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LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS  

2015   M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA Surengti 3 Muziejaus tarybos posėdžius Surengti 3 Lietuvos jūrų muziejaus tarybos posėdžiai: O.Žalienė 

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarbiausi 

svarstyti klausimai ir priimti 

sprendimai) 

  1.Lietuvos jūrų muziejaus 2014 metų ataskaitos aptarimas ir 

tvirtinimas 

2.Lietuvos jūrų muziejaus 2015 metų veiklos plano tvirtinimas 

3.Edukacinio skyriaus , Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus nuostatų 

tvirtinimas 

4.2015 metais vykdomų projektų finansavimas iš Lietuvos jūrų 

muziejaus biudžeto 

5. Visuotinio darbuotojų susirinkimo dienotvarkės aptarimas ir 

tvirtinimas 

2015-09-30 posėdžio darbotvarkė:                             

1. LJM Renginių organizavimo tvarkos tvirtinimas.            

2. Pažintinių užsiėmimų su delfinais tvarkos tvirtinimas.         

3. Parodų ir leidybos planų 2016-2018 m. tvirtinimas.                 

4. Dėl akvariumo rekonstravimo papildomų darbų ir jų finansavimo.                                                                      

5. Dėl LJM struktūros tobulinimo 

2015-12-08 posėdžio darbotvarkė:                                        

1. LJM etikos kodekso svarstymas ir tvirtinimas.                

2. LJM kompiuterinės eksponatų apskaitos tvarkos tvirtinimas.                                                                        

3. 2016 m. LJM vykdomų investicinių projektų finansavimo 

perspektyvos 

 

 

  

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 

DTT nauja redakcija nebuvo patvirtinta, nes nebuvo patvirtintas 

naujas Darbo kodeksas 

 I.Kruminienė 

 

 

 

Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti 

Delfinariumo, Jūrų žinduolių ir 

paukščių skyrių darbuotojų pareiginius 

nuostatus 

2015.02.04 įsakymu VĮ-14 patvirtintas naujas vadybininko-vyresn. 

specialisto pareigybės aprašymas; 2015-03-05 įsakymu VĮ-33 

patvirtinti ELA ir VRR skyrių darbuotojų pareigybių aprašymai, 

2015-04-22 įsakymu VĮ-47 patvirtintas DT vyresn. specialisto 

pareigybės aprašymas; 2015-06-02 įsakymu VĮ-158 patvirtintas 

šviesos, vaizdo ir garso operatoriaus pareigybės aprašymas; 2015-07-

07 įsakymu VĮ-76 pakeistas ir patvirtintas muziejininko-fotografo 

pareigybės aprašymas; 2015-07-27 įsakymu VĮ-82 patvirtintas 

I.Kruminienė, V. Žadeikytė,        

skyrių vedėjai 
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gyvūnų saugotojo-darbininko pareigybės aprašymas 

Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti 

Ryšių su visuomene, Jūrų žinduolių ir 

paukščių skyrių,  veiklos nuostatus 

2015-03-05 įsakymu VĮ-33 patvirtinti nauji Eduakcijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. ir Viešųjų ryšių ir rinkodaros sk. veiklos nuostatai 

 I. Kruminienė, V. Žadeikytė,          

skyrių vedėjai 

Sudaryti, pratęsti stažuotojų stažuotės 

sutartis 

 Parengtos 4 sutartys su 4 darbuotojais. V. Žadeikytė, I. Kruminienė 

Pratęsti savanoriškos veiklos sutartis Sudaryta 32 savanoriškos veiklos sutartys, iš kurių pratęsta - 13 

sutarčių 

V. Žadeikytė, I. Kruminienė 

Nuolat sekti VP įstatymo pakeitimus ir 

pagal poreikį atnaujinti LJM 

supaprastintų viešųjų pirkimų Taisykles 

Atnaujinta, patvirtinta ir paskelbta 2015 m. birželio mėn. 29 d. Nr. 

Įsakymu VĮ - 71 

E. Plokštys, D. Povilanskienė 

Nuolat sekti VP įstatymo pakeitimus ir 

pagal poreikį  atnaujinti LJM viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarką 

Nuolat buvo sekami viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės 

aktų pakeitimai 

E. Plokštys, D. Povilanskienė 

Parengti biologinio turto apskaitos 

delfinariumo, jūrų žinduolių ir 

paukščių, akvariumo skyriuose ir 

žurnalų pildymo tvarką 

Atsisakyta, nes pakankamai aiški žurnalo pildymo metodika, už šį 

darbą atsakingas Jūrų paukščių ir žindulių skyriaus vedėjas, 

biologinio turto komisijos pirmininkas Arūnas Grušas 

V.Žadeikytė   A.Grušas  

S.Karalius  

Peržiūrėti, ir esant poreikiui, atnaujinti 

automobilių naudojimo LJM tvarką, ją 

suderinti su teisės aktų reikalavimais. 

Tvarka peržiūrėta, poreikio atnaujinti nebuvo N.Žižienė, V.Žadeikytė 

Parengti Lietuvos jūrų muziejaus 

leidinių rengimo spaudai tvarką 

Tvarka parengta, patvirtinta 2015-10-19 įsakymu VĮ - 122 N.Stančikienė 

Neplanuota Parengta ir patvirtinta renginių Lietuvos jūrų muziejuje organizavimo 

tvarka 2015-09-30 įsakymu VĮ -109 

A. Lukošienė, VRRS, V. 

Žadeikytė 

Neplanuota Parengta ir patvirtinta pažintinio užsiėmimo su delfinais „Apkabink 

delfiną“ tvarka 2015-09-30 įsakymu VĮ -108 

A. Lukosienė VRRS, V. 

Žadeikytė, Ž. Kleiva 

Neplanuota Parengta ir patvirtinta pažintinio užsiėmimo su delfinais „Delfinas – 

mano draugas“ tvarka 2015-09-30 įsakymu VĮ -108 

A. Lukosienė VRRS, V. 

Žadeikytė, Ž. Kleiva 

Neplanuota 2015-09-11 įsakymu Nr. VĮ-101parengti ir patvirtinti nauji „Lietuvos 

jūrų muziejaus eksponatų, bibliotekos ir mokslinio archyvo 

dokumentų skaitmeninimo, skaitmeninių vaizdų saugojimo ir 

apskaitos nuostatai“ 

R. Mažeikienė 

Neplanuota 2015-12-10 įsakymu VĮ-147 parengta ir patvirtinta „Lietuvos jūrų 

muziejaus kompiuterinės rinkinių apskaitos, naudojant LIMIS 

tvarka“  

R. Mažeikienė 
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Neplanuota  Peržiūrėtas ir papildytas LJM etikos kodeksas, patvirtinta nauja 

redakcija 2015-12-10 įsakymu Nr. VĮ-148 

V. Žadeikytė, I.Kruminienė 

3. Muziejinės veiklos sutarčių su 

Lietuvos ir užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

Iš viso sudaryta sutarčių ir papildomų 

susitarimų: 314 

Atlikimo - 5, rangos -28, paslaugų - 116, bendradarbiavimo -15, 

paramos - 12, prekių pirkimo 47 

V.Žadeikytė 

 Sudaryti, pratęsti stažuotojų stažuotės 

sutartis 

Sudarytos sutartys dėl R.Žilienės stažuočių Graikijoje (2015-03-01 

pratęsta sutartis ST14-45 iki 2015-03-19; 2015-04-08 nauja stažuotė 

pagal sutartį ST15-07, 2015-05-29 pratęsta iki 2015-07-15; 2015-07-

16 pratęsta iki rugsėjo 13.i B.Kreivinienės, D. Žadeikio, V. 

Kazlauskienės stažuotės pagal programą Erasmus+ 

V. Žadeikytė, I.Kruminienė 

Pratęsti savanoriškos veiklos sutartis Sudaryta 37 savanoriškos veiklos sutartys, iš kurių pratęsta - 13 

sutarčių 

V. Žadeikytė, I.Kruminienė 

Pasirašyti sutartį dėl LJM automobilių 

parkavimo ir saugojimo paslaugų. 

2015-01-07 Pasirašyta sutartis su N. Ratnikovos firma Nr. ST15-01 D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį su "ELN" dėl LJM 

internetinės svetainės priežiūros ir 

palaikymo paslaugų 

2015-02-02 pasirašyta sutartis PT15-03 D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Esant teisės aktų nustatytoms 

aplinkybėms, sudaryti sutartis su 

AGATA, LATGA 

Galioja 2014 m. pasirašyta sutartis Nr. ST14-22 su AGATA bei 2000 

m. pasirašyta sutartis Nr. KD-181 su LATGA 

D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį dėl keltuvo ir liftų 

priežiūros paslaugų 

2015-10-26 pasirašyta sutartis su UAB "Baltic lift service" Nr.   

PT15-89 

D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, A.Rosenas, 

J.Gerlikas 

Pasirašyti sutartį dėl akvariumo, delfinų 

terapijos centro ir delfinariumo minkštų 

ir biuro bei konferencijų salės baldų 

pirkimo 

Papildomas baldų pirkimas 2015-07-10 UAB "Narbutas" sutarties 

Nr. PP15-19, 2015-08-11 pasirašyta sutartis su UAB "Ergoline" Nr. 

PP15-23-1, 2015-09-11 UAB "Ergoline" sutarties Nr. PP15-29 

D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, B.Kreivinienė, 

Ž.Kleiva, N.Žižienė, 

S.Karalius 

Pasirašyti sutartį dėl neįgaliųjų ketuvo 

delfinariume įsigijimo ir sumontavimo 

2014-11-25 AB "Puntukas" PP14-36 D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, B.Kreivinienė 

Pasirašyti sutartį dėl DT  salėje būtinos 

konferencijų įrangos pirkimo 

2015-04-07 pasirašyta sutartis Nr.PP15-07 "EIT Sprendimai" D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, B. Kreivinienė 

Pasirašyti sutartį dėl muziejaus 

vieningo stiliaus sukūrimo paslaugos 

pirkimo 

2015-06-23 pasirašyta sutartis Nr.PT15-33 su Ilja Klemencov D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, N.Stančikienė 

Sudaryti metinę sutartį dėl informacijos 

vertimo į užsienio kalbas 

2014-09-01 pasirašyta sutartis su L.Banionienės firma Nr. PT14-60 

galioja iki 2017-08-31 

D.Povilanskienė,V. Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį su įmone, teikiančią 

žiniasklaidos stebėsenos paslaugą 

2015-02-05 pasirašyta sutartis su UAB "Mediaskopas" Nr. BD15-02 N.Puteikienė, V. Žaddeikytė 
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Pasirašyti sutartį dėl delfinariume ir DT 

skyriuje būtinos  kompiuterių ir kitos 

biuro technikos  pirkimo 

2015-04-07 pasirašyta sutartis Nr.PP15-07 "EIT Sprendimai", 2015-

06-04 pasirašyta sutartis su AV Systems Nr. AVS-20150604-001 

D. Povilanskienė, V. 

Žadeikytė, K.Stasiulis 

 Pasirašyti sutartį dėl  ergoterapijos, 

specialaus lavinimo ir psichoemocinio 

ir fizinio lavinimo priemonių pirkimo 

2015-03-25 pasirašyta sutartis su UAB "Stalma" Nr. PP15-04, 2015-

03-20 pasirašyta sutartis su UAB "Slaugivita" PP15-02 

D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, B. Kreivinienė 

Pasirašyti sutartį dėl kilnojamųjų 

parodų baldų projektavimo ir gamybos 

2015-06-09 pasirašyta sutartis su MB "Ekspomūza" Nr. PP15-14, 

2015-07-31 pasirašyta sutartis su MB "Ekspomūza" Nr. PP15-21-1, 

2015-07-07 pasirašyta sutartis su UAB "Ekspobalta" Nr. PT15-37, 

2015-07-10 UAB "Ekspobalta" PT15-41-1 

D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, N.Stančikienė 

Pasirašyti reklamos sutartį su "Vakarų 

ekspresu"  

2015-07-03 pasirašyta sutartis Nr. BD15-10 V.Žadeikytė, N.Puteikienė 

Pasirašyti sutartį  su nepriklausomu 

elektros energijos tiekėju dėl elektros 

energijos pirkimo 

2015-08-24  pasirašyta sutartis su AV INTER RAO Nr. CPO70076 D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, V.Borisov 

Pasirašyti sutartį dėl įvairių ūkinių ir 

statybinių prekių pirkimo 

2015-05-04 pasirašyta sutartis su UAB "Klaipėdos Lytagra" Nr. 

PP15-13 

D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį dėl automobilių 

priežiūros ir remonto paslaugų 

Galioja 2015-07-31 pasirašyta sutartis su UAB "AutoRC" Nr. PT14-

51 

D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį dėl darbuotojų darbo 

saugos ir sveikatos, civilinės saugos ir 

aplinkos apsaugos priežiūros ir 

konsultavimo  paslaugų  

2015-06-16 pasirašyta sutartis su UAB "SDG" Nr. PT15-30 D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, A.Rosenas  

Pasirašyti sutartį dėl delfinų terapijos 

skyriui reikalingų hidrokostiumų, 

hidrobatų, hidropirštinių pirkimo 

Pirkimas atliktas be sutarties, pagal sąskaitas - faktūras D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, V.Bajeva 

Pasirašyti sutartį dėl III laivybos 

istorijos salės ekspozicijos įrengimo 

2015-09-10 pasirašyta sutartis su UAB "Ekspobalta" Nr. PT15-61 D.Povilanskienė, V. 

Žadeikytė, D.Elertas 

Pasirašyti sutartį dėl  rūbų džiovinimo 

įrangos Delfinų terapijos skyriuje  

pirkimo  

2015-07-09 pasirašyta sutartis su UAB "Lavango group" Nr. PP15-

20 

D.Povilanskienė, V. 

Žadeikytė, B.Kreivinienė 

 Pasirašyti sutartį dėl  laboratorinių 

priemonių pirkimo 

Pagal sąskaitą - faktūra D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, Ž.Kleiva 

Pasirašyti ne mažiau nei 3 

bendradarbiavimo sutartis dėl 

dalyvavimo renginyje "Dangės flotilė" 

su istorinių laivų savininkais 

2015-07-10 pasirašyta sutartis su Aleksej Karandej Nr. BD15-10-1, 

2015-07-07 pasirašyta sutartis su Pasaulio vandenyno muziejumi Nr. 

PT15-38, 2015-07-07 pasirašyta sutartis su National Maritime 

Muszeum Nr. PT15-39 

A.Lukošienė, V.Žadeikytė 
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Pasirašyti sutartį dėl įvairių darbo rūbų 

pirkimo 

2015-07-31 pasirašyta sutartis su AB "Algrima" Nr. PP15-22 D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, V.Bajeva 

Pasirašyti sutartį dėl baseinų vandens 

labarotorinių tyrimų paslaugų pirkimo 

Pagal sąskaitą - faktūrą Ž.Kleiva, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį dėl vaistų ir 

medikamentų pirkimo 

Galioja sutartis Nr. PP14-22 pasirašyta 2014-09-16 su UAB 

"Ramunėlės vaistinė 

Ž.Kleiva, V.Žadeikytė, 

D.Povilanskienė 

Pasirašyti sutartį dėl  archeologinių 

Kopgalio kaimo tyrimų 

2015-03-05 pasirašyta sutartis su Kęstučiu Demerecku Nr. PT15-06 D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, D.Elertas 

Pasirašyti sutartį dėl Ruonių 

reabilitacijos centro ir eksperimentinio 

pažinimo centro H2O techninio 

projekto parengimo 

2015-08-11 pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija Nr. VPS-2015-102-AARP 

D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, J.Gerlikas 

Pasirašyti sutartį dėl įvairių prekių 

akvariumams pirkimo 

2015-10-16 pasirašyta sutartis su UAB "Zoocentras" Nr.PP15-33 D.Povilanskienė, S.Karalius, 

V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį su "Open 24" dėl 

paramos avalyne 

nepasirašyta D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Pasirašyti sutartį dėl  naujos muziejaus 

internetinės svetainės sukūrimo 

2015-11-27  pasirašyta sutartis su UAB "Citrus" V.Žadeikytė,D.Povilanskienė, 

K.Stasiulis 

Pasirašyti sutartį dėl žaidimų aikštelės 

žvejo sodyboje techninio projekto ir 

įrengimo pirkimo 

nepasirašyta D.Povilanskienė, 

V.Žadeikytė, R.Treigienė 

Pasirašyti šaldymo sistemos priežiūros 

aptarnavimo bei apsaugos ir 

signalizacijos sistemų techninio 

aptarnavimo sutartį 

Galioja sutartis Nr. Nr. A08/024 su UAB "Fima" D.Povilanskienė,   A. 

Rosenas, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartį su Tarptautine 

Antrozoologijos Asociacija -  ISAZ 

(International Society of 

Anthrozoology) 

įstojome, atskira sutartis nepasirašyta B.Kreivinienė,   

S.Mačiulskytė, V.Žadeikytė 

Pasirašyti sutartis muziejinėms 

vertybėms: biologiniui turtui ir 

eksponatams įsigyti 

2015-05-08 pasirašyta sutartis su Salmantu Klimaičiu Nr. PP15-23, 

2015-10-05 pasirašyta sutartis su "Antikos spektras" Nr. PP15-30, 

2015-11-02 pasirašyta sutartis su Zofija Bojeva Nr.PP15-35 ir kt. 

Biologinio turto 5sigyti nebuvo poreikio 

E.Plokštys, D.Povilanskienė, 

R.Mažeikienė, V.Žadeikytė, 

S.Karalius, A.Grušas 

Atnaujinti ir pasirašyti naujas sutartis 

(ne mažiau 15 vnt.) su turizmo 

organizacijomis, viešbučiais dėl turistų 

ir turistų grupių lankymosi muziejuje 

Pasirašyta septynios sutartys L.Rimkienė, V.Žadeikytė,  

 Suradus rėmėjų, sudaryti paramos 

sutartis su naujais muziejaus rėmėjais, 

Atnaujintos buvusios sutartys su remėjais, papildomai pasirašytos 

sutartys su UAB Ärijus" PR15-02, Klaipėdos ROTARY ATIDĖ Nr. 

N.Puteikienė, L.Rimkienė, 

V.Žadeikytė 
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peržiūrėti galiojančias paramos teikimo 

sutartis, esant reikalui, jas atnaujinti, 

papildyti 

PR15-03, Laivų krovos akcinė bendrovė "Klaipėdos Smeltė" PR15-

10 ir kt. 

Pasirašyti autorines, atlikimo, paslaugų 

sutartis su atlikėjais metiniams 

muziejaus renginiams, akcijoms, 

parodų atidarymams (viso 30 vnt.) 

2015-05-15 pasirašyta sutartis su Angele Rauktiene Nr.PT15-23-1, 

2015-07-17 pasirašyta sutartis su Jonu Kavaliausku Nr.PT15-44, 

2015-07-17 pasirašyta sutartis su Darium Brazdeikiu Nr. PT15-46, 

2015-07-17 pasirašyta sutartis su Zita Kelmickaite Nr.AT15-01 ir kt. 

D.Povilanskienė, 

N.Puteikienė, V.Žadeikytė 

Sudaryti sutartis dėl muziejaus leidinių 

dizaino sukūrimo su paslaugas 

teikiančiomis įmonėmis 

2015-03-16 pasirašyta sutartis su UAB nSoft Nr. PT15-09, 2015-05-

18 pasirašyta sutartis su Monika Slančauskaitė Nr. PT15-24, 2015-

07-10 pasirašyta sutartis Nr. PT15-41 su Indrė Stonytė, 2015-10-02 

pasirašyta sutartis Nr.PT15-87 su UAB "Baltic Printing House" ir kt. 

N. Stančikienė, 

D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

Sudaryti sutartis dėl muziejaus leidinių 

spaudos darbų su spaudos paslaugų 

įmonėmis 

2015-03-10 pasirašyta sutartis su UAB "Spaudos klasė" Nr. PT15-08, 

2015-08-06 pasirašyta sutartis su UAB "DRUKA spaustuvė" Nr. 

PT15-54 ir kt. 

N.Stančikienė, 

D.Povilanskienė, V.Žadeikytė 

 Neplanuota Atnaujinta sutartis su Švyturio arena dėl informacijos apie LJM 

sklaidos 

A. Lukošienė, V. Žadeikytė 

Neplanuota Atnaujinta ir pasirašyta sutartis su "City info" dėl informacijos 

sklaidos 4708 infoterminaluose 

A. Lukošienė, V. Žadeikytė 

Neplanuota 2015-07-10 PT15-14-01 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB 

"EkspoBalta" dėl kilnojamųjų parodų "Delfine, kas tu esi?" bei 

"Ruoniai Baltijos jūroje. Pažink, pamilk, išsaugok..." sukūrimo ir 

gamybos 

N. Stančikienė V. Žadeikytė 

4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems fondams 

teiktos paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Patikslinti projektų, teiktinų Lietuvos 

kultūros tarybai, Kultūros paveldo 

departamentui, Klaipėdos miesto 

savivaldybei sąrašą 

Buvo patikslintas sąrašas, pagal kurį vėliau buvo teiktos paraiškos 

Lietuvos kultūros tarybai (II ir III šaukimas) ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijai 

M. Gudelis, J.Eglinskienė            

 Parengti paraišką LJM darbuotojų 

pažintinių vizitų ir stažuočių 

organizavimui pagal Erasmus+ 

mobilumo programą (iki 2015 m. kovo 

30 d.) 

Parengta paraiška ir laimėtas projektas "Delfinų terapijos centro 

darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas DOLPHIN" 

M. Gudelis, B. Kreivinienė, 

N. Marinec 

Parengti paraišką naujos LJM interneto 

svetainės ir vieningo muziejaus stiliaus 

sukūrimo projekto įgyvendinimui 

Paraiška dėl interneto svtainės kūrimo teikta LKT 2015 m. III 

šaukimui, finansavimas negautas 

J. Eglinskienė,  A. Lukošienė   

Koordinuoti projekto „Neringos forto 

išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“ 

veiklų, numatytų pagal veiklų grafiką, 

įgyvendinimą 

Veikla įgyvendinama: per 2015 metus pradėtas rangos darbų 

pirkimas, stacionarios parodos įgyvendinimas. Įvykdytas viešinimo 

renginys, parengta kilnojama paroda, atliktas istorinis tyrimas. 

Įvykdyta. Pateikti 6 mokėjimo prašymai už 48340.59 EUR.  

M. Gudelis, J.Eglinskienė, E. 

Budrys 

Bendradarbiauti su  sveikatos 

ministerija, ieškant galimybių ir 

rengiant projektus dėl delfinariume 

teikiamų socioemocinio ir fizinio 

lavinimo paslaugų plėtros ir 

integracijos  į sveikatos paslaugų 

B. Kreivinienė tapo oficialia Sveikatos ministerijos konsultante. 

Projektų nebuvo rengta 

B. Kreivinienė             
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sistemą 

 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 - Baltijos jūros 

ekspozicijos įrengimas; 2) Veikla D3 - 

dalyvavimas rengiant ataskaitą 

(layman's report); 3) Veikla D4 - 

dalyvavimas rengiant buveinių atlasą; 

4) Veikla D5 - dalyvavimas 

organizuojant tarptautinę konferenciją. 

Projektas baigtas įgyvendinti S. Mačiulskytė, R. 

Mažeikienė 

Ieškoti finansavimo galimybių ir 

parengti paraišką LJM vandens ir 

nuotekų valymo įrenginių renovacijai 

Išsiaiškintos galimybės teikti paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos 

investicijų fondui. Rengiami dokumentai techninio projekto pirkimui 

M. Gudelis, E. Plokštys      

 Parengti projektų paraiškas pagal 

Lietuvos kultūros tarybos 

administruojamos programos "Kultūros 

rėmimo fondas" finansuojamų 

priemonių konkursus (ne mažiau 4 

paraiškų) 

Parengtos ir pateiktos paraiškos 2015 LKT II šaukimui: skaitmeninto 

kultūros paveldo sklaidos programai "Lietuvos laivyno kūrėjai", 

Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir gerovei skatinimas 

projekto "Menas sveikti: patyriminių  kūrybos  metodų seminarų 

ciklas socialiniams  darbuotojams"; LKT 2015 III šaukimui 

„Tradicinių istorinių laivų diena „Dangės flotilė 2015“, „Apie vėjus 

burėse, galvoje ir kišenėse: Salio Šemerio atsiminimai“, „Lietuvos 

jūrų muziejaus viešinimo virtualioje erdvėje plėtra, pritaikant 

šiuolaikinius sprendimus tinklaveikos visuomenei“ 

M. Gudelis, J.Eglinskienė                  

Parengti projektų paraiškas Kultūros 

paveldo departamentui pagal 

Nekilnojamojo kultūros paveldo 

pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir 

leidybos projektų dalinio finansavimo 

konkursą bei  Paveldotvarkos 

programos finansavimo konkursą (1-2 

paraiškos) 

Kadangi nebuvo tinkamų kvietimų, paraiška nerengta ir nepateikta  M.Gudelis, J.Eglinskienė                

Parengti projektų paraiškas pagal 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

finansavimo programą (1-2 paraiškos) 

Parengtos ir pateiktos paraiškos 2015 m. šaukimui: "APIE VĖJUS 

BURĖSE, GALVOJE IR KIŠENĖSE: SALIO ŠEMERIO 

ATSIMINIMAI", "Dangės flotilė", "Vėjas - laivo padėjėjas" 

M. Gudelis, J.Eglinskienė                  

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 

Projektas pilnai įgyvendintas. Valstybinė komisija pripažino pastatą 

tinkamu naudoti. 

Pateikta galutinė ataskaita LVPA. 

 E.Plokštys, J. Gerlikas 
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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.  

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 projektai ir parengtos jų ataskaitos: LKT "Vėjas – laivo 

padėjėjas", “Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir 

mistikos", „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš Lietuvos jūrų 

muziejaus rinkinio restauravimas“,  "Lietuvos laivyno kūrėjai"; 

Klaipėdos m. savivaldybei  "Vėjas- laivo padėjėjas", "Dangės flotilė" 

M. Gudelis, J. Eglinskienė                         

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.) 

Pateiktos ataskaitos už anksteniais metais skirtos AM paramos 

panaudojimą; pateikti dokumentai AM organizuotam Baltijos ruonių 

reabilitacijos programos įgyvendinimo paslaugos pirkimui; 

koordinuojamas 2015 m. pasirašytos sutarties su  AM lėšų 

įsisavinimas 

J.Eglinskienė, A. Grušas 

Parengti Ruonių reabilitacijos centro 

aktualizavimo koncepciją bei užduotį 

techninio projekto pirkimui 

Pasirašyta sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

dėl teritorijos planavimo. Teikta informacija AM. Koncepcija bei 

užduotis techniniam projektui rengti nepradėta 

M. Gudelis, J. Gerlikas 

Parengti paraišką vaikų žaidimų 

aikštelės projekto parengimui (ieškoti 

galimybių finansuoti projektą per 

Žuvininkystės tarnybos SF lėšas) 

Vaikų žaidimų aikštelės žvejo sodyboje įrengimo projektas buvo 

atidėtas, nes Žuvininkystės tarnyba, kuriai buvo planuojama teikti 

finansavimo paraišką, neskelbė projektų konkurso 

J. Eglinskienė, R. Treigienė 

Koordinuoti projekto "MUZIEJUS-

MOKYKLA-MOKSLEIVIS" 

įgyvendinimą 

Įgyvendinant projektą, parengta mokymų programa „Muziejų ir 

bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimo galimybės. Edukacinių 

programų rengimo metodika.“, pagal kurią organizuoti 5 dienų - 40 

val. trukmės mokymai šešių Lietuvos muziejų darbuotojams. 

Parengtas ir publikuotas straipsnis LMA leidinyje. Pasibaigus 

projektui, parengti ir pateikti atsiskaitomieji dokumentai 

J. Eglinskienė, R. Treigienė 

 Koordinuoti ES projektą "Baltic 

Museums 2.0 Plus": parengti ir pateikti  

8 periodo ataskaitą; bendradarbiauti su 

vadovaujančiu partneriu parengiant ir 

pateikiant galutinę projekto ataskaitą 

ES projekto "Baltic Museums 2.0 Plus" koordinavimas: parengta ir 

pateikta 8 periodo ataskaita;  parengta ir pateikta galutinė projekto 

ataskaita. Atsiskaitymas už galutinę projekto ataskaitą gautas 

J. Eglinskienė  

Koordinuoti projekto "Baltic Museums 

2.0 Plus" 2-ą Mini Call pratęsimą: 

Lietuvoje surengtas projekto partnerių susitikimas 2015 m. vasario 

19-21 d., dalyvavo 3 LJM darbuotojai ; suorganizuotos projekto 

J. Eglinskienė  
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organizuoti el.Gido viešinimo renginius viešinimo veiklos tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2015, 

dalyvavo 7 LJM darbuotojai ; organizuotos edukacinės projekto 

viešinimo veiklos Klaipėdos regione 

Koordinuoti Grundtvig mokymosi 

partnerysčių projektą "PAT. Pet 

assisted therapy": išvykų į partnerių 

susitikimus organizavimas, partnerių 

susitikimo Lietuvoje organizavimas, 

leidybos organizavimas, galutinės 

projekto ataskaitos pateikimas. 

2015 m. gegužės 13-14 d. Lietuvos jūrų muziejuje surengtas projekto 

partnerių susitikimas, o gegužės 15 d. tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija "Nematomos gamtos galios". Parengta ir pateikta 

galutinė projekto ataskaita. Galutinis atsiskaitymas už projektą 

gautas.  

J. Eglinskienė, B. Kreivinienė 

5. Kiti darbai Kiekvieną savaitę organizuoti skyrių 

vadovų pasitarimus 

Įvyko 43 pasitarimai . Apsvarstytos visos numatytos plane temos. O.Žalienė 

 Surengti darbuotojų visuotinį 

susirinkimą 

Visuotinis susirinkimas vyko 2015-02-21 

1. 2014 m. ataskaitos pristatymas. R.Mažeikienė 

2. 2015 metų prioritetai, tikslai, uždaviniai ir siekiai. O.Žalienė 

3. Kiek uždirbome ir išleidome 2014 metais. Kaip finansuosime 2015 

metais įgyvendinamus investicinius projektus. S.Macijauskienė 

4. Akvariumo ir delfinariumo rekonstravimo projektų eiga. 

E.Plokštys 

5. Projekto „Ruonių reabilitacijos centro ir eksperimentinio pažinimo 

centro įkūrimas“ pradžia. J.Eglinskienė 

O.Žalienė 

 Metinio darbuotojų  veiklos pokalbio 

organizavimas 

Nuo 2015-10-01 iki 2015-11-20 vyko metiniai veiklos aptarimo 

pokalbiai su darbuotojais 

I.Kruminienė, O.Žalienė 

Parengti ir pateikti KM 2015 metų 

Lietuvos jūrų muziejaus veiklos planą 

ir 2014 m. ataskaitą 

Parengta ir 2015-01-23 pateikta Kultūros ministerijai LJM ataskaita I. Kruminienė, skyrių vedėjai 

Parengti ir pateikti skyrių vadovams 

suvestinį 2015 metų Lietuvos jūrų 

muziejaus veiklos planą 

2015-01-10 dienai planas buvo pateiktas I.Kruminienė,O.Žalienė 

Parengti reikalingų specialistų ir jų 

kompetencijų sąrašą 

Reikalingų specialistų ir jų kompetencijų sąrašas parengtas, tačiau 

nepatvirtintas, nes galimi pakeitimai ir papildymai 

I. Kruminienė 

Atlikti įdiegtos motyvavimo sistemos 

vertinimą 

2015-11-16 pristatyti motyvavimo sistemos vertinimo rezultatai I. Kruminienė, V. Žadeikytė 

Neplanuota Atlikti darbai, susiję su Ryšių su visuomene skyriaus restruktūrizacija 

(įkurtas Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius): parengti ir 

patvirtinti nauji pareiginiai nuostatai, peržiūrėtas darbo plano 

peržiūra, pasisikirstyta veiklos sferomis ir darbais 

N.Puteikienė, A. Lukