠOS 

 

5.1. Pajamos 

 

Iš viso gauta lėšų 

iš savivaldybės 

biudžeto 

     Spec. lėšos Projektinės lėšos Rėmėjų lėšos 

 

Patalpų 

nuoma 

Mokamos 

paslaugos 

Kita Projektų 

skaičius 

Lėšos Rėmėjų 

skaičius 

Gauta lėšų 

175191,36 - - 7324 1 3100  341,56 

 

5.2. Išlaidos 

 

Iš viso Darbo užmokesčiui Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 

 

181237,21 113970,51 67266,70 

 

 

6. PROJEKTINĖ VEIKLA  

Kultūros rėmimo fondo projektų konkursui 2018 m. pateiktos projektų paraiškos: 

1. „Dėkingumas" - šventinis renginys ir paroda skirta Vasario 16-ajai (Valstybės atkūrimo dienai) 

Prienų krašte paminėti; 

2 .„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių; 

3. „Išausta taparybė”; 

4. „Keturioliktas profesionalių menininkų pleneras ir kūrybinės edukacijos Šilavoto Davatkyne“. 

Finansavimas gautas projektui „Keturioliktas profesionalių menininkų pleneras ir kūrybinės 

edukacijos Šilavoto Davatkyne“- 3100 Eur, Prienų r. savivaldybė – 400 Eur.  

Prienų r. savivaldybė skyrė finansavimą šiems projektams: 

1. „Pietų Lietuvos muziejininkų sąskrydis“ - 1000,00 Eur; 



17 

 

2. „Už nepriklausomą Lietuvą“- konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 

Veiverių krašto istorijos muziejaus 10-mečio minėjimas - 300,00 Eur; 

3. „Vinco Mykolaičio - Putino literatūros premija, skirta rašytojo 125-osioms gimimo metinėms - 

400,00Eur 

4. „Ant Lietuvos mano širdis patekėjo"- tautos šauklio, poeto, kraštiečio Justino Marcinkevičiaus 

skaitymai - 200,00 Eur. 

 

7. ĮSTAIGOS RYŠIŲ PLĖTOJIMAS, VEIKLOS VIEŠINIMAS  

Prienų krašto muziejus yra pasirašęs bendradarbiavimo susitarimus su 40 įstaigų ir organizacijų. 

2018 m. buvo tęsiama kultūrinė ir metodinė partnerystė su bendradarbiavimo sutartis pasirašiusiomis 

įstaigomis ir organizacijomis. 2018 m. buvo pasirašyti 8 bendradarbiavimo susitarimai su  - Šilavoto 

pagrindine mokykla, Šilavoto bendruominės centru,  Zanavykų muziejumi, Lietuvos centriniu valstybiniu 

archyvu, „Bendruominių šeimos narių įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“, Všį Ukmergės turizmo ir 

verslo informacijos centru, Prienų kultūros ir laisvalaikio centru, Prienų J. Marcinkevičiaus viešąja 

biblioteka. 

Prienų krašto muziejus yra Lietuvos muziejų asociacijos narys, dalyvauja Savivaldybių muziejų 

bendrijos, Suvalkijos (Sūduvos) etninės globos tarybos veikloje. 

Dalyvauta Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus 

organizuojamuose pasitarimuose rengiant Prienų miesto šventę, rengiant nuotraukų albumą apie Prienų 

kraštą ir rengiantis tarptautinei parodai „Adventur“.  

Muziejus nuolat bendradarbiauja su rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, bendruomenėmis, 

žymiais kraštiečiais, jų giminaičiais, taip pat  nuolat ieško naujų partnerių ir bičiulių.  

Bendradarbiauta su Prienų gaisrininkais rengiant pranešimą apie Prienų gaisrinės istoriją. 

Bendradarbiavome su rajono žiniasklaida, supažindinome krašto visuomenę su muziejaus veikla, 

vykdomomis mokomosiomis programomis: parengtos 42 publikacijos spaudoje, parengta 41 

informacininis pranešimas, dalyvauta 6 televizijos laidose. 

Parengti ir išleisti 34 muziejaus parodų ir renginių plakatai, kvietimai į renginius, 65 

elektronininiai kvietimai, 6 reklaminiai skirtukai. 

Bendradarbiavome portale ,,Lietuvos muziejai“ – nuolat teikiant informaciją ir ją atnaujinant. 

Rajoninėje spaudoje bei muziejaus ir savivaldybės interneto svetainėse, reklamavome visus 

muziejaus renginius bei parodas. 

Pristatėme visuomenei ir reklamavome spaudoje bei interneto svetainėse muziejaus edukacines 

programas.  

Pristatėme visuomenei ir reklamavome spaudoje bei interneto svetainėse trumpalaikes edukacines 

programas – „Tremties vaikai“, „Užgavėnių kaukės“, „Margučių raštai“ ir kt. 
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Prienų krašto muziejaus veikla pristatyta 6-ojoje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio 

parodoje ADVENTUR 2018, Pietų Lietuvos muziejininkų sambūryje Prienuose. 

 

8. PROBLEMOS, GALIMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI. NUMATOMI VEIKLOS 

TOBULINIMO PLANAI IR UŽDAVINIAI KITAIS METAIS. 

Problemos: 

1. Patalpų Skriaudžių buities muziejaus kalendorių kalendorių ekspozicijai po remonto suteikimas 

ir ekspozicijos atnaujinimo klausimų sprendimas; 

2. Vinco Mykolaičio Putino muziejaus patalpų remontas, derinimas su Paveldo departamento 

Kauno skyriumi, prašymas finansavimo skyrimui. 

3. Aplinkos tvarkymas muziejaus padaliniuose – Šilavoto „Davatkyne“ ir Skriaudžių buities 

muziejuje. Nuo pavasario iki rudens reikia papildomos priežiūros. 

 

2019 m. uždaviniai: 

1.Pritraukti į Prienų krašto muziejų ir jo padalinius ne mažiau kaip 13000 lankytojų, į edukacines 

programas, ne mažiau kaip 3500 dalyvių; 

2. Įvertinti tikrąja verte ne mažiau kaip 1000 eksponatų; 

3. Suskaitmenintus 200 eksponatų skaitmeninius vaizdus patalpinti LIMIS sistemoje, atsiradus 

techninėms galimybėms suskaitmeninti ir patalpinti LIMIS sistemoje ne mažiau kaip 100 naujų vaizdų. 

4. Aktyvinti edukacinę veiklą Prienų krašto muziejaus padaliniuose;  

5. Dalyvauti projektinėje veikloje. 

2018 m. įgyvendintas projektas „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“.Projekto tikslas – 

prisidėti prie modernios, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančios Prienų miesto kultūros 

infrastruktūros kūrimo, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės ir skatinant papildomus lankytojų 

srautus Prienų krašto muziejuje. Muziejui finansavimas skirtas pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo 

rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių 

kultūros infrastruktūrą“. Vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašu, remiama veikla – 

savivaldybių kultūros infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas tikslinėse teritorijose, gerinant ir 

užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę. ES paramos intensyvumas siekia 85 proc. tinkamų 

finansuoti išlaidų. Likusi dalis bus finansuota Prienų rajono savivaldybės lėšomis. 

Įgyvendinus projektą atnaujintos muziejaus ekspozicijos. Didžioji dalis jų įrengta naujai, dalis 

atnaujinta ir susieta su bendra muziejaus koncepcija. Eksplozijose, suderinti klasikiniai ir inovatyvūs 

sprendimai, kartu su eksponatais patraukliai pateikta informacija apie Prienų kraštui svarbius asmenis ir 

pagrindinius Prienų krašto istorinius momentus. Modernizuota, šiuolaikinės visuomenės poreikius  
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atitinkanti kulturos infrastruktrlra prisides prie auk5tesnes kokybes kult[ros paslaugrl sukurimo, skatins

papildomus lankytojq srautus, taip didins vietoves patrauklum4 investicijoms ir verslo pletrai.

Muziejaus laukia nauji iSS[kiai kuriant naujai ekspozicijai pritaig4as edukacines programas,

generuojant lankytojq srautus, uZtikrinant auk5tos kokybes lankytojq aptarnavime ir jq kult[riniq

poreikiq tenkinim4

Direktord

(Pareigq pavadinimas)

Lolita Batutiend

(Vardas, pavarde)


