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PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-01-31 Nr. (1.6)VI-3

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.  Muziejuje

eksponuojamos įvairaus pobūdžio parodos,  organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai  – literatūrinės

popietės,  valstybinių  švenčių  minėjimai,  projektų  pristatymai,  kraštiečių  jubiliejų  minėjimo vakarai,

plenerai,  koncertai,  vakaronės. Į  renginius  sukviečia  žymius  rašytojus,  nusipelniusius  kultūros

darbuotojus, menininkus, tautodailininkus.

1.1. Prienų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimas

Prienų krašto muziejus  savo veiklą  organizuoja vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės

plėtros  iki  2028 metų  planu,  strateginės  plėtros  plano  1  prioriteto  –  patrauklios  verslui  ir  turizmui

aplinkos  gerinimas  1.1  tikslu  –  skatinti  rajono  gyventojų  verslumą  bei  vietos  ekonomikos

konkurencingumą; 1.2. tikslu – skatinti turizmo plėtrą Prienų rajone; 1.3. tikslu – didinti Prienų rajono

valdymo efektyvumą; 2 prioriteto – išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra 2.1 tikslu –

skatinti informacinės visuomenės plėtrą rajone; 2.5. tikslu – sudaryti sąlygas žmogaus kūrybinei raiškai

ir visapusiškai asmenybės raidai, plėtoti kultūrinės veiklos pasirinkimo galimybes vietos gyventojams

bei atvykstantiems svečiams ir turistams.
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Šiems tikslams įgyvendinti  plane yra numatyti  6 uždaviniai  ir priemonės jiems įgyvendinti.

2021 m. Prienų krašto muziejus numatytiems uždaviniams pasiekti naudojo Prienų rajono savivaldybės

2020-2028 metų strateginės plėtros plane numatytas priemones ir pasiekė šių rezultatų:

Eil.Nr. Priemonė Rodiklis Rezultatas

1.1.1 uždavinys. Skleisti informaciją apie verslo plėtros galimybes rajone

1.1.1.2 Investicinių galimybių 

(bendradarbiavimo 

pasiūlymų) parengimas ir 

pristatymas potencialiems 

investuotojams; 

savivaldybės žinomumo 

aktyvus didinimas 

renginiuose (parodose, 

mugėse ir pan.) bei 

individualiuose 

susitikimuose.

Renginių, kuriuose 

dalyvauta, skaičius.

Paroda “Laisvės žvalgas” skirta 

Juozo Lukšos 100- osios gimimo 

metinėms eksponuota 8 

institucijose:

 Palangos viešojoje bibliotekoje,

Tauro apygardos partizanų ir 

tremties muziejus Marijampolėje, 

 Lietuvos karininkų ramovėje 

Kaune, Lietuvos kariuomenės 

sausumos pajėgų štabe, Valstybės

pažinimo centre,  Okupacijų ir 

laisvės kovų muziejuje, Lietuvos 

Respublikos Seime.

„Duonos ir ugnies” festivalyje 

Prienuose pristatyta muziejuje 

kepama duona.

1.2.4 uždavinys. Konkurencingų turizmo produktų ir paslaugų kūrimas vystant viešojo ir privataus 

sektorių bendradarbiavimą

1.2.4.2 Edukacinių programų 

kūrimas ir rinkodara.

Parengtų programų 

skaičius.

Parengtos 4 naujos edukacinės 

programos:  „Ant Skausmo 

kalnelio miega broleliai“, 

“Kalendorinės šventės. Joninės”, 

„Dviese linksmiau“, „Ką pasakoja

Šilavoto Davatkyno muziejaus 

skulptūros”.

1.3.1 uždavinys. Gerinti savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą

1.3.1.1 Savivaldybės 

administracijos ir jai 

Mokymuose dalyvavusių Mokymuose dalyvavo 13 
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pavaldžių biudžetinių 

įstaigų darbuotojų 

kompetencijos ir gebėjimų 

didinimas.

asmenų skaičius. muziejaus darbuotojų.

2.1.2 uždavinys. Diegti ir modernizuoti informacines technologijas gerinant viešųjų paslaugų kokybę 

ir prieinamumą

2.1.1.2 Elektroninių paslaugų 

plėtra savivaldybės viešojo 

administravimo ir kitose 

įstaigose.

Praplėstas teikiamų 

elektroninių paslaugų 

skaičius.

Suorganizuotos 2 nuotolinės 

konferencijos, 2 virtualios 

parodos: konferencija skirta 

Prienų senųjų kapinių uždarymo 

60-mečiui paminėti,  konferencija

skirta Prienų seniūnijos gautų 

didžiųjų Magdeburgo teisių ir 

herbo 230-osioms metinėms 

paminėti; paroda Sausio 13-os 

įvykiams atminti “Iškovotos 

LAISVĖS kaina…”, paroda skirta

Vasario 16- ajai, Lietuvos 

valstybės atkūrimo ir Kovo 11-

ajai - Lietuvos Nepriklausomybės

atkūrimo dienai paminėti.

2.1.2.1 Informacinių technologijų 

ir ryšio priemonių 

atnaujinimas ir plėtra.

Atnaujinta informacinių 

technologijų ir ryšio 

priemonių infrastruktūra 

(kompiuteriniai tinklai, 

kompiuteriai, 

spausdintuvai ir kt.)

Įsigyta 2 kompiuteriai. Įvestas 

interneto ryšys Prienų krašto 

muziejaus padalinyje, įsigytas 

mobilus telefonas.

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

veiklų iniciatyvoms reikštis

2.5.1.2 Unikalių kultūrinių 

projektų, kultūrinių 

renginių, išskiriančių 

Prienų rajoną iš kitų 

Lietuvos miestų ir rajonų 

Suorganizuotų 

specializuotų kultūrinių 

renginių, išskiriančių 

Prienų rajoną iš kitų 

Lietuvos miestų ir 

Pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“ 

skirtas Juozo Lukšos Daumanto 

100 - osioms gimimo metinėms – 

250 dalyvių;

Tarptautinis festivalis ,,Poezijos 
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plėtra, jų įvairovės 

didinimas.

rajonų, skaičius

Renginio(-ių) dalyvių 

skaičius.

pavasaris Šilavoto Davatkyne“- 

70 dalyvių;

Vinco Mykolaičio-Putino 

tėviškės-muziejaus 50-čio 

jubiliejus – 100 dalyvių;

Juozo Lukšos-Daumanto 100-ųjų 

gimimo metinių minėjimas- 

konferencija Veiveriuose – 745 

dalyviai;

Šešioliktojo profesionalių 

menininkų plenero uždarymo 

renginys. Renginys vyko Šilavoto

Davatkyne – 100 dalyvių;

Nuotolinė konferencija skirta 

Prienų seniūnijos gautų didžiųjų 

Magdeburgo teisių ir herbo 230- 

osioms metinėms paminėti – 866 

peržiūros. 

2.5.2 uždavinys. Gerinti kultūros paslaugų kokybę, atitinkančią gyventojų poreikius

2.5.2.2 Prienų krašto muziejaus 

padalinių modernizavimas.

Modernizuotų objektų 

skaičius.

Sukurtas virtualus turas po Prienų

krašto muziejų ir jo padalinius. 

2.5.2.3 Kultūros įstaigų vidaus 

inventoriaus atnaujinimas.

Kultūros įstaigų, 

atnaujinusių vidaus 

inventorių, skaičius

Atnaujinto vidaus 

inventoriaus vienetų 

skaičius.

Įsigyta: kopėčios 1vnt, drėgmės 

surinkėjas  1vnt,

graviruotos lentos 3 vnt, klozetas 

su dangčiu 1vnt, roletai 5vnt, 

kabyklos 2vnt.

Atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano priemones Prienų krašto

muziejuje 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. (1.6)VI-3 „Dėl Prienų krašto muziejaus strateginių veiklos

krypčių tvirtinimo“ patvirtintos Prienų krašto muziejaus 2021 – 2023 metų strategines veiklos kryptis:

1)  kurti  interaktyvias/inovatyvias,  aktualias parodas  bei  paveldo  sklaidos  renginius,  formuojančius

istorinę savimonę, skatinančius visuomenę dalyvauti istorijos pažinimo procese bei reprezentuojančius

Prienų  krašto  savitumą;  2)  stiprinti  edukacinę  veiklą,  pagrįstą  aktyviais,  įtraukiančiais  kūrybiniais
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mokymo ir mokymosi principais, veiklą diferencijuojant pagal įvairių visuomenės grupių poreikius ir

lūkesčius;  3)  siekti  muziejaus  ir  jo  padalinių  rinkinių  apskaitos  kokybiškumo ir  patikimumo,  bei

efektyvesnio rinkinių saugojimo ir sklaidos visuomenei; 4) skatinti ir planingai įgyvendinti muziejų

darbuotojų  kompetencijų bei kvalifikacijos tobulinimą.

Įgyvendinant  šias  strategines  kryptis  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.  Skatinti  bendradarbiavimą  su  Lietuvos  bei  užsienio  muziejais,  švietimo  įstaigomis,

visuomeninėmis organizacijomis. Plėsti moksleivių edukaciją, neformaliojo švietimo veiklas ir formas.

1.2. Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimas 

2021 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;

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

investicinį projektą „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“

Savivaldybės pastangomis atlikto Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos namo-muziejaus

būklės  tyrimo  pagrindu  Kultūros  paveldo  departamentui  parengta  projekto  paraiška  „Vinco

Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos namo-muziejaus tvarkybos darbų finansavimas“

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  2022 m.  sausio 1 d.  –  30388.  Bendras

suinventorizuotų  eksponatų  skaičius  –  2775.  Per  2021  metus  gautas  1  eksponatas.  Eksponatais

papildytas archeologijos rinkinys. Išrašyti 1 priėmimo aktas. Nuolatiniam saugojimui priimta 1 daiktas. Į

pirmines apskaitos knygas įrašyta 1 eksponatas. Surengti 4 rinkinių komisijos posėdžiai dėl eksponatų

vertinimo.

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

eksponatų yra rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje ir vieno eksponato iš

Alytaus kraštotyros muziejaus, eksponatas eksponuojamas Prienų krašto muziejuje. Pakitimų nerasta.

Patikrinta Meno, Taikomojo meno ir Dokumentų rinkiniai. Meno rinkinį sudaro 230 eksponatų,

Taikomojo meno rinkinį sudaro 296 eksponatai, Dokumentų rinkinį sudaro 544 eksponatai. 

Į Prano Gudyno restauravimo centrą išvežta restauruoti 1 bažnyčios rinkinio eksponatas.

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“  2021 m. tikrąją  verte

įvertinome 2694  eksponatus. Įvertintų eksponatų tikroji vertė 7657, 14 Eur
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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“  2021  m.

suskaitmeninome 146 eksponatus, LIMIS sistemoje patalpinome 27 eksponatus.

Eksponatų restauravimas, konservavimas

Į  Prano  Gudyno  restauravimo  centrą  išvežta  2020  m.  buvo  išvežta  6  bažnyčios  rinkinio

eksponatai,  liturginiai  rūbai.  2021  m.  jie  išvalyti,  konservuoti  ir  paruošti  ilgalaikiam  saugojimui.

Parsivežta 5 eksponatai, vienas arnotas vis dar restauruojamas. 

Mokslinis tiriamasis darbas

2021 metais rinkta, papildyta ir sisteminta informacija apie žymius kraštiečius informacinėse

bylose:  „Juozas  Marcinkevičius“  „Balys  Karvelis“  „Vytautas  Sabeckis“  „Albinas  Micka“  „Treigys

Remigijus“, „Juozas Lukša – Daumantas“, „Juozas Brundza“. 

Tyrinėta  Justino  Marcinkevičiaus  reikšmė  Lietuvos  Atgimimo  laikotarpyje,  analizuota

medžiaga  sukaupta  Prienų  krašto  muziejaus  fonduose.  Tyrinėta  Kotrynos  Radkevičiūtės  -

Navikevičienės  –  Marijos  Aukštaitės,  Vinco  Mykolaičio  -  Putino  biografija,  kūryba  (direktorės

pavaduotoja, 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 sodyboje muziejuje (muziejaus prižiūrėtoja J. Mykolaitienė).

Surengta 4 vienos dienos ekspedicijos aplankant Šilavoto,Veiverių, Naujosios Ūtos , Išlaužo

sen.  rezistencinio paveldo vietas, vykdyta fotofiksacija.

Surengta ekspedicija į Ingavangio k., Šilavoto seniūniją pas Mariją Žukauskaitę – Leonienę.

Konsultuotasi  dėl juodos ruginės duonos, kurią gaminant visas gamybos procesas atliekamas namų

ūkyje laikantis tradicinio metodo.

Surengtos 2 išvykos į Marijampolės archyvą muziejaus dokumentų fondui ir pranešimams.

Surengtos ekspedicijos  į  Marijampolės  kraštotyros ir  Maironio lietuvių literatūros muziejus,

rinkta medžiaga planuojamoms parodoms ir pranešimams, bendradarbiauta rengiant virtualią parodą ir

projektus.

Organizuota  dvylika  išvykų  pas  Prienų  miesto  ir  rajono  gyventojus,  renkant  medžiagą

muziejaus fondui ir pranešimams.
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Apžiūrėtas partizano K. Garbaravičiaus bunkeris, informacija perduota Kauno KPD. Senosiose

Prienų kapinėse ieškota žuvusio II-ojo pasaulinio karo metu kario kapo, vykdant giminaičių užklausą

dėl palaidojimo vietos.

Svarbiausių  kultūros  įvykių  ir  žymiausių  kraštiečių  palikimo  tyrinėjimas:  „Prienų  krašto

rezistencinės  kovos 1944-1953 m.”,  „Prienų miesto tarpukaris,  kultūrinis  gyvenimas,  holokaustas”,

„Prienų kapinių palaidojimai”.

Atliktas  mokslinis  tyrimas  partizanų  vado  Juozo  Lukšos  ir  jo  šeimos  asmenybių  ir  veiklų

tyrinėjimas  rengiant  parodą  “Laisvės  žvalgas”,  rengiant  virtualią  pamoką,  ruošiant  pranešimus.

Parengtas ir perskaitytas pranešimas “Vieno eksponato istorija” konferencijje skirtoje Juozo Lukšos

100-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus

muziejuje (direktorės pavaduotoja, vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė).

Parenti du pėsčiųjų maršrutai „Partizanų takais“ aplankant partizanų kautynių, palaidojimo ir

kt. vietas. Bendradarbiaujant su partneriais parengti du informaciniai stendai maršruto trasose. Vienas

skirtas  Degimų-Vilkų  kautynėms,  kitas  pristatantis  savarankišką  maršrutą  su  objektų  aprašais  ir

kitomis lankytinomis rajono vietomis. 

Ekspozicinis darbas

2021  m.  buvo  renkama,  sisteminama  medžiaga  naujai  kuriamai  Kalendorių  muziejaus

ekspozicijos koncepcijai. Pradinei koncepcijai sukurti ir ekspozicijai įrengti numatoma rengti projektą

Lietuvos kultūros tarybai.

Parengta paroda „Kilnojama paroda skirta Juozo Lukšos 100 osios gimimo metinėms“ 

Atnaujinti  ekspozicijų  pristatymų  tekstai  muziejus  ekspozicijoms:  „Laisvės  kovo  Šilavoto

krašte“ (2021 03 27), “Literatūriniai Prienai” (2021 m. balandžio mėn), “Krašto šviesuoliai” (2021 m.

balandžio mėn.), “Sklandytuvų istorija” (2021 m. balandžio mėn.).

Rengiant  naujų  ekspozicijų  ir  parodų  koncepcijas  papildant  ir  renkant  medžiagą

bendradarbiauta su dizaineriais, žymių kraštiečių giminėmis ir artimaisiais ir kt.

Atnaujintos ir restauruotos skulptūros Šilavoto Davatkyno kiemelyje ir Davatkėlių takelyje –

nuvalyta ir perdažyta 12 skulptūrų. 

Leidybinis darbas

 Pakartotinai  išleistas  leidinys  „Prienų  krašto  muziejaus  edukacinės  programos“  bei

lankstinukas  „Senųjų  Prienų  beieškant“ (2021  m.)  Parengtas  leidybai  informacinis  leidinys

“Edukacinės programos Prienų krašte”.  
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2021 m. parengtos 43 publikacijos rajoninėje ir regioninėje spaudoje, minint įvairias istorines,

įžymių  kraštiečių  gimimo  ir  mirties  sukaktis.  Dalyvauta  13  vietinės,  regioninės  ir  respublikinės

televizijos  ir  radio  laidose.  Parengta  ir  išleista  58  muziejaus  parodų  ir  renginių  plakatai,  48

elektroniniai kvietimai.

Metodinis darbas

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

tarybos nariams.

Anaujinta  medžiaga  virtualiai  pamokai  „Pietų  Lietuvos  krašto  partizanų  takais“.  Pamoka

parengta  bendradarbiaujant  su  Prienų  „Žiburio“  gimnazijos  istorijos  mokytoja  eksperte  Vilija

Juodsnukiene. Prienų krašto muziejaus  ir  partnerių parengta virtuali  pamoka yra Lietuvos muziejų

asociacijos  projekto  –  „Organizacijos  2020  m.  programa“  Švietimo  sekcijos  veiklos  „Edukacinių

programų  platforma  „Atrask  savo  kraštą  muziejuje“  virtualios  programos  „Pietų  Lietuvos  krašto

partizanų takais“ sukūrimas ir pateikimas publikavimui“ dalis.

Parengta 9 pranešimai: „Vokiečiai Prienų krašte”, „Žydai - prarastoji mūsų krašto dalis”, „Į

didelį ir aukštą kalną“- Vinco Mykolaičio - Putino tėviškės - muziejaus 50-mečio jubiliejaus metinės“,

„Prienų  popierinei  235  metai!,  „Juozas  Lukša  -  Daumantas:  su  mumis  ir  mumyse“,  „Marijonas

(Marius) Baranauskas", „Po senąsias Prienų kapines pasižvalgius“, „Fotografija - savotiškas gyvenimo

veidrodis”, „Prienų savivaldai ir miesto herbui 230 metų ”.

 Atnaujinta  Prienų  krašto  muziejus  ekspozicijos  metodinė  medžiaga  gidui  dviems

ekspozicijoms: „Miesto istorija“, „Akiplėša“ (kun.J.Zdebskis).

Parengta medžiaga apie Prienų Alaus bravorą, Dvaro sodybos pastatų komplekso Kumetyno

pastatą Jieze, Jiezno dvarą ir buvusius Pacų rūmus su parku ir tvenkiniais, Jiezno miestą, Prienų paštą,

Jiezno  bažnyčią  stendams,  vykdomam Prienų  r.  savivaldybės  projektui  Interreg  Lietuva  -  Polska:

“Pacų  giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas”.

Konsultuoti  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos,  Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai,  VDA

FK tapybos katedros studentai, Prienų švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai rengiant Etnokultūros

olimpiadą.

Kaupiama metodinė medžiaga, reikalinga mokomųjų programų užsiėmimams.

Parodos

Muziejuje  ir  jo padaliniuose surengtos 32 parodos,  iš  jų parengtos  ir  pateiktos  lankytojams

muziejaus  interneto  svetainėje  2  virtualios  parodos.  Vyko  parodų  pristatymai  visuomenei,  juose

dalyvavo autoriai, meno kolektyvai, savo programas atliko mokiniai. 17 parodų vyko muziejuje ir jo
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padaliniuose, 3 parodos vyko Prienų r. savivaldybėje, 1 Prienų globos namuose, 11 parodų kituose

miestuose.  Muziejuje  ir  jo  padaliniuose  vykusiose  parodose  apsilankė   2367 lankytojai.  Parodose,

kurios vyko kituose muziejuose ir institucijoje apsilankė 6328 lankytojai. Parodą, „Laisvės žvalgas“,

skirtą Juozo Lukšos-Daumanto 100-osioms gimimo metinės aplankė 3897 lankytojai

Edukacinė veikla

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

tenkinimą,  teikti  įvairesnių paslaugų,  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. 

Devynios Prienų krašto muziejaus edukacinės programos 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, Kauno, Vilkaviškio, Kėdainių rajonų

mokyklos. Naudodamiesi kultūros pasu Prienų krašto muziejuje apsilankė 490 mokinių. Populiariausia

tarp jų buvo edukacinė programa „Duonos kelias iki stalo“, joje dalyvavo 237 mokiniai, "Auskit vykit

mano rankos" 71 mokiniai, "Lino kelias iki staklių" 49 mokiniai, Žvakių liejimas 78, "Senųjų Prienų

beieškant" 55 mokiniai. Su Kultūros pasu vestos  23 edukacinės programos.

Muziejuje vykdyti 19 pavadinimų edukaciniai užsiėmimai, iš viso įvyko 92 užsiėmimai, juose

dalyvavo 1730 dalyvių.

Renginiai

Muziejaus  darbuotojai  organizuoja  įvairios  tematikos  renginius,  formuojančius  kokybiškai

naują prieniečių kultūrinio laisvalaikio praleidimo būdą. Netradicinėje aplinkoje, muziejaus edukacjų

ir  parodų  salėse  organizuojamos  etninės,  valstybinės  šventės,  žymių  krašto  žmonių  jubiliejų

paminėjimas, poezijos vakarai.

Renginiai planuojami dažniausiai atsižvelgiant į įvairias istorines, įžymių kraštiečių gimimo ir

mirties  sukaktis.  Puoselėjant  etninę  kultūrą  bei  vietos  tradicijas,  rengiamos  tremtinių  vakaronės,

bendruomenių  susibūrimai,  atgaivinamos  senovinės  šventės,  puoselėjami  senieji  krašto  amatai.

Daugeliui  vyresnių  žmonių  senieji  amatai  gyvi  atmintyje,  tačiau  jaunimas  juos  prisimena  tik  iš

pasakojimų ar perskaitytų knygų. Visa tai  pamatyti  autentiškoje aplinkoje – neįkainojama vertybė.

