
        

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

        

        

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 

pavadinimas 

Planuota 

vertinimo 

kriterijau

s reikšmė 

Įvykdyta 

vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė 

Įvykdymo 

procentas 

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 

reikšmių priežastys (netinkamas planavimas, per 

ilgas derinimas, nepakankami administraciniai 

gebėjimai ir kita) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“ 

02-04-02 TIKSLAS.Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugojamas kultūros paveldo vertybes 

02-04-02-01  UŽDAVINYS.Gerinti muziejų veiklos efektyvumą ir kokybę 

02-04-02-01-

01 

Priemonė. Finansuoti respublikinių muziejų vidaus administravimą ir vykdyti muziejinę veiklą 

  Vykdyti 

administracinę 

veiklą 

Muziejaus tarybos posėdžių 

skaičius 

3 3 100   

   Pildyti muziejaus 

rinkinius 

Rinkinių komisijos posėdžių 

skaičius 

17 12 70  Posėdžiai, taupant darbo laiką,  buvo 

racionaliau organizuojami, į darbotvarkę  

įtraukiant daugiau klausimų 

  Įsigytų eksponatų skaičius 

(atitinka kriterijų P-02-04-02-

01-04 Nacionalinių ir 

respublikinių muziejų įsigytų 

eksponatų skaičius) 

90 134 148 Buvo nenumatytas dovanojamų eksponatų 

skaičius 

     Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą 

Į pirminę apskaitą įrašytų 

eksponatų skaičius 

90 134 148  Kadangi 2013 metais  įsigyti 134 eksponatai , 

tai visi jie ir registruoti pirminėje apskaitoje. 



      Suinventorintų pagrindinio 

fondo eksponatų skaičius 

100 100 100 

 

   Suinventorintų pagalbinio 

fondo eksponatų skaičius 

390 390 100 

 

  Per metus tikrąją verte 

įvertintų eksponatų skaičius 

1000 2572 257 Buvo skirta daugiau žmogiškųjų išteklių šiam 

darbui atlikti,  todėl įvertinta daugiau eksponatų 

nei planuota. 

  Į kompiuterinę apskaitą 

įvestų įrašų apie eksponatus 

skaičius 

1500 1583 105 

Buvo   įvesti 2013 m. įsigyti eksponatai, nors tai 

nebuvo planuota. 

  Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą 

Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-05 

Nacionaliniuose ir 

respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius) 

14 14 100 

 

  Restauruotų eksponatų 

skaičius (atitinka kriterijų P-

02-04-02-01-05 

Nacionaliniuose ir 

respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius) 

6 6 100 

 

  Restauravimo tarybos 

posėdžių skaičius 

0 0 
 

 

  Patikrintų saugyklų skaičius 2 2 100 

 

  Populiarinti 

muziejaus rinkinius 

ir vykdyti edukacinę 

veiklą 

Atnaujintų nuolatinių 

ekspozicijų skaičius (atitinka 

kriterijų R-02-04-02-01 

Atnaujintų nuolatinių 

ekspozicijų nacionaliniuose ir 

respublikiniuose muziejuose 

skaičius) 

0 0 

 

 

  Surengtų laikinų parodų 

skaičius (atitinka kriterijų R-

02-04-02-02 Surengtų laikinų 

parodų nacionaliniuose ir 

respublikiniuose muziejuose 

skaičius) 

1 4 400 Buvo surengtos parodos, pasiūlytos kitų muziejų 

– Kaliningrado Vandenyno muziejaus  paroda 

„Auksinis vėžlys”, Tarptautinio projekto “Baltic 

Museums 2.0” “ Geriausia Baltijos jūros 

fotografija” ir vaikų dailės studijos “Kukutis” 

„Mano svajonių laivas”. 



  Muziejų lankytojų (įskaitant 

renginius) skaičius 

201000 183420 91 Spausdinant 2013 strateginį planą  įsivėlė 

techninė klaida- vietoje 201 tūkst. išsiųsta 

lentelė su skaičiumi 2001 tūkst. Lietuvos jūrų 

muziejus niekada nėra sulaukęs daugiau kaip 

600 tūkst. lankytojų, todėl taipadaryta akivaizdi 

techninė klaida,kurios niekas nepastebėjo. 

Lankytojų skaičius buvo planuotas atsižvelgiant 

į tai, jog delfinariumo lankymas pagal  planą 

turėjo prasidėti gegužę. Bendras lankytojų 

skaičius yra mažesnis, nes delfinariumas vietoj 8 

mėnesių veikė tik 2 savaites. Tačiau yra viršytas 

muziejaus lankytojų skaičius – buvo planuota 

100 tūkst., o priimta - .139179. Tam įtakos 

turėjo aktyvi muziejaus viešųjų ryšių, darbo su 

mokyklomis politika ir bendros augančios 

renginių lankymo tendencijos. 

  Naujų edukacinių programų 

skaičius 

3 3 100 

 

  Surengtų edukacinių 

užsiėmimų skaičius 

520 551 106 Surengta daugiau nei planuota edukacinių 

užsiėmimų, nes buvo vykdoma aktyvi muziejaus 

edukacinių užsiėmimų sklaida, ko dėka atsirado 

daugiau užsakymų 

  Edukacinių užsiėmimų 

dalyvių skaičius 

32 000 25849 81 Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius buvo 

planuotas atsižvelgiant į tai, kad delfinariumas 

bus atidarytas gegužę. Delfinariume rengiami ne 

tik delfinų pasirodymai, bet ir organizuojami 

edukaciniai užsiėmimai. Kadangi delfinariumas 

buvo atidarytas tik gruodžio pabaigoje ir veikė 

pernai tik 2 savaites, todėl jame nebuvo surengti 

numatyti edukaciniai užsiėmimai. 

  Renginių muziejuje (be 

parodų) skaičius 

14 20 143 Buvo surengtas neplaninis renginys Mokyklų 

mugėje  „Mano jūra tolima ir artima“ , renginys, 

skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienai, Pingvinų diena, ir 3 seminarai:  „Veiklos 

rūšių įvairinimo galimybės, kuriant papildomas 

darbo vietas ne žuvininkystės sektoriuje“, 

„Kuršių marių tradicinė laivyba: istorija ir 

šiandiena“, „Lietuviškajam Klaipėdos uostui – 

90“. 

  Parodų kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

13 12 92 Buvo surengta mažiau nei planuota parodų, nes 

nebuvo iš anksto įvertinta , kad  „Smiltynės 



užsienyje skaičius perkėlos“ kelte rengiamų parodų nėra būtinybės 

keisti keletą kartų per metus, nes labai 

pasikeičia jo lankytojai. Todėl buvo sumažintas 

parodų kelte skaičius. 

  Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą 

 

Išleistų leidinių apie 

muziejaus rinkinius skaičius 

1 0 0 Buvo planuotas išleisti muziejaus darbų ir 

įvykių metraštis „Po muziejaus burėmis. 

Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“. Buvo 

parengta leidinio medžiaga, tačiau negavus 

finansavimo, leidyba atidėta 2014 metams. 

  Publikuotų mokslinių 

straipsnių skaičius 

5 5 100 

 

  Mokslinių konferencijų 

muziejuje skaičius 

1 1 100 

 

  Kitų konferencijų muziejuje 

skaičius 

1 1 100 

 

  Muziejaus darbuotojų 

skaitytų pranešimų 

mokslinėse konferencijose 

skaičius 

2 7 350 Buvo gauta nenumatytų kvietimų dalyvauti 

mokslinėse konferencijose 

  Muziejaus darbuotojų 

pranešimų kitose 

konferencijose skaičius 

5 3 60 Daugiau pranešimų perskaityta mokslinėse 

konferencijose 

  Eksponatų 

skaitmeninimas 

Skaitmeninimo projektų, 

kuriuose dalyvauja muziejus, 

skaičius 

1 1 100 

 

  Suskaitmenintų muziejinių 

vertybių skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-02 

Nacionaliniuose ir 

respublikiniuose muziejuose 

suskaitmenintų muziejinių 

1820 1612 88 Lietuvos jūrų muziejuje eksponatus skaitmenina  

muziejininkas-fotografas ir sistemos 

administratorius. Jų darbo krūvis yra labai 

didelis, todėl nepasiektas planuotas rezultatas. 

2014 metais ši problema bus sprendžiama. 



vertybių skaičius) 

  Surengtų virtualių parodų 

skaičius (atitinka kriterijų R-

02-04-02-03 Nacionalinių ir 

respublikinių muziejų 

surengtų virtualių parodų 

skaičius) 

3 1 33 Surengta mažiau nei planuota, nes tikėjomės 

gauti finansavimą naujai muziejaus svetainei 

sukurti ir tada  kurti parodas, remiantis naujomis 

technologijomis. Tačiau negavus finansavimo 

svetainės sukūrimui, buvo apsiribota mažesniu 

parodų kiekiu. 

  Virtualių lankytojų skaičius 100000 159 402 159 Muziejaus tinklalapis buvo aplankytas daugiau 

nei planuota kartų dėl aktyvios muziejaus 

veiklos viešinimo, rinkodarinių akcijų taikymo, 

socialinių medijų – muziejaus FB ir tinklaraščio 

vystymo. 

  Palaikyti ryšius su 

visuomene 

Parengtų informacinių 

pranešimų spaudai skaičius 

35 35 100 

 

  Teikti metodines 

konsultacijas  

kitiems muziejams  

Suteiktų metodinių 

konsultacijų   skaičius 

5 5 100 

 

  Fondų lankytojų skaičius  20 12 60 Neįmanoma numatyti ir tiksliai suplanuoti , kiek 

bus interesantų.   

  Kelti darbuotojų 

kvalifikaciją 

Kvalifikacijos kėlimo 

projektų, kuriuose dalyvauja 

muziejaus darbuotojai, 

skaičius 

0 0 

 

 

 

  Kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų (be restauratorių) 

skaičius 

18 17 94 Neįvyko planuoti mokymai apie darbuotojų 

motyvaciją 

  Atestuotų restauratorių 

skaičius (atitinka kriterijų P-

02-04-01-02-10 Atestuotų 

kilnojamųjų kultūros vertybių 

restauratorių skaičius) 

0 0  

 



PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS 

ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ 

05-01-02 TIKSLAS.Modernizuo

ti kultūros įstaigų 

infrastruktūrą 

  Užbaigtų investicinių 

projektų skaičius (atitinka 

kriterijų R-05-01-02-01 

Užbaigtų investicinių 

projektų skaičius) 

0    

05-01-02-01 UŽDAVINYS.Tęsti 

kultūros objektų 

statybą bei esamų 

rekonstravimą, 

aprūpinti įstaigas 

šiuolaikines  

technologijas 

atitinkančia įranga  

  Infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius 

(atitinka kriterijų  P-05-01-

02-01-01 Valstybės ir 

savivaldybių kultūros įstaigų 

infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius) 

0    

05-01-02-01-

02 

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą 

   Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės               

(Lietuvos jūrų muziejus, 

Smiltynė 2, Klaipėda , 

akvariumų rekonstravimas) 

49% 45% 92 Projektas nebuvo įvykdytas planuota apimtimi, 

kadangi rekonstrukcijos metu buvo būtina 

maksimaliai užtikrinti tinkamas sąlygas 

akvariume laikomiems gyvūnams. Visi 

statybvietėje vykdomi darbai buvo derinami 

pagal gyvūnų poreikius, todėl darbai negalėjo 

vykti pilna apimtimi, kaip buvo numatyta.  

Taip pat vykdant rekonstrukcijos darbus buvo 

nustatytas senų įvadinių elektros linijų 

(pagrindiniai akvariumo pastato maitinimo 

kabeliai) neatitikimas privalomiems 

reikalavimams. Todėl atsirado būtinybė atlikti 

lakiną pastato užmaitinimą, suprojektuoti ir 

nutiesti naujas elektros kabelių linijas. Dėl šių 

priežasčių darbai negalėjo vykti pilna apimtimi, 

kaip buvo numatyta. 

Be to Lietuvos jūrų muziejus negalėjo pilna 

apimtimi finansiškai prisidėti prie projekto 

vykdymo (vietoje1 mln. Lt  skirta 250 tūkst.iš 



savo uždirbtų lėšų), nes delfinariumas nebuvo 

atidarytas lankymui,kaip buvo planuota. 

   Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės ( 

Jūros teikiamų pramogų, 

poilsio, sveikatingumo 

paslaugų ir pažinimo parkas 

Kopgalyje (Delfinų terapijos 

centro įkūrimas - esamo 

delfinariumo pastato 

rekonstrukcija I-II etapai) 

74 % 64 % 86 Projektas nebuvo įvykdytas planuota apimtimi, 

kadangi vykdant delfinariumo priestato statybos 

darbus, (kalant metalinius polius), įtrūko esamo 

pastato siena. Susidarius avarinei situacijai  

buvo sustabdyti statybos darbai. Tik atlikus 

ekspertizę ir  likvidavus avarinę situaciją darbai 

buvo atnaujinti pilna apimtimi.  Dėl šios 

priežasties darbai negalėjo vykti pilna apimtimi, 

kaip buvo numatyta. 
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