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LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarbiausi
svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai)

Buvo planuota
Surengti 3 Muziejaus tarybos
posėdžius

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

Surengti 3 Lietuvos jūrų muziejaus tarybos posėdžiai:

O.Žalienė

2014-02-11 svarstyti klausimai:
Lietuvos jūrų muziejaus 2014 metų veiklos plano aptarimas ir
tvirtinimas;
Lietuvos jūrų muziejaus 2013 metų veiklos ataskaitos aptarimas ir
tvirtinimas ;
Investicinio projekto „Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo
rekonstravimas“ ir ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto
„Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir
pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimas
esamo delfinariumo pastato dalies rekonstrukcija)“ vykdymas ir
finansavimas;
2014 metų Lietuvos jūrų muziejaus biudžeto sąmatos pristatymas.
2014-2020 metų ES paramos laikotarpiui planuojamos teikti
paraiškos "Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato
rekonstrukcija, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo
atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“ investicinio projekto
aprašymo pristatymas ir aptarimas;
Delfinų terapijos centro veiklos nuostatų aptarimas ir tvirtinimas;
Lietuvos jūrų muziejaus bilietų elektroninio platimo paslaugos
pristatymas;
Visuotinio darbuotojų susirinkimo darbotvarkės aptarimas ir
tvirtinimas.
2014-09-26 svarstyti klausimai :Lietuvos jūrų muziejaus
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano 2014 -2017 metams
tvirtinimas ;
Dėl Lietuvos jūrų muziejaus planuojamų išlaidų iki 2014 metų
pabaigos ir 2015 metų investicijų .
Lietuvos jūrų muziejaus bilietų ir paslaugų kainų eurais tvirtinimas

O.Žalienė

O.Žalienė

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką
reguliuojančių dokumentų rengimas
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji
dokumentai)

Peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti
Lietuvos jūrų muziejaus darbo tvarkos
taisykles
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2014-12-12 svarstyti klausimai:
Lietuvos jūrų muziejaus RINKINIŲ KAUPIMO STRATEGIJOS
2015-2020 aptarimas ir tvirtinimas;
Lietuvos jūrų muziejaus strateginio plano 2012 -2017 monitoringo
ataskaitos aptarimas ir tvirtinimas; Delfinų terapijos skyriaus
nuostatų svarstymas ir tvirtinimas.
2014-04-22 direktoriaus įsakymu pakeistas LJM darbo tvarkos
taisyklių 2 priedas dėl Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų darbo
metu gautos/sužinotos informacijos naudojimo apribojimų.

Atnaujinti Projektų rengimo ir
įgyvendinimo tvarką

Projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarka atnaujinta (LJM
direktoriaus 2014-03-26 įsakymu Nr. VĮ-40).

S. Mačiulskytė,
J.Eglinskienė

Peržiūrėti teisės aktus ir juos suderinti
su LJM dokumentais dėl apsaugos
darbuotojų teisės apieškoti
darbuotojus/lankytojus įtariant neteisėtu
materialinių vertybių pasisavinimu
Peržiūrėti ir esant reikalui papildyti
asmens duomenų apsaugos
regklamentavimą LJM dokumentuose
Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti
Delfinariumo, Jūrų žinduolių ir
paukščių skyrių darbuotojų pareiginius
nuostatus

Nustatyta, jog 2011-03-16 patvirtinta apsaugos organizavimo
instrukcija atitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų, o konkrečiai
- LR asmens ir turto apsaugos įstatymo reikalavimus.

J.Jasaitė-Liugienė

2014-06-30 direktoriaus įsakymu patvirtintos Asmens ir vaizdo
duomenų tvarkymo Lietuvos jūrų muziejuje taisyklės.

J. Jasaitė-Liugienė, N.
Puteikienė, A. Lukošienė
I.Kruminienė, A. Rosenas,
V. Žadeikytė, B. Kreivinienė

Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti
Ryšių su visuomene, Jūrų žinduolių ir
paukščių skyrių, veiklos nuostatus

2014-03-26 įsakymu VĮ-42 patvirtinti vyr. projektų
koordinatoriaus-muziejininko ir projektų koordinatoriaus
pareigybės aprašymai. 2014-03-27 įsakymu VĮ-43 patvirtintas
Delfinariumo skyriaus vyr. specialisto pareigybės aprašymas.
2014-10-01 įsakymu VĮ-139 patvirtintas Automatikos ir valdymo
sistemos priežiūros specialisto pareigybės aprašymas. 2014-12-02
įsakymu VĮ-175 patvirtintas vyr. šviesos, garso ir vaizdo
operatoriaus pareigybės aprašymas. 2014-12-31 įsakymu patvirtinti
Delfinų terapijos sk. Vedėjo ir kineziterapeuto pareigybės
aprašymai.
Vietoje Ryšių su visuomene, Jūrų žinduolių ir paukščių skyrių,
veiklos nuostatų, 2014-03-26 įsakymu VĮ-41 patvirtinti
Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus veiklos nuostatai.

Pratęsti stažuotojų stažuotės sutartis

Stažuotojų sutartys pratęstos su R. Žiliene ir E. Jermolajevu.

I.Kruminienė, V. Žadeikytė

Sudaryti-pratęsti savanoriškos veiklos
sutartis

2014 m. sudarytos 24 savanoriškos veiklos sutartys.

V. Žadeikytė

Parengti darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo poreikio planą

2014-10-01 įsakymu VĮ-141 patvirtintas darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo planas 2015-2017 m.

I.Kruminienė, J. JasaitėLiugienė

O.Žalienė

J. Jasaitė-Liugienė,
I. Kruminienė

I.Kruminienė, V. Žadeikytė
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Dėl vykdomų akvariumo ir nebaigtos delfinariumo rekonstrukcijos
reikalingų specialistų sąrašą nutarta parengti 2015 metais.

I. Kruminienė

Viešųjų pirkimų Įstatymo 7str. tvarka,
parengti LJM viešųjų pirkimų planą
pagal direktoriaus patvirtintą išlaidų
2014 m.sąmatą, patvirtinti ir paskelbti jį
CVP IS.
Nuolat sekti VP įstatymo pakeitimus ir
pagal poreikį atnaujinti LJM
supaprastintų viešųjų pirkimų
Taisykles.
Nuolat sekti VP įstatymo pakeitimus ir
pagal poreikį atnaujinti LJM viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką.

Parengtas viešųjų pirkimų planas, paskelbtas CVP IS.

D.Povilanskienė

Nuolat buvo sekami VP įstatymo pakeitimai, atnaujintos LJM
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Nuolat buvo sekami VP įstatymo pakeitimai, atnaujinta LJM
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Neplanuota

2014-01-07 įsakymu VĮ-5 patvritinta Delfinų terapijos centro
koncepcija. 2014-01-07 įsakymu VĮ-6 patvirtintos kompiuterinio
tinklo naudojimo taisyklės. 2014-02-12 įsakymu VĮ-19 patvirtinti
Delfinų terapijos centro nuostatai. 2014-06-30 įsakymu VĮ-104
patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 2014-11-20
įsakymu VĮ-162 patvirtinta darbuotojų motyvavimo sistema.
Atnaujintos lankytojų elgesio LJM taisykles, parengtas nuolaidų
sistemos aprašymas.

I.Kruminienė, J. JasaitėLiugienė, V. Žadeikytė, B.
Kreivinienė, K. Stasiulis, V.
Ragaišis, skyrių vedėjai

Neplanuota

Parašytas civilinis ieškinys Maskvos arbitražo teismui dėl
įtraukimo kreditoriais Utriskij delfinarij bankroto byloje.
2014-11-24 ieškinys išsiųstas Maskvos arbitro teismui,
nagrinėjančiam bankroto bylą.
Iš viso pasirašytos: 306 sutartys. Rangos (naujos ir dėl papildomų
darbų) – 17, autorinių – 5, paslaugų teikimo – 88,
bendradarbiavimo – 63, paramos – 6, prekių pirkimo – 44, kitos 110.

V. Žadeikytė

Pradėjus rodyti delfinų pasirodymus,
pasirašyti sutartį su AGATA

Su AGATA sutartis pasirašyta nuo 2014-08-01 iki 2017-07-31.

V. Žadeikytė,
D.Povilanskienė,

Sudaryti Lietuvos dailės muziejaus
patikėjimo teise perduotos įrangos
skaitmeninimui, draudimo sutartį

2014-02-19 apdrausta visa 2013 metais ir 2014-01-27 Lietuvos
dailės muziejaus perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo
teise, įranga.

J.Jasaitė-Liugienė,
V.Ragaišis

Sudaryti sutartį su ,,Elektroninės
leidybos namai” dėl svetainės techninės
priežiūros ir palaikymo paslaugos

2014-01-20 pasirašyta sutartis dėl svetainės techninės priežiūros ir
palaikymo paslaugos.

J. Jasaitė-Liugienė,
A.Lukošienė

Parengti reikalingų specialistų ir jų
kompetencijų sąrašą

Neplanuota

3. Muziejinės veiklos sutarčių su
Lietuvos ir užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada pasirašytos,
trumpas apibūdinimas, galiojimo
laikas)

A.Lukošienė, I. Kruminienė
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2014-02-01 pasirašyta sutartis su UAB ,,Asseco Lietuva” dėl
Lietuvos integralios bibliotekų sistemos LIBIS priežiūros.

J. Jasaitė-Liugienė, I.
Mačiulaitienė

Sudaryti sutartį su sveikatos priežiūros
įstaiga dėl darbuotojų medicininės
priežiūros

2014-02-08 pasirašyta sutartis su VšĮ Jūrininkių SPC dėl
darbuotojų sveikatos tikrinimo.

J.Jasaitė-Liugienė,
A.Rosenas

Parengti partnerystės sutartį su
Tradicinių ir istorinių laivų savininkų
asociacija

2014-02-21 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tradicinių ir
istorinių laivų savininkų asociacija.

J. Jasaitė-Liugienė,
R.Adomavičius,
S.Mačiulskytė

Sudaryti sutartį dėl energijos tiekimo

2014-03-28 pasirašyta sutartis su UAB ,,Energijos tiekimas”.

J. Jasaitė-Liugienė,
A.Rosenas

Sudaryti sutartį dėl druskos pirkimo

2014-05-01 pasirašyta sutartis su UAB ,,Margūnas” dėl druskos
pirkimo.

J. Jasaitė-Liugienė, D.
Povilanskienė, A. Juška

Pratęsti vandens tiekimo sutartį su
Žuvininkystės departamentu

2010-04-29 sudaryta vandens tiekimo sutartis pratęsta automatiškai
sutartyje nurodytomis sąlygomis, nei vienai iš šalių nepareiškus
noro jos nutraukti.

J. Jasaitė-Liugienė, E.
Plokštys

Sudaryti sutartį dėl santechnikos prekių
pirkimo

Nesant poreikiui sutartis nepasirašyta.

J.Jasaitė-Liugienė

Sudaryti sutartį dėl reikalingos įrangos
įsigijimo

2014-05-18 sudaryta sutartis su UAB ,,Filter” dėl delfinariumo
eksploatacijai reikalingos įrangos įsigijimo.

J. Jasaitė-Liugienė, D.
Povilanskienė, Ž.Kleiva

Atnaujinti sutartį dėl pinigų inkasavimo
paslaugų, apskaitos elementų
aptarnavimo, kasos aparatų
aptarnavimo it kt.
Su Coutant et Alter Ego pasirašyti
priedą dėl 2014-2015 planuojamų atlikti
darbų

2014-06-09 sudaryta paslaugų sutartis su UAB ,,G4S” dėl
inkasavimo paslaugų, 2014-12-14 sutartis su “ASPA” dėl kasos
aparatų pirkimo.

J. Jasaitė-Liugienė, D.
Povilanskienė, S.
Macijauskienė

2014-06-15 pasirašytas sutarties priedas.

E.Plokštys,
S.Karalius,E.Budrys,
J.Jasaitė-Liugienė

Esant finansavimui, pasirašyti sutartį su
Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos dėl kelių
remonto.
Pasirašyti sutartį dėl Lėktuvo nuomos
(delfinų gabenimas iš Graikijos į
Lietuvą)

Negavus finansavimo nebuvo pasirašyta sutartis su Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl kelių
remonto.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Nepavykus laiku užbaigti delfinariumo rekonstrukcijos darbų,
būtinų sudaryti tinkamas sąlygas delfinų pargabenimui, sutartis
nebuvo pasirašyta.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Sudaryti sutartį dėl LIBIS priežiūros

Pasirašyti sutartį dėl krovininio
transporto nuomos (delfinų gabenimas
iš Graikijos į Lietuvą)
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Nepavykus laiku užbaigti delfinariumo rekonstrukcijos darbų,
būtinų sudaryti tinkamas sąlygas delfinų pargabenimui, sutartis
nebuvo pasirašyta.

Pasirašyti sutartį dėl autopakrautuvo
nuomos (delfinų gabenimas iš Graikijos
į Lietuvą)

Nepavykus laiku užbaigti delfinariumo rekonstrukcijos darbų,
būtinų sudaryti tinkamas sąlygas delfinų pargabenimui, sutartis
nebuvo pasirašyta.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Pasirašyti sutartį dėl draudimo (delfinų
gabenimas iš Graikijos į Lietuvą)

Nepavykus laiku užbaigti delfinariumo rekonstrukcijos darbų,
būtinų sudaryti tinkamas sąlygas delfinų pargabenimui, sutartis
nebuvo pasirašyta.

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Esant finansavimui, pasirašyti sutartį
dėl biologinio turto pingvinų įsigijimo.

Užsitęsus akvariumo rekonstravimo darbams nebuvo sudarytos
tinkamos sąlygos pingvinų laikymui, todėl sutartis nebuvo
pasirašyta.

D.Povilanskienė, A.Grušas,
V. Žadeikytė

Parengti partnerystės sutartį su
Tradicinių ir istorinių laivų savininkų
asociacija.

Sutartis su Tradicinių ir istorinių laivų asociacija pasirašyta
(2014-02-21, Nr. BD14-04).

S. Mačiulskytė, R.
Adomavičius, J. JasaitėLiugienė

Ieškoti 2-3 Šiaurės šalių muziejų
galimam bendradarbiavimui (pagal
Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro
Lietuvoje įgyvendinamas programas 4.6. veikla), sudaryti bendradarbiavimo
sutartis.
Neplanuota

Bendradarbiavimo sutartis sudaryti netikslinga, nes LJM
neatitinka Šiaurės šalių ministrų tarybos programų reikalavimų.

S. Mačiulskytė

Iki 2014-04-01 buvo pasirašytos trys sutartys dėl specialių ir
individualių pasirodymų su delfinais. 2014-12-02 sutartis su
“Smiltynės perkela” dėl naujametinio renginio delfinariume, 201412-15 sutartis su”SKYTECH”, dėl renginio organizavimo
delfinariume.
Sutartis dėl redagavimo darbų pasirašyta su redaktore Romualda
Nikžentaitiene. Sutartis galioja trejus metus. Sutarties sudarymo
data: 2014 04 11.

J. Jasaitė-Liugienė,
L.Rimkienė, V.Žadeikytė

Sutartys dėl muziejaus leidinių spaudos darbų buvo pasirašytos su
spaudos paslaugų įmonėmis: UAB „Baltic Printing House „
(informacinės skrajutės), UAB „Druka“ (edukacinės priemonės,
informaciniai atvirukai, elektroninis edukacinis leidinys), UAB
„Standartų spaustuvė“ (Metraštis Nr. 3), UAB „BALTO print‟
(Bruno le Coutre „Mano miestas Klaipėda. 1900-1939 metai‟ ), IĮ
S. Jokužio leidykla-spaustuvė (informaciniai plakatai, bilietai).
Visos spaudos pozicijos yra aprašytos atskirai skiltyje Leidybinė ir
mokslinė veikla.

S. Mikalkevičiūtė, N.
Stančikienė, D.
Povilanskienė, J.JasaitėLiugienė, V. Žadeikytė

Pasirašyti paslaugų sutartį dėl
redagavimo darbų

Sudaryti sutartis dėl muziejaus leidinių
spaudos darbų su spaudos paslaugų
įmonėmis

E.Plokštys, D.Povilanskienė

S. Mikalkevičiūtė

Pasirašyti sutartį dėl Lietuvos jūrų
muziejaus leidinių dizaino sukūrimo bei
maketavimo paslaugos

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
Klaipėdos vizualinio dizaino katedra
dėl parodų dizaino rengimo
Pasirašyti sutartį dėl bilietų platinimo
paslaugos teikimo
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Kiekvienu Lietuvos jūrų muziejaus leidinių dizaino sukūrimo
atveju buvo atliekama atskira kainų apklausa ir pasirašoma atskira
sutartis. Informacines skrajutes maketavo UAB „AD Dizainas“ (1
sutartis), daugumos edukacinių priemonių dizainą sukūrė UAB
„Druka“ (7 sutartys), „Metraščio Nr.3“ dizaino ir maketavimo
darbus atliko UAB „Aktin“ (1 sutartis).
Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus dailės akademijos
Klaipėdos vizualinio dizaino katedra dėl parodų dizaino rengimo
pasirašyta nebuvo, tačiau vyko susitikimai su VDA Klaipėdos
vizualinio dizaino katedros vadovu ir kitais atstovais, jiems buvo
pateikta informacija apie bendradarbiavimo su Lietuvos jūrų
muziejumi gaires.
Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su bilietų platintoju UAB
“Bilietų pasaulis”. Bilietai į renginius per šį paslaugų teikėją
platinti nuo 2014 m. sausio mėn. iki balandžio 12 dienos.

S. Mikalkevičiūtė, N.
Stančikienė, J. JasaitėLiugienė, V. Žadeikytė

N. Puteikienė, N.
Stančikienė

D. Povilanskienė, J. JasaitėLigienė, A. Lukošienė

Pasirašyti (pratęsti) reklamos sutartį su
„Vakarų ekspresu“

Pratęsta reklamos sutartis su “Vakarų ekspresu”.

N.Puteikienė

Sudaryti sutartį dėl vieningo muziejaus
stiliaus sukūrimo su dizaino paslaugas
teikiančia įmone

Sutartis dėl vieningo muziejaus stiliaus sukūrimo su dizaino
paslaugas teikiančia įmone nebuvo pasirašyta, nes buvo nuspręsta
šią veiklą susieti su naujos muziejaus svetainės ir bilietavimo
sistemos kūrimu. Paslaugos pirkimas perkeltas į 2015-uosius metu,
kai paraleliai bus vykdomi minėti darbai.
Per 2014 m. Buvo sudarytos trišalės sutartys su 10 studentų, kurie
LJM atliko praktiką.

N. Puteikienė, S.
Mikalkevičiūtė, D.
Povilanskienė, N.
Stančikienė

Buvo sudarytos atlikimo sutartys su atlikėjais: Z. Kelmickaite, D.
Šilgaliu, A. Armonavičiumi, K. Laukevičiumi, Kaliningrado
Pasaulinio vandenyno muziejumi, Žemaitijos nacionaliniu parku,
VšĮ “Birštono Nemunas”, R. Jonaičiu, S. Šimkaus konservatorija,
UAB “Baltijos dorė”, R. Ščiogolevaite, UAB “Jogundė”,
Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, AB “Smiltynės perkėla”,
Jūreivystės aukštąja mokykla, Karinėmis jūrų pajėgomis, Aukse
Petruliene („Psilikono teatras”), D. Blažiūnu, Klaipėdos jaunimo
teatru, Š. Leonavičiumi, Info terminalai (www.city-info.net), E.
Braziu, L. Rekevičiumi, M. Žemaityte.
2014 m. Buvo sudarytos 5 sutartys su viešbučiais, aktyvesnė veikla
su viešbučiais planuojama 2015 m., kai sukūrus naują bilietavimo
sistemą, viešbučio klientams bus garantiojamos sėdimos vietos
delfinariumo salėje.

J. Jasaitė-Liugienė, A.
Lukošienė, L. Rimkienė,
S. Mikalkevičiutė,
N. Stančikienė

Sudaryti dvišales arba trišales sutartis
su studentais, atliekančiais praktiką
Lietuvos jūrų muziejuje ir rašančiais
kursinius arba baigiamuosius darbus
Sudaryti autorines, atlikimo, paslaugų
sutartis su atlikėjais metiniams
muziejaus renginiams, akcijoms, parodų
atidarymams (iki 20 sutarčių)

Nuolat atnaujinti ir sudaryti naujas
bendradarbiavimo sutartis su
viešbučiais dėl lankytojų grupių
aptarnavimo

L. Rimkienė, skyrių vedėjai

J. Jasaitė-Liugienė,
L. Rimkienė

Pratęsti paramos sutartis su rėmėjais

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su
mokyklomis

4. Projektinė veikla (projekto
pavadinimas, kokiems fondams
teiktos paraiškos, koks gautas
finansavimas)
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2014 m. LJM galiojo sutartys su 8 remėjais, iš kurių 2 - naujos: su
Viešųjų ryšių kompanija ,,PUBLICIS RIGA” bei UAB „Forbis“, 1
galiojo nuo 2013 m. - Švietimo mainų paramos fondu, o dar 3
buvo pratęstos su nuolatiniais remėjais: UAB Saugos tarnyba
„Argus“, AB „Premia KPC“ su UAB „Fima“ bei „Open - 24“ .
Pasirašytos sutartys su mokyklomis: Mažeikių r. Viekšnių
gimnazija (kovo 15 d.), Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčio mokykla
(kovo 19 d.).

J. Jasaitė-Liugienė, V.
Žadeikytė, L. Rimkienė, S.
Mikalkevičiūtė
R.Treigienė

Neplanuota

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Max Coffee“ dėl
nemokamos reklamos bei nemokamo bilietų platinimo į šventinį
delfinų pasirodymą „Kai išsipildo svajonės“, kuris vyko 2014 m.
gruodžio 31 d.

S. Mikalkevičiūtė,
V. Žadeikytė

Neplanuota

Pasirašytos reklamos sutartys su UAB "Media trafic", UAB
"Reklamos ekspertai".

N. Puteikienė, A. Lukošienė

Neplanuota

Pasirašyta muziejaus ekspozicinių, mokslinių tekstų vertimo į/iš
anglų kalbą vertimo paslaugų sutartis su L. Banionienės firma.
Sutartis galioja iki 2017 08 31.

N. Stančikienė

Neplanuota

Pasirašyta sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant vieną iš projekto
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr.VP1-2.3-ŠMM01-V-01-002 veiklų – mokinių profesinį veiklinimą. Sutartis
neterminuota.
Teiktinų projektų planas patikslintas.

R. Treigienė

Iš Lietuvos kultūros tarybos gautas finansavimas 11 projektų
įgyvendinimui: Muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip
jūrinės valstybės istoriją bei jūros gamtos įvairovę, įsigijimas; X a.
reliktinio miško rąsto konservavimas; Mano jūra – tolima ir artima;
Atnaujinamos laivybos istorijos ekspozicijos dizaino koncepcijos
ir darbo projekto sukūrimas; Kapitono T. Reingardo (1883-1947)
rankraščių konservavimas-restauravimas; Vėjas – laivo padėjėjas;
Ei, kieno kieno žalias kiemelis?..; Svečiuose pas senąjį žveją;
Knygos „Bruno le Coutre „Mano miestas Klaipėda. 1900-1939
metai“ leidyba; Tradicinių istorinių laivų diena “Dangės flotilė”;
Interaktyvaus stendo „Kintančios istorijos“ sukūrimas Baltijos
jūros ekspozicijai. Iš viso gauta lėšų: 187.300 Lt.
Rengta paraiška Knygos „Bruno le Coutre „Mano miestas
Klaipėda. 1900-1939 metai“ leidybai. Finansavimas iš KPD
negautas, nes finansavimą skyrė LKT.

S. Mačiulskytė,
J. Eglinskienė, skyrių
vedėjai

Identifikuoti konkrečias SF finansavimo
priemones pagal 2014-2020 m.
nacionalinę pažangos programą ir
patikslinti teiktinų projektų planą.
Parengti projektų paraiškas pagal
Lietuvos kultūros tarybos
administruojamos programos "Kultūros
rėmimo fondas" finansuojamų
priemonių konkursus (ne mažiau 4
paraiškų).

Parengti projektų paraiškas Kultūros
paveldo departamentui pagal
Nekilnojamojo kultūros paveldo

S. Mačiulskytė, J.
Eglinskienė

S. Mačiulskytė,
J. Eglinskienė, skyrių
vedėjai
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pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir
leidybos projektų dalinio finansavimo
konkursą bei Paveldotvarkos
programos finansavimo konkursą (1-2
paraiškos).
Parengti projektų paraiškas pagal
Klaipėdos miesto savivaldybės
finansavimo programą (1-2 paraiškos).
Parengti paraišką LJM darbuotojų
pažintinių vizitų ir stažuočių
organizavimui pagal Šiaurės ministrų
tarybos biuro Lietuvoje finansuojamą
Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo
administravimo mobilumo programą.
Parengti paraišką LJM darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų
didinimo projektui įgyvendinti
Koordinuoti projekto "Neringos forto
išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas"
veiklų, numatytų pagal veiklų grafiką
įgyvendinimą
Ieškoti finansavimo galimybių ir
parengti paraišką naujos LJM interneto
svetainės ir vieningo muziejaus stiliaus
sukūrimo projekto įgyvendinimui.
Ieškoti finansavimo galimybių
įgyvendinti LJM administracinio
pastato pritaikymo atviros prieigos Jūrų
gamtos ir jūrinės kultūros paveldo
informaciniam centrui (kartu su
biblioteka ir saugykla) projektą.
Ieškoti finansavimo galimybių ir
parengti paraišką Tradicinių ir istorinių
laivų savininkų asociacijos veiklai
vystyti (laivadirbystės amato tradicijų
puoselėjimas, patirties pasidalinimas ir
sklaida, amatų mokymai, dirbtuvės,
laivų misijos ir pan.).
Parengti Kopgalio poilsio,
sveikatingumo paslaugų parko ir
Kopgalio kaimo projekto vystymo
koncepciją, įvertinant privačių
investuotojų dalyvavimo galimybes.

Gautas dalinis finansavimas 2 projektų įgyvendinimui: Paroda,
skirta Jūros šventės 80-čiui „Į jūrą, visa Lietuva!“; Tradicinių
istorinių laivų diena “Dangės flotilė”. Iš viso gauta lėšų: 12.000 Lt.
Bendradarbiaujant su Estijos laivybos muziejumi Taline, parengta
ir LKT projektų konkursui pateikta LJM specialistų stažuotės
Taline paraiška.

S. Mačiulskytė,
J. Eglinskienė, skyrių
vedėjai
S. Mačiulskytė,
J. Eglinskienė, skyrių
vedėjai

Paraiška Erasmus+ nepateikta, nes 2014 metais dar nebuvo
išgryninta didelės apimties projekto idėja.

J. Eglinskienė,
I. Kruminienė, J. JasaitėLiugienė
D. Povilanskienė,
J. Eglinskienė

Finansavimas gautas; projekto veiklos pradėtos įgyvendinti.

Veikla neįgyvendinta, sutarta perkelti į 2105 m. planą.

J. Eglinskienė, A. Lukošienė

Kultūros ministerijai pateikta 0-nė paraikša. LKM priimtas
sprendimas neįtraukti projekto į planuojamų finansuoti projektų
sąrašą. Nutarta projektą skaidyti dalimis ir teikti paraiškas atskirų
dalių finansavimui. Dalį išlaidų dengti iš LJM lėšų.

S. Mačiulskytė,
R. Mažeikienė

Su LJM pagalba parengta ir teikta paraiška Lietuvos kultūros
tarybai. Gautas finasavimas projektui Tradicinių ir istorinių
burlaivų regata "Burpilis 2014".

S. Mačiulskytė,
R. Adomavičius

Veikla neįgyvendinta, nes trūko žmogiškųjų išteklių, veikla
perkelta į 2015 metus.

S. Mačiulskytė, O. Žalienė

Organizuoti Kopgalio poilsio,
sveikatingumo paslaugų parko ir
Kopgalio kaimo projekto vystymo
koncepcijos pristatymą tikslinei
auditorijai (investuotojai, nekilnojamojo
turto vystytojai, architektai ir pan.).
Ieškoti finansavimo galimybių diegti
LJM inovatyvius atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimo
sprendimus.
Ieškoti finansavimo galimybių pritaikyti
forto pylimą neįgaliųjų lankymui.
Ieškoti finansavimo galimybių ir
parengti paraišką LJM vandens ir
nuotekų valymo įrenginių renovacijai.
Parengti techninį projektą LJM
administracinio pastato (Smiltynės g. 2,
Klaipėda) pritaikymui atviros prieigos
Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo
informaciniam centrui (kartu su
biblioteka ir saugykla).
Parengti techninį projektą Baltijos jūros
gyvūnų reabilitacijos centro (Smiltynės
g. 7, Klaipėda) pastatui.
Parengti techninį projektą LJM nuotekų
ir vandens valymo įrenginių
renovavimui.
Koordinuoti projektų, gavusių dalinį
finansavimą iš Kultūros ministerijos,
Kultūros paveldo departamento,
Klaipėdos miesto savivaldybės ar kitų
programų, veiklų įgyvendinimą bei
pateikti veiklos ir finansines ataskaitas.
Koordinuoti projektą "Baltijos pilkųjų
ruonių reabilitacijos programa" ir
ruonių pardavimo ir išgabenimo
procedūrą (muziejaus darbuotojų
užsienio komandiruočių dokumentų
tvarkymas, kelionės bilietų bei
nakvynės paslaugų pirkimo vykdymas,
kitos būtinosios dokumentacijos
tvarkymas, ataskaitų rengimas ir kt.).
Įgyvendinti tarptautinio projekto
MARTABAL veiklas.
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Veikla neįgyvendinta, nes trūko žmogiškųjų išteklių, veikla
perkelta į 2015 metus.

S. Mačiulskytė, O. Žalienė

Veikla neįgyvendinta, nes atlikus finansavimo galimybių paiešką,
nustatyta, kad LJM yra netinkamas pareikškėjas pagal dabar
galiojančias finansavimo priemones.

S. Mačiulskytė
J. Eglinskienė

Lėšų poreikis įvertintas; numatytos potencialios finansavimo
programos.
Veikla neįgyvendinta, nes atlikus finansavimo galimybių paiešką,
nustatyta, kad LJM yra netinkamas pareikškėjas pagal dabar
galiojančias finansavimo priemones.
Veikla pradėta įgyvendinti; įvykdyti du architektūrinės idėjos
konkursai; vykstant antram konkursui gauta pretenzijų, todėl
konkurso laimėtojo paskelbimas sustabdytas.

S. Mačiulskytė
J. Eglinskienė
J. Eglinskienė, A. Rosenas,
E. Plokštys

Veikla pradėta įgyvendinti; parengta techninė užduotis.

J. Eglinskienė, J.Gerlikas

Veikla pradėta įgyvendinti; parengta techninė užduotis.

S. Mačiulskytė, A.Rosenas

Veikla įgyvendinta.

S. Mačiulskytė, J.
Eglinskienė ir projektų
vadovai

Veikla įgyvendinta.

J. Eglinskienė, A. Grušas

Veikla įgyvendinta: 2 darbuotojai dalyvavo projekto susitikime
Turku. Parengta ir projekto vadovui pateikta projekto užduočių

J.Eglinskienė,

S. Mačiulskytė, D.
Povilanskienė
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medžiaga. Parengta ir pateikta galutinė projekto ataskaita.
Įgyvendinti GRUNDTVIG programos
kvalifikacijos tobulinimo projektą.

Įgyvendinti GRUNDTVIG programos
projekto "Pet assisted therapy. Learning
with them" veiklas.

Tarptautinis projektas Illuminate:
įgyvendinti numatytas LJM projekto
veiklas; dalyvauti projekto partnerių
susitikimuose, organizuoti partnerių
susitikimą Klaipėdoje, parengti ir
pateikti veiklų bei finansinę projekto
ataskaitą (WP 1); organizuoti projekto
viešinimą (WP7); rengti projekto veiklų
ir finansinę ataskaitas (WP1). 2014 m.
LJM numatytos veiklos: dalyvavimas
partnerių susitikimuose (WP 1),
sumontuotų LED šviestuvų
el.sunaudojimo matavimai (WP4), kitų
parametrų fiksavimas (WP5); lankytojų
apklausa apie naują ekspozicijų
apšvietimą (WP6).
Ieškoti finansavimo galimybių ir
parengti paraišką naujos LJM interneto
svetainės ir vieningo muziejaus stiliaus
sukūrimo projekto įgyvendinimui
Tarptautinis projektas DENOFLIT:
įgyvendinti numatytas LJM projekto
veiklas; dalyvauti projekto partnerių
susitikimuose; organizuoti projekto
viešinimą; parengti projekto veiklų ir
finansinę ataskaitas. 2014 m. LJM
numatytos veiklos: 1) Veikla D2 -

Vykdant Švietimo mainų paramos fondo Dotacijos sutartį
(sutarties numeris LLP-GRU-KT-2013-LT-00196), muziejininkėedukologė Loreta Rimkienė 2014 m. balandžio 6-12 d. vyko į
kvalifikacijos tobulinimo kursus „Konfliktų valdymas"
Liublijanoje (Slovėnija). Šių mokymų pagrindu L. Rimkienė 2
kartus organizavo mokymus "Kaip išvengti konfliktų arba kaip
juos konstruktyviai spręsti" LJM darbuotojams, dirbantiems
tiesiogiai su lankytojais. Informacija apie dalyvavimą programoje
buvo viešinama FB, LJM blog'e.
Veikla įgyvendinta: dalyvauta 6 mobilumuose, kurių metu
stebėtos gyvūnų terapijos ir susipažinta su jų metodikomis. T.p.
dalyvauta tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje,
kurioje skaitytas pranešimas apie delfinų terapiją. Rengiama knyga
apie gyvūnų terapiją. Parengti 2 filmai apie delfinų terapiją.
Parengta ir pateikta projekto vidurio įgyvendinimo ataskaita.
Veikla įgyvendinta: LJM erdvėse organizuotas LED apšvietimo
technologijos viešinimas; atlikta muziejaus lankytojų ir specialistų
apklausa, vertinant LED apšvietimo įrangą LJM; registruotas LJM
sumontuotų LED technologijos šviestuvų energijos sunaudojimas
ir pateikti duomenys apšvietimo efektyvumo skaičiavimui. 3 LJM
darbuotojai dalyvavo baigiamajame projekto partnerių susitikime
Genujoje, Italija. 2014 liepos 14-15 d. Klaipėdoje surengtas
projekto partnerių ir ekspertų vertintojų susitikimas. Parengta
projekto baigiamoji ataskaita ir pateiktas galutinis mokėjimo
prašymas.

J. Eglinskienė,
L. Rimkienė

Parengta paraiška „Lietuvos jūrų muziejaus veiklos viešinimo
virtualioje erdvėje plėtra, pritaikant interneto svetainę tinklaveikos
visuomenei“, patikslinta svetainės specifikacija.

J. Eglinskienė,
A. Lukošienė

Parengti ir suderinti ekspozicijos tekstai, Parengtas techninis
projektas. Prasidėjo 106 m2 patalpoje (akvariumo rūsio salėje)
Baltijos jūros ekspozicijos įrengimas.
Dalyvauta projekto partnerių susitikimuose; organizuotas projekto
viešinimas; parengtios projekto veiklų ir finansinės ataskaitos. –
Dalyvavauta rengiant ataskaitą (layman's report), buveinių atlasą,
organizuojant tarptautinę konferenciją.

S. Mačiulskytė,
R. Mažeikienė,
S. Karalius,
P. Kulikov,
R. Treigienė,
R. Dailidė,

J. Eglisnkienė,
B. Kreivinienė

J. Eglinskienė,
A. Rosenas,
V. Borisov
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Baltijos jūros ekspozicijos įrengimas
(iki 2014-10-31); 2) Veikla D3 dalyvavimas rengiant ataskaitą
(layman's report); 3) Veikla D4 dalyvavimas rengiant buveinių atlasą;
4) Veikla D5 - dalyvavimas
organizuojant tarptautinę konferenciją.
Koordinuoti projekto "Lietuvos jūrų
muziejaus akvariumo rekonstrukcija"
įgyvendinimą:
- palaikyti nuolatinius ryšius rangovais;
- palaikyti nuolatinius kontaktus su
įranga gaminančiais rangovais; organizuoti projekto dalyvių
susitikimus;
palaikyti nuolatinius kontaktus su
projektą administruojančia organizacija;
- teikti informaciją ir palaikyti
nuolatinius kontaktus su projektą
administruojančia institucija;
- rengti projekto veiklos ir finansines
ataskaitas;
- nuolat rengti pasitarimus su rangovais,
kontroliuoti darbų eigą
Projektas „Jūros teikiamų pramogų,
poilsio, sveikatingumo paslaugų ir
pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų
terapijos centro įkūrimas)”: įgyvendinti
projekto veiklas; palaikyti nuolatinius
ryšius su projektą administruojančia ir
kontroliuojančia institucijomis;
organizuoti reguliarius gamybinius
pasitarimus su projekto rangovu ir
techninės priežiūros vadovais;
organizuoti reguliarius projekto
priežiūros darbo grupės pasitarimus;
teikti mokėjimo prašymus ir ataskaitas;
organizuoti projekto veiklų viešinimą ir
kt.
Įgyvendinti tarptautinio projekto Baltic
Museums 2.0 Plus veiklas.

Nuolatinis bendravimas su rangovais S.A.S. USINE COUTANT
elektroniu paštu. 2014 m. suorganizuoti trys posėdžiai
(pasitarimai) su atvykusiais rangovų S.A.S. USINE COUTANT
atstovais.
Dalyvavimas Akvariumo darbo grupės pasitarimuose,
protokolavimas.

E.Plokštys, J. JasaitėLiugienė

Veikla įgyvendinta; protokoluoti priežiūros grupės savaitiniai
pasitarimai.

E.Plokštys,
S.Macijauskienė,
J. Gerlikas,
Ž. Kleiva,
S.Mačiulskytė

Veikla įgyvendinta: buvo vykdomas el. gido viešinimas
(reklaminis stendas, el. gido laboratorija, Vandenyno dienos,
Mokyklų mugės 2014 metu), 2 LJM darbuotojai dalyvavo projekto
viešinimo renginiuoe Europos Parlamente Briuselyje, 6 LJM
darbuotojai dalyvavo 3 projekto partnerių susitikimuose Lenkijoje

J.Eglinskienė,
S.Macijauskienė.
L.Rimkienė,
A. Lukošienė,
N. Puteikienė,

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
Neplanuota

5. Kiti darbai
Susirinkimai

Kiekvieną savaitę organizuoti skyrių
vadovų pasitarimus
Surengti darbuotojų visuotinį
susirinkimą
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ir Švedijoje. Parengtos ir pateiktos 6 ir 7 ataskaitinio laikotarpio
ataskaitos. Kartu su projekto partneriais pateikta paraiška projekto
pratęsimui.
Parengtas ir pateiktas LMA projektas Lietuvos kultūros tarybai
"LMA dalyvavimas XVI tarptautinėje Vilniaus Knygų mugėje",
koordinuotas kitų muziejų pateikimas paraiškų VŠį "Koperatorius"
renginių, pristančių naujas knygas mugėje.
Koordinuotas LMA dalyvavimas mugėje "Mokykla 2014":
parengtas projektas, organizuota edukacinė muziejų "MUMO
sala", kurioje dalyvavo daugiau nei 20 muziejų, eksponuota
edukavcinė paroda, parengtas ir išplatintas pranešimas spaudai.
Koordinuotas LMA projektas "LMA dalyvavimas XV
Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje": stendo įrengimas,
organizuotos veiklos jame, organizuota muziejų edukacijos sala
stende "MUMO klasika", parengtas ir išplatintas pranešimas
spaudai, parengta ataskaita.
Kartu su partneriais rengtos projektų "LED is Magic", "Ocean
Apeiron", "Public Ocean" paraiškos programai Horizon 2020.
Kartu su partneriais rengta paraiška TRADICINĖS
LAIVADIRBYSTĖS AMATO ATGAIVINIMAS KURŠIŲ
NERIJOJE EEE ir Norvegijos vyriausybės finansiniam
mechanizmui.
Parengta paraiška Erasmus+ programai dėl LJM akreditacijos kaip
jaunimo savanorius priimančios organizacijos.
Koordinuotas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programos projektas "Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus
naudojimas": atliktos projekto pradžios (partnerių informavimas,
projekto pristatymo ir viešinimo renginiai) ir administravimo
procedūros (pateikti 3 mokėjimo prašymai).

K. Stasiulis
N. Puteikienė

N. Puteikienė

N. Puteikienė

J. Eglinskienė,
S. Macijauskienė,
A. Lukošienė
S. Mačiulskytė

S. Mačiulskytė
J. Eglinskienė

Įvyko 43 pasitarimai. Apsvarstytos visos numatytos plane temos.

O. Žalienė

Susirinkimas įvyko 2014-02-21. Svarstyti klausimai:
1. Lietuvos jūrų muziejaus 2013 m. ataskaitos pristatymas.
2. Lietuvos jūrų muziejaus 2014 m. veiklos plano pristatymas.
3. LJM 2013 metų finansinė ataskaita ir 2014 metų biudžeto
planas.
4. Akvariumo rekonstravimo eiga 2014 m.
5. Delfinariumo rekonstravimo eiga 2014 m.
6. 2014-2020 metų ES paramos laikotarpiui planuojamo teikti
paraiškos "Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato
rekonstrukcija, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo

O. Žalienė
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atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“ investicinio projekto
aprašymo pristatymas ir Baltijos jūros ekspozicijos įrengimas.
Veiklos organizavimas

Patvirtinti naują Lietuvos jūrų
muziejaus struktūrą, sutvarkyti visus
formalumus
Organizuoti Metinio darbuotojų
veiklos pokalbius
Aptarti Metinio darbuotojų veiklos
pokalbio rezultatus
Kontroliuoti personalo politikos
vykdymą
Pildyti "Personalo skaitoje" LJM
darbuotojų atostogų rezervo likučius
Pristatyti skyrių darbuotojams 2014 m
darbo planą
Atlikti darbuotojų motyvavimo
priemonių vertinimą
Pravesti pokalbius su darbuotojais,
pristatant LJM strateginius planus.
Supažindinti darbuotojus su naujovėmis
Identifikuoti galimas darbuotojų
motyvavimo priemones bei parengti jų
diegimo metodiką
Organizuoti savanorių veiklą LJM
Atlikti LJM strateginio veiklos plano
2012-2017 m. įgyvendinimo
monitoriną.
Parengti Delfinų terapijos centro
koncepciją
Parengti techninę užduotį vieningo
muziejaus stiliaus dizaino paslaugoms
įsigyti
Parengti techninę užduotį muziejaus
leidiniams išleisti

2014-01-02 įsakymu Nr. VĮ-1 patvirtinta LJM struktūra. Sutvarkyti
visi formalumai darbuotojų darbo sutartyse.

I. Kruminienė, O. Žalienė ,
J. Jasaitė-Liugienė

2014-10-01 pradėti metinės veiklos vertinimo aptarimo pokalbiai.
Iki 2014-11-20 pravesti visi pokalbiai su darbuotojais, užpildytos
ir pasirašytos pokalbių formos.
Rezultatai aptarti skyrių vedėjų pasitarime.

I.Kruminienė, O.Žalienė,
skyrių vedėjai

Personalo politikos vykdymo kontrolės ataskaita pristatyta
2014-10-06 pasitarime.
Dėl techninių nesklandumų Personalo skaitoje duomenys nebuvo
pildomi.
Skyriaus darbuotojams skyrių vedėjai pristatė 2014 metų veiklos
planus.
Darbuotojų motyvavimo priemonių vertinimas atliktas

I. Kruminienė

Pravesti pokalbiai su darbuotojais, pristatant LJM strateginius
planus.

O. Žalienė, I. Kruminienė

I. Kruminienė
Skyrių vedėjai
I. Kruminienė, J. JasaitėLiugienė
Skyrių vedėjai

Darbuotojų motyvavimo priemonės identifikuotos. 2014-11-20
įsakymu VĮ-162 patvirtinta darbuotojų motyvavimo sistema.

I. Kruminienė, J. JasaitėLiugienė

Buvo pasirašytos 24 sutartys su savanoriais ilgalaikiam
savanoriavimui.
Monitoringas atliktas. Parengta ataskaita.Pritstatyta muziejaus
tarybos posėdyje.

L. Rimkienė, V. Žadeikytė

Delfinų terapijos centro koncepcija parengta, pristatyta muziejaus
tarybos posėdyje ir patvirtinta.

B. Kreivinienė, O.Žalienė,
S.Mačiulskytė,
N.Puteikienė, Ž.Kleiva
S. Mikalkevičiūtė,
N. Stančikienė

Techninė užduotis muziejaus vieningo stiliaus, stiliaus vadovo ir
atributikos elementų sukūrimo paslaugai pirkti parengta, pateikta
vertinti ir po vertinimo koreguota pagal pastabas.
Techninės užduotys muziejaus leidiniams išleisti buvo rengiamos
kiekvieno pirkimo atveju: delfinariumo skrajutė; metraščio “Po
muziejaus burėmis” III-asis numeris; elektroninis leidinys,
pristatantis LJM edukacinę veiklą; edukacinė knygelė “Kur gyveno
žvejas”, edukacinių priemonių rinkinys “Kaip rengėsi žvejas ir
žvejienė?”; Bruno le Coutre “Mano miestas Klaipėda. 1900-1939
metai”; muziejaus kalendorius 2015 metams; plakatai ir skrajutės
kalėdiniams renginiams; bilietai į naujametį koncertą; edukaciniai

S. Mačiulskytė, J.
Eglinskienė

S. Mikalkevičiūtė,
N. Stančikienė

Aptarti kavinių darbą ir suvenyrų
prekybos organizavimą prieš ir po
vasaros sezono
Įsigyti ir atnaujinti aptarnaujančių ir su
lankytojais bendraujančių darbuotojų
vieningą aprangą
Organizuoti bilietų pardavimo
paslaugos pirkimą

Užtikrinti kasos aparatų bei bilietų
administravimo sistemos darbą

Užtikrinti muziejaus lankytojams
galimybę atsiskaityti mokėjimo
kortelėmis, patikrinti, testuoti mokėjimo
kortelių aptarnavimo įrangą
Įgyvendinti veiklos su turizmo
firmomis ir viešbučiais koncepciją,
rengti LJM paslaugų pristatymus.

Įdiegti LJM projektų valdymo
programą, išmokti dirbti ir išmokyti
projektų vadovus.
Palaikyti ryšius su tarptautinėmis ir
nacionalinėmis organizacijomis: LMA,
ICOM Lietuvos skyrius, EMH, ICOM,
EUAC, EAAM, IMATA, ECSITE.
Koordinuoti muziejaus veiklas šiose
organizacijose.
Rinkti ir viešinti muziejuje informaciją
apie 2014 m. vyksiančias tarptautines ir
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lankstukai “Jūrinė ABC”, “Pagaminta LT”, “Kopgalio tvirtovės
paslaptys”, “Tapk “Meridiano” kursantu”.
Buvo surengti kavinių darbo ir suvenyrų prekybos aptarimo
pokalbiai prieš ir po sezono; taip pat su kavinės ir suvenyrų
parduotuvės atstovais buvo rengiami tarpiniai susitikimai, vertinant
jų veiklą kas mėnesį arba iškylus problemai.
Įsigytas audinys ir pasiūtos 6 vieningo muziejaus stiliaus aprangos
muziejininkėms-edukologėms (sutartis sudaryta su siuvimo
paslaugas atlikusia siuvėja Dalia Matusevičiūte).
Bilietai per UAB "Bilietų pasaulis" 2014 m. platinti nuo sausio
mėn. iki balandžio 12 dienos. Po balandžio 12 dienos bilietai į
LJM renginius buvo parduodami naudojant esamą bilietų
pardavimo sistemą, taip pat rezervuojant bilietus grupėms (RSV),
išrašant išankstinio mokėjimo sąskaitas. Pasibaigus sutartčiai su
UAB "Bilietų pasaulis", nutarta pradėti rengti techninę
specifikaciją ir kitus dokumentus savarankiškos LJM bilietų
pardavimo sistemos kūrinui.
Bilietai į Jūrų muziejų ir delfinų pasirodymus nuo balandžio 12 d.
buvo platinami per LJM BAS sistemą. Didesnių sutrikimų nuo
balandžio iki metų pabaigos nebuvo. Didžiausia problema ta, kad
sistema neturi internetinio pardavimų modulio. Keletą kartų buvo
sutrikęs atsiskaitymas banko kortelėmis.
Lankytojams galimybė atsiskaityti mokėjimo kortelėmis ir/ar
pavedimu bei grynaisiais - užtikrinta. Sistema buvo tik vieną kartą
sutrikusi, sutrikimas buvo pašalintas operatyviai.

N. Puteikienė, E. Plokštys

S. Mikalkevičiūtė,
J. Vasiljevienė,
A. Adomavičienė,
V. Bajeva,
A.Lukošienė, S.
Macijauskienė, K. Stasiulis,
D. Povilanskiene

N. Marinec, K. Stasiulis, A.
Lukošienė

N. Marinec, K.Stasiulis, A.
Lukošienė

Prieš sezoną įvyko 4 LJM naujienų bei paslaugų pristatymai
Lietuvos, Kaliningrado srities, Rusijos bei Baltarusijos turizmo
atstovams. Buvo surengtas LJM paslaugų pristatymas Lietuvos
konsulate Kaliningrade, šios srities turizmo organizatoriams kartu
su "Dinozaurų parku" buvo surengta vienos dienos ekskursija
delfinariume.
MS Project programą muziejus jau turi. Įvertintas programos
poreikis; rekomenduota programą taikyti pagal poreikį.

L. Rimkienė, N.Puteikienė

Veikla įgyvendinta: LJM specialistai dalyvavo EUAC, EAAM,
IMATA kasmetiniuose renginiuose; su ECSITE susirašinėta
dalyvavimo bendrame projekte klausimais; dalyvaujant EMH,
pabuvota tarptautiniame Baltijos jūros laivybos muziejų seminare
Hamburge.

S. Mačiulskytė,
J.Eglinskienė, priskirti ryšių
su atskiroms organizacijoms
LJM koordinatoriai

Veikla įgyvendinta.

S. Mačiulskytė, J.
Eglinskienė

S. Mačiulskytė, V. Ragaišis
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nacionalines konferencijas, seminarus,
kitus mokslinius renginius, kurie susiję
su muziejaus vykdomomis veiklomis.
Atlikti metinę inventorizaciją

Buvo atlikta metinė inventorizacija, sutikrintas muziejaus ilgalaikis
ir trumpalaikis turtas.

Atlikti administracinio pastato
architektūrinį konkursą, pasirašyti
sutartį dėl techninio projekto parengimo
Organizuoti ir atlikti muziejaus sandėlio
priežiūrą - medžiagų išdavimą,
pajamavimą, nurašymą, apskaitą ir
kontrolę.
Užtikrinti WW Transporter ir
WWSharan automobilių priežiūrą ir
kuro kontrolę.
Du kartus metuose (prieš vasaros
sezoną ir po vasaros sezono) patikrinti
visų patalpų būklę ir parengti apžiūros
aktą
Apdrausti muziejaus pastatus, veiklos
bendrąja civiline atsakomybe,
darbuotojus, eksponatus, tarnsporto
priemones.
Parengti valymo įrenginių techninį
projektą
Kartu su Lietuvos paminklais tęsti
gynybinio griovio rekonstravimo darbus

Neįvykus pirmam administracinio pastato projekto konkursui, šiuo
metu vykdomas pakartotinas projekto konkursas.

Vykdyti archeologinius tyrimus
Kopgalio kaimo teritorijoje
Organizuoti LJM veiklai reikalingų
prekių, paslaugų tiekimą pagal pateiktas
paraiškas bei ilgalaikes sutartis.
Dalyvauti muziejaus parodų rengimo
eigoje, tiekiant reikalingas medžiagas ir
paslaugas, sudarant reikalingas sutartis
pagal direktoriaus patvirtintas parodos
rengimo sąmatas
Kartu su VGTU toliau vystyti
Programos projektą „Efektyvus saulės
energijos diegimo mechanizmas skirtas
Kurzemės ir Klaipėdos regionams“
Kas ketvirtį pateikti ataskaitas

Pagal poreikį buvo atliekami archeologiniai tyrinėjimai.

E. Plokštys
E. Plokštys, D.
Povilanskienė, R.
Mažeikienė, J. Gerlikas
V. Bajeva

Ištisus metus buvo vykdoma medžiagų apskaita, medžiagų
išdavimas, pajamavimas, nurašymas, apskaita ir kontrolė .
Ištisus metus buvo vykdoma WW Transporter ir WWSharan
automobilių priežiūra ir kuro kontrolė.
Pavasarį ir rudenį patikrinta visų Lietuvos jūrų muziejui
priklausančių statinių būklė, Statinių priežiūros komisijos surašyti
statinių apžiūros aktai.
Pasibaigus terminams atnaujintos automašinų, pastatų, darbuotojų,
muziejaus veiklos civilinio draudimo sutartys.
Parengta užduotis valymo įrengimų techninio projekto parengimui.
Gavus finansavimą buvo pradėtas projektas ir rangos pirkimo
procedūros „Projekto „Neringos forto išsaugojimas ir tvarus jo
naudojimas EEE-LT06-KM-01-K-01-009“ Neringos forto
tvarkomieji ir paveldosaugos darbai” įgyvendinimas.

Ištisus metus buvo organizuojamas reikalingų prekių, paslaugų
tiekimas pagal pateiktas paraiškas bei ilgalaikes sutartis.
Ištisus metus buvo dalyvauta muziejaus parodų rengimo eigoje,
tiekiant reikalingas medžiagas ir paslaugas, sudarant reikalingas
sutartis pagal direktoriaus patvirtintas parodos rengimo sąmatas.

A. Rumša
E. Plokštys, J. Gerlikas, A.
Rosenas, N. Žižienė
E. Plokštys, D.
Povilanskienė
E. Plokštys, J. Gerlikas, A.
Rosenas
E. Plokštys, J. Gerlikas, A.
Rosenas
E. Plokštys, D. Elertas, J.
Gerlikas
V. Bajeva, A. Rumša
V. Bajeva, A Rumša, D.
Povilanskienė

VGTU toliau nebevystė projekto „Efektyvus saulės energijos
diegimo mechanizmas skirtas Kurzemės ir Klaipėdos regionams“.

E. Plokštys, A.Rosenas

Ataskaita KRAAD, bei duomenys į LJM buhalteriją pateikti laiku.

A. Rosenas
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Klaipėdos RAAD agentūrai už aplinkos
taršą ir gamtos išteklių sunaudojimą
Patikrinti padalinių vadovų
priešgaisrines žinias
Kas ketvirtį atlikti muziejaus
priešgaisrinio stovio patikrinimą
Atlikti elektrotechninių žinių
patikrinimą tech. tarnybos
darbuotojams

Planų ir ataskaitų rengimas

Pravesti periodinius saugaus darbo ir
priešgaisrinės saugos instruktažus.
Budintiems technikams pravesti
papildomą instruktažą darbui su
dyzelgeneratoriumi
Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai
2014 metų Lietuvos jūrų muziejaus
veiklos planą ir 2013 m. ataskaitą
Parengti preliminarius skyrių 2014 m.
veiklos planus ir sąmatas
Parengti 2013 metų skyrių veiklos
ataskaitą
Paruošti skyrių išlaidų sąmatų planą
2014 metams
Sudarinėti tarnybos darbuotojų darbo
grafikus. Periodiškai instruktuoti sk.
darbuotojus darbo saugos klausimais.
Aprūpinti sk. darbuotojus spec. apranga
Parengti rinkodaros planą 2014 metams
Patikslinti 2014 m. teiktinų LJM
projektų planą
Parengti edukacinių programų
viešinimo ir rinkodaros planą 2014 m.
Parengti internetinio marketingo planą
2014 metams
Parengti parodų eksponavimo 2014
metais planą
Atnaujinti LJM parodų temų planą

Kartu su "SDG" atstovais pravesti seminarai ir atlikta skyrių
vadovų žinių patikra ( testai ).
Kas ketvirtį tikrinamas priešgaisrinio inventoriaus stovis, keičiami
gesintuvai, atliekama siurblių ir sodybos hidranto patikra.
Visi muziejaus darbuotojai dirbantys su elektros prietaisais
patikrino žinias ir gavo atatinkamų kategorijų pažymėjimus:
aukščiausia kategorija - 2 darbuotojai, vidutinė kategorija - 6
darbuotojai ir pirminė kategorija - 5 darbuotojai.
Tarnybos darbuotojams buvo pravedami darbo saugos ir
priešgaisrinės saugos instruktažai, pasirašant žurnaluose.
Du kartus per metus buvo pravedami instruktažai darbui su
dyzelgeneratoriumi. Kiekvieną mėnesį vyr. elektrikas tikrina
generatoriaus darbą.
2014 metų Lietuvos jūrų muziejaus veiklos planas ir 2013 m.
ataskaita pateikta laiku, vasario mėnesį.
Iki gegužės 1 d. buvo parengti preliminarūs skyrių 2015 m.veiklos
planai ir sąmatos.
Parengta išsamios 2013 metų skyrių veiklos ataskaitos.
Paruošta skyrių išlaidų sąmatos 2015 metams.
Viskas buvo atliekama laiku, pagal reikalavimus bei poreikius.

Parengtas rinkodaros planas 2014 metams, jame numatytos
rinkodaros ir viešųjų ryšių priemonės, skirtos tikslinėms grupėms
pasiekti.
Tikslintas projektų palanas, pateikti nauji edukaciniai projektai.
Edukacinių programų viešinimo ir rinkodaros planas 2014 metams
parengtas vasario 17 d. Vasario 20 d. planas pristatytas Ryšių su
visuomene skyriaus darbuotojams, 21 d. - Lietuvos jūrų muziejaus
visuotiniame darbuotojų susirinkime.
2014 -iems metams elektroninės rinkodaros, apimant reklamą,
planas parengtas kovo 5 dieną. Planas suderintas su RSV vedėja ir
atiduotas I. Kruminienei.
Parodų eksponavimo planas parengtas, suderintas ir pristatytas
parodų kuratoriams. Parengtas kilnojamų parodų eksponavimo
planas.
LJM parodų planas atnaujintas, suderintas su parodų kuratoriais.

A. Rosenas
A. Rosenas
A. Rosenas ,
V. Borisov
A.Rosenas
A.Rosenas /V.Borisov
I. Kruminienė, skyrių
vedėjai
Skyrių vedėjai
Skyrių vedėjai, I.
Kruminienė, O. Žalienė
Skyrių vedėjai, I.
Kruminienė, O. Žalienė
Skyrių vedėjai

N.Puteikienė
S. Mačiulskytė, J.
Eglinskienė, skyrių vedėjai
R. Treigienė

A. Lukošienė
A. Lukošienė
N. Puteikienė, A. Lukošienė
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2015–2017 metams
Atnaujinti LJM leidybos 2015–2017
metams planą

Viešieji pirkimai

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras,
Pateikti Viešųjų pirkimų Tarnybai visas
privalomas pagal VPĮ ataskaitas ir
informacinius pranešimus.
Pateikti ataskaitą už muziejaus
vykdytus mažos vertės pirkimus 2013
kalendorinius metus forma Nr.6 –
Viešųjų pirkimų Tarnybai
Įvykdžius atvirus tarptautinius ir atvirus
supaprastintus konkursus, pateikti
Viešųjų pirkimų Tarnybai visas
privalomas pagal VPĮ ataskaitas apie
įvykdytas sutartis.
Kas ketvirtį pateikti Lietuvos geologijos
tarnybai požeminio vandens gavybos
ataskaitą
Kas ketvirtį pateikti išleidžiamo
vandens mėginius AB "Klaipėdos
vanduo"
Paruošti civilinės saugos 2015 metų
darbo planą
Paruošti civilinės saugos mokymo
planą.
Periodiškai instruktuoti skyriaus
darbuotojus darbo saugos klausimais
Parengti darbų planą ir sąmatą
viešiesiem darbams.

LJM leidybos planas 2015–2017 metams peržiūrėtas ir atnaujintas.
Vietoje planuotų rengti “J. Zabielavičiaus laiškų tarpukario
žvejybos klausimais” buvo nuspręsta parengti S. Šemerio
atsiminimus apie buriavimą.
Planas buvo papildytas tokiais naujais leidiniais: CD “Žuvininkai
mes esme” tiražo kartojimas; plakatai kalėdiniams renginiams;
bilietai į naujametį renginį delfinariume; lankstukas mokslinei
gyvūnų terapijos konferencijai; konferencijos apie delfinų terapiją
medžiagos leidyba; leidinio, skirto Klaipėdos švyturio 220 metų
jubiliejui, parengimas leidybai.
Atlikus viešųjų pirkimų procedūras,Viešųjų pirkimų Tarnybai
buvo teikiamos pagal VPĮ privalomos ataskaitos ir informaciniai
pranešimai.
Laiku pateikta ataskaita už muziejaus vykdytus mažos vertės
pirkimus 2013 kalendorinius metus forma Nr.6 –Viešųjų pirkimų
Tarnybai

S. Mikalkevičiūtė, N.
Puteikienė, N. Stančikienė

E.Plokštys, D.Povilanskienė

D.Povilanskienė

Buvo vykdyti du (2) tarpatautinės vertės konkursai - atviri projekto
konkursai „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato
rekonstravimas, pritaikant jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros
paveldo atviros prieigos centrui. Antras pakartotinas projekto
konkursas dar nesibaigė. Atlikus atvirus supaprastintus konkursus,
buvo teikiamos Viešųjų pirkimų Tarnybai privalomas pagal VPĮ
ataskaitos.
Kas ketvirtį buvo pateikiamos išgaunamo gėlo vandens ataskaitos

E.Plokštys, D.Povilanskienė

Kas ketvirtį buvo pateikiami nuotekų mėginiai iš centrinio baseino,
prieš valymo įrenginius ir po valymo įrenginių.

A.Rosenas

Vykstant rekonstrukcijos darbams, suderinus su miesto
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atsovais, planų ruošimas ir
tvirtinimas atidedamas iki rekonstrukcijos pabaigos.
Vykstant rekonstrukcijos darbams, suderinus su miesto
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atsovais, planų ruošimas ir
tvirtinimas atidedamas iki rekonstrukcijos pabaigos.
Ryšių su visuomene skyrius instruktuotas darbo saugos klausimais,
pravesti mokymai kaip elgtis gaisro atveju, supažindinta su
gesinimo įranga.
Gruodžio mėnesį buvo paruoštas pasiūlymas dėl viešųjų darbų
projektų įgyvendinimo bei projekte numatomų atlikti darbų
aprašymas 2015 metams ir pristatytas miesto savivaldybei ir darbo

A.Rosenas

A.Rosenas

A.Rosenas
A.Rosenas, skyrių vedėjai
N. Žižienė

Parengti komunalinių atliekų
deklaraciją 2015 metams
Organizuoti ir užtikrinti viešųjų pirkimų
procedūrų vykdymą ir atlikimą,
remiantis VPT Įstatymu, LJM viešųjų
pirkimų Taisyklėmis ir Viešųjų pirkimų
planu.

Atlikti atvirą supaprastintą konkursą ir
pasirašyti sutartį su nepriklausomu
elektros energijos tiekėju.
Atlikti šaldymo sistemos priežiūros
aptarnavimo,bei apsaugos ir
signalizacijos sistemų techninio
aptarnavimo tiekėjų atranką, vykdant
viešųjų pirkimų procedūras.
Atlikti supaprastintą pirkimą ir
pasirašyti sutartį su šaldytos žuvies
tiekėju.
Atlikti atvirą suparastintą konkursą ir
pasirašyti sutartį su medžiagų
paruošimo delfinariumo baseinui
(druska ir kt.) tiekėju.
Atlikti Libis priežiūros paslaugos, kasos
aparatų priežiūros paslaugos,
inkasavimo paslaugos, tonerių kasečių
pildymo paslaugos tiekėjų atranką,
vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
Atlikti santechnikos prekių, valymo ir
higienos prekių tiekėjų atranką, vykdant
viešųjų pirkimų procedūras.
Atlikti laivybos istorijos ekspozicijos 3
salės projekto ir įrengimo pirkimą
(konkursą)
Atlikti laivybos istorijos ekspozicijos 1
salės projekto ir įrengimo pirkimą
(konkursą)
Atlikti ekspozicijos apie Nerijos fortą
dizaino projekto ir įrengimo konkursą
Atlikti akvariumo informacinės
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biržai.
Lapkričio mėnesį buvo parengta ir pristatyta Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centrui komunalinių atliekų deklaracija 2015 m.
Visus metus buvo organizuojamos viešųjų pirkimų procedūros.
Skyriaus darbuotojai užtikrino sklandų viešųjų pirkimų atlikimą ir
kasdienį medžiagų ir inventoriaus tiekimą. Per 2014 metus buvo
atlikta: 2 vnt. tarptautinės vertės projekto konkursai, 4
vnt.supaprastintos atviro konkurso procedūros už 786 197,08 Lt,
505 vnt. mažos vertės pirkimai už 3.550.778,96 Lt. , iš jų 52 vnt.
pirkimų už 981.721,63 Lt įsigyta projektų ar programų
finansuojamomis lėšomis. Lėšos pateiktos su PVM.
Atliktas konkursas, pasirašyta sutartis su UAB "Energijos
tiekimas".

N. Žižienė
E.Plokštys, D.Povilanskienė,
V.Žadeikytė

E.Plokštys, D.Povilanskienė,
A.Rosenas, V.Žadeikytė

Neatlikus laiku delfinariumo rekonstrukcijos darbų ir neperėmus iš
rangovo šaldymo sistemos, bei apsaugos ir signalizacijos sistemų
priežiūros, nebuvo galimybės atlikti pirkimo procedūros minėtos
įrangos priežiūrai.

E.Plokštys, D.Povilanskienė,
A.Rosenas, V.Žadeikytė

Ištisus metus buvo perkama kokybiška šaldyta žuvis gyvūnų
maitinimui, atliekant apklausas. Nupirkta šaldytos žuvies už
216.423,99 Lt su PVM.
Atlikta pirkimo procedūra druskos tiekimui, su tiekėju pasirašyta
sutartis.

D.Povilanskienė, A. Juška,
V.Žadeikytė

Atliktos Libis priežiūros paslaugos, kasos aparatų priežiūros
paslaugos, inkasavimo paslaugos, tonerių kasečių pildymo
paslaugos tiekėjų atrankos, vykdant viešųjų pirkimų procedūras.
Sutartys pasirašytos.

D.Povilanskienė,
V.Žadeikytė,
S.Macijauskienė,
K.Stasiulis, V.Ragaišis.

Atlikta santechnikos prekių, valymo ir higienos prekių tiekėjų
atranka, pasirašytos sutartys.

D.Povilanskienė, LJM
juristas, pirkimų iniciatoriai.

Atliktas atviras supaprastinas konkursas laivybos istorijos
ekspozicijos 3 salės projekto ir techninio projekto atlikimui su
UAB "Ekspobalta". Ekspozicijos įrengimui lėšų nebuvo skirta.

D.Povilanskienė, D.Elertas,
LJM juristas

Šiuo metu vyksta paruošiamieji priešprojektiniai darbai.
Gavus finansavimą Projektui „Neringos forto išsaugojimas ir
tvarus jo naudojimas EEE-LT06-KM-01-K-01-009“, projektas
vykdomas šio projekto rėmuose.
Kadangi atsiradus papildomiems darbams buvo tikslinamas

D.Povilanskienė, A. Juška,
V.Žadeikytė

D.Povilanskienė, D.Elertas,
V.Žadeikytė
D.Elertas, D.Povilanskienė,
J.Jasaitė-Liugienė
E.Plokštys, D.Povilanskienė,

sistemos projekto konkursą projekto
parengimui
Atlikti viešajį pirkimą delfinariumo
baldams.
Atlikti baseinų vandens laboratorinių
tyrimų viešajį pirkimą.
Atlikti med. priemonių viešajį pirkimą.
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akvariumo rekonstrukcijos techninis projektas, informacinės
sistemos projeketo parengimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui .
Atliktas viešasis pirkimas delfinariumo baldams įsigyti. Sutartis
pasirašyta. Įsigyta didesnė dalis delfinariumo baldų.
Atliktas baseinų vandens laboratorinių tyrimų viešais pirkimas.
Sutartis pasirašyta.
Atlikas ultragarso aparato viešasis pirkimas.

S.Karalius, V.Žadeikytė
D. Povilanskienė, Ž. Kleiva,
V.Žadeikytė
D. Povilanskienė,Ž.Kleiva,
V.Žadeikytė
D. Povilanskienė, Ž.Kleiva,
V.Žadeikytė
V.Bajeva, D. Povilanskienė,
A. Juška, V.Žadeikytė
N.Puteikienė, R.Dailidė,
D.Povilanskienė,
V.Žadeikytė
D.Povilanskienė,
L.Rimkienė, V.Žadeikytė

Atlikti hidrokostiumų ir nardymo
priemonių viešajį pirkimą.
Atlikti viešąjį pirkimą tiekėjo atrankai
dėl kino siužetui Baltijos ekspozicijai
sukūrimo paslaugos
Atlikti viešuosius pirkimus autorinėms,
ekspertinėms sutartims sudaryti dėl
atlikimo, paslaugų su atlikėjais
metiniams muziejaus renginiams,
akcijoms, parodų atidarymams (viso 30
sutarčių)
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
muziejinėms vertybėms: biologiniui
turtui ir eksponatams įsigyti

Atliktas hidrokostiumų ir nardymo priemonių viešasis pirkimas.

Atlikti viešųjų pirkimų procedūras
numatytoms muziejinėms vertybėms
restauruoti.
Atlikti viešuosius pirkimus dėl
muziejaus leidinių spaudos darbų
paslaugų.
Pagal galimybes iš anksto paskelbti
planuojamų viešųjų pirkimų (išskyrus
mažos vertės) techninių specifikacijų
projektus
Parengti užduotį muziejaus vieningo
muziejaus stiliaus sukūrimo viešajam
pirkimui
Parengti techninę užduotį Lietuvos jūrų
muziejaus bilietų platinimo sistemos
programinės įrangos ir įrangos
pirkimui.

Atliktos viešųjų pirkimų procedūras numatytoms muziejinėms
vertybėms restauruoti.Pasirašytos sutartys.

E.Plokštys, D.Povilanskienė,
A.Grušas, S.Karalius, R.
Adomavičius, D.Elertas,
V.Žadeikytė
E.Plokštys, D.Povilanskienė,
R.Mažeikienė, V.Žadeikytė

Atliktos viešųjų pirkimų procedūros dėl muziejaus leidinių
spaudos darbų paslaugų.

S. Mikalkevičiūtė, D.
Povilanskienė , V.Žadeikytė

Prieš pradedant pirkimą buvo ruošiami ir iš anksto skelbiami
techninių specifikacijų projektai, tačiau norėtųsi didesnės
iniciatyvos iš pirkimų iniciatorių.

D.Povilanskienė

Užduotis muziejaus vieningo stiliaus sukūrimo viešajam pirkimui
parengta.

N. Stančikienė,
S. Mikalkevičiūtė

Parengta techninė specifikacija naujai Lietuvos jūrų muziejaus
bilietų pardavimo, platinimo sistemai. Surengtas konkursas
sistemos kūrėjams. 2014 m. spalio 31 dieną pasirašyta sutartis su
UAB "nSoft", sudarytas darbų vykdymo planas ir pradėti sistemos
kūrimo darbai.
Leidinių spaudos darbai vyksta visus kalendorinius metus, todėl
užduotys muziejaus leidinių spaudos darbų viešajam pirkimui
kiekvieną kartą rengiamos atskirai - iš viso buvo parengta 10.

A.Lukošienė, K.Stasiulis,
S.Macijauskienė,
D.Povilanskienė

Parengti užduotį muziejaus leidinių
spaudos darbų viešajam pirkimui

Pasikeitus ekspozicijos pasakojimo linijai, kino siužeto Baltijos
ekspozicijai nuspręsta nebekurti.
Atlikti viešieji pirkimai autorinėms, ekspertinėms sutartims
sudaryti.

Atliktos viešųjų pirkimų procedūros muziejinėms vertybėms:
biologiniui turtui ir eksponatams įsigyti.

S. Mikalkevičiūtė, N.
Stančikienė

Atlikti Lietuvos jūrų muziejaus bilietų
platinimo sistemos programinės įrangos
ir įrangos pirkimo procedūrą.

Atlikti viešąjį pirkimą dėl vieningo
muziejaus stiliaus sukūrimo dizaino
paslaugos
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Lietuvos jūrų muziejaus bilietų platinimo sistemos programinės
įrangos pirkimas atliktas, pasirašyta sutartis su UAB "nSoft".
Įrangos pirkimas padalintas į dvi dalis: pirmajai daliai (kasų
įranga) pirkimo procedūra atlikta, pasirašyta sutartis su UAB
"ASPA", kitos dalies (serveriai) pirkimo procedūra perkelta į 2015uosius metus.
Pirkimas nebuvo organizuojamas, buvo nuspręsta jį perkelti į 2015
metus, susiejant su naujos muziejaus internetinės svetainės ir
vieningos bilietų paradavimo sistemos parengimu. 2014 m.
parengta vieningo muziejaus stiliaus sukūrimo dizaino užduotis.

D.Povilanskienė,
S.Macijauskienė,
A.Lukošienė, K.Stasiulis

N. Puteikienė, N.
Stančikienė, S.
Mikalkevičiūtė, D.
Povilanskienė , J.JasaitėLiugienė

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)
1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu
būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta)

Surengti 12 Rinkinių komisijos
posėdžių eksponatų įsigijimo, apskaitos,
vertinimo, priežiūros ir kt. klausimais.
Įsigyti 70 vnt. laivybos istorijos
eksponatų

Surengta 14 Rinkinių komisijos posėdžių eksponatų įsigijimo,
skyrimo į pagrindinį arba pagalbinį rinkinį, vertinimo klausimais.

I.Mačiulaitienė,
R.Mažeikienė

Įsigyta 80 laivybos istorijos eksponatų.

R.Adomavičius, D.Elertas

Papildyti kriauklių rinkinį 10 vnt.
eksponatų

Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, įsigyta mureksų
kriauklių kolekcija (1113 eksponatų).

R. Dailidė

Pagaminti du modelius naujai I salės
ekspozicijai

Pagamintas ir įsigytas jachtos „Žemaitija“ modelis. Paruošta
medžiaga dar dviejų modelių gamybai.

R.Adomavičius,
R.Adomavičius j. D.Elertas

Susisiekti su Šiaurės jūrų liūtų
laikytojais. Ieškoti galimybių atsivežti
jauną Šiaurės jūrų liūtų patelę

Buvo tartasi su Hardervijko zoosodo atstovais (Olandija) dėl
Šiaurės jūrų liūtų pasikeitimo. Tačiau užsitęsus mūsų
apsiprendimui, Hardervijko zoosodo planai pasikeitė, todėl priimti
patelę atsisakė.
Kovo mėnesį atvestas vienas pilkasis ruonis, kuris buvo paleistas į
Baltijos jūrą.

A.Grušas, Ž.Kleiva

Išveisti 10 vnt medūzų Aurelia aurita
akvariumo ekspozicijai

Išveistos ir ekspoziciniame akvariume liepos - rugpjūčio mėnesiais
buvo eksponuojamos 10 medūzų Aurelia aurita.

S.Karalius, M.Žilius

Cilindrinių akvariumų ekspoziciją
papildyti 10 bestuburių ir žuvų rūšimis
iš uždaromų akvariumų
Koralinio rifo akvariumus papildyti 10
vnt žuvų ir bestuburių

Nepapildyta dėl planuojamo akvariumo uždarymo ir todėl, kad
išgyveno dauguma anksčiau sukomplektuotų gyvųjų eksponatų.

R.Dailidė, S.Karalius

Nepapildyta dėl planuojamo akvariumo uždarymo. Vasaros
sezonui koralinio rifo akvariumai išliko gerai sukomplektuoti.

S.Karalius

Išveisti paprastuosius ruonius

Liepos mėnesį išveistas ir užaugintas vienas Rytų Atlanto
paprastasis ruonis.

A.Grušas, P.Kulikov

Išveisti pilkuosius ruonius.

A.Grušas, P.Kulikov

Baltijos ir gėlavandenių žuvų
ekspoziciją papildyti 50 vnt žuvų

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta,
trukmė, dalyviai)

1.4. Kiti darbai
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Nepapildyta dėl planuojamo akvariumo uždarymo.

E.Buivydas

Neplanuota

Gruodžio 16 d. iš Rygos zoosodo parvežtas Baltijos žieduotasis
ruonis.

A.Grušas, Ž.Kleiva

Surengti 5 žuvų gaudymo išvykas į
vietinius vandens telkinius, kad
papildyti gėlavandenių žuvų
ekspoziciją.
Parengti Rinkinių kaupimo strategiją
Parengti įsigyjamų eksponatų sąrašą
Parengti sąmatą pingvinų įsigijimui

Surengta 11 išvykų į Juodkrantę, kurių metu dažniausiai buvo
gaudoma kuoja centrinio baseino eršketų šėrimui. Tuo pačiu šiek
tiek papildyti vėgėlių bei saulažuvių akvariumai.

E.Buivydas

Parengta Rinkinių kaupimo strategija 2015—2020 metams.
Parengtas 40 moliuskų kriauklių rūšių sąrašas.
Sąmata parengta, bet dėl didelės paukščių kainos ir užsitęsusios
pingvinariumo rekonstrukcijos, nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos
pingvinams laikyti. Todėl pingvinų pirkimas atidėtas.
Pingvinų pirkimas atidėtas iki naujo pingvinariumo įrengimo.

R.Mažeikienė
R.Dailidė
A.Grušas

Galimi šaltavandenių jūrinių žuvų tiekėjai yra Ozeaneum
akvariumas Štralzunde, portugalų firma "Flying Sharks" (su jais
Genujoje aptartos tiekimo galimybės) bei SeaLife akvariumų
tinklas, aprūpinantis savo sistemos akvariumus Šiaurės jūros
gyvūnais.
Parengtas vietinių gėlavandenių, Baltijos ir Šiaurės jūros gyvūnų
bei koralinio rifo žuvų galutinis sąrašas ir trumpa informacija.

S.Karalius

Priėmimo aktų kiekis ir eksponatų,
įrašytų į pirminės apskaitos knygas,
skaičius nebuvo numatytas. Planuota,
kad visi 2014 metais gauti eksponatai
bus įrašyti į pirminės apskaitos knygas.
Vesti biologinio turto (gyvųjų
eksponatų) pirminę apskaitą ir kas
ketvirtį pateikti ataskaitą buhalterijai

LIMIS duomenų bazėje parengta ir išspausdinta 13 eksponatų
priėmimo aktų. Į pirminę apskaitą įrašyti visi 2014 metais įsigyti
eksponatai (1193 vnt.).

R.Mažeikienė

Metų bėgyje reguliariai buvo tvarkoma Biologinio turto apskaita ir
pateikiama buhalterijai. Gruodžio 29 d. laikomų gyvūnų sąrašas
pateiktas ir Aplinkos apsaugos departamentui.

A.Grušas, I.Pivoriūnienė

Suinventorinti 110 filokartijos
eksponatų

Suinventorinta 113 filokartijos rinkinio eksponatų: 82 pagrindinio
fondo ir 31 pagalbinio fondo.

I.Mačiulaitienė

Suinventorinti 100 pagrindinio fondo
eksponatų ir 300 pagalbinės medžiagos
eksponatų

Suinventorinta, įrašant į inventorines knygas, 211 eksponatų: 11
pagrindinio, 200 pagalbinio fondo.

R.Adomavičius j., D.Elertas,
M.Kontrimė

Išsiaiškinti procedūrinius pingvinų
įsigijimo veiksmus ir pasirengti
pingvinų įsigijimui
Surinkti informaciją apie potencialius
Šiaurės jūros žuvų ir bestuburių gyvūnų
tiekėjus Europoje.
Parengti galutinį įsigyjamų gyvūnų
sąrašą

A.Grušas

S.Karalius , M.Žilius

2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita (išrašytų
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į
pirminės apskaitos knygas skaičius)

2.2. Inventorinimas (suinventorintų
pagrindinio, pagalbinio fondo
eksponatų skaičius)

Suinventorinti 50 vnt. R.Vilko archyvo
eksponatų
2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių
skaičius)

Neplanuota

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek
eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl)

2.5. Kiti darbai

R.Adomavičius

A.Mažūnas

Nurašyti 150 pagalbinio fondo
eksponatų

Nusprendus atsisakyti rašytinių kortelių ir pereiti prie
kompiuterinių, LIMIS fototekoje patalpinta 380 skaitmeninių
nuotraukų su pirminiais aprašais.
Nurašyti 509 pagalbinio fondo eksponatai, neturintys išliekamosios
vertės.

Parduoti 2 Rytų Atlanto paprastuosius
ruonius

Balandžio 4 ir liepos 2 dienomis 3 ruoniai parduoti Čekijos
bendrovei Source Prague s.r.o.

A.Grušas

Nurašyti paleistus į jūrą arba perduotus
kitiems zoosodams ruonius, per metus
nugaišusius gyvuosius eksponatus
Kas ketvirtį nurašyti kritusius gyvūnus,
pateikiant nurašymo aktus buhalterijai

Metų bėgyje nurašyti 3 Baltijos pilkieji ruoniai (paleisti į laisvę) ir
3 Rytų Atlanto paprastieji ruoniai (parduoti kitiems zoosodams).

A.Grušas

Kas ketvirtį buvo nurašomi nugaišę gyvūnai ir nurašymo aktai
pateikiami buhalterijai.

I.Pivoriūnienė

Įvertinti 2000 vnt.moliuskų kolekcijos
kriauklių

Pasinaudojant internetinių aukcionų
(www.shellauction.net.www.conchology.be.eBAY ) duomenimis
buvo įvertinta 2416 vnt. moliuskų kriauklių.
Įvertintos 1177 muziejinės vertybės. Viso įvertinta (kriauklės,
skaidrės, laivų technika) 3593 eksponatai (planuota 3500).
Parengtas preliminarus aprašas. Išsamus bus rengiamas po
fotografijos rinkinio patikrinimo 2015 m.
Parengtas filokartijos rinkinio aprašas, atlikta analizė.

R.Dailidė, E.Bogužienė

Parengti jūrų faunos dygiaodžių, vėžiagyvių, paukščių ir žinduolių
rinkinių aprašai.

E.Bogužienė

Nuskenuota ir perduota į archyvą 101 puslapis Lietuvos
Centriniame valstybės archyve aukauptos medžiagos iš Lietuvos
laivybos istorijos.

R.Adomavičius

Reguliariai buvo rengiami įsigytų ir nugaišusių gyvūnų
registravimo aktai ir teikiami buhalterijai. Duomenys apie gyvūnų
stebėseną ir maitinimą perduoti į muziejaus archyvą.

A.Grušas, P.Kulikov

Dėl rudenį numatyto akvariumo žuvų iškomplektavimo buvo
atsisakyta pildyti žuvų duomenų bazę už 2014 metus pagal EUAC
laukus.

S.Karalius

Įvertinti 1500 muziejinių vertybių
Parengti fotografijos rinkinio rinkinio
aprašą ir analizę
Parengti filokartijos rinkinio aprašymą
ir analizę
Parengti jūrų faunos
vėžiagyvių,dygiaodžių,paukščių ir
žinduolių rinkinių aprašus.
Nuskenuoti ir perduoti į muziejaus
archyvą 100 puslapių archyvuose
sukauptos medžiagos iš Lietuvos
laivybos istorijos
Reguliariai tvarkyti ir į buhalteriją
priduoti naujai įsigytų ir kritusių
gyvūnų registravimo aktus bei su šiais
gyvūnais susietą tiriamąją medžiagą į
MTA archyvą.
Pildyti žuvų duomenų bazę pagal
EUAC laukus
3. Eksponatų apsauga ir priežiūra
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Suinventorinti 53 R.Vilko archyvo negatyvai.

R.Mažeikienė

R.Mažeikienė, Rinkinių
komisija
R.Mažeikienė
I.Mačiulaitienė
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3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos
eksponatų grupės, juose esančių
eksponatų skaičius, tikrinimo
rezultatai)

3.2. Konservavimas, restauravimas
(nurodyti konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų
pasų skaičių),

Patikrinti žuvų ir paukščių iškamšų
rinkinius.

Patikrinti jūrų faunos žuvų ir paukščių rinkiniai, parengti aktai.

E.Bogužienė

Toliau tikrinti fotomedžiagos rinkinį.
Patikrinti 1000 vnt. pagalbinio fondo
skaidrių.
Patikrinti 500 vnt. numizmatikos rinkinį
(monetos, medaliai).

Patikrintos 1157 skaidrės. Baigtos tikrinti skaidrės (viso 2223 ),
sudaryta duomenų bazė, paruoštas fotografijos rinkinio dalies
(skaidrių) tikrinimo aktas.
Patikrinti numizmatikos rinkinio medaliai ir monetos (752
eksponatai), sudaryta duomenų bazė, parengtas aktas.

I.Mačiulaitienė

Konservuoti reliktinio miško rąstą,
iškeltą iš Baltijos jūros

Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, konservuotas
reliktinio miško pušies rąstas, povandeninių archeologų iškeltas iš
Baltijos jūros dugno ties Juodkrante tyrimo "YOLDIA" metu.

D.Elertas

Restauruoti I. Polzunovo portretą, du
A.Žmuidzinavičiaus paveikslus,
T.Reingardo atsiminimų rankraštį,
Kuršių nerijos žemėlapį, garlaivio
vairinę, 10 inkarų.

Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, konservuoti ir
restauruoti Teodoro Reingardo prisiminimų rankraščiai (796
lapeliai). Paraiška I. Polzunovo portreto, dviejų
A.Žmuidzinavičiaus paveikslų ir Kuršių nerijos žemėlapio
restauravimui pateikta gruodžio mėnesį ir laukiama sprendimo.
Garlaivio vairinės ir 10 inkarų konservavimo darbai neatlikti dėl
vykstančios rekonstrukcijos.
Restauruoti 5 modeliai: garlaivis „Maistas“, M tipo povandeninis
laivas, „Baltika“ tipo vidutinis žvejybos traleris, plieninis
tralbotas, jūrinis baidokas PB-1.
Gegužės mėn. dalinai restauruota odinio vėžlio iškamša.

D.Elertas, R.Mažeikienė

Organizuoti silkių karaliaus muliažo
restauravimą

Gegužės mėn. restauruotas silkių karaliaus muliažas. Restauravo
skulptorius D.Sodeika.

R.Dailidė

Nuolatos stebėti eksponatų saugojimo
sąlygas tekstilės, medžio, popieriaus
saugyklose.

Eksponatų saugojimo sąlygos buvo stebimos ir fiksuojamos
tekstilės, medžio ir popieriaus saugyklose.

I.Mačiulaitienė

Nuolatos stebėti eksponatų saugojimo
sąlygas modelių, navigacinių prietaisų
saugyklose.

Eksponatų saugojimo sąlygos buvo stebimos ir fiksuojamos
modelių ir navigacinių prietaisų saugyklose.

I.Mačiulaitienė

Neplanuota
Organizuoti odinio ir bisos vėžlių
iškamšų restauravimą (esant poreikiui)

3.3. Restauravimo tarybos darbas
(posėdžių skaičius, svarstyti
klausimai)
3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų
tikrinimas (nurodyti patikrintų
saugyklų, salių kiekį, atliktus
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo
darbus)

R.Adomavičius j.

R.Dailidė

Nuolatos stebėti eksponatų saugojimo
sąlygas 4 saugyklose ir jūrų faunos
ekspozicijoje
Nuolatos stebėti eksponatų saugojimo
sąlygas istorijos ekspozicijose.

R.Dailidė

Eksponatų saugojimo sąlygos buvo stebimos, reguliuojama
drėgmė, vėdinant ir eksploatuojant elektroninius drėgmės
surinkėjus. Atidarant ekspoziciją sezonui I ir II ekspozicijos salėse
išvalytos 22 vitrinos, sutvarkyti eksponuojami maketai ir modeliai.
Ne sezono metu 2-3 kartus per savaitę apžiūrima IV ekspozicijos
salė, kas 2 savaitės – kitos salės.
Skaitmeninių laikmenų saugykloje saugojimo sąlygos buvo
stebimos ir fiksuojamos.

R.Adomavičius j., D.Elertas

Eksponatų saugyklose atlikti sezoninius
tvarkymus.

Kovo ir spalio mėn. eksponatų saugyklose atlikti sezoniniai
priežiūros darbai. Išpurkštos patalpos insekticidais, pravesta
deratizacinė profilaktika. Nuvalytos dulkės.

R.Dailidė, E.Bogužienė

Išvėdinti tekstilės eksponatus.

Išvėdinti tekstilės eksponatai, įsigytos ir spintose sudėtos
priemonės (kamparo milteliai) apsaugai nuo kandžių.

I.Mačiulaitienė

Pertvarkyti 200 monetų, 200 atvirukų,
50 planų (iš R.Dačinsko) archyvo
saugojimą.

Į Vokietijos firmoje "Hans Schröder GmbH" įsigytus aplankus
sudėta 50 R. Dačinsko ir J.Losinskio dokumentų. Į įmautes iš
"Hans Schröder GmbH" ir dėžes iš "Monochrom" perdėta visos
numizmatikos rinkinio monetos ir dalis medalių. Į polipropileno
įmautes perdėta 213 atvirukų.
Dalyvauta Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto
Muzeologijos katedros projekte „Individualus muziejaus
prevencinio konservavimo planas“, kurio veikla vyko 2014 m.
liepos –lapkričio mėnesiais. Monitoringas buvo vykdomas 5
saugyklose ir laivybos istorijos ekspozicijos 3-ioje salėje. Gautos
ekspertų išvados ir rekomendacijos.
Tekstilės ir dailės saugykloje išvalytos lentynos, eksponatai
pervynioti į švarų mikalentinį popierių, padarytas topografinis
aprašas.

R.Adomavičius j.,
I.Mačiulaitienė

Pasiūtos 3 naujos burės kurėnui.
Įsigyta naujų virvių, tentų, dervos, smulkios įrangos kurėno ir
dorės remontui ir eksploatacijai.
Variklio dorei pirkimas atidėtas dėl didelės kainos.
Balandžio mėn. prieš laivo nuleidimą nuvalytas korpusas,
užkamšytos bortų ir dugno lentų sandūros, nudervuoti bortai,
impregnuota mediena laivo viduje. Išvalyti ir suremontuoi išpuvę
bimso fragmentai. Suremontuota vėtrungė ir laivo švertai.
Prieš sezoną nuvalyi ir nudažyti parūdiję VŽT korpuso ir antstato

R.Adomavičius
R.Adomavičius

Nuolatos stebėti saugojimo sąlygas
skaitmeninių eksponatų saugykloje.

Neplanuota

Neplanuota

3.5. Kiti darbai
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Visus metus buvo kontroliuojamos eksponatų saugojimo sąlygos 4
gamtos rinkinių saugyklose ir jūrų faunos ekspozicijoje.

Pasiūti naują burių komplektą kurėnui
Įsigyti naujų virvių ir įrangos kurėnui ir
dorei
Įsigyti naują variklį dorei ir jį įmontuoti
Suremontuoti ir nudervuoti kurėną

Atlikti einamąjį senųjų žvejybos laivų

A.Mažūnas

R.Mažeikienė,
I.Mačiulaitienė, D.Elertas,
R.Dailidė, V.Ragaišis

I.Mačiulaitienė

R.Adomavičius
R.Adomavičius

R.Adomavičius

remontą, pagal galimybę suremontuoti
VŽT denį
Įsigyti tinkamas muziejinių vertybių
saugojimo ir eksponavimo sąlygas
užtikrinančią įrangą ( oro sausintuvus/kondicionierius saugykloms ir II
laivybos istorijos ekspozicijos salei (3
vnt.)
Įsigyti saugyklų ir ekspozicijų salių
santykinio oro drėgnumo ir
temperatūros matavimo prietaisus (5
vnt.)
Įsigyti polipropileno dėžes filokartijos
ir monetų rinkinių saugojimui
Įrengti tropinių žuvų ir šaltojo karantino
patalpą akvariumo priestate

Organizuoti ir vykdyti jūrinio vandens
gamybos ir priežiūros medžiagų
įsigijimą (jūros druska, papildai)
Organizuoti ir vykdyti smulkaus
inventoriaus ir medžiagų įsigijimą,
skirtų akvariumų gyvybės palaikymui
Organizuoti ir vykdyti gyvųjų
eksponatų priežiūros darbus (šėrimas,
gydymas, karantinavimas)

Jūrų žinduolių ir pingvinų baseinų
priežiūra (valymas, vandens keitimas)
Paruošti baseinus ir užtikrinti saugų
gyvūnų perkėlimą bei priežiūrą
akvariumo rekonstrukcijos metu
Įsigyti laboratorines priemones
Atlikti 80 kraujo laboratorinių tyrimų
Atlikti 40 patologinės medžiagos
mikrobiologinių tyrimų
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bei denio įrangos plotai. Atliktas dalinis laivo denio remontas.
Įsigyti 3 oro sausintuvai / kondicionieriai saugykloms ir 3 laivybos
istorijos salei

R. Mažeikienė , A.Rumša

Įsigyti 5 temperatūros ir santykinio oro drėgnumo matavimo
prietaisai, kaupiantys duomenis.

R.Mažeikienė, A.Rumša

Vokietijos firmoje "Hans Schröder GmbH" įsigytos polipropileno
dėžės ir įmautės filokartijos, fotografijų ir monetų saugojimui.
Šaltojo karantino patalpa įrengta, tačiau bus paleista eksploatacijai
2015 m sausio mėn. Reikia galutinai sutvarkyti oro privedimą prie
akvariumų ir išdažyti grindis. Taip pat dar nesumontuota patalpos
vėdinimo ir temperatūros palaikymo sistema.Šiltojo karantino
moduliai jau instaliuoti šiltojo karantino patalpoje. Sausio- vasario
mėnesiais bus toliau montuojamas vandens ir oro vamzdynas.
Metų bėgyje įsigyta jūrinės druskos (1000kg), įvairių jūrinio
vandens kondicionavimo priemonių bei cheminių priedų.

I.Mačiulaitienė

Įsigyta papildomų siurblių, įvairaus tipo lempų bei kito smulkaus
inventoriaus, skirtų patikimam akvariumo gyvybės palaikymo
sistemų funkcionavimui.
Metų bėgyje buvo vykdomi gyvųjų eksponatų priežiūros darbai šėrimas, karantinavimas, gydymas ir kiti su gyvybės palaikymu
susiję darbai. Įsigyta granuliuotų pašarų šaltavandenėms žuvims
bei dirbtinių pašarų koralinio rifo žuvims. Buvo gydyti ir
karantinuoti 2 rasti Baltijos pilkieji ruoniai ir 1 Rytų Atlanto
paprastasis ruonis.
Baseinuose vanduo buvo keičiamas pagal sudarytus vandens
keitimo grafikus atsižvelgiant į vykdomą baseinų rekonstrukciją.
Akvariumo rekonstrukcijos metu saugiai į kitas patalpas perkelti
Rytų Atlanto paprastieji ruoniai. Pingvinai laikomi vidaus
patalpoje. Į kitus baseinus perkelti Šiaurės jūrų liūtai ir pilkieji
ruoniai.
Metų bėgyje įsigytos reikalingos laboratorinės priemonės gyvūnų
sveikatos kontrolei ir baseinų vandens ir aplinkos tyrimams.
Reguliariai buvo atliekami profilaktiniai kraujo tyrimai jūrų
žinduoliams. Atlikti 52 kraujo tyrimai.
Atlikti 42 jūrų žinduolių ir paukščių klinikinės medžiagos
profilaktiniai tyrimai. Mėginiai tyrimams buvo imami naudojant

S.Karalius

E.Budrys, S.Karalius

S.Karalius

S.Karalius, E.Buivydas,
A.Grušas, Ž.Kleiva

P.Kulikov
A.Grušas, P.Kulikov

Ž.Kleiva
Ž.Kleiva
Ž.Kleiva

Atlikti 50 vandens mikrobiologinių
tyrimų
Prižiūrėti delfinų ir Kalifornijos jūrų
liūtų gyvybę palaikančias technologines
sistemas
Sudarinėti gyvūnų šėrimo racionus,
pateikti juos buhalterijai
III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai (pagal
filialus, tikslines grupes)
2. Edukacinės programos (nurodyti
tęsiamų ir naujų programų temas,
kokioms lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

Priimti 300 tūkst. lankytojų (150 tūkst.
suaugusiųjų ir 150 tūkst. vaikų)

Sukurti edukacinių užsiėmimų ir
kūrybinių dirbtuvių ciklą delfinariumui
ir organizuoti naujų edukacinių
užsiėmimų pristatymą mokykloms
Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Sukurti naują edukacinį užsiėmimą
"Kur gyveno žvejas?" ir organizuoti
veiklas
Sukurti naują edukacinį užsiėmimą
"Kaip rengėsi pamario žvejas ir
žvejienė?" ir organizuoti veiklas
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gyvūnų treniravimą.
Per metus atlikta 53 gyvūnų baseinų vandens tyrimai, kontroliuotas
mikrobiologinis fonas. Palaikomi reikalingi ir saugūs cheminiai
parametrai.
Nuolatos buvo prižiūrimos delfinariumo vandens valymo ir kitos
sistemos. Reguliariai atliekami gyvūnų aplinkos parametrų
matavimai pagal nusatyą grafiką.
Nuolatos buvo sudarinėjami, prireikus keičiami racionai
gyvūnams. Kiekvieną mėnesį racionai ir sumaitintos žuvies kiekiai
buvo pateikiami muziejaus buhalterijai.

Ž.Kleiva
Ž.Kleiva
A.Grušas, Ž.Kleiva. A.
Juška, T. Lebeckis.

Jūrų muziejuje ir delfinariume priimta 468 351 lankytojų. Iš jų
355080 suaugusiųjų ir 113271 vaikų.
Per metus surengta 509 edukaciniai užsiėmimai,kuriuose dalyvavo
20798 dalyviai.

Ryšių su visuomene sk.

Edukacinių veiklų delfinariume programa parengta iki vasario 20
d. Programoje numatyti edukaciniai užsiėmimai "Paslaptingas
žinduolių pasaulis", "Įdomioji profesija - delfinų treneris", "Aš ir
delfinas". Programos viešinimo darbai pradėti nuo vasario 20 d. Iš
viso pagal programą delfinariume surengti 75 užsiėmimai.
Vasario 7 d. parengtas naujas edukacinis užsimėmimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5-6 metų vaikams "Kaip atsiranda
perlas?" Šia tema pravesti 22 užsiėmimai ikimokyklynio ugdymo
įstaigose.
Rugsėjo 15 d. parengtas naujas edukacinis užsiėmimas "Žvejo
šeimos buitis" žmonėms su negalia (sergantiems Alzhaimeriu ir
demensija). Pravestas užsiėmimas Priekulės socialinių paslaugų
centro globotiniams.
Rugsėjo 15 d. parengtas naujas edukacinis užsiėmimas "Kas
Baltijoje gyvena" žmonėms su negalia (sergantiems Alzhaimeriu ir
demensija). Pravestas užsiėmimas Priekulės socialinių paslaugų
centro bei Klaipėdos globos namų globotiniams.
Sukurtas naujas edukacinis užsiėmimas "Kur gyveno žvejas", kurio
pagrindu išleista edukacinė užduočių knygelė, iliustruota
A.Adomavičienės. Šia tema pravesti 20 užsiėmimai.

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė, žinduolių
treneriai

Sukurtas naujas edukacinis užsiėmimas "Kaip rengėsi žvejas ir
žvejienė", kurio pagrindu išleista edukacinis atvirukų kompletas
pagal A.Adomavičienės piešinius. Šia tema pravesti 22
užsiėmimai.

R.Treigienė

R.Treigienė, J.Vasiljevienė

R.Treigienė

R.Treigienė

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė,
A.Adomavčienė,
M.Vyšniauskienė
R.Treigienė, N.Stančikienė,
A.Adomavčienė,
M.Vyšniauskienė

Sukurti naują edukacinį užsiėmimą
"Pažink Baltijos jūrą" 9 kl. ir
organizuoti veiklas
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Sukurtas naujas edukacinis užsiėmimas "Pažink Baltijos jūrą"
pagal terminalo medžiagą. Šia tema pravesti 9 užsiėmimai.

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė, E.
Martinkutė

Sukurti naują edukacinį užsiėmimą
"Ruoniai Baltijos jūroje" ir organizuoti
veiklas

Sukurtas naujas edukacinis užsiėmimas "Ruoniai Baltijos jūroje"
pagal terminalo medžiagą. Šia tema pravesta 15 užsiėmimų.

R.Treigienė, P.Kulikov,
E.Martinkutė,
S.Mikalkevičiūtė

Sukurti edukacinį užsiėmimą „Kurėnas
– žvejo namai“

Sukurtas naujas edukacinis užsiėmimas "Kurėnas - žvejo namai".
Šia tema pravesti 4 užsiėmimai.

R.Adomavičius

Parengti pasirenkamojo vaikų ugdymo
istorinę programą

Kadangi pasirenkamojo vaikų ugdymo programos šiais metais
nefinansuojamos, tai kaip alternatyva sukurta istorinė neformaliojo
ugdymo dienos programa "Vėjas - laivo padėjėjas". Programa,
sudaryta iš 8 skirtingų temų edukacinių, sukurta kovo 15 d.
Programa savivaldybės švietimo skyriui ir 34 Klaipėdos mokykų
vadovams pristatyta kovo 26 d., gegužės ir rugsėjo mėn. medžiaga
pakartotinai išplatinta mokyklų vadovams.
2013 m. rugsėjo mėn. patvirtinta biologijos modulio programa
baigta įgyvendinti 2014 m. birželio 6 d. Programa įgyvendinta su
Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos 7 klasės 20 moksleivių.
Programos pagrindu buvo organizuota ugdytinių stovykla Lietuvos
jūrų muziejuje birželio 3-5 dienomis.
Pagal atnaujintos koncepcijos projektą "Ei, kieno kieno žalias
kiemelis" pajūrio žvejo etnografinėje stovykloje edukacinės
veiklos organizuotos nuo gegužės 24 d. iki rugpjūčio 31 d.
Sudaryta sutartis su tautodailininke A.Rauktiene, kuri organizavo
40 kūrybinių dirbtuvių, kuriose dalyvavo 4318 dalyvių.
Pagal naujo projekto "Svečiuose pas senąjį žveją" koncepciją
parengti 4 nauji edukaciniai užsiėmimai: „Kaip rengėsi žvejas ir
žvejienė?“, „Kur gyveno žvejas?“, „Dirbdysiu laivę“, „Vėtrungių
keliais aplink marias“. Edukaciniai užsiėmimai buvo organizuoti
53 dienas nuo gegužės 17 d. iki rugsėjo 10 d. Juose dalyvavo 4137
dalyvis, iš jų – 1332 suaugę, 2805 – vaikai ir jaunimas iki 18 m.
Projekto "Mano jūra - tolima ir artima" programa buvo sudaryta iš
8 skirtingų temų edukacinių užsiėmimų, skirtų moksleiviams bei
edukacinės vakaronės, skirtos mokyklų bendruomenėms. Projektas
įgyvendintas Kelmės raj. Maironių pagrindinėje mokykloje,
Kelmės raj. Liolių pagrindinėje mokykloje, Plungės raj. Kulių
vidurinėje mokykloje, Plungės „Ryto” pagrindinė mokykloje. Iš
viso pravesti 47 edukaciniai užsiėmimai moksleiviams,
suorganizuotos 4 edukacinės vakaronės mokyklų bendruomenėms.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 1199 moksleiviai.
Edukacinėse vakaronėse dalyvavo 1030 dalyvių.

R.Treigienė, M.Kontrimė,
R.Adomavičius,
R.Adomavičius j., D.Elertas

Vykdyti biologijos modulio programą,
patvirtintą 2013/2014 mokslo metams

Atnaujinti projekto „EI, KIENO
KIENO ŽALIAS KIEMELIS“
koncepciją ir surengti veiklas pajūrio
žvejo sodyboje
Sukurti projekto „SVEČIUOSE PAS
SENĄJĮ ŽVEJĄ“ koncepciją ir
organizuoti veiklas pajūrio žvejo
sodyboje
Atnaujinti projekto „MANO JŪRA TOLIMA IR ARTIMA“ koncepciją ir
surengti 4 išvažiuojamąsias edukacines
stovyklas regionų mokyklose

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė,
S,Karalius, R.Dailidė,
G.Babenskas, V.Ragaišis,
A.Mažūnas, A.Skabeikis
R.Treigienė,
M.Vyšniauskienė

R.Treigienė, A.
Adomavičienė,
M.Vyšniauskienė

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė, Laivybos
istorijos skyrius

Kuruoti projekto „MUZIEJUSMOKYKLA-MOKSLEIVIS“
edukacines veiklas
Sukurti ir įgyvendinti išvažiuojamųjų
edukacinių užsiėmimų modelį,
aprėpiantį muziejui aktualias tikslines
grupes (ikimokyklinukai, pradinukai, 57 kl.)
Sukurti koncepciją ir organizuoti
edukacijų ciklą „Šeimos mėnuo
muziejuje“.

Organizuoti specializuotas ekskursijas
VŽT "Dubingiai"
Surengti LJM edukacinių programų
pristatymą mugėje „Mokykla 2014“

Perduoti naujų edukacinių užsiėmimų
medžiagą į muziejaus archyvą.
Organizuoti ir vesti edukacinius
užsiėmimus Delfinariume.
Surengti ne mažiau 5 gimtadienių
muziejuje ir (ar) žvejo sodyboje ir (ar)
delfinariume
Neplanuota
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Edukacinės projekto veiklos nebuvo rengiamos, buvo surengtos
dvi stažuotės, kuriose dalyvavo R.Treigienė.

R.Treigienė

Išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų modelis atskiroms
tikslinėms grupės aprašytas „Edukacinių užsiėmimų viešinimo ir
rinkodaros plane 2014 m.“ Viešinimo darbai pradėti vasario 10 d.
(ats. S.Mikalkevičiūtė). Iš viso ikimokyklinio ugdymo įstaigose
pravesta 70 išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų; 1-4 kl.
moksleiviams - 20, 5-7 kl. - 8.
Šeimos mėnesiui organizuoti sukurtas 4 temų kūrybinių dirbtuvių
ciklas: Atviruko „Kas Baltijoje gyvena“ kūrimas; Atmintį
lavinančio žaidimo „Kas Baltijoje gyvena“ antspaudų kūrimas;
Dėlionės „Burlaiviai Baltijos jūroje“ kūrimas; Virvinuko kūrimas.
Dirbtuvės organizuotos akvariumo I-ame aukšte ir I-oje istorinėje
salėje, Iš viso suorganizuota 16 dirbtuvių liepos mėn. antradieniais
ir trečiadieniais. Dirbtuvėse dalyvavo 803 dalyviai.
Buvo organizuotos 4 specializuotos ekskursijos VŽT "Dubingiai",
kuriose dalyvavo 70 moksleivių pagal Jaunųjų jūrininkų klubo
programą.

R.Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė,
J.Vasiljevienė

Lapkričio 21-23 d. Lietuvos jūrų muziejaus stende buvo pristatytos
muziejaus edukacinės programos. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas
išvažiuojamajai istorinei edukacinei programai „Vėjas - laivo
padėjėjas“. Ši programa susilaukė puikaus įvertinimo. Iki 2015 m.
sausio 5 d. dėl šios programos įgyvendinimo susitarta su Kauno,
Panevėžio, Jurbarko raj., Šiaulių, Anykščių, Vilniaus, Kauno
mokyklomis.
Perduota.

R. Treigienė,
S.Mikalkevičiūtė,
M.Kontrimė, J.Vasiljevienė

Nuo kovo 1 d. Delfinariume vedami edukaciniai užsiėmimai
„Įdomioji profesija - delfinų treneris“, „Paslaptingas žinduolių
pasaulis“, „Aš ir delfinas“. Iš viso pagal programą delfinariume
surengti 75 užsiėmimai.
Pravesti 25 edukaciniai gimtadieniai (23 delfinariume, 1 žvejo
sodyboje ir 1 muziejuje).

R.Treigienė, RSV skyrius,
žinduolių treneriai

Šventės Kaliningrade "Vandens asamblėja“metu pristatyta ir
organizuota LJM edukacinė veikla, organizuotos kūrybinės
dirbtuvės, vyko el. gido viešinimo akcija. LJM veiklose dalyvavo
350 dalyvių.

R. Treigienė, S.
Mikalkevičiūtė, M.
Kontrimė

R.Treigienė, J.Vasiljevienė

R. Adomavičius, L.
Rimkienė

R. Treigienė, ekspozicinių
skyrių vedėjai

J. Vasiljevienė, treneriai
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Tarptautinės folkloro šventės Klaipėdoje „Parbėg laivelis“metu
organizuotos 2 kūrybinės dirbtuvės „Vėtrungių keliais aplink
marias“, kuriose dalyvavo 165 dalyvių.

R. Treigienė, S.
Mikalkevičiūtė, M.
Kontrimė, N.Stančikienė

Neplanuota

Šventės „Švyturio ralis“metu organizuotos kūrybinės dirbtuvės
„Švyturiai“, kuriose dalyvavo 110 dalyvių.

S. Mikalkevičiūtė, M.
Kontrimė, N.Stančikienė

Neplanuota

Šventės „Kalėdinės vėtrungių dirbtuvės“ metu organizuotos 4
kūrybinės dirbtuvės „Vėtrungių keliais aplink marias“ Klaipėdos
Tic-e, kuriose dalyvavo 140 dalyvių.

N. Stančikienė, R. Treigienė

Neplanuota

Pravestas vienas edukacinis užsiėmimas anglų kalba apie delfinų
terapiją Pagėgių A.Mackaus gimnazijos moksleiviams ir jų
svečiams iš užsienio šalių.

B.Kreivinienė

Neplanuota

Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Socialinio darbo 3
kurso studentais buvo organizuoti du specialūs edukaciniai
užsiėmimai Mažeikių bendrijai "Viltis" - žmonėms su
spec.poreikiais. Dalyvavo 50 žmonių.
Nuo birželio 16 d. įsijungėme į projektą „Susitikime muziejuje“,
kuris skirtas pasirengti ir vesti edukacijas žmonėms su negalia.
Pagal mokymuose gautas rekomendacijas parengti 2 nauji
užsiėmimai. Iš viso žmonėms su negalia pravesta 11 užsiėmimų.
Pagal edukacinių programų viešinimo ir rinkodaros planą 2014 m
viešinimas vyko www.muziejus.lt; www.edukacijos.lt;
www.edukacinesprogramos.lt; www.muziejuedukacija.lt; taip pat
Lietuvos jūrų muziejaus metraštyje "Po muziejaus burėmis" bei
Facebook'o paskyroje. Edukacines programos pagal tikslines
grupes išplatintos mokykloms, darželiams el.paštu. Kovo 26 d.
edukacinės programos kartu su neformaliojo ugdymo dienos
programa „Vėjas - laivo padėjėjas“, pristatytos Klaipėdos m.
savivaldybės švietimo skyriui ir 34 mokyklų vadovams, bei
išsiųstos mokyklos vadovams el.p.. Lapkričio 21-23 d. LJM
edukacinė veikla išsamiai pristatyta Lietuvos mokyklų vadovams
mugėje „Mokykla 2014“.
R. Treigienė dirbo informacinio terminalo "Pažink Baltijos jūrą"
kūrimo darbo grupėje, koordinavo informacinio terminalo
"Ruoniai Baltijos jūroje" koncepcijos sukūrimą, medžiagos
parengimą, dizaino sukūrimo veiklas. Kartu su N. Puteikienė
koordinavo edukacinio stendo "Kintančios istorijos" sukūrimo
veiklą nuo koncepcijos parengimo iki visiško išpildymo. Baltijos
jūros ekspozicijai sukurtos 2 kūrybinių laboratorijų koncepcijos:
apie druskingumą - "Pamatuok vandens druskingumą", apie
buveines - "Kas ir kur gyvena?". N.Puteikienė interpretvo visus
specialistų parengtus tekstus naujajai ekspozicijai.

B.Kreivinienė, R.Treigienė

Neplanuota

Surengti ne mažiau 5 edukacijų
neįgaliesiems
Užtikrinti LJM edukacinių programų
turinio prieinamumą mokytojams,
plačiajai visuomenei ir vykdyti
programas

Koordinuoti kuriamas edukacines
veiklas Baltijos jūros ekspozicijai

R.Treigienė, J. Vasiljevienė,
S.Mikalkevičiūtė.
R.Treigienė, A. Lukošienė,
S. Mikalkevičiūtė

R.Treigienė, R.Mažeikienė,
N.Puteikienė

Surengti ne mažiau 20 ekskursijų
lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis

3. Muziejaus renginiai (nurodyti
renginių pavadinimus, laiką ir vietą)
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Buvo surengtos 22 ekskursijos lietuvių ir užsienio kalbomis.

L. Rimkienė, A. Lukošienė,
S. Mikalkevičiūtė, J.
Vasiljevienė

Organizuoti kūrybines dirbtuvės:
Velykų, Kalėdų, Motinos dienos, Tėvo
dienos, Vaikų gynimo dienos, Turizmo
dienos progomis
Organizuoti ne mažiau 3 užsakomųjų
renginių Jūrų muziejuje

Surengtos kūrybinės dirbtuvės Velykų, Kalėdų, Motinos dienos,
Tėvo dienos, Vaikų gynimo dienos, Turizmo dienos progomis.

J. Vasiljevienė, Ryšių su
visuomene sk., A.
Adomavičienė

Buvo surengti 4 užsakomieji renginiai (kalėdiniai) ir 2 šventiniai
Kovo 11-osios pasirodymai Klaipėdos savivaldybės užsakymu.

N. Puteikienė

Dalyvauti su kurėnu ir dore
kultūriniuose renginiuose bei šventėse

Su kurėnu dalyvauta edukacinėse programose, Laivų parade,
Dangės flotilėje ir istorinių laivų regatoje, reisinės krikštynose
Drevernoje, Žvejo šventėje Juodkrantėje.

R.Adomavičius

Organizuoti Pasirenkamojo vaikų
ugdymo istorinės programos pristatymą
moksleiviams ir organizuoti edukacines
veiklas

Kovo 26 d. pasirenkamoji vienos dienos neformaliojo ugdymo
programa "Vėjas - laivo padėjėjas"pristatyta Klaipėdos mokyklų
vadovams ir Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriui. Iki 2015 m.
programa įgyvendinta su 4 Klaipėdos mokyklomis. Iš viso pravesti
66 edukaciniai užsiėmimai, juose dalyvavo 1702 moksleiviai.
Paroda "Kodėl laivas plaukia" buvo eksponuojama “Švyturio”
arenoje, Klaipėdoje. Parodos eksponavimo vieta buvo pakeista,
atisžvelgus į per trumpą (vieno mėnesio) eksponavimo laiką
Lietuvos energetikos ir technikos muziejuje (pernelyg brangu
gabenti parodą į Vilnių trumpam laikui).
Delfinariume paminėta šv. Valentino diena. Surengta laimingosios
poros akcija.

R.Treigienė,
M.Kontrimė,
R.Adomavičius,
R.Adomavičius j.,
D.Elertas, RSV
A.Lukošienė,
N.Puteikienė,
R.Adomavičius j.

Šventė surengta Regos ugdymo centre, renginyje dalyvavo
Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai ir jų pedagogai iš
lopšelių darželių "Alksniukas", "Eglutė", "Pušaitė", "Liepaitė",
mokyklos darželio "Nykštukas". Dalyvavo 200 vaikų.
Gegužės 16 d. vyko Tarptautinės Baltijos jūros kiaulės dienai skirti
renginiai: buvo eksponuojama interaktyvi menininkės Auksės
Petrulienės "Psilikono teatro" video instaliacija „Bestiarium
marinum“. Taip pat delfinariumo fojė vyko kūrybinės dirbtuvės
„Eko banga“. Iš viso dalyvavo 210 lankytojų.

J. Vasiljevienė

Surengti parodos "Kodėl laivas plaukia"
atidarymą Lietuvos energetikos ir
technikos muziejuje

Neplanuota
Surengti Pingvinų dienos šventę

Surengti Tarptautinės Baltijos jūros
kiaulės dienos minėjimą delfinariume

Surengti Europos Muziejų nakties
renginį delfinariume, dalyvaujant
tarptautiniame projekte "Muziejus
naktis"

Europos Muziejų nakties renginys delfinariume buvo skirtas
Baltijos jūros kiaulės temai, jo metu buvo demonstruojamas
mokslo populiarinimo filmas apie Baltijos jūros kiaulę „Baltijos
slapukė“. Į premjerą atvyko filmo autorius Vytautas Jankevičius.
Renginyje dalyvavo 130 lankytojų.

J. Vasiljevienė

S. Mikalkevičiūtė,
S. Karalius,
N. Puteikienė,
A. Adomavičienė,
R. Treigienė,
Ūkio tarnyba
L. Rimkienė

Surengti tarptautinės Muziejų dienos
šventę

Surengti „Albatroso“ apdovanojimo
ceremoniją

Neplanuota

Surengti Tarptautinę pasaulinio
vandenyno dieną muziejuje

Surengti istorinių laivų paradą ir
"gyvąją"ekspoziciją "Dangės flotilę
2014"

Surengti jūrininkų pagerbimo
ceremoniją
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Tarptautinės Muziejų dienos šventės "Ant bangos" proga vyko
kūrybinės dirbtuvės delfinariume, pajūrio žvejo etnografinėje
sodyboje, vidutiniame žvejybos traleryje "Dubingiai". Renginyje
dalyvavo 250 lankytojų.
Gegužės 18 d., Europos jūros dienos išvakarėse, prie paminklo
„Albatrosas“ , žuvusiems jūrininkams ir negrįžusiems laivams,
pirmą kartą Klaipėdoje ir Lietuvoje įteikti trys „Albatroso“
apdovanojimai. Pirmas „Albatroso“ apdovanojimas už geriausią
jūrinės kultūros projektą atiteko Lietuvos jūrų muziejui už
edukacinį projektą „Mano jūra tolima ir artima “.
Gegužės 20 d. buvo minima Europos jūros diena. Jos metu
Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho
palėpėje vyko Jūrų muziejaus įkūrėjo Aloyzo Každailio knygos
„Laivai ir jūrininkai“ (III-ojo, papildyto tomo) pristatymas. Buvo
eksponuojami knygos dailininko Arvydo Každailio piešiniai.
Tarptautinė Pasaulinio vandenyno diena Lietuvos jūrų muziejuje
buvo pažymėta renginiu "STOP kadras: pasaulinis vandenynas
TAVO rankose". Lietuvos jūrų muziejus, tęsdamas ilgametę
šventės minėjimo tradiciją, renginį organizavo jau dvyliktus metus
iš eilės. Delfinariumo lankytojai kūrė stop kadro scenarijų
ekologiškos elgsenos vandenyno atžvilgiu tema ir naudodamiesi
rekvizitais fotografavosi improvizuotoje povandeninėje studijoje.
Renginio metu buvo žaidžiamas edukacinis žaidimas „RŪŠIUOJU
ATLIEKAS TEISINGAI“, veikė eko pažadų akcija "NORIU
AUGTI ŠVARIOJE PAKRANTĖJE". Renginio dalimi tapo el.
gido viešinimo akcija - "Paslaptingas vandenų pasaulis - tavo
delne".
Kasmetinis renginys tradicinių istorinių laivų diena „DANGĖS
FLOTILĖ “ buvo organizuotas kartu su VŠĮ „Klaipėdos šventės“,
renginį rėmė Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros
taryba. Renginio metu lankytojai galėjo apžiūrėti 17 istorinių laivų,
prisišvartavusių Pilies uostelyje, Klaipėdoje. Lankytojams suteikta
išskirtinė proga stebėti istorinių laivų flotilę Danės upėje. Visą
dieną Pilies uostelio teritorijoje veikė vėtrungių gamybos "cechas":
„Vėtrungių keliais aplink marias“
Krantinėje buvo įrengta vėtrungių alėja, kur lankytojai turėjo
galimybę susipažinti su vėtrungių istorija ir prisidėti prie
eksponuojamų vėtrungių spalvinimo. Renginyje dalyvavo 1585
lankytojai ir dalyviai.
Liepos 24 dieną buvo surengta tradicinė jūrininkų pagerbimo
ceremonija prie paminklo "Albatrosas". Ceremonijoje dalyvavo
Jūrininkų klubo nariai, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos

R. Treigienė,
A. Adomavičienė,
J.Vasiljevienė,
N.Puteikienė,
Ūkio tarnyba
N.Puteikienė

S. Mikalkevičiūtė

A. Lukošienė,
R. Treigienė,
L.Rimkienė,
A. Mažūnas.

S.Mačiulskytė,
A. Lukošienė,
R. Adomavičius,
R. Treigienė

N. Stančikienė
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kursantai, jūrinės bendruomenės nariai. Ceremoniją vedė
Klaipėdos dramos teatro aktorius Edvardas Brazys.
Neplanuota

Neplanuota
Surengti LJM rėmėjų pagerbimo šventę

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

4. Muziejaus interneto svetainės
plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta)

Nuolat atnaujinti svetainę
www.muziejus.lt
Nuolat teikti informaciją muziejaus
interneto svetainės atnaujinimui ir
tinklaraščiui

Organizuotas LR Prezidentės D.Grybauskaitės priėmimas,
demonstruotas delfinų pasirodymas ir surengtas individualus
bendravimo su delfinais seansas.
Surengtas TV3 "Išsipildymo akcijos" renginys

O. Žalienė

Gruodžio mėn. 19 d. surengtoje LJM rėmėjų pagerbimo šventėje
dalyvavo 30 žmonių. Jiems buvo demonstruojamas šventinis
delfinų pasirodymas "Neriam į Kalėdas", įteiktos padėkos ir
atminimo dovanos.
Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Socialinio darbo
katedra, surengtas mokslo festivalis "Erdvėlaivis žemė". Per dieną
surengti trys pristatymai. Dalyvavo 7-12 klasių moksleiviai iš
Klaipėdos, Kintų ir Gargždų mokyklų (150 žmonių). Renginyje
buvo pristatomi delfinų terapijos moksliniai tyrimai,
bendradarbiavimas ir įdirbis.
Pristatant projekto "PAT: Learning with them" įdirbį buvo
surengtas VšĮ "Klaipėdos Lakštutė" renginys delfinariume.
Dalyvavo trys darbuotojai (suaugusių žmonių su negale švietėjai)
ir devyni žmonės su negalia. Renginio tikslas - pristatyti gyvūnų
terapijos projektą, įgytą patirtį bei sulaukti atgalinio ryšio, kuris
leistų tobulinti projekto rezultatus.
Buvo surengtas specializuotas Delfinų terapijos pristatymas
Klaipėdos "Aditės" Rotary klubo nariams. Renginio metu buvo
pasakojama apie jau esančius pasiekimus, planuojamus įgyvendinti
projektus bei finansavimo paieškas. Renginys vyko Klaipėdoje,
"Old Port" viešbučio salėje.
Kartu su Klaipėdos jaunimo teatro aktoriais buvo surengta 11
šventinių delfinų pasirodymų tema „Neriam į Kalėdas“.
Pasirodymai vyko gruodžio 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 d. Šiuose
pasirodymuose apsilankė 4150 lankytojų.
Gruodžio 31 d. buvo surengtas šventinis Naujųjų metų delfinų
pasirodymas-koncertas su atlikėja R. Ščiogolevaite. Apsilankė 334
lankytojai.
Nuolat atnaujinama. www.muziejus.lt svetainėje per metus 131539 lankytojų.

N.Puteikeinė,
L. Rimkienė,

Interneto svetainės atnaujinimui informacija gaunama iš
Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus ir iš Delfinariumo skyriaus
specialistės apie delfinų terapiją. LJM tinklaraštis naudojamas
labiau informacijos kaupimo funkcijai, nes informacijos sklaida
lankytojams atliekama per populiaresnius soc. tinklus.

R. Adomavičius,
R. Adomavičius Jr.,
D. Elertas,
R. Treigienė,
A. Lukošienė,

N.Puteikienė

B.Kreivinienė

B.Kreivinienė

O.Žalienė,
B.Kreivinienė

S. Mikalkevičiūtė,
G. Babenskas,
Ž.Kleiva

A. Lukošienė
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Periodiškai pildyti www.muziejai.lt,
www.muziejuedukacijos.lt ir kitas
svetaines, skelbiančias apie muziejaus
veiklą
Nuolat skelbti naujienas muziejaus
Facebook profilyje

Sudarytas svetainių, sklelbiančių informaciją apie LJM, sąvadas.
Svetainės, atsižvelgiant į informacijos pokyčius, pildomos,
informacija keičiama ir/ar naujinama.
Naujienos skelbiamos, atnaujinant jas kiekvieną dieną.

A.Lukošienė

Parengti techninę specifikaciją
internetinės svetainės pirkimui

Internetinės svetainės techninė specifikacija atnaujinta.

Neplanuota

LJM internetinė svetainė parengta naršymui mobiliaiais
įrenginiais. Tuo tikslu: parengtas svetainės medis, pergrupuotas
meniu, patobulinta turinio valdymo sistema, įdiegtas Intro puslapis,
draugiškas mobiliems įrenginiams, kuriame galima rasti pačią
svarbiausią informaciją, susijusią su lankymusi LJM.
Statistika stebima, atlikta metinė analizė. Pristatyta gamybinio
susirinkimo metu lapkričio pabaigoje. Svetainėje apsilankė per
metus 131539 lankytojai, tinklaraštyje - 27051. LJM socialinėje
paskyroje "Facebook" apsilankė 928312 .
Aptarnauta 15 fondų lankytojų, pateikta medžiaga.

V. Ragaišis,
K. Stasiulis,
D. Povilanskienė, A.
Lukošienė
A. Lukošienė

Stebėti www.muziejus.lt, tinklaraščio
statistiką, teikti ataskaitas
5. Fondų lankytojų aptarnavimas
(nurodyti aptarnautų lankytojų grupes
ir skaičių)
6. Kita veikla

J. Eglinskienė,
S. Mačiulskytė,
R. Dailidė,
S. Karalius, Ž. Kleiva, A.
Grušas, S. Mikalkevičiūtė,
R. Dailidė
A.Lukošienė,
R. Treigienė

Aptarnauti 15 fondų lankytojų
(studentų, doktorantų, privačių asmenų
ir kt.), vesti jų registraciją
Kartu su UAB "FOTOALFA"
organizuoti fotopaslaugų lankytojams
teikimą
Atnaujinti informacinę mokyklų
kontaktų duomenų bazę
Atlikti patalpų nuomos konkursą
lankytojų maitinimo paslaugai
organizuoti

Įsigyti parodų lankytojų skaičiavimo
įrangą: kamerą ir programinę įrangą
Surengti ne mažiau 10 ekskursijų
kurėnu ir dore

Kartu su UAB "FOTOALFA" organizuotas fotopaslaugų
lankytojams teikimas - lankytojai turėjo galimybę nusifotografuoti
po delfinų pasirodymo su šiais gyvūnais.
Mokyklų kontaktinę bazę atnaujino kovo 27 d. studentė Giedrė
Kiminiūtė iš KVK Socialinių mokslų fakulteto Turizmo
administarvimo specialybės, atliekanti baigiąmąją praktiką.
Buvo surengti du konkursai lankytojų maitinimo paslaugai
organizuoti. Muziejui nustačius aukštus reikalvaimus (atsisakyta
alkoholio prekybos, paprašyta laikytis sveiko maisto nuostatų),
neatsirado daug norinčių vykdyti tokią veiklą. Aktyvinant
pretendentų dalyvavimą konkurse, buvo parengtas ir išsisųstas
pranešimas spaudai, inicijuoti straipsniai žiniasklaidoje.
Įrangą pirkti atsisakyta, nes rengiamoje parodų eksponavimo
salėje, rekonstruojamame Jūrų muziejuje, tokia įranga numatyta.
Ekskursijos su dore nebuvo organizuojamos, nes buvo sugedęs
dorės variklis. Su kurėnu buvo organizuota 10 išplaukimų.

A. Lukošienė

D.Elertas, I.Mačiulaitienė
E.Plokštys, N.Puteikienė
R. Treigienė
E.Plokštys, N.Puteikienė

K. Stasiulis, A. Lukošienė
L. Rimkienė, Laivybos
istorijos sk.

Atnaujinti informacinę turizmo ir
pramogų tiekėjų duomenų bazę

Surengti LJM kolektyvo išvyką
Tarptautinės muziejų dienos proga

Patobulinti lankytojų statistinės
ataskaitos ekselinę schemą, įtraukiant
delfinų pasirodymus.
Organizuoti sezono uždarymo išvyką
LJM kolektyvui

Kartu su UAB "Viesulas" organizuoti
suvenyrų prekybą

Koordinuoti el. gido išdavimą: aprūpinti
kontrolierę priemonėmis, vykdyti
apskaitą ir teikti ataskaitą
Surengti Senųjų metų palydas
muziejaus darbuotojams ir vaikams
Vykdyti el. gidų techninę priežiūrą

Pagal poreikį atnaujinti el.gidų turinį
Įgyvendinti lankytojų bilietų sistemą
per bilietų platintoją, užtikrinti sistemos
ir kontrolės darbą
Fotografuoti, filmuoti ir teikti apdorotą
LJM renginių foto ir vaizdo medžiagą
Ryšių su visuomene skyriui
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Turizmo ir pramogų tiekėjų duomenų bazės informacija buvo
atnaujinta 2014 m. vasario - kovo mėn. Latvijos turizmo agentūrų
kontaktų bazėje ~ 3000 kontaktų, Estijos, Rusijos - po 110,
Lietuvos turizmo agentūrų, apgyvendinimo įstaigų, pramogų
teikėjų kontaktų bazėje ~400 kontaktų.
Tarptautinės muziejų dienos proga gegužės mėn. LJM
darbuotojams buvo surengta pažintinė - kultūrinė išvyka Pajūrio
regioniniame parke, ZOO muziejuje ir Dinozaurų parke,
Radailiuose. Išvykoje dalyvavo 50 darbuotojų.
L. Rimkienė sukūrė naują statistinės ataskaitos formą, apimančią
visus lankytojams parduodamus bilietus, teikiamas nuolaidas,
edukacinius užsiėmimus, renginius, el. svetainės, bei FB
lankytojus, pateikiant joje mėnesines, ketvirtines, pusmečio ir
metinę ataskaitas.
Rugsėjo 29 dieną surengta kolektyvo rudeninė išvyka - plaukimas
katamaranu "Smiltynė" iki Juodkrantės. Juodkrantėje surengta
ekskursija apie Juodkrantės kultūros ir gamtos paveldą. Dalyvavo
60 darbuotojų.
Prekyba suvenyrais vyko Jūrų muziejuje (suvenyrų parduotuvė) ir
kioske prie delfinariumo. Suvenyrų parduotuvė Jūrų muziejuje
veikė nuo birželio 24 iki rugpjūčio 31 d. Kioske prekyba prasidėjo
anksčiau ir tęsėsi iki lapkričio pabaigos. Muziejinės tematikos
suvenyrai (graviūrų kopijos, knygos, ženkliukai, delfinų peišiniai)
buvo parduodami muziejaus kasose.
2014 m. nuo birželio 24 iki rugpjūčio 31 (kai dirbo LJM
ekspozicijos Nerijos forte) išduota 2916 el. gidų. Palyginimui:
2013 m nuo liepos iki lapkričio pabaigos išduota 3618 el. gidų.
2014 m. didesnį kiekį pavyko išduoti dėl Baltic Museum 2.0 Plus
projekto reklaminės kampanijos.
Buvo organizuotos senųjų metų palydos delfinariume LJM
darbuotojų vaikams, darbuotojams - Klaipėdos koncertų salėje.
El. gidų techninė priežiūra buvo vykdoma nuo birželio 24 d. iki
rugpjūčio 31 d. t.y. tuo metu, kai lankymui buvo atidarytas Jūrų
muziejus, nes el. gidai yra skirti tik Jūrų muziejui, ne
delfinariumui.
Kol nesibaigė Jūrų muziejaus rekonstrukcija, poreikio atnaujinti el.
gidų informaciją nėra.
Buvo pasirašyta sutartis su UAB "Bilietų pasaulis", kuri galiojo iki
balandžio 12 d. Pasibaigus sutarčiai nutarta kurti savarankišką
LJM bilietavimo sistemą.
Fotografuoti renginiai, akcijos, projektai, lankytojai. Teikta foto
medžiaga pranešimams spaudai. Pagal poreikį rengta reklaminė
informacinė video medžiaga, reklamjuostės. 23 Edukacinių

L.Rimkienė

L.Rimkienė

L. Rimkienė, K. Stasiulis, V.
Ragaišis

A. Lukošienė

S.Mikalkevičiūtė, E.
Plokštys, N. Puteikienė

L. Rimkienė,
Lukošienė

A.

A. Lukošienė, L. Rimkienė
K. Stasiulis,
Rimkienė,

L.
A. Lukošienė

K. Stasiulis,
L.
Rimkienė,
A. Lukošienė
A. Lukošienė, K. Stasiulis, I.
Jonuškienė, S.
Macijauskienė
A.Mažūnas

(pranešimams spaudai, reklamai,
edukacijai)
Demonstruoti 360 pasirodymus su
delfinais

Suformuoti lankytojų statistinę
duomenų ataskaitą 4 ketvirčiams, 2
pusmečiams, kalendoriniams metams
Atlikti lankytojų duomenų analizę
skaidant į segmentus pagal
rinkodarinius poreikius
Periodiškai siųsti informaciją pramogų
organizatoriams apie LJM veiklą
Plėtoti Jaunųjų jūrininkų klubo veiklą,
surengti ne mažiau 6 edukacinių
užsiėmimų
Vykdyti muziejaus bičiulių klubo veiklą
Turistines firmas, organizacijas,
mokyklas, viešbučius informuoti apie
LJM darbo laiką, kainas, renginius

Neplanuota
Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
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gimtadienių metu lankytojams buvo teikta nemokama paslauga (po
2 nuotraukas).
Surengti 486 delfinų pasirodymai.

Suformuota lankytojų statistinė duomenų ataskaita 2014 m. 4
ketvirčiams, 2 pusmečiams, kalendoriniams metams.

M.Lukošius,
T.Lebeckis, V.Stragauskaitė,
N.Trofimova,
M.Bagdonavičius,
V.Miškinytė,
R.Žilienė
L. Rimkienė

Lankytojų duomenų analizė buvo atlikta ir pristatyta gamybinio
susirinkimo metu lapkričio mėn.

L. Rimkienė

Informacija buvo siunčiama periodiškai, kas 2 mėnesiai.

L. Rimkienė

Jaunųjų jūrininkų klubui buvo pravesta 10 edukacinių užsiėmimų,
bei 4 specializuotos ekskursijos Vidutiniame žvejybos traleryje
„Dubingiai“.
Veikla vykdyta, bičiulių klubo nariai papildomai dalyvavo šeimos
mėnesiui (liepos mėn.) skirtose kūrybinėse dirbtuvėse.
Turistinėms firmoms, organizacijoms, viešbučiams informacija
apie apie LJM darbo laiką, kainas, renginius buvo išsiųsta 14 kartų
el. paštu, 5 kartus buvo išvežioti po viešbučius, kultūrines
organizacijas, turizmo informacinius centrus reklaminiai plakatai,
bei skrajutės.
Birželio 15 d. buvo įrengtas ir pradėjo veikti info centras LJM
kasose.
Pagal asmenų, turizmo firmų, viešbučių prašymus parengta 80
kvietimų, reikalingų vizoms iš Kaliningrado srities į Lietuvos
Respubliką gauti.
Du kartus buvo parengti dokumentai LJM darbuotojams,
vykstantiems į Rusiją (Kaliningrado sritį): organizuojant LJM
veiklos pristatymą Kaliningrade, ir prsiatant edukaciją
Kaliningrade renginyje „Vandens asamblėja“.
Nuo gegužės organizuota bilietų rezervacija telefonu ir/ar el.paštu,
organizuoti išankstiniai mokėjimai pavedimu, išrašinėtos sąskaitos
faktūros.
Surengta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo LJM
gyvūnams akcija balandžio mėn. Informacija skelbiama muziejaus
socialiniuose tinkluose, el. būdu išplatintos skaitmeninės skrajutės,
akcijos baneriai buvo talpinami LJM partnerių tinklalapiuose,
atskira reklamos ir informacijos kamapnija buvo organizuota
www.ve.lt ir dienraštyje "Vakarų ekspresas".
Raštu atsakyta į delfinų terapijos klientų klausimus el.paštu (200

L. Rimkienė, R. R
Adomavičiai, D. Elertas
J. Vasiljevienė
L. Rimkienė

J. Vasiljevienė, RSV
A. Lukošienė
S. Mikalkevičiūtė

RSV
A. Lukošienė, N.Puteikienė

B.Kreivinienė

Neplanuota

Paruošti delfinų ir Kalifornijos jūrų
liūtų programas
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interesantų), išsiųsti atsakymai paštu (3 interesantai).
Užregistruota 175 klientų į delfinų terapiją. Registracija vykdoma
atsiuntus registracijos formą, ji yra peržiūrima ir, jei kliento
artimieji nepateikė pilnos informacijos, prašoma iš naujo papildyti
anketą bei persiųsti vėl. Tuomet tinkamai užpildytos anketos jau
įtraukiamos į elektroninę laikmeną.
Paruošta delfinų programa pasirodymams. Kalifornijos jūrų liūtų
programa nebuvo ruošiama, nes delfinariumo rekonstrukcija
nebuvo baigta, todėl gyvūnai buvo laikomi kituose baseinuose.

B.Kreivinienė

Ž. Kleiva, M.Lukošius,
T.Lebeckis, N.Trofimova,
M.Bagdonavičius,
V.Kazlauskienė

Atnaujinti delfinų ir Kalifornijos jūrų
liūtų Kalėdinius pasirodymus

Paruošti kalėdiniai pasirodymai su delfinais. Iš viso buvo surengra
12 pasirodymų. Kalifornijos jūrų liūtų pasirodymai
nedemonstruoti, nes nebuvo paruošti baseinai.

Ž. Kleiva, M.Lukošius,
T.Lebeckis, N.Trofimova,
M.Bagdonavičius,
V.Kazlauskienė

Parengti vėžiagyvių ir dygiaodžių
ekspozicijos koncepciją ir teminį planą.

Vėžiagyvių ir dygiaodžių ekspozicijos koncepcija parengta,
numatant nekeisti ekspozcijos temos ir eksponatų bei sukuriant
naują vizualinę informaciją. Koncepcija kol kas nepatvirtinta.
Teminio plano apmatai pristatyti gruodžio mėnesį. Patvirtintas.

R.Dailidė

Parengti virtualios parodos apie
mureksus koncepciją

Parodos koncepcija parengta, paroda veikia LIMIS sistemoje.

R. Dailidė

Parengti parodos apie Baltijos jūrų
kiaulę koncepciją

Parodą apie Jūros kiaulę rengė menininkė Auksė Petrulienė, kuriai
biologai ir RSV skyrius pateikė reikalingą medžiagą. Menininkė
parengė koncepciją, kurią patvirtino RSV ir muziejaus biologai.
Parodos teminis planas parengtas laiku.

S. Karalius,
S.
Mikalkevičiūtė

Kadangi menininkė A. Petrulienė rengė netradicinę parodą, o
videoinstaliaciją, jai nebuvo galima taikyti klasikinio teminio plano
rengimo taisyklių. Parodos temos ir uždaviniai buvo patvirtinti
RSV skyriaus ir muziejaus biologų.
Teminis planas parengtas 04 15. Parengimas vėlavo dėl užsitęsusių
darbinių diskusijų.

S. Karalius, S.
Mikalkevičiūtė, A.
Lukošienė, N.Puteikienė, A.
Adomavičienė
A.Lukošienė, N.Puteikienė

Teminiai planai ir koncepcijos parengtos, pateiktos suderinti
vasario mėn.

A. Lukošienė, A.
Adomavičienė, N.
Puteikienė

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų teminių
planų bei koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas apibūdinimas)

Parengti parodos VŽT „Dubingiai“
triume teminį planą

Prengti kilnojamos parodos skirtos
Jūros šventės 80-mečiui, "Prie jūros
visa Lietuva" teminį planą
Parengti parodos apie Baltijos jūrų
kiaulę teminį planą
Parengti parodos kruizinių laivų
terminale apie Lietuvos jūrų muziejų
koncepciją ir teminį planą
Parengti koncepciją ir teminį planą
dviem foto parodoms kelte.

R.Adomavičius, D,Elertas

R.Adomavičius j.,
M.Kontrimė
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Parodos teminis planas parengtas, paroda veikia LIMIS sistemoje.

R.Dailidė

Parengti ekspozicijos sargybinėje apie
Nerijos fortą koncepciją

Ekspozicijos sargybinėje apie Nerijos fortą koncepcija parengta.

D.Elertas

Eksponuoti parodą kruizinių laivų
terminale apie Lietuvos jūrų muziejų

Paroda parengta ir pradėta eksponuoti kruizinių laivų terminale
liepos 28 dieną, jubiliejinio 35-ojo LJM gimtadienio dieną.
Parodos parengimas vėlavo, užtrukus reikalingo vizualinio
sprendimo paieškoms.
Paroda parengta laiku, eksponuota prezidentūroje Vilniuje,
Istorinėje LR prezidentūroje Kaune ir Klaipėdoje iki lapkričio
mėn.
Paroda "Burlaivių epochos atspindžiai" parengta ir eksponuota iki
rugpjūčio mėn. pabaigos Klaipėdos Akropolyje

A.Lukošienė,
A.Adomavičienė,A.Rosenas,
N.Žižienė

Parengti parodos apie mureksus teminį
planą

Prengti parodą ,skirtą Jūros šventės 80mečiui, "Prie jūros visa Lietuva"
Neplanuota

R.Adomavičius j.,
M.Kontrimė, A.Rosenas,
N.Žižienė
A. Adomavičienė,
Romualdas Adomavičius j.
RSV
N. Puteikienė, M. Kontimė,
A. Lukošienė, A.
Adomavičienė

Organizuoti parodos "Vėjas rėjose"
(Šarūno Leonavičiaus darbai) iš
Lietuvos jūrų muziejaus rinkinio
rengimą.
Parengti planą ir įsigyti priemones
vėtrungių parodai etnografinėje pajūrio
žvejo sodyboje.
Parengti kilnojamos jūrų biologijos
tema parodos koncepciją

Šarūno Leonavičiaus darbų iš Lietuvos jūrų muziejaus rinkinio
paroda "Vėjas rėjose" parengta, papildyta kūriniais iš asmeninio
dailininko rinkinio.
Buvo pakeista parodos vieta, nes renginio "Dangės flotilė" metu
veikė Vėtrungių gamybos cechas. Kartu ir buvo eksponuojama
vėtrungių paroda.
Koncepcija parengta ir pristatyta derinimui lapkričio mėnesį.

A. Lukošienė, A.
Adomavičienė,R. Treigienė

Parengti parodos apie monetų rinkinį
koncepciją

Parodos iš LJM numizmatikos rinkinio "Jūra atveria pasaulį"
koncepcija parengta ir patvirtinta.

R.Adomavičius j.

Parengti vieno laivybos istorijos
eksponato parodos koncepciją

Parodos vieno laivybos istorijos eksponato –“Jūrų kapitono
Teodoro Reingardo rankraštis” – koncepcija parengta.

M.Kontrimė

Parengti kilnojamos jūrų biologijos
tema parodos teminį planą

Kilnojamosios parodos jūrų biologijos tema – "Mureksai. Purpuro
kelias" – teminis planas parengtas ir patvirtintas.

R. Dailidė, N. Stančikienė,
N. Puteikienė

Koordinuoti Lietuvos jūrų muziejaus
parodinę veiklą: peržiūrėti ir koreguoti
tekstus, vertinti parodų dizainus, stebėti
kaip vykdomas parodų įgyvendinimo
planas.
Neplanuota

Veikla koordinuota: specialistų tekstus interpretavo N.Puteikienė,
buvo atliekamas parodų dizaino žodinis vertinimas, sekamas
parodų įgyvendinimo planas.

A. Lukošienė,
N.
Puteikienė, N. Stančikienė

Rusnės kultūros ir informacijos centre eksponuota nuotraukų
paroda „Toli nuo kranto“ spalio 18 – lapkričio 07 d.

R.Adomavičius j.

Eksponuoti ne mažiau nei dvi kitų
muziejų, įstaigų, parengtas
kilnojamąsias parodas, surengti parodų
atidarymus.

Kitų muziejų parodos nebuvo eksponuotos, nes muziejus dirbo tik
du mėnesius. Delfinariume erdvės parodoms eksponuoti tuo metu
nebuvo.

N. Puteikienė,
A.
Lukošienė, N.Žižienė

R. Dailidė, N. Stančikienė,
N. Puteikienė

2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta, nurodant
filialą)

Įrengti Baltijos jūros ekspoziciją
Akvariumo rūsio salėje
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Veikla vykdoma; iki 2014 12 31 atlikti šie ekspozicijos įrengimo
darbai:
a. Elektros, IT ir kitos ekspozicijai reikalingos instaliacijos ir jų
įrengimas.
b. Ekspozicijos patalpos grindų, sienų ir lubų dekoratyvinių
konstrukcijų gamyba.
c. Ekspozicijos baldų ir kitos ekspozicines įrangos gamyba ir
instaliavimas.

R.Dailidė, R.Mažeikienė,
S.Mačiulskytė

Neplanuota

Senųjų žvejybos laivų aikštelėje atidaryta nauja ekspozicija po
atviru dangumi „Iš jūros gelmių”.

R.Adomavičius, A.Rosenas

3. Parodos muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)

Eksponuoti parodą apie Baltijos jūrų
kiaulę

A. Adomavičienė, S.
Mikalkevičiūtė, S. Karalius,
N.Žižienė, A.Rosenas

4. Parodos kituose muziejuose ir
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

Eksponuoti parodą "Kodėl laivas
plaukia" Lietuvos energetikos ir
technikos muziejuje

Gegužės 16 d., minint Tarptautinės Baltijos jūros kiaulės dieną,
buvo eksponuojama interaktyvi menininkės iš Kauno Auksės
Petrulienės „Psilikono teatro“ video instaliacija „Bestiarium
marinum“. Renginyje dalyvavo 210 lankytojų.
Parodos "Kodėl laivas plaukia?" eksponavimo Vilniuje atsisakyta,
dėl pasikeitusios eksponavimo trukmės. Dėl mėnesio trukmės
eksponavimo parodos pervežimo kaštai buvo per dideli. Paroda
eksponuota Klaipėdos Švyturio arenoje.
Atnaujinta ir eksponuota kilnojama paroda "Vandens ženklai" bei
"Klaipėdos burinis laivynas". Paroda apie delfinų terapiją "Delfinai
padeda gyventi" dėl eksponavimo susidėvėjo ir buvo nurašyta.
Paroda eksponavimui kitose erdvėse pritaikyta.

Atnaujinti kilnojamąsias parodas
"Klaipėdos burinis laivynas", delfinų
piešinių parodą "Vandens ženklai",
"Delfinai padeda gyventi"
Pritaikyti parodą "Kodėl laivas plaukia"
eksponavimui kituose muziejuose

A.Lukošienė,
A.Adomavičienė,
R.Adomavičius j.
A. Adomavičienė, A.
Lukošienė, N.Žižienė

Parengti 2 nuotraukų parodas keltuose
(arba perkėlos laukimo salėje)

Nuotraukų parodos parengtos, eksponuotos AB "Smiltynės
perkėla" kelte.

R.Adomavičius j.,
N.Žižienė, A.
Adomavičienė, A.
Lukošienė
A. Lukošienė, A.
Adomavičienė

Surengti Šarūno Leonavičiaus darbų
parodą I. Simonaitytės apskrities
viešojoje bibliotekoje

Šarūno Leonavičiaus paroda Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės
bibliotekoje surengta. Atidarymo metu dalyvavo 35 lankytojai.

N. Puteikienė, M. Kontrimė,
A. Lukošienė

Eksponuoti parodą, skirtą Jūros šventės
80-mečiui "Prie jūros visa Lietuva"
Vilniuje

Istorinės dokumentikos paroda „Į jūrą, visa Lietuva!”, dedikuota
Jūros šventės 80-mečiui, birželio 20 dieną iškilmingai buvo
atidaryta prezidentūros kieme, ją atidarė LR Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Liepos 4 dieną paroda "Į jūra, visa Lietuva" atidaryta Kaune.
Atidaryme dalyvavo Prezidentas Antanas Smetona (aktorius
Edvinas Vadoklis), Klaipėdos miesto meras Vytautas
Grubliauskas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

R.Adomavičius j.,
M.Kontrimė, A.Rosenas,
N.Žižienė

Neplanuota

R.Adomavičius j.,
M.Kontrimė, A.Rosenas,
N.Žižienė

Eksponuoti parodą "Prie jūros visa
Lietuva" Klaipėdos miesto erdvėse
Eksponuoti kilnojamąsias parodas
"Klaipėdos burinis laivynas", delfinų
piešinių parodą "Vandens ženklai",
"Delfinai padeda gyventi", Kodėl laivas
plaukia?" Lietuvoje ir, esant galimybei,
už jos ribų

5. Virtualios parodos (pavadinimas,
tinklalapio adresas)

6. Bendradarbiavimas su kitais
muziejais (kokioms parodoms, kokių
ir kiek eksponatų paskolinta)
7. Kiti darbai

Parengti vieną virtualią parodą iš
moliuskų kolekcijos (mureksai)
Parengti virtualią parodą ,skirtą Jūros
šventės 80-mečiui "Į jūrą, visa Lietuva"
.
Neplanuota
Parengti III laivybos istorijos salės
ekspozicijos techninį projektą
Atlikti sezoninius ekspozicijos
tvarkymus (Ekspozicijos paruošimas
muziejaus rekonstrukcijai).
Atnaujinti informaciją prie akvariumų
Parengti parodos "Prie jūros visa
Lietuva" ,skirtos Jūros šventės 80mečiui., dizaino sprendimą ir pateikti jį
suderinimui
Surengti parodos apie mureksus
atidarymą
Surengti parodos iš LJM rinkinio
"Šarūno Leonavičiaus darbų paroda"
atidarytmą
Įrengti vėtrungių dirbtuves-parodą
etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje
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Jūros šventės proga atidaryta paroda Klaipėdoje teatro aikštėje, po
šventės ji buvo perkelta į Danės krantinę Šiauriniame rage ir
eksponuota ten iki lapkričio.

R.Adomavičius j.,
M.Kontrimė, A.Rosenas,
N.Žižienė

Kilnojamos parodos eksponuotos pagal parengtą ir nuolat
derinamą planą: paroda "Delfinai padeda gyventi" eksponuota
Žalgirio arenoje Kaune bei Regos ugdymo centre Klaipėdoje;
paroda "Kopgalio paukščiai" eksponuota Palangos oro uoste;
paroda "Kodėl laivas plaukia" eksponuota Švyturio arenoje
Klaipėdoje; paroda "Vandens ženklai" eksponuota Platelių
daugiakultūriame centre, Plungės kultūros centre ir Palangos A.
Mončio namuose-muziejuje; paroda "Klaipėdos burinis laivynas"
eksponuota Plungės kultūros centre bei Palangos A. Mončio
namuose-muziejuje; Savelijaus Golubevo nuotraukų paroda
eksponuota Rusnės etnokultūros centre.
Virtuali paroda parengta ir pasiekiama LIMIS sistemoje.

A. Lukošienė, Ūkio tarnyba,
A. Rumša

Virtuali paroda "Į jūrą, visa Lietuva" parengta ir pasiekiama
muziejaus svetainėje www.muziejus.lt

R.Adomavičius j.,
V.Ragaišis

Pagal sutartis (2017-07-16 ir 2014-11-10) ir eksponatų pardavimo
ilgalaikiam saugojimui aktus paskolinti 8 eksponatai burlaivio
"Meridianas" paramos fondui.
Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, parengtas
ekspozicijos "Jūrų katastrofos ir Lietuva" III-ioje laivybos istorijos
salėje techninis projektas.
Ekspozicija parengta sezonui, o jam pasibaigus, apdangstyta,
išmontuota techninė įranga.

R.Mažeikienė

Gegužės mėn. atnaujinta informacija prie sieninių akvariumų.

S.Karalius

Parodos dizainas parengtas.Jį kūrė dailininkė Jūratė Bizauskienė.

A. Adomavičienė,
Romualdas Adomavičius j.,
A. Lukošienė

Kadangi LJM ekspozicijos Nerijos forte (kur yra ir Jūrų gamtos
ekspozicija) veikė tik du mėnesius, buvo netikslinga rengti parodą
tokiam trumpam laikui.
Parodos atidarymas surengtas Klaipėdos I. Simonaitytės
bibliotekoje liepos 24 dieną, atidarymo metu dalyvavo darbų
autorius, 35 lankytojai.
Vėtrungių paroda buvo eksponuota renginio "Dangės flotilė" metu,
Klaipėdoje, Pilies uostelio teritorijoje.

R.Dailidė, Ūkio tarnyba

R.Dailidė, V. Ragaišis

D.Elertas
R.Dailidė

A. Adomavičienė, N.
Puteikienė, A.Lukošienė, M.
Kontrimė
A. Lukošienė, A.
Adomavičienė, R.Treigienė,
N.Žižienė

Parengti parodos VŽT "Dubingiai"
dizaino eskizus.
Atlikti parodų vertinimą ir pristatyti
parodų vertinimų ataskaitas archyvui
Parengti numizmatikos parodos dizaino
sprendimą ir pateikti jį suderinimui

A. Adomavičienė, D.
Elertas,
A. Lukošienė
A. Lukošienė

Numizmatikos parodos "Jūra atveria pasaulį" dizaino sprendiniai
nebuvo parengti ir pateikti suderinimui dėl Lietuvos jūrų muziejaus
dailininkės nedarbingumo ( rankos traumos).
Nurašyta kilnojama paroda "Delfinai padeda gyventi".

A. Adomavičienė, D.
Elertas, A. Lukošienė

Įrangą pirkti atsisakyta, nes rengiamoje parodų eksponavimo
salėje, rekonstruojamame Jūrų muziejuje, tokia įranga numatyta.

A. Lukošienė; K. Stasiulis,
D. Povilanskienė

Parengti „LJM lankytojo gido“
koncepciją.

LJM lankytojo gido koncepcija parengta iš dalies. Surinkti
pavyzdžiai, pristatytos idėjos. Galutinai bus apsispręsta, sukūrus
vieningą Lietuvos jūrų muziejaus dizaino stilių.

S. Mikalkevičiūtė,

Išleisti metraštį „Po muziejaus burėmis.
Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“,
Nr. 3 (leidinio maketavimas ir spauda).
Sukurti ir išleisti edukacinių priemonių
rinkinį „Kaip rengėsi pamario žvejas ir
žvejienė?“

Metraštis „Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių
kronika“Nr. 3 išleistas 300 egz. tiražu. Maketavo UAB „Aktin“,
spausdino UAB „Standartų spaustuvė“.
Edukacinių priemonių rinkinys sukurtas ir išleistas. Spausdino
UAB „Druka“, 1000 egz. (proj. „Svečiuose pas senąjį žveją“).

S. Mikalkevičiūtė

Sukurti edukacinę knygelę „Kur gyveno
žvejas?“

Edukacinė knygelė „Kur gyveno žvejas?“ sukurta ir išleista.
Spausdino UAB „Druka“, 1000 egz. (proj. „Svečiuose pas senąjį
žveją“).
Knyga Bruno Le Coutre „Mano miestas Klaipėda. 1900-1939 m. “
išleista, 400 egz. Knygos leidybą 2013 metais parėmė Kultūros
paveldo departamentas – 2500 Lt (parama skirta knygos
maketavimui). 2014 metais iš Lietuvos kultūros tarybos gauta
13 000 Lt parama leidinio spaudai. Knyga išleista 2014 m. III ketv.
Knygą spausdino UAB "BaltoPrint".
Atsisakyta rengti šį leidinį. Vietoje šio leidinio nuspręsta parengti
S. Šemerio apie buriavimą leidinio koncepciją, nes J.
Zabielavičiaus laiškai visi saugomi Klaipėdos I. Simonaitytės
bibliotekoje, tai ne Lietuvos jūrų muziejaus rinkinio dalis. Buvo
nutarta leidybą nuo šiol orientuoti į muziejaus rinkinius.
Parengta medžiaga anglų kalba Grundtvig projekto "PAT:
Learning with Them" metodinei knygai apie gyvūnų terapiją.
B.Kreivinienė rengė medžiagą apie delfinų terapiją, R.Žilienė apie delfinų biologiją.Parengta knygos dalis yra prieinama pojekto
tinklapyje: http://grundtvigpat1.jimdo.com/handbook/

Nurašyti nebenaudojamas keliaujančias
parodas
Įsigyti parodų lankytojų skaičiavimo
įrangą
V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ
VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant elektroninius,
rengimas ir leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis
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Parodos VŽT "Dubingiai" dizaino eskizai nebuvo parengti dėl
Lietuvos jūrų muziejaus dailininkės nedarbingumo (rankos
traumos).
Parodų vertinimas atliktas, ataskaitos perduotos archyvui.

Išleisti B. Le Coutre „Mano miestas
Klaipėda. 1900-1939 m.“

Paruošti leidybai „J. Zabielavičiaus
laiškus tarpukario žvejybos klausimais“
(teksto įvertinimas)
Parengti medžiagą Grundtvig projekto
"PAT: Learning with them" metodinei
knygai apie delfinų terapiją

A. Lukošienė

S.Mikalkevičiūtė,
R.Treigienė,
A.Adomavičienė, N.
Stančikienė
S.Mikalkevičiūtė,
R.Treigienė,
A.Adomavičienė
S. Mikalkevičiūtė, N.
Stančikienė,
R.Adomavičius, D.Elertas

D. Elertas

B.Kreivinienė, R.Žilienė

2. Informacinių leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir
leidyba (kokiomis kalbomis)

Parengti katalogo "Lietuvos jūreiviai"
iki (1941 m.) koncepciją ir medžiagą.
Išleisti informacinę skrajutę apie
delfinariumą (ir elektroninę versiją)
Išleisti naujienlaikraštį "Burė" skirtą
Tarptautinei muziejų dienai (su
dienraščiu "Klaipėda" - popierinė ir
elektroninė versija)
Neplanuota
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Žinyno "Lietuvos laivyno kūrėjai" koncepcija parengta ir pristatyta
vertinimui. Medžiaga bus parengta spaudai 2015-aisiais metais.
Informacinės Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo skrajutės
išleistos 02 20 - 30 000 egz. tiražu. 12 000 - lietuvių ir anglų, 18
000 - anglų ir rusų kalbomis. Dizaino paslaugą atliko UAB „AD
Dizainas“, spausdino UAB „Baltic printing House“.
Išleistas kaip dienraščio "Klaipėda" priedas 12 000 egz. tiražu
kartu su Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviais.

R. Adomavičius jn.
S. Mikalkevičiūtė

N. Puteikienė

Išleista 10 000 egz. informacinių atviručių apie delfinus (rusų
kalba). Spausdino UAB „Druka“.

S. Mikalkevičiūtė

Gavus projekto „Ei kieno kieno žalias kiemelis“ finansavimą,
atspausdintos edukacinių veiklų viešinimo priemonės informaciniai plakatai, skirti lauko stendams. Spausdino UAB
„ŽVK“.
Išleista 50 000 egz. informacinių skrajučių apie delfinus rusų ir
anglų kalbomis. Spausdino UAB „Baltic Printing House“.

S. Mikalkevičiūtė R.
Treigienė

Sukurti ir išleisti virtualų iliustratyvų
leidinį, pristatantį muziejaus edukacines
veiklas

Elektroninis leidinys, pristatantis Lietuvos jūrų muziejaus
edukacines veiklas, sukurtas. Leidinio viešinimas numatytas 2015
m.

N.Stančikienė, R.Treigienė,
S. Mikalkevičiūtė, M.
Kontrimė

Parengti medžiagą bukletui vieno
eksponato parodai

Bukletui, skirtam vieno eksponato parodai (Teodoro Reingardo
rankraštis), medžiaga nebuvo parengta, nes buvo nuspręsta šiai
parodai skirto leidinio nebeleisti, nes visą reikiamą informaciją
pateiksime informaciniame terminale.
Išleisti 4 muziejaus naujienlaikraščio numeriai.

D.Elertas

Paruošti el. atvirukai ir išsiųsti sveikinimai rėmėjams, kolegoms,
partneriams šv. Kalėdų, Naujųjų metų progomis

L.Rimkienė, A.
Adomavičienė

Buvo parengti ir išleisti plakatai kalėdiniams renginiams (50 vnt.),
kurie išplatinti Klaipėdos, Palangos, Juodkrantės ir Nidos turizmo
ir informacijos centruose bei viešbučiuose. Skrajučių leidybos
buvo atsisakyta. Plakatus maketavo ir spausdino S. Jokužio
leidykla-spaustuvė.
Išleisti bilietai naujamečiam delfinų pasirodymui-koncertui "Kai
išsipildo svajonės" su Rūta Ščiogolevaite. Tiražas 1030 vnt.
Maketą rengė ir spausdino S. Jokužio leidykla-spaustuvė.

N. Stančikienė

Neplanuota

Neplanuota

Išleisti 4 muziejaus naujienlaikraščio
numerius
Paruošti el. atvirukus ir išsiųsti
sveikinimus rėmėjams, kolegoms,
partneriams šv. Kalėdų, Naujųjų metų ir
kitomis progomis
Neplanuota

Neplanuota

S. Mikalkevičiūtė

S. Mikalkevičiūtė, N.
Stančikienė

N. Stančikienė, A.
Lukošienė

Neplanuota

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje
spaudoje rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)
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Parengti ir išspausdinti edukaciniai lankstukai "Jūrinė ABC",
"Pagaminta Lietuvoje", "Kopgalio tvirtovės paslaptys", "Tapk
"Meridiano" kursantu". Spausdino ir maketavo UAB "Druka".

S. Mikalkevičiūtė, R.
Treigienė, N. Stančikienė

Neplanuota

Gavus projekto „Svečiuose pas senąjį žveją“finansavimą, buvo
atspausdinta 4000 vnt. ruošinių kūrybinėms dirbtuvėms.
Spausdino UAB „Druka“.

S.Mikalkevičiūtė
Treigienė

R.

Neplanuota

Gavus projekto „Mano jūra - tolima ir artima“finansavimą,
atspausdinta edukacinė priemonė-žaidimas „Paslaptingas žinduolių
pasaulis“. Iš viso 500 egz. Spausdino UAB „Druka“.

S. Mikalkevičiūtė, R.
Treigienė

Neplanuota

Gavus projekto „Svečiuose pas senąjį žveją“finansavimą,
pagamintas stendas su žvejo ir žvejienės pieštais atvaizdais.
Eksponuojama buvo Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje.

A. Adomavičienė
S.Mikalkevičiūtė R.
Treigienė

Neplanuota

Atspausdinta 2000 vnt. delfinų ir ruonių vaizdų ruošinių
kūrybinėms dirbtuvėms organizuoti. Spausdino UAB "Druka".

N. Stančikienė, R. Treigienė

Neplanuota

Išleistas pakartotinis 300 vnt. kompaktinės plokštelės "Žuvininkai
mes esme" tiražas. CD išleido UAB "Prior Musica". Plokštelės
tiražas pakartotas projekto "Dangės flotilė" lėšomis.

N. Stančikienė

Išleisti muziejaus kalendorių 2015 m.

2015-ųjų metų kalendorius išleistas 200 egz. tiražu. Spaudos ir
maketavimo darbus atliko UAB "Druka". Iliustraciją kalendoriui
sukūrė Lidija Kuklienė.

N. Stančikienė

Paruošti 9 straipsniai muziejaus metraščiui.
Romualdas Adomavičius. Jūra atveria pasaulį (monetos iš Lietuvos
jūrų muziejaus rinkinio parodoje Pinigų muziejuje Vilniuje, 2015
m. ruduo – 2016 m. ruduo)
Romualdas Adomavičius, M. Urnikytė-Kontrimė. Jūros šventė
istorijos bangose, 1925–2015 (Skirta didžiausio Lietuvos
marinistinio renginio 90-mečiui)
Romaldas Adomavičius. Lietuviai užsienio jūrų mokyklose 1928 1948 m.
Romaldas Adomavičius. Iš Kuršmarių į Viduržemio jūrą
(Motorlaivis "Kuršių marės").
Romaldas Adomavičius. Klaipėdos uostas 1945 m. liepą.
Dokumentas iš Latvijos valstybės archyvo.
Dainius Elertas, Tranzito infrastruktūra kaip Tilžės miestelio
kūrimosi prielaida
Dainius Elertas, Raudonojo liūto pėdsakais
Dainius Elertas, Atėję iš jūros: vieno istorinio mito pėdsakais II
(Sugrįžę į Troją; Kaip romėnai virto prūsais, o šie – maskvėnais)
Dainius Elertas, Žvejų valtys ir parakas sukilimui

R. Adomavičius, R.
Adomavičius Jr., D. Elertas,
N. Puteikienė, S. Karalius,
R. Dailidė, S. Mačiulskytė,
J. Eglinskienė, Ž. Kleiva, A.
Grušas
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M. Urnikytė-Kontrimė, Jūrininkų pagerbimo ceremonija: beveik
80 metų nekintanti tradicija
O. Žalienė,
B. Kreivinienė, Delfinų terapija Lietuvos ir
tarptautiniame kontekste: mokslinis įdirbis ir reglamentavimas
A. Skabeikis, Juodažiočio grundalo (Neogobius melanostomus)
mityba Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje
N. Puteikienė, Edukacinė aplinka Lietuvos muziejuose

Parengti straipsnį pagal pranešimą
LMA Rinkinių mokslinio tyrimo
sekcijos XVII konferencijoje
Neplanuota

Parengtas ir išspausdintas konferencijos leidinyje straipsnis
"MOKYMOSI APLINKA LIETUVOS MUZIEJUOSE".

N.Puteikienė

Parengtas ir išispausdintas LMA Edukacijos sekcijos leidinyje
"Muziejų edukacinės programos: teorija, praktika"straipsnis "Kad
muziejus šviestų".

N.Puteikienė

Parašyti straipsnį apie delfinų elgseną

2014.12.01 Straispnis neparašytas, tačiau plakatas su duomenimis
ir tyrimo aprašymu bus pristatomas EAAM konferencijos metu.

R. Žilienė

Parengti 10 straipsnių Lietuvos laivybos
istorijos temomis pagal rengiamų
parodų ir tiriamų rinkinių medžiagą

Parengti 6 straipsniai į laikraštį „Vakarų ekspresas“ rubrika
„Praeities banga“, 1 straipsnis „Burpilis“ išspausdintas sportinių
regatų pradžia“ žurnale „Vėjo!“. Straipsnių parengta mažiau nei
planuota dėl aktyvios parodinės (neplanuota paroda Akropolyje)
bei mokslinės veiklos (mokslinių staripsnių rengimo, dalyvavimo
konferencijose) veiklos.
Pristatant projekto "PAT: Learning with Them" rezultatus, buvo
parengti 5 projekto rezultatus viešinami populiarieji straipsniai (po
kiekvieno vizito buvo parengtas ir išleistas pranešimas spaudai,
pristatant unikalią patirtį). Papildomai informacija perduota ir
patalpinta Lietuvos jūrų muziejaus informaciniuose šaltiniuose
(tinklapyje, blog'e, Facebook paskyroje).
Bandymai su nugeležintu vandentiekio vandeniu atlikti ir
nustatyta, kad jis yra tinkamas naudoti kaip bazinis vanduo
dirbtinio jūros vandens gamybai koralinio rifo akvariumų
ekspozicijai po rekonstrukcijos bei tos pačios sistemos nugaravusio
vandens papildymui ir ALK bei PH rodiklių optimaliam
palaikymui. Ataskaita pateikta fondams. Įsigytas modernus
Olympus firmos stereomikroskopas, skirtas jūrinės faunos
tyrimams.
Doktorantūros studijų programoje tirta tema "Jūriškumas lietuvių
nacionalizmo raidoje XIX a.pab.—XX a. pr."

R.Adomavičius j, D.Elertas,
R.Adomavičius M.Kontrimė

Planuota viešinti Grundtvig projektą
"PAT: Learning with them".

4. Moksliniai tyrimai (temos)

Ištirti nugeležinto vandentiekio vandens
panaudojimo galimybes vandens
kietumo palaikymui koralinio rifo
akvariumuose po akvariumo
rekonstravimo ir pateikti ataskaitą

Neplanuota

B.Kreivinienė, N.Puteikienė

S.Karalius, A.Skabeikis,
M.Žilius

R.Adomavičius j.

Neplanuota

5. Mokslinių straipsnių rengimas
(autorius, pavadinimas, leidinys)

Parengti ir išspausdinti 2 straipsnius
apie delfinų terapijos poveikį.

Neplanuota

Neplanuota
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Kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais sukurtas 2015-2017
metų mokslinio tyrimo projektas "Delfinų terapijos poveikis
žmonėms, turintiems X sutrikimus", sudaryta darbo grupė iš
Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros bei Vaikų
reabilitacijos sanatorijos "Palangos Gintaras" (klasterio nariai
vaikų reabilitacijos srityje, kuriantys inovacijas vaikų reabilitacijos
srityje). Sudarytas delfinų terapijos longitudinio tyrimo planas:
filmuotos medžiagos video analizė NOLDUS programa, simtomų
vertinimo anketa, ASEBA, CANTAB, atskiros anketos
pedagogams, tėvų apklausa, šeimos sutelktumo vertinimas. Tyrime
dar neaprašoma sutrikimų grupė (yra X), nes visos šios anketos
tinka plataus spektro problematikos matavimams ir yra Lietuvoje
standartizuotos, laikomos patikimomis rengti mokslinius
duomenis.
Buvo parengti ir publikuoti keturi moksliniai straipsniai delfinų
terapijos ir gyvūnų terapijos reglamentavimo klausimais, aptariant
delfinų terapijos įteisinimą kaip sveikatinimo paslaugą:
Kreivinienė, B., Zukhbaya, N., Aširovienė, L. Kaniterapija
Lietuvoje: vieno atvejo studija. KU Žurnalas "Tiltai", Vol. 68 Issue
3, p109-122. 14p.; 2.

Kreivinienė, B., Perttula, J. Dolphin Assisted Therapy: Innovative
Learning for Children with Disabilities. ATEE Spring university
journal, 1.
B.Kreivinienė, R. Vaičekauskaitė. Papildomoji ir alternatyvioji
medicina Lietuvoje: reglamentavimas ir neįgalius vaikus
auginančių šeimų poreikiai. LR SAM Higienos instituto mokslinis
žurnalas "Visuomenės sveikata", 1 priedas, p. 1-19.
R.Vaičekauskaitė, B.Kreivinienė, J.Tilvikas. Tradicinės,
papildomos ir alternatyvios medicinos integralumo prielaidos ir
galimybės: šeimos, auginančios vaiką su negalia, situacijos
aspektas. LR SAM mokslinis žurnalas "Sveikatos mokslai", Tomas
24, Nr.4, p.38-43.
Parengtas ir išspausdintas (12 01) mokslinis straipsnis apie delfinų
kraujo tyrimus "INVESTIGATION OF BLOOD PARAMETERS
OF THE BLACK SEA DOLPHINS (Tursiops truncatus ponticus)
KEPT AT THE LITHUANIAN SEA MUSEUM". Straipsnis
išspausdintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos tęstiniame mokslo žurnale "Veterinarija ir
zootechnika" T. 65 (87).
Parengtas ir išspausdintas straipsnis „Kuršių marių krovininiai
burlaiviai XVIII a. - XX a. pirmojoje pusėje“leidinyje „Istorinio
Kuršių marių laivo statyba Drevernoje“.

B.Kreivinienė

B.Kreivinienė

Ž.Kleiva

R.Adomavičius

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
6. Mokslinių ir kitų konferencijų
rengimas muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)
7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose
konferencijose ne muziejuje (tema,
vieta, dalyviai)

Surengti mokslinę konferenciją apie
tradicinių istorinių laivų statybą,
bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono
turizmo informacijos centru.
Dalyvauti metinėje EAAM
konferencijoje.

Neplanuota

Neplanuota

Dalyvauti kasmetinėje EUAC
konferencijoje

Dalyvauti konferencijoje ir skaityti
pranešimą negales ar delfinu terapijos
tema
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Elertas Dainius, XVI a. visuomenės siluetas Šiaurinėje Kuršių
nerijos dalyje, in.: Res Humanitarie, Klaipėda, 2014, nr. XV (sud.
Dalia Kiseliūnaitė), p.17-67
Elertas Dainius, Prūsijos evangelikų liuteronų dvasininko
aprūpinimas XVI a. 5 – 7 –uoju dešimtmečiais: Martyno Mažvydo
atvejis leidinyje „Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių –
naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški
puslapiai.“. Acta Historica Universitatis Klaipedensis (Sud. V.
Vaivada). Klaipėda, 2013, Nr. XXVII, p.59-84
Elertas Dainius, XVI a. dokumentai susiję su bažnyčių
vizitacijomis Ragainės ir Tilžės amtuose,, leidinyje:,
„Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų
kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai.“. Acta
Historica Universitatis Klaipedensis (Sud. V. Vaivada). Klaipėda,
2013, Nr. XXVII, p. 170-182
Elertas Dainius, Sandoros skrynios spinduliuose, Acta Historica
Universitatis Klaipedensis (Sud. V. Vaivada). Klaipėda, 2014, Nr.
XXVII, Klaipėda, 2013, p. (recenzinis straipsnis), p.183-191
Ryšium su vykstančia rekonstrukcija, konferencija "Žvejų krašto
tradicijų išsaugojimas, laivadirbystės paveldo ir žvejybos kultūros
puoselėjimas, atkuriant turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą"
surengta Drevernoje rugsėjo 29 d.
Kovo mėnesį trys darbuotojai dalyvavo EAAM metinėje
konferencijoje Ispanijoje (Tenerife). Jos metu išklausyti
pranešimai apie jūrų gyvūnų laikymą, treniravimą, ligas ir jų
gydymą.
2014-03-19 Briuselyje, Europos parlamente surengtoje projekto
"Baltic Museum 2.0 Plus" konferencijoje, perskaitytas pranešimas
"Elektroninio gido panaudojimas edukacinėje veikloje".
Spalio 7-12 d. dalyvauta PET projekto mokslinėje koferencijoje
pagal Gruntvig projektą Rumunijoje. Perskaitytas pranešimas apie
delfinų aplinkos praturtinimą.
Lapkričio 17-23 dienomis Genujoje dalyvauta kasmetinėje
Europos akvariumų Kuratorių sąjungos (EUAC) konferencijoje.
Jos metu Artūras Skabeikis perskaitė pranešimą apie juodažiočio
grundalo tyrimus Lietuvos Baltijos priekrantėje. Taip pat
aplankytos Monako ir Livorno akvariumų ekspozicijos, aptartos
šaltavandenių jūrinių žuvų tiekimo galimybės po LJM akvariumo
rekonstravimo.
Kreivinienė, B. Delfinų terapija Lietuvoje: nuo idėjos iki teisinio
reglamentavimo. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Į
sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu". Klaipėdos
universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas; "Švyturio" arena. 201403-28.

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas
R.Adomavičius

Z. Kleiva, T. Lebeckis, R.
Žilienė
O.Žalienė

R.Žilienė

S.Karalius, A.Skabeikis

B.Kreivinienė

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota

Dalyvauti LMA Rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos XVII konferencijoje

Neplanuota

Neplanuota

Neplanuota
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Vaičekauskaitė, R., Kreivinienė, B. Papildoma ir alternatyvi
medicina Lietuvoje: reglamentavimas ir šeimų, auginančių vaikus
su negalia, poreikiai. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Į
sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu". Klaipėdos
universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas; "Švyturio" arena. 201403-28.
Pranešimas "Dolphin Assisted Therapy as an Innovative
Learning" Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje,
kurią Turkijoje, Alanijos mieste organizavo Lenkijos "Good
Village" fondas, pavadinimu: „Speech and Communication
Development - Dolphin Assisted
Therapy”.
Kreivinienė, B., Perttula, J. Dolphin Assisted Therapy: Innovative
Learning for Children with Disabilities. ATEE (Association for
Teacher Education in Europe) Tarptautinė konferencija
"Innovation and Challenges in Education", gegužės 5-7 d.,
Klaipėda.
Kreivinienė, B., Zukhbaya, N., Aširovienė, L. Kaniterapija
Lietuvoje: vieno atvejo studija. Mokslinė praktinė konferencija
"Kūrybiniai metodai ergoterapijoje" 2014-11-08, Vaikų
reabiltacijos sanatorija "Palangos gintaras".
N.Puteikienė dalyvavo LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos
XVII konferencijoje, kuri vyko balandžio 23 dieną Nacionaliniame
muziejuje Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuoe,
"Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas". Dalyviai muziejininkai, mokslininkai.
Dalyvauta konferencijoje Klaipėdos universitete “Socialinis,
dvasinis ir ekonominis mobilumas vėlyvaisiais Viduramžiais ir
ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais pietrytinėse Baltijos pakrantėse“
balandžio 24-15 d.
Dalyvauta konferencijoje „Pajūrio regiono turizmo raida ir ir įtaka
Lietuvos turizmo sektoriui. Siekiamybė ir galimybės.“ gegužės 23
d. Ventėje.
Dalyvauta Karo paveldo instituto surengtoje konferencijoje „ I
pasaulinis karas. Bendra istorija – bendra atmintis“ gegužės 30 d.

R.Žilienė, B.Kreivinienė

B.Kreivinienė

B.Kreivinienė

B.Kreivinienė

N.Puteikienė, D.Elertas

D.Elertas

R.Adomavičius

D.Elertas

Neplanuota

Dalyvauta konferencijoje Priekulėje miestelio istorijos klausimais
rugsėjo 19 d.

D.Elertas

Neplanuota

Dalyvauta projekto „Žvejų krašto tradicijų išsaugojimas,
laivadirbystės paveldo ir žvejybos kultūros puoselėjimas, atkuriant
turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą“ baigiamojoje
konferencijoje rugsėjo 29 d. Drevernoje.

R.Adomavičius,
R.Adomavičius j.

Neplanuota

Neplanuota

8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

Perskaityti 2 pranešimus mokslinėse
konferencijose

Parengti ir perskaityti pranešimą LMA
Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos
XVII konferencijoje
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Dalyvauta konferencijoje Klaipėdos universitete „Parapijos raida:
globėjai ir mecenatai“ spalio 10 d.

D.Elertas

Dalyvauta seminare Nidoje „ Paminklai, muziejai, reprezentacijos:
Rytų Prūsija prieš ir po I pasaulinio karo“, skirtams R.Dethlefseno
150 gimimo metinėms pažymėti spalio 15 d.
Perskaityti 6 pranešimai.

D.Elertas

Tranzito infrastruktūra ir Tilžės miestelio kūrimosi prielaidos“
konferencijoje Klaipėdos universitete “Socialinis, dvasinis ir
ekonominis mobilumas vėlyvaisiais Viduramžiais ir ankstyvaisiais
Naujaisiais amžiais pietrytinėse Baltijos pakrantėse“ balandžio 2415 d.
Gegužės 30 d. perskaitytas pranešimas „ I pasaulinio kearo
atminties pėdsakai Klaipėdoje: saugojimas ir užmarštis“
konferencijoje „ I pasaulinis karas. Bendra istorija – bendra
atmintis“ .
Rugsėjo 19 d. perskaitytas pranešimas „Priekulės miestelio
pradžia“ konferencijoje Priekulėje miestelio istorijos klausimais.

D.Elertas

Spalio 10 d. perskaitytas pranešimas “ Labguvos ganytojo
aprūpinimas ir globa. Mintys. Skaitant 1563 – 1587 m. J.Bretkūno
laiškus“ konferencijoje „Parapijos raida: globėjai ir mecenatai“ .
Perskaitytas pranešimas „Užkeikimas senove: Viešvilės evangelikų
liuteronų bažnyčios atvejis“seminare „ Paminklai, muziejai,
reprezentacijos: Rytų Prūsija prieš ir po I pasaulinio karo“,
skirtams R.Dethlefseno 150 gimimo metinėms pažymėti.
Perskaitytas pranešimas “Vėtrungės: mitas ir tikrovė“
konferencijoje Klaipėdoje „Vėtrungės – regiono kultūrinio turizmo
jungtys“.
Perskaitytas pranešimas „Kuršmarių tradicinių krovininių laivų
tipai“ projekto 'Žvejų krašto tradicijų išsaugojimas, laivadirbystės
paveldo ir žvejybos kultūros puoselėjimas, atkuriant turizmo
reikmėms senovinį kuršių laivą“ baigiamojoje konferencijoje
rugsėjo 29 d. Drevernoje.
Perskaitytas pranešimas “Tradicinių ir istorinių laivų asociacija:
veiklos tikslai ir galimybės“ projekto „Žvejų krašto tradicijų
išsaugojimas, laivadirbystės paveldo ir žvejybos kultūros
puoselėjimas, atkuriant turizmo reikmėms senovinį kuršių laivą“
baigiamojoje konferencijoje rugsėjo 29 d. Drevernoje.
N.Puteikienė dalyvavo LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos
XVII konferencijoje, kuri vyko balandžio 23 dieną Nacionaliniame
muziejuje Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuoe,

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas

D.Elertas
R.Adomavičius

R.Adomavičius j.

N.Puteikienė

9. Kiti darbai

Rinkti medžiagą apie Lietuvos laivyną
Vilniaus archyvuose ir
bibliotekose(pagal galimybes)
Rinkti medžiagą temai „ Lietuvos kaip
jūrinės valstybės formavimasis XX a.“
Vilniaus archyvuose ir bibliotekose
Reabilituoti rastus Baltijos jūros
pakrantėje nusilpusius ruoniukus
Vykdyti archeologinius Kopgalio kaimo
tyrimus
Suvesti į elektronines laikmenas 100
pozicijų laivų kartotekos
Suvesti į el.laikmenas 300 pozicijų
jūreivių kartotekos
Rengti archeologijos rinkinio aprašą.
Rengti numizmatikos rinkinio aprašą.
Rengti R.Vilko fondo aprašą.
Rengti faleristikos rinkinio aprašą.
Rinkti informaciją apie stebėtus jūrų
žinduolius Lietuvos vandenyse ir
pateikti ataskaitą
Fiksuoti gyvūnų maitinimo ir elgesio
duomenis ir perduoti į muziejaus
archyvą
Fiksuoti baseinų vandens parametrus ir
duomenis perduoti į muziejaus archyvą
Neplanuota

Neplanuota

VI. RINKINIŲ APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS IR
EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti
įvestų į muziejaus duomenų bazę

Įvesti į muziejaus duomenų bazę
(LIMIS) visus 2014 metais įsigytus
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"Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas" skaitė pranešimą
"Mokymosi aplinka Lietuvos muziejuose". Dalyviai muziejininkai, mokslininkai.
Medžiaga nerinkta, nes dėl užimtumo į archyvus neišvykta.

R.Adomavičius

Medžiaga nerinkta, nes dėl užimtumo į archyvus neišvykta.

R.Adomavičius j.

Šiais metais reabilituoti 2 rasti Baltijos pilkieji ruoniukai ir 1 Rytų
Atlanto paprastasis ruonis, kurio negalima paleisti laisvėn ir jis
laikomas muziejaus baseine.
Tyrimai nebuvo vykdomi, nes nuspręsta pradžioje sutvarkyti 2013
metais atliktų archeologinių tyrimų medžiagą ir tik tada juos tęsti.
Suvesta į elektronines laikmenas 412 pozicijų laivų kartotekos. Iš
viso suvestos žinios apie 1589 laivus.
Suvesta į el. laikmenas 830 pozicijų jūreivių kartotekos. Iš viso
suvestos žinios apie 10 383 asmenis.
Aprašas rengiamas.
Aprašas rengiamas.
Aprašas rengiamas.
Aprašas rengiamas.
2014 metais registruoti 22 matyti gyvi ir 16 nugaišusių ruonių. 7 iš
jų žuvę dėl žmogaus veiklos.Stebėjimų medžiaga pateikta
Aplinkos ministerijai ir LJM archyvui.
Nuolatos fiksuojami gyvūnų elgsenos duomenys.

A.Grušas, P.Kulikov

Nuolatos, pagal nurodytą grafiką, buvo atliekami ir fiksuojami
vandens parametrai.
Surengta apskrito stalo diskusija „Stabdant jūrinio paveldo nykimą
Lietuvoje“. Klaipėdoje lapkričio 12 d. ir perskaitytas pranešimas
"Klaipėdos jūrinis paveldas"
Paruošti straipsniai Visuotinei lietuvių enciklopedijai apie
J.Kaminską ir A.Ramanauską.

Į LIMIS duomenų bazę įvesti visi 2014 metais gautų eksponatų
įrašai (1193) ir 65 tų eksponatų vaizdai.

D.Elertas
R.Adomavičius
R.Adomavičius
D.Elertas
R.Adomavičius j.
R.Adomavičius
M.Kontrimė
A.Grušas, P.Kulikov

T. Lebeckis, N.Trofimova,
M.Bagdonavičius,
M.Lukošius,
V.Kazlauskienė,
R.Žilienė
Ž.Kleiva
O.Žalienė,
D.Elertas
R.Adomavičius

R.Mažeikienė, E.Bogužienė,
A.Mažūnas
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įrašų apie eksponatus bei
skaitmeninių vaizdų skaičių)
2. LIMIS

eksponatus
Į LIMIS pateikti 1000 jūrų faunos
eksponatų aprašų.
LIMIS sistemoje pateikti 500 laivybos
istorijos eksponatų aprašus

LIMIS pateikta 1007 kriauklių aprašai.

E.Bogužienė

LIMIS aprašyti 393 laivybos istorijos eksponatai. Planuojant
nebuvo įvertintas laivybos istorijos eksponatų aprašų
sudėtingumas, nes pagrindinis dėmesys buvo skiriamas aprašų
kokybei.
Buvo rengiami eksponatų priėmimo aktai, rengiami ir redaguojami
muziejinių vertybių aprašai ir siejami su skaitmeniniais vaizdais.
Sistemoje parengta 13 eksponatų priėmimo nuolatiniam
saugojimui aktų. Metaduomenimis aprašyta 1400 eksponatų.

I.Mačiulaitienė, M.Kontrimė,
R.Mažeikienė

Muziejines vertybes skaitmeninti pagal
sudarytą skaitmeninimo planą 20132017 metams

Muziejinės vertybės buvo skaitmeninamos pagal skaitmeninimo
planą. Papildomai buvo skatmeninama parodoms, leidiniams,
skolinami eksponatai, naujai įsigyti.

A.Mažūnas, V.Ragaišis

Suskaitmeninti 100 filokartijos, 100
fotografijos rinkinio eksponatų

Suskaitmeninta 109 filokartijos rinkinio eksponatai ir suvesti 109
atvirukų metaduomenys. Suskaitmeninti 278 negatyvai parodoms
ir leidiniams.
Nufotografuoti 1057 jūrų faunos rinkinio eksponatai (moliuskų
kriauklės).
Suskaitmeninti 947 laivybos istorijos eksponatai.

I.Mačiulaitienė, A.Mažūnas,
V.Ragaišis

Per LIMIS sistemą buvo teikiami filokartijos, fotografijos,
faleristikos ir jūrų faunos eksponatų duomenys EUROPEANA
projektui.
Seminaruose Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir
LIMIS centre kovo 4, 5, 13, 14 d. dalyvauta praktiniuose duomenų
į LIMIS įvedimo užsiėmimuose.

R.Mažeikienė, V.Ragaišis

Lapkričio 11-12 d. dalyvauta LIMIS organizuotame seminare
"Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimo specifika".

A.Mažūnas

LIMIS-M posistemyje vykdyti
automatizuotą muziejinių vertybių
apskaitą, aprašų redagavimą,
metaduomenų susiejimą su atributais,
informacijos saugojimą vidinėje
duomenų bazėje ir teikimą į LIMIS
duomenų saugyklą
3. Eksponatų skaitmeniniams
3. 1. Suskaitmenintų eksponatų
atranka (nurodyti prioritetinį
kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir
vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis,
tema, kt.)
3.2. Suskaitmenintų eksponatų
skaičius

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

Nufotografuoti 1000 eksponatų ( jūrų
faunos kriauklių rinkinio)
Suskaitmeninti 400 laivybos istorijos
rinkinių eksponatų (100-archeologijos,
100-faleristikos, 100- numizmatikos,
100-R.Vilko marinistinio archyvo)
Per LIMIS sistemą teikti duomenis
projektui EUROPEANA
Dalyvauti LIMIS rengiamuose
mokymuose

E.Bogužienė, R.Mažeikienė,
I.Mačiulaitienė, M.Kontrimė

E.Bogužienė, A.Mažūnas
A.Mažūnas, V.Ragaišis,
M.Kontrimė,
R.Adomavičius, D.Elertas

D.Elertas, I.Mačiulaitienė,
E.Bogužienė, A.Mažūnas,
M.Kontrimė, V.Ragaišis

1. Informacija žiniasklaidai apie
muziejų, jo rinkinius ir renginius
(nurodyti parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose dalyvauta,
skaičių)
2. Reklama (nurodyti projektus,
kuriems buvo organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir jas trumpai
apibūdinti)

Parengti ir išplatinti 35 pranešimus
žiniasklaidai

Surengti naujos delfinariumo
programos žiniasklaidai pristatymą

Mokyklų akcijai delfinariume, Muziejų
nakčiai, Tarptautinei muziejų dienai,
Pingvinų dienai, Baltijos jūros kiaulės
dienai, Pasaulinio vandenyno dienai,
Edukacijai vasaros sezonu
Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje
bei numatytų kalendorinių švenčių
kūrybinėms dirbtuvėms
NEPLANUOTA

3. Kita veikla

Dalyvauti 10 televizijos ir 10 radijo
laidų
NEPLANUOTA
Bendradarbiauti reklamos srityje su
"Vakarų ekspresu", Palangos oro uostu
Įrengti muziejus informacinį-reklaminį
stendą Klaipėdoje

Neplanuota

Vykdyti edukacijų viešinimo ir
rinkodaros planą.

50
Parengti ir išplatinti 35 pranešimai žiniasklaidai.

Buvo surengtas naujos delfinariumo programos pristatymas
žiniasklaidai. Informacija apie programą pateikta pagrindiniuose
televizijos kanaluose - LRT, LNK, TV3, "Lietuvos ryto televizija",
BTV, krašto ir šalies dienraščiuose, elektroninėse žiniasklaidos
priemonėse.
Buvo surengtos reklamos kampanijos LJM socialinėje paskyroje
Facebook, siunčiant naujienlaikraščius, rengiant ir siunčiant
pranešimus spaudai, spausdinant reklamą "Vakarų eksprese"
Mokyklų akcijai delfinariume, Muziejų nakčiai, Tarptautinei
muziejų dienai, Pingvinų dienai, Baltijos jūros kiaulės dienai,
Pasaulinio vandenyno dienai, Edukacijai vasaros sezonu
Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje bei numatytų kalendorinių
švenčių kūrybinėms dirbtuvėms.
Specialios reklamos kampanijos buvo surengtos Kalėdų ir
naujamečiui renginui - dienraštyje "Vakarų ekspresas", www.ve.lt,
Klaipėdos, Kauno ir VIlniaus viešajame transporte, radijo stotyse
"Lietus", "Laluna", "Raduga", išleisti plakatai .
Dalyvauta 20 TV ir 23 radijo laidose: O. Žalienė, A.Grušas, R.
Adomavičius, R.Adomavičius j., N.Puteikienė, B.Krievinienė,
M.Lukošius, D.Elertas, S.Karalius.
Viešųjų ryšių agentūrai "Publicum" buvo parengti du straipsniai
apie delfinariumo rekonstrukcijos projektą.
"Vakarų eksprese" ir www.ve.lt buvo surengtos 7 reklamos
kampanijos, Palangos oro uoste eksponuojamos nuotraukos,
reklamuojančios LJM ir platinamos informacinės skrajutės.
Pagaminti trys informaciniai trikojai, teikiantys informaciją apie
delfinų pasirodymų laiką: du Smiltynės pusėje, vienas Klaipėdoje, prie Naujosios perkėlos. Reklaminis muziejaus
stendas, pristatantis elektroninį gidą ir delfinariumą buvo parengtas
BalticMuseums 2.0 Plus projekto rėmuose ir eksponuojamas 6
mėnesius šalia Klaipėdos-Palangos kelio. Atnaujinta informaciją
apie LJM darbo laiką Kuršių Nerijoje.
Surengta ir vykdyta rinkodarinė akcija mokykloms, skatinant
apsilankymą penktadienio pasirodymuose. Buvo išplatintas
pranešima spaudai, informacija teikta LJM "Facebook" paskyroje,
vykdomi tiesioginiai pardavimai mokykloms.
Edukacinių programų viešinimo ir rinkodaros planas 2014 metams
įvykdytas pagal planą. Rezultatas - vietoj suplanuotų 420

N. Puteikienė

N.Puteikienė

N. Puteikienė

N. Puteikienė
N.Puteikienė
N. Puteikienė
N. Puteikienė, A.Lukošienė,
A. Adomavičienė, Ūkio
tarnyba

A.Lukošienė,
S.Mikalkevičiūtė,
N.Puteikienė
R.Treigienė

Atnaujinti Informaciją apie muziejaus ir
delfinariumo darbo laiką, veiklas ir
nuorodų sistemų muziejuje ir viešose
erdvėse
VIII. METODINĖ VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė pagalba
įvairiais muziejaus veiklos kausimais
(kam, kokiais klausimais buvo teikta)

Konsultuoti studentus, rašančius darbus
apie LJM

Konsultuoti Lietuvos ir užsienio
studentus, rengiančius mokslinius
darbus apie delfinų terapiją ir Lietuvos
jūrų muziejaus lankytojų segmentus

Neplanuota

Neplanuota
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edukacinių užsiėmimų per metus pravesta 575 užsiėmimų, vietoj
suplanuotų 15000 edukacijų dalyvių - 20517 dalyvių.
Informacija nuolat atnaujinama.

A. Adomavičienė, N.
Stančikienė, N.Žižienė,
RSV.

Konsultuota studentė Rasa Duoplytė, kuri rašė magistro darbą apie
edukacinės veiklos tobulinimą Lietuvos jūrų muziejuje
(R.Treigienė), duotas interviu Jelenai Kovaliovai - KU Medijų ir
komunikacijos II kurso studentei rengiančiai magistrinį darbą
"Mokslo komunikacija muziejuje. LJM atvejis". Platintos,
atsakinėtos anketos darbo tyrimui.
2014 metais studentai, rengiantys mokslinius darbus, apie delfinų
terapiją nesikreipė. B.Krievinienė konsultavo Klaipėdos
universiteto 2, 3, 4 kurso ir magistro studijų studentus, kurie rengia
mokslinius darbus negalios tema: 1. Aistė Rimkevičiūtė (Socialinio
darbuotojo pagalbos galimybės žmonėms su proto negalia
palaikant gyvenimo kokybę), 2. Laurutytė Lina (Socialinio
darbuotojo pagalbos konstravimas šeimai, auginančiai vaiką su
autizmo spektro sutrikimu), 3. Jurčienė Sonata (Socialinis darbas
su senais ir pagyvenusiais žmonėmis globos namuose), 4. Daiva
Domarkienė (Socialinio darbuotojo vaidmuo prekybos žmonėmis
situacijoje: vaikų globos namų atvejo analizė); 5. Petrauskytė
Kristina (Paauglių socializacija alkoholio paveiktoje šeimoje kaip
socialinė problema), 6. Cicinė Kristina (Patyčių problematika
Lietuvoje: negalios diskursas), 7. Dovainis Arūnas (Neįgaliųjų
socialinis dalyvavimas), 8. Vaičienė Eglė (Socialinio darbuotojo
veiklos galimybės konstruojant pagalbą socialinės rizikos
šeimoms. Buvo vadovauta 2 Šiaulių universiteto magistro studijų
studentams: 1. Vineta Samuišienė (Activities of Social Worker in
the Work with Persons with Mental Disability in the Context of
Maintenance of Life Quality), 2. Lina Jocienė (Opportunities of
Modelling Social Support Services for Persons in the Situation of
Addiction).

L. Rimkienė,
A. Lukošienė,
R. Treigienė,
S. Mikalkevičiūtė,
N. Puteikienė

Organizuotas metodinis susitikimas (11-10) dėl konsultacijų
edukaciniam užsiėmimui žmonėms su regos negalia BĮ "Klaipėdos
regos ugdymo centre".
Organizuotas metodinis susitikimas bei konsultacijos delfinų
terapijos srityje su KU Psichologijos katedros mokslininkais: prof.
Mindaugu Rugevičiumi, doc.dr. Reda Gedutiene, George Mason
universiteto (JAV) profesoriumi - emeritu James Maddux.

R.Treigienė,
B.Kreivinienė

N. Puteikienė,
B.Kreivinienė

R.Treigienė, B.Kreivinienė

Neplanuota

Neplanuota

O.Žalienė
O.Žalienė

Neplanuota

Dalyvauta Klaipėdos miesto savivaldybės sukurtos darbo grupės
skirtos Vėtrungių metų programai parengti, veikloje.

O.Žalienė

Bendradarbiauti su organizacijomis,
užsiimančiomis Baltijos jūros ruonių
monitoringu, veisimu, reabilitacija ir kt.

Metų bėgyje apie ruonių populiaciją Baltijos jūroje buvo
konsultuojamasi su kolegomis iš Helo jūrinio centro (Lenkija) bei
Švedijos, Suomijos ir Estijos kolegomis. Dalyvauta seminare.
"Ruonių ir žvejų konfliktų problema Baltijos jūroje".
Buvo bendradarbiaujama, dalinamasi patirtimi ir medžiaga su Jūrų
kapitonų klubu (perskaityta paskaita“ Tautinio laivyno kūrimas“
03 28 (R.Adomavičius) Klaipėdos universitetu (16 paskaitų ciklas
„Lietuvos laivyno istorija“ (R.Adomavičius), Kultūros paveldo
departamentu, Pasaulinio vandenyno muziejumi Kaliningrade,
Juodkrantės kadetų mokykla, Kuršių nerijos nacionaliniu parku,
Šilutės muziejumi bei Kultūros centru, J.Gižo sodyba – muziejumi,
Gargždų turizmo informacijos centru.
Konsultuota ekspozicijos burlaivyje "Meridianas" rengimo
klausimais, teikta medžiagą.

A,Grušas,
P.Kulikov

Padėti organizuoti muziejuje metinį
Tradicinių ir istorinių laivų savininkų
asociacijos narių susirinkimą, siekiant
identifikuoti projektines veiklas ir
rengti paraiškas
Neplanuota

Metinis susirinkimas perkeltas į 2015 metus.

R.Adomavičius j.,
S.Mačiulskytė

Surengtas darbo grupės tradicinio laivo sąvokai apibrėžti posėdis
vasario 20 d.

D.Elertas,
R.Adomavičius j.

Neplanuota

Konsultuota Klaipėdos miesto savivaldybė Vėtrungių metu
problematikoje vasario mėn.

D.Elertas

Neplanuota

Konsultuota Klaipėdos uosto direkcija dėl L.Stulpino atminimo
įamžinimo rugpjūčio 4 d.

D.Elertas

Parengti delfinų terapijos metodiką
bendradarbiaujant su KU

Delfinų terapijos metodika parengta.

B.Kreivinienė

Neplanuota

Pagal projekto "PAT: Learning with Them" įsipareigojimą buvo
parengti du metodiniai video filmai apie delfinų terapiją. Filmuose
pateikiama pažintinė informacija apie delfinų terapijos pradžią,

B.Kreivinienė,
A.Mažūnas,
G.Babenskas

Bendradarbiauti su Jūrų kapitonų klubu,
Klaipėdos universitetu, Aukštąja
jūreivystės mokykla, KPD Klaipėdos
sk.. Mažosios Lietuvos istorijos ir
Šilutės Kraštotyros muziejais,
Kaliningrado, Gdansko, Venspilio,
Talino, Karlskronos muziejais bei
jūrinio paveldo organizacijomis
Konsultuoti burlaivio "Meridianas"
fondą ekspozicijos rengimo klausimais

2. Metodinės medžiagos rengimas
(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas)
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2014-01-24 dalyvauta Klaipėdos universiteto Ekologijos ir
aplinkotyros bakalauro studijų programos savianalizėje, pateiktos
metodinės pastabos.
Dalyvauta 10-tyje Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos prie
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, posėdžiuose. Parengti 4
klausimai susieti su jūros paveldu ir jūrine kultūra, svarstymui.

R.Adomavičius,
A.Adomavičius j.,
D.Elertas

R.Adomavičius j.,
D.Elertas

3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

Organizuoti praktiką studentams

Pratęsti stažuotojų stažuotės sutartis
IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų /
atleistų darbuotojų skaičių)

Konkretūs skaičiai nebuvo planuoti

I. Kruminienė,
L.Rimkienė

J. Jasaitė-Liugienė, V.
Žadeikytė, I.Kruminienė

Per praėjusius metus į Lietuvos jūrų muziejų buvo priimta 37
darbuotojai (daugiausia tai sezoniniai 20, viešųjų darbų darbininkai
6), atleista – 36 darbuotojai. 29 sutarčių nutrauktos pagal LRDK
126 str. (suėjus sutarties terminui), 6 pagal LRDK 127 str.
(darbuotojo pareiškimu) ir 1 pagal 136 str. (Sutarties nutraukimas
vieną kartą šiurkščiai pažeidus darbo tvarką).
2014 metais buvo skirta 1 drausminė nuobauda darbuotojui atleidimas iš darbo šiurkščiai pažeidus darbo tvarką.

I. Kruminienė

Vasaros sezonui įforminti sezoninių
darbuotojų priėmimą, atleidimą

Įforminta 20 darbo sutarčių vasaros sezonui.

I. Kruminienė

Įforminti viešuosius darbus dirbti
siunčiamus darbuotojų priėmimą,
atleidimą
Forminti savanoriškos veiklos sutartis

Įformintos 6 viešuosius darbus dirbančių darbuotojų sutartys.

I. Kruminienė

2014 metais Lietuvos jūrų muziejuje darbavosi 24 savanoriai. Jų
darbas buvo įformintas sutartimis. Pastebimas ženklus savanorių
skaičiaus padidėjimas.
Skyriaus darbuotojai E.Plokštys, D.Povilanskienė ir E.Budrys
dalyvavo CVPA organizuotose mokymuose viešųjų pirkimų ir
projektų valdymo klausimais, E.Plokštys ir D.Povilanskienė
dalyvavo konferencijoje “Verslo teisė 2014”. E.Plokštys dalyvavo
Valstybės turto informacinės paieškos sistemos naudotojų
mokymuose. Statybos projektų vadovai J.Gerlikas ir E.Budrys
aplankė Klaipėdoje vykusias statybų parodas, dalyvavo statybos
produktų pristatymo seminaruose.

J. Jasaitė-Liugienė,
V. Žadeikytė,
I.Kruminienė
E.Plokštys,
D.Povilanskienė,
J.Gerlikas,
E.Budrys,
A.Rumša,
V.Bajeva

Neplanuota

2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose mokyklose,
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje
(programos, temos, vieta, dalyviai)
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vystymąsį, mokslinius tyrimus bei įdirbį, reglamentavimą.Vienas
filmas - 6 minučių trukmės, kuriame pristatoma bendroji
informacija apie delfinų terapiją, kitas - 3 minučių trukmės,
kuriame demonstruojami delfinų terapijos edukaciniai/pažintiniai
elementai. Abu filmukai yra patalpinti www.youtube.com
tinklapyje, www.muziejus.lt svetainėje ir projekto tinklapyje
http://grundtvigpat1.jimdo.com .
2014 metais Lietuvos jūrų muziejuje praktiką atliko 10 studentų.
Socialinų mokslų kolegijos 2 (praktikos vadovai: N.Puteikienė ir
A. Lukošienė). Klaipėdos valstybinės kolegijos 3 (praktikos
vadovai: R. Treigienė, A. Lukošienė, L. Rimkienė). Klaipėdos
universiteto 2 (praktikos vadovai R. Treigienė, A. Lukošienė). VŠĮ
Kolpingo kolegijos 1(praktikos vadovas J. Jasaitė- Liugienė).
Lietuvos verslo kolegijos 1 (praktikos vadovas S. Macijauskienė)
ir Kazimiero Simonavičiaus Universiteto 1(praktikos vadovas J.
Jasaitė- Liugienė).
Pratęstos stažuotojų sutartys su R. Žiliene ir E. Jermolajevu.

Dalyvauti 3 seminaruose viešųjų
pirkimų klausimais, dalyvauti 2
statybos parodose

I. Kruminienė
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Dalyvauta Anglų kalbos kursuose 2014 01 27-04 28 ir 2014 09 16
-12 18 (R.Treigienė), 2014 10 23-2015 02 23(J.Vasiljevienė).

R. Treigienė,
J. Vasijevienė

Dalyvauti Viešųjų ryšių, rinkodaros
konferencijose seminaruose

Nedalyvauta, nes nebuvo tam skirtų paramos lėšų.

N. Puteikienė

Lankytojus aptarnaujantiems
darbuotojams prieš sezoną surengti
mokymus

Buvo organizuoti dveji psichologiniai mokymai "Kaip išvengti
konfliktų arba kaip juos konstruktyviai spręsti” LJM
darbuotojams, dirbantiems tiesiogiai su lankytojais: eksponatų
saugotojams-edukatoriams, kontrolierėms ir kasininkėms birželio
20 ir liepos 4 d.
2014 m. gegužės 29-30 d. Dituvos k. vyko projekto „Jaunimo
savanoriška tarnyba“ dalyviams (akredituotoms savanorius
priimančioms organizacijoms) organizuoti dviejų dienų mokymai
apie darbą su savanoriais. Mokymai buvo skirti pagilinti žinias
apie savanorišką veiklą, apie tokios veiklos organizavimą, darbą su
savanoriu, jo motyvavimą, konfliktų sprendimą, savanorio ugdymą
ir pan.
Dalyvauta mokymuose "Žmonių su specialiaisiais poreikiais
psichosocialiniai ypatumai", kuriuos organizavo VŠĮ Socialiniai
meno projektai”. Mokymai organizuoti Nacionalinėje dailės
galerijoje ir skirti projekto "Susitikime muziejuje" dalyviams.

L. Rimkienė, J.Vasiljevienė

Dalyvauta mokymuose "Edukacinių programų rengimas
muziejuose ir galerijose asmenims, sergantiems Alzhaimeriu,
demencija, turintiems intelekto, klausos, regos, judėjimo
sutrikimų", organizatorius VŠĮ “Socialiniai meno projektai”.
Mokymai organizuoti Nacionalinėje dailės galerijoje ir skirti
projekto "Susitikime muziejuje" dalyviams.
Dalyvauta mokymuose “Gyvūnų terapija. Mokymasis kartu" ("Pet
assisted therapy. Learning with them", Talinas, Paide.) Mokymai
organizuoti pagal Grundtwig projektą.

R.Treigienė

Dalyvauta strateginio planavimo ir ateities scenarijų kūrimo
mokymuose „Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros
galimybės", organizatorius LMA ir UAB ProBaltic Consulting,
MMM projekto rėmuose.
Projekto "MMM" rėmuose stažuotės Danijoje metu susipažinta su
muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo
modeliais, valstybės kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą
skatinančiomis iniciatyvomis ir programomis, jų įgyvendinimo
praktika, muziejų edukacinių veiklų organizavimo specifika.

R.Treigienė

Dalyvauti anglų kalbos II pakopos
kursuose.

Neplanuota

Dalyvauti seminaruose, mokymuose
parodų, ekspozicijų, edukacijų rengimo
ir viešinimo temomis

L. Rimkienė

R.Treigienė

R.Treigienė

R.Treigienė
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Projekto "MMM" rėmuose stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu
susipažinta su muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų
bendradarbiavimo modeliais, valstybės kultūros ir švietimo įstaigų
bendradarbiavimą skatinančiomis iniciatyvomis ir programomis, jų
įgyvendinimo praktika, muziejų edukacinių veiklų organizavimo
specifika.

R.Treigienė

3. Kita svarbi informacija apie
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos darbas

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto
darbai, kiti ūkiniai darbai –
apibūdinimas, rezultatai, finansinės
išlaidos)

Sutvarkyti archyvą už 2013 m.

Personalo ilgo saugojimo dokumentai suarchyvuoti už 2013 metus.

I. Kruminienė

Aptarnauti 100 bibliotekos lankytojų

Aptarnauti 102 bibliotekos lankytojai, išduota 230 knygų.

I.Mačiulaitienė

LIMIS sistemoje vesti muziejaus mokslinio
techninio archyvo apskaitą, įvesti 50
archyvo vertybių

Mokslinio-techninio archyvo apskaita LIMIS vedama, įvesta 50
archyvo dokumentų.

R.Mažeikienė

Užsakyti periodinius leidinius
muziejaus bibliotekai
Rekatologuoti 50 bibliografinių įrašų
LIBIS sistemoje. Sukurti 50 naujų įrašų
Neplanuota

Taupant lėšas, periodinė spauda neužprenumeruota.
Nukopijuota 80 bibliografinių įrašų, sukurta 50 naujų įrašų LIBIS.

I.Mačiulaitienė

Muziejaus biblioteka papildyta 50 naujų leidinių.

I.Mačiulaitienė

Vykdyti Kopgalio tvirtovės pastatų ir
gynybinio griovio tvarkybos darbus.

Laimėtas EEE programos projektas Neringos forto išsaugojimas ir
jo tvarus naudojimas; pradėti parengiamieji projekto veiklų
įgyvendinimo darbai.

J. Eglinskienė, E. Plokštys,
E. Budrys

Pagaminti gyvybės palaikymo įrangą
ekspoziciniams akvariumams

Remiantis su Coutant Alter Ego pasirašytu sutarties priedu 2014
metais buvo atlikti sutartyje numatyti darbai, įrengtas šaltas
karantinas, pagamintas centrinio akvariumo tunelis, pradėti šilto
karantino ir ruonių baseino įrengimo darbai. Viso atlikta darbų už
2242 tūkst.Lt.
Akvariumo rekonstravimo darbų rangovas UAB "Pamario
restauratorius" 2014 metais atliko darbų už 8756 tūkst. Lt, buvo
atliekami akvariumo pastato priestato statybos darbai, lauko
baseinų remonto darbai, akvariumo pastato vidaus griovimo
darbai, lauko komunikacijų įrengimo darbai.
2014 metais buvo vykdomi delfinariumo rekonstrukcijos darbai.
Pilnai užbaitas I rekostrukcijos etapas, atlikta darbų už 1355 tūkst.
Lt., II etapo darbų atlikta už 8620 tūkst. Lt, III etapo darbų už
1053 tūkst. Lt. Iš viso 2014 metais atlikta delfinariumo
rekonstrucijos darbų už 11028 tūkst. Lt.
Negavus finansavimo iš Kelių priėžiūros ir plėtros programos,
pėsčiųjų takų remonto darbai nebuvo atliekami.

S.Karalius, E.Plokštys,
J.Gerlikas, A. Rosenas

Vykdyti akvariumo rekonstravimo
statybos darbus

Atlikti delfinariumo rekonstrukcijos
darbus

Gavus finansavimą iš Kelių priėžiūros
ir plėtros programos atlikti pėsčiųjų
takų remonto darbus

E.Plokštys, J.Gerlikas

E.Plokštys, J.Gerlikas

E.Plokštys, Gerlikas

Užtikrinti muziejaus objektų elektros
tinklų funkcionavimą
Užtikrinti vaizdo stebėjimo sistemų
darbą.
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Muzijaus elektros tinklai funkcionavo gerai esant nesklandumams
ar kabelių trūkimui, gedimai buvo pašalinami artimiausiu laiku.

A.Rosenas /V.Borisov

Kartu su UAB"FIMA" atsovai buvo vykdomi priežiūros ir remonto
darbai. Paklotas naujas kebelis nuo VŽT DUBINGIAI iki
administracinio pastato. Keičiamos vaizdo stebėjimo kameros.
Visos priešgaisrinės sitemos veikė be priekaištų.

A.Rosenas

Vandentiekio ir kanalizcijos tinklai buvo valomi, plaunami ir
prižiūrimi.

A.Rosenas /V.Borisov

Jungtinė grandis, kurią sudaro elektrikas, santechnikassuvirintojas, šaltkalvis - remontininkas ir vyr inžinierius, du kartus
per mėnesį apžiūri ir įvertina įrangos, elektros skydų, vamzdynų ir
kt. techninę būklę ir suplanuoja remonto ar profilaktikos darbus.
Atlikta valdymo spintos profilaktika, pakeisti variklių paleidimo
automatai bei šiluminės rėlės.

A.Rosenas /V.Borisov

Atlikta valdymo spintos profilaktika, pakeista slegio rėlė bei
šiluminės rėlės.

A.Rosenas /V.Borisov

Atlikta valdymo spintos profilaktika, suvaržyti kontaktai,
sumontuotos naujos rozetės orapūtėms.

A.Rosenas

Pašalintas dumblas iš šulinių, nuotekų surinkimo rezervuaro,
išvalyti smėlio gaudytuvai, slėgio gesinimo talpa. Sutvarkyti
gaudytuvai paviršinio vandens valymui.
Atlikta boilerių profilaktika, valomi katodiniai elektrodai,
reguliuojama vandens šildymo temperatūra.
Atlikta profilaktika, pakeisti automatai, pervaryti kontaktai.

A.Rosenas /V.Borisov

Atlikti kaloriferių profilaktiką

Atlikta profilaktika, išvalyti nuo susikaupusių nešvarumų,
patikrinti temperatūrų reguliatoriai.

A.Rosenas /V.Borisov

Atlikti el. skydinių profilaktiką

Atlikta profilaktika, perpresuoti elektros kabelių sujungimai,
nuvalyti kontaktai.

A.Rosenas

Kartą per ketvirtį patikrinti nuotekų
siurblinės darbą. Atlikti siurblio
profilaktiką - remontą.

Atliekama profilaktika ir vykdoma priežiūra. Pakeistas siurblio
darbo ratas ir įsiurbimo antgalis.

A.Rosenas

Užtikrinti priešgaisrinių sistemų darbą.
Užtikrinti muziejaus objektų
vandentiekio ir kanalizacijos tinklų
fukcionavimą.
Kas mėnesį patikrinti delfinariumo ir
akvariumo technologinių sistemų
veikimą
Atlikti jūros siurblinės valdymo spintų
profilaktiką, bei II siurblio profilaktikąremontą.
Atlikti gėlo vandens siurblinių valdymo
spintų profilaktiką, patikrinti atbulinius
vožtuvus ir vandens skaitiklius.
Metrologijos tarnybos patikrai pateikti
manometrus.
Atlikti aeracinių laukų valdymo spintų
profilaktiką
Išvežti susikaupusį dumblą iš aeracinių
laukų šulinio
Atlikti boilerių (el šildytuvų)
profilaktiką.
Patikrinti elektros instaliaciją žvejo
sodyboje ir laivuose

A.Rosenas

A.Rosenas /V.Borisov

A.Rosenas
A.Rosenas /V.Borisov

Kartą per mėnesį tikrinti oro
kompresorių darbą
Kartą per du mėnesius tikrinti el.
siurblių techninį stovį.
Dalyvauti muziejaus - akv. ir
delfinariumorekonstravimo projektų
priežiūroje
Keisti į ekonomines, dabar naudojams
apšvietimo sistemas ekspozicijose,
teritorijoje, forto kieme, sodyboje ir kt.
Atlikti fekalinės siurblinės įrangos
patikrą
Atlikti valymo įrenginių remontą,
pakeisti gaudyles, užbetonuoti pertvarą,
demontuoti senas konstrukcijas.
Perkelti elektrinės dalies ir vandens
padavimo sistemos valdymą iš
"senosios" siurblinės į dabar veikiančią
jūros siurblinę.
Pakeisti jūros siurblinės vamzdyną į
plastikinį, sutvarkyti vamzdynų
tvirtinimą.
Šalinti nuotekas iš sodybos ir pastato
Smiltynės g. 7
Sumontuoti apsaugines metalines tvoras
ir vartelius pelikanams. Pylimas ties
mašinų stovėjimo aukštele.
Darbai "Pasiruošimas lankymo
sezonui"
Parengti ir išeksponuoti stendus parodai
skirtai Jūros šventės 80 -mečiui
Dalyvauti administracinio pastato
projektų ruošime
Nuvalyti, išpjauti atžalas, nušienauti
išorinius tvirtovės šlaitus.
Šienauti muziejaus teritoriją, vidinius
tvirtovės šlaitus.
Sutvarkyti
želdinius ir gėlynus.
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Buvo patikrintas oro kompresorių darbas, išbandyti apsauginiai oro
slėgio vožtuvai, patikrinti guoliai.

A.Rosenas /V.Borisov

Kartą per mėnesį buvo tikrinamas siurblių techninis stovis, esant
neaiškumams, siurbliai ardomi ir atliekama pilna apžiūra arba
remontas.
Buvo dalyvaujama tiek akvariumo, tiek delfinariumo
rekonstrukcijose.

A.Rosenas

Buvo sumontuoti LED prožektoriai laivuose, žvejo sodyboje,
centrinėse, adminstraciniame korpuse kasose ir kt.

A.Rosenas

Atlikta patikra, pakeistas atbulinis vožtuvas, sureguliuoti nuotekų
lygio elektrodai.

A.Rosenas

Atlikti valymo įrenginių remonto darbai.

A.Rosenas

Atlikti elektros kabelių perjungimo darbai.

A.Rosenas

Prakloti ir sujngti nauji vamzdynai tarp senosios ir naujosios
siurblinių.

A.Rosenas

Kas savaitę buvo išsiurbiamos nuotekos iš Smiltynės 7, bei
sodybos priešduobių, bei vežamos į valymo irenginių priimtuvus.
Sumontuotos apsauginės tvorelės ir varteliai prie kanalo.

A.Rosenas

Atlikta WC vamzdynų, čiaupų ir vožtuvų profilaktika. Išvedintos
patalpos. Sumontuotos vandens laistymo sistemos. Patikrinta
ženklinimo sistema ir evakuavimosi keliai, kilus gaisrams ir kt.
situacijoms.
Parengti ir išeksponuoti stendai skirti Jūros šventės 80-mečiui.
Sumontuoti prezidentūros kiemelyje, permontuoti teatro akištėje, o
vėliau Danės krantinėje.
Buvo dalyvaujama administracinio pastato projekto ruošime.

A.Rosenas

Žiemos sezono metu, esant palankiom oro sąlygom, buvo valomi,
šienaujami išoriniai Kopgalio tvirtovės šlaitai, išgenėti atžėlę
krūmynai. Vasaros sezono metu šienaujama muziejaus teritorija,
vidiniai tvirtovės šlaitai. Buvo tvarkomi darželiai ir gėlynai,
apželdinti 24 pakabinami vazonai su svyrančiomis gėlėmis.

N. Žižienė

A.Rosenas /V.Borisov

A.Rosenas

A.Rosenas

A.Rosenas

Perdažyti metalines ir medines
eksterjero detales, suremontuoti lauko
suoliukus.
Pagaminti 2 termoizoliacinius skydus
karantino baseino lauko vartams.
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Kaip ir kiekvienais metais, prieš vasaros sezoną paruoštos ir
perdažytos visos muziejaus eksterjero detalės. Šiais metais
kapitaliai ir nemažai buvo suremontuota lauko suoliukų.
Kadangi prireikė daugiau, tai pagaminti ir gruodžio mėnesį
sumontuoti trys termoizoliaciniai skydai.

N. Žižienė
N. Žižienė, A. Grušas
N. Žižienė

Atlikti einamąjį senųjų žvejybos laivų
remontą

Taupant lėšas savo jėgom pagamintos ir sumontuotos
nestandartinės administracinio pastato durys, kurioms išleista tik
320 Lt.
Taupant lėšas ir trūkstant laiko (ryšium su rekonstrukcija buvo
atliekama daug papildomų, neplanuotų darbų) todėl rimtesni
remonto darbai nebuvo atliekami, jie perkelti į sekančių metų
planus. Atlikti tik esant poreikiui tokie darbai, kaip grindų dangos
keitimai, palangių tvarkymai.
Kaip ir kiekvienais metais taupant muziejaus lėšas, buvo perkama
tik baldinė plokštė ir baldinė furnitūra, o baldai surenkami ir
montuojami savo jėgomis. Visi kabineto baldai buvo pakeisti vyr.
buhalterės kabinete, papildytas sistemos administratorių kabinetas.
Kadangi šį nelengvą darbą (žiogrių nužievinimą) atlikti padėjo
darbo biržos viešųjų darbų darbininkai, atlikta žymiai daugiau
darbų nei planuota. Buvo pakeista visa rąstinė tvora prie tvarto,
naujai pakeisti kuolai ir kartys tinklų džiovinimui, žuvų džiovyklai.
Kaip ir kiekvienais metais po žiemos iki vasaros sezono buvo
apžiūrėti ir suremontuoti senieji žvejybos laivai laivų aikštelėje.

Atlikti tarnybinių patalpų kosmetinį
remontą žvejo etnografinėje sodyboje.

Šį darbą atlikti turėjome II ketvirtį, tačiau dėl laiko stokos patalpas
sutvarkėme tik III ketvirtį.

N. Žižienė

Paremontuoti VŽT denį.

Kiek buvo įmanoma (nes tai tikrai buvo sudėtinga) savo jėgomis
vasaros sezonui paremontavome laivo denį.

N. Žižienė, R. Adomavičius

Suremontuoti administracinio pastato
stogo dalį.

N.Žižienė

Pagaminti transportines dėžes
paprastųjų ruonių transportavimui.

Savo jėgomis sutvarkėme administracinio pastato stogo dalį ,
pakeitėme grebėstus, stogo dangą, perrinkome čerpes tik už
1290,52 Lt, taip vėl sutaupydami muziejaus lėšas.
Kadangi transportavimo dėžes atsivežė patys pervežėjai čekai, tai
jų gaminti nebereikėjo.

Pakeisti ištrupėjusias pastatų fasadų
apdailos plytas.

Šis darbas atliekamas pastoviai ir ištisus metus pagal esamą poreikį
ir laiko galimybes.

N. Žižienė

Atlikti koralinio rifo akvariumų bei
ekpozic. akvariumų apdailos einamąjį
remontą. Atlikti I cilindrinio
akvariumo apatinės dalies remontą.
Suremontuoti ekspozicines šviesdėžes.

Jau vykstant akvariumo rekonstrukcijai buvo nuspręsta, kad liepos
ir rugpjūčio mėnesiais lankytojams paskutinį kartą bus atverta
buvusi akvariumo ekspozicija, todėl iki jos atidarymo buvo atlikti
visi šie darbai.

S. Karalius, R.Dailidė,
N. Žižienė

Pagaminti ir sumontuoti atsarginio
išėjimo duris administraciniam pastate.
Suremontuoti administracinio pastato 2
kabinetus.

Pagal poreikį iš baldinės plokštės
pagaminti arba įsigyti naujus baldus.
Suremontuoti arba pakeisti dalį tvorų
žvejo sodyboje.

N. Žižienė, A. Rosenas

N.Žižienė

N. Žižienė, R. Adomavičius

N.Žižienė, R. Adomavičius

A. Grušas, N. Žižienė

Rengti, montuoti parodas pagal kitų
skyrių poreikius
Įsigyti krūmapjovę muziejaus šlaitų
šienavimui
Neplanuota
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Daug darbų atlikta rengiant, montuojant parodas. Prisidėta prie 7
parodų rengimo. Nemažai savo jėgomis pagaminta priemonių
edukaciniams užsiėmimams, šventėms.
Muziejaus vidinių šlaitų šienavimui, bei išorinių šlaitų krūmynų
valymui buvo įsigytos net dvi Husqvarnos firmos krūmapjovės su
tikrai nemaža nuolaida iš UAB "6 arai".
Pagaminti ir montuoti nauji informaciniai trikojai stendai.

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė
N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Iš nerūdijančio plieno pagamintos kopėčios į delfinariumo
cirkuliacinį ir priešgaisrinius baseinus.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Iš nerūdijančio plieno pagaminti perėjimai ir apsauginiai turėklai
virš siurblių, delfinariumo techninėje patalpoje.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Pagaminti apsauginiai turėklai druskos sandėliavimo ir dozavimo
aikštelėje.
Sumontuotas vandens skaitliukas DN 150 dekfinariumo techninėje
patalpoje, jūros vandens apskaitai.

N. Žižienė, A.Rosenas

Sumontuota elektros apskaita delfinariumo technologinės įrangos
elektrinės galios apskaitai.
Pagaminta ir sumontuota stoginė senųjų laivų liekanų
eksponavimui.
Pagaminti sumontuoti 6 vnt. stelažai - lentynos buhalterijos
archyve.
Perdaryti tvirtinimai delfinariumo trenerių pakyla bei lieptas –
tiltas.
Pakeistas siurblys, pagamintas ir sumontuotas filtras vandens
padavimo sistemoje į kasas ir lauko WC.

N. Žižienė, A.Rosenas

Perkeltos vonios ir plautuvės bei paklotos naujos vandens tiekimo
linijos žuvies paruošimo patalpose.
Iškelta ir permontuota pingvinariumo šildymo - ventiliavimo
sistema.
Įrengta ventiliacinė ir šildymo sistema, patalpose už karantino
baseino.
Restauruoti ir sumontuoti parodiniai stendai ( Vilniuje bei
Klaipėdoje ).

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Iškastas ir pakeistas vandentiekio vamzdis į centrines kasas.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Pagamintos ir sumontuotos durys – grotos delfinariumo tech.
patalpoje.
Prakloti ir pajungti elektros kabeliai, vandentiekio ir nuotekų
tinklai į laikinas trenerių buitines patalpas.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota

Neplanuota

N. Žižienė, A.Rosenas

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota
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Iš jūros siurblinės priešduobės ir jūros vandens paėmimo mazgo
duobės išsiurbta 12 tonų smėlio.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Delfinariume pritvirtintos spintos ir sumontuoti gesintuvai - 14 vnt.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Atnaujinta, perdažyta ir surenkama/išrenkama scena delfinariume .

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Perdaryti ir sumontuoti nerūd. Plieno vartai į patalpas ties
karantino ir šiaurės jūrų liūtų baseinais.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Akvariumo buitinėse patalpose sumontuotos ir pajungtos per laiko
reguliatorius batų ir rūbų džiovyklos.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota

Atlikta tranformatorinės pastoties Nr111 apžiūra ir įvertinimas.
Sudaryti defektiniai aktai, užsakytos ir įsigytos medžiagos ir
mazgai atlikti susidėvėjusių automatų, kirtiklių, šinolaidžių ir kt
dalių pakeitimui.
Įrengtos kasų patalpos delfinariume.
Savo jėgomis už 900 Lt įrengta info patalpa centrinių kasų
patalpose.
Atlikti centrinių kasų fasado remonto darbai, kuriems išleista buvo
tik 500 Lt.
Sumontuota uždanga jūros išmestų laivo liekanų uždengimui.

Neplanuota

Sumontuotos papildomos lentynos archyvo patalpose.

N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota
Neplanuota

Permūrytas ir apskardintas žvejo sodybos trobos kaminas.
Daug darbo įdėta montuojant pavėsinę lauko ekspozicijai laivų
aikštelėje.
Perdažytos dviejų,mieste esančių, garažų durys.

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas

Atliktas krūmų retinimas-formavimas viso muziejaus teritorijoje.
Išvalyti pastatų lietloviai.
Buvo ieškoma naujesnių būdų bei priemonių muziejaus patalpų
priežiūrai ir pereita prie mechanizuotesnės ir ekologiškos patalpų
valymo sistemos.

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas

Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota

Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota
Neplanuota

N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas
N. Žižienė, A.Rosenas

N. Žižienė, A.Rosenas

3. Kitų padalinių darbas

______________________________
(Vadovo pareigos)
______________________________
(Užpildymo data)

___________________________
(parašas)

_____________________________________
(vardas, pavardė)
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