Muziejaus kameriniuose renginiuose vyksta susitikimai su aktoriais, rašytojais, poetais, dvasininkais

bei kitais įdomiais žmonėmis.
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2021  m.  muziejuje  ir  jo  padaliniuose  vyko  26  renginiai  juose  apsilankė  1988  lankytojai.

Didžiausio lankytojų susidomėjimo suslaukė:  pėsčiųjų žygis „Partizanų takais“ skirtas Juozo Lukšos

Daumanto  100-osioms  gimimo  metinėms, Tarptautinis  festivalis  „Poezijos  pavasaris  Šilavoto

Davatkyne“,  „Vinco  Mykolaičio-Putino  tėviškės-muziejaus  50-čio  jubiliejus“,  parodos  pristatymas

„Juozas Lukša-laisvės žvalgas”, Vidmanto Vitkausko knygos pristatymas „Juozas Lukša Daumantas ir

jo atminimo įamžinimas“, „Juozo Lukšos- Daumanto 100-ųjų gimimo metinių minėjimas Juodbūdžio

k.”, „Šešioliktojo profesionalių menininkų plenero uždarymo renginys”, „Ritos Pauliukaitienės knygos

„Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ pristatymas. 

Virtualūs produktai

Atsižvelgdami  į  Covid-19  situaciją  ir  paskalbtą  karantiną  šalyje  bei  drastiškai  sumažėjus

muziejaus lankytojų srautams, muziejaus darbuotojai ėmėsi kūrti ir publikuoti intenetinėje erdvėje bei

socialiniuose  tinkluose  virtualius  produktus.  202  m.  muziejaus  darbuotojai  parengė  2  virtualais

parodas, jas peržiūrėjo  798 lankytojai.  Muziejaus  sukurti  8 edukaciniai  filmukai  taip par susilaukė

lankytojų susidomėjimo – „Duonos kelias iki stalo”, „Pasakų pasaulyje”, „Užgavėnių kaukių gamyba”,

„Žvakių liejimas”,  „Audimo edukacija”,  „Kiaušinių marginimas”,  „Kalėdinė virtuali  edukacija” bei

sulaukė 56224 peržiūrų. Suorganizuota virtuali viktorina, skirta lietuvių kalbos dienoms paminėti ,,Ką

žinai  apie  lietuvių  kalbą”  sulaukė  5595  peržiūrų,  viktorinoje  dalyvavo  220  dalyvių.Vyko  dvi

nuotolines koferencijos - Konferencija skirta „Prienų senųjų kapinių uždarymo 60-mečiui paminėti“

(buvo transliuojama Zoom ir muziejaus Facebook platformose), konferencija skirta „Prienų seniūnijos

gautų didžiųjų Magdeburgo teisių ir herbo 230- osioms metinėms paminėti“ (buvo transliuojama Zoom

ir muziejaus Facebook platformose).

2021  m.  Prienų  krašto  muziejų  įvairiais  informaciniais  kanalais  –  interneto  svetainėje,

Facebooke, Youtube kanalu pasiekė ir jo virtualius produktus vartojo 73154 vartotojai. 

2. Įstaigos lėšos ir išlaidos

2.1. Lėšos

Gautos lėšos, Eur
Iš viso Iš jų

Biudžeto
(steigėjo)
lėšos

Valstybės
lėšos

Už mokamas
paslaugas

Programų,
projektų 
lėšos

Fizinių, juridinių 
asmenų parama

Patalpų 
nuoma

Kitos 
mokamos
paslaugos

235826 212500 4400 - 4753 113900 273



12

2.2. Išlaidos, Eur

Iš viso Darbo užmokesčiui Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

235396 188700 46696

3. Papildomų finansinių išteklių pritraukimas 

Kultūros rėmimo fondo projektų konkursui 2021 m.  pateiktos projektų paraiškos: „Liturginių

drabužių  konservavimas  ir  restauravimas“,  „Ekspozicija  „Vieno  paveikslo  istorija“  „Išėjusios,  bet

nepamirštos“, „Baltame lape sugula istorijos”, „Iš nebūties sugrįžę”. 

Finansavimas gautas projektui „Kilnojamoji paroda skirta Juozo Lukšos Daumanto 100- 

osioms gimimo metinėms” – 13900 Eur. Projektas 70 proc. finansuotas Lietuvos kultūros tarybos - 

9700 Eur,  Prienų rajono savivaldybė finansavo 30 proc. - 4200 Eur.

4. Žmogiškųjų išteklių valdymas

Muziejuje yra 15,00 pareigybių (nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 15,75), iš

jų – 10,00 kultūros darbuotojų.  Šiuo metu muziejuje dirba 15 darbuotojų. 2021 m. vyko darbuotojų

kaita. Iš  darbo  savo  noru  išėjo  muziejininkas  į  jo  vietą  priimtas  naujas  darbuotojas,  dar  vienas

darbuotojas priimtas į muziejininku, į buvusią laisvą darbo vietą.  Pagal savivaldybės 2021 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.

4.1. Lentelė 

Etatų
skaičius

Darbuoto
jų
skaičius

Darbuotojų išsilavinimas (skaičius)

Aukštasis
universitetinis

Aukštasis
neuniversi-
tetinis

Aukštesnysis
arba
specialusis
vidurinis

Kitas

Kultūros  ir
meno
darbuotojai

10 10 8 2 - -

Kiti
darbuotojai

5 5 - - 2 3

Iš viso: 15,00 15 8 2 2 3

2021 m. kvalifikaciją  tobulino 13 muziejaus darbuotojų.  Žinias gilino ir savo kompetenciją

tobulino  šiuose  mokymuose:  „Nuotoliniuse  gidų  mokymuose“, mokymuose  „Baltų  kelias”  ,

konferencijoje  „Interreg  Lietuva  –  Polska“,  konferencijoje  „Lenkų-lietuvių  keitimasis  patirtimi  apie
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turistinių  trasų  vaidmenį  ir  žymėjimo  sistemas”,  „Mokymai  dirbti  su  LIMIS  programa“,  seminare

„Tradicijos – paveldėtos ir gyvos”, muziejų ir galerijų edukatorių stovykloje „Kūrybatorija”, kultūrinės

edukacijos forume „Kultūra atrakina“,  seminare „Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944 – 1953

m.”,  seminare  „Tautinis  kostiumas  šiandien”,  „LKT  seminare:  2022  m.  finansavimas“,  „Viešieji

pirkimai: 2022 m. pasikeitimai”( iš viso dalyvauta 25 seminaruose).

Viena darbuotoja  studijuoja  Kauno miškų ir  aplinkos inžinerijos  kolegijoje,  kita  darbuotoja

pradėjo studijas Mykolo Romerio universitete.

5. Įstaigos veiklos rodikliai

5.1.Lentelė 

P
ri

en
ų 

kr
aš

to
 m

uz
ie

ju
s,

Muziejuje ir jo padaliniuose vykdomos veiklos

E
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po
na

ta
i

E
ks

po
zi

ci
jo

s/
L

an
ky

to
ja

i

R
en
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ni

ai
/
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to
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ar
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os
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et

ai
nė

s 
la

nk
yt
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ai

K
ita

/
la

nk
yt

oj
ai

Iš
 v

is
o/

la
nk

yt
oj

ai

2020 30387 11/
4937

19/
1786

26/
1213

3/1084 59/
1389

8387 268/23 14273 52 9377

2021 30388 11/
3266

26/
1988

32/
2367

17/632
8

92/
1730

2694 146/27 14425 68 9419

2021  m.  Prienų  krašto  muziejų  įvairiais  informaciniais  kanalais  –  interneto  svetainėje,

Facebooke, Youtube kanalu pasiekė ir jo virtualius produktus peržiūrėjo 73154 vartotojai: virtualias

parodas peržiūrėjo  798, virtualų turą peržiūrėjo 1060, edukacinius ir reklaminius filmukus – 61285,

viktorina,  skirta  lietuvių  kalbos  dienoms  paminėti  ,,Ką  žinai  apie  lietuvių  kalbą”  sulaukė  5595

peržiūrų, virtualūs renginiai sulaukė – 3766 peržiūrų.

6. Svarbiausi pasiekimai, pokyčiai 

Svarbiausi pasiekimai:

 Įgyvendintas projektas  „Kilnojamoji  paroda,  skirta  Juozo  Lukšos-Daumanto  100-osioms

gimimo metinėms“. Paroda keliavo po Lietuvą,  buvo eksponuojama 8 institucijoje,  sulaukė

didelio susidomėjimo, gausiai lankoma (3897 lankytojai). Parodos eksponavimas bus tęsiamas

ir  2022 m.
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 Muziejuje apsilankė 9419 lankytojų,  Prienų krašto muziejų įvairiais informaciniais kanalais –

interneto svetainėje, Facebooke, Youtube kanalu pasiekė ir jo virtualius produktus peržiūrėjo

73154 vartotojai.

 Edukacinių programų lankytojų skaičius – 1730 iš jų  490 pagal Kultūros pasą.

 Tikrąja verte įvertinta 2694 eksponatai.

 Teiktos 6 projektų paraiškos, 1 projektui skirtas finansavimas, įgyvendintas 1 projektas.

 Parengtos 43 publikacijos rajoninėje ir regioninėje spaudoje, minint įvairias istorines, įžymių

kraštiečių gimimo ir mirties sukaktis. 

 Dalyvauta 13 vietinės, regioninės ir respublikinės televizijos ir radio laidose. 

 Parengta ir išleista 58 muziejaus parodų ir renginių plakatai, 48 elektroniniai kvietimai. 

 Prienų krašto muziejuje ir jo padaliniuose 2021 m. vyko 26 renginiai,  juose dalyvavo 1988

muziejaus lankytojai. 

 Muziejuje ir jo padaliniuose vyko 32 parodos, jas aplankė 2367 lankytojai

Prienų  krašto  muziejus  yra  pasirašęs  bendradarbiavimo  susitarimus  su  48  įstaigomis  ir

organizacijomis. 2021 m. buvo tęsiama kultūrinė ir metodinė partnerystė su bendradarbiavimo sutartis

pasirašiusiomis įstaigomis ir organizacijomis. 2021 m. buvo pasirašyti 8 bendrbiavimo susitarimai – su

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Birštono muziejumi,Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,

Lietuvos liaudies buities muziejumi, Dvariuko bendruomene, Paprienės bendruomene, Prienų globos

namais, Prienų r. savivaldybės soc. paslaugų centru, VšĮ LASS pietvakarių centru.

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

Rajoninėje  spaudoje  bei  muziejaus  ir  savivaldybės  interneto  svetainėse,  bei  facebook

profiliuose reklamavome visus muziejaus renginius bei parodas.

Prienų krašto muziejaus veikla pristatyta  Pietų Lietuvos muziejininkų sambūryje Šakiuose.

7.  Problemos,  galimi  problemų sprendimo  būdai.  Numatomi  veiklos  tobulinimo  planai  ir
uždaviniai kitais metais.

Problemos:

1.  Skriaudžių  buities  muziejaus  kalendorių  kalendorių  ekspozicijos  dizaino  sukūrimo  ir

ekspozicijos įrengimo finansinių šaltinių paieška.

2.  Neaiškus  savivaldybės  pastangomis  atlikto  Vinco  Mykolaičio-Putino  gimtosios  sodybos

namo-muziejaus būklės tyrimo pagrindu Kultūros paveldo departamentui parengtos projekto paraiškos

„Vinco  Mykolaičio-Putino  gimtosios  sodybos  namo-muziejaus  tvarkybos  darbų  finansavimas“

finansavimo klausimas.

3. Nuolat blogėjanti Šilavoto „Davatkyno“ pastatų būklė.
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4.  Laisvės kovų Šilavoto krašte ekspozicijos rūsyje  išlikusių kalintų asmenų įrašų-grafičių

konseravimas ir apsaugojimas nuo suirimo.

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

muziejuje. Nuo pavasario iki rudens reikia papildomos priežiūros.

2022 m. uždaviniai:

1.  Pritraukti  į  Prienų  krašto  muziejų  ir  jo  padalinius  ne  mažiau  kaip  10000  lankytojų,  į

edukacines programas, ne mažiau kaip 2000 dalyvių;

2.  Įvertinti  tikrąja  verte  ne mažiau  kaip  75  proc.  muziejaus  pagrindiniame fonde saugomų

eksponatų;

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

techninėms galimybėms suskaitmeninti ir patalpinti LIMIS sistemoje ne mažiau kaip 30 naujų vaizdų.

4. Aktyvinti edukacinę veiklą Prienų krašto muziejaus padaliniuose; 

5. Dalyvauti projektinėje veikloje.

2021 m. muziejus kvietė lankytojus aplankyti muziejaus ekspozicijas. 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  atitinkanti  kultūros  infrastruktūra prisideda  prie  aukštesnės kokybės  kultūros

paslaugų  sukūrimo,  skatina  papildomus  lankytojų  srautus,  taip  didina  vietovės  patrauklumą

investicijoms ir verslo plėtrai.

Muziejaus laukia nauji iššūkiai kuriant naujas ekspozicijas, edukacines programas, generuojant

lankytojų  srautus,  užtikrinant  aukštos  kokybės  lankytojų  aptarnavimą  ir  jų  kultūrinių  poreikių

tenkinimą.

            Dirketorė                                                                                                      Lolita Batutienė
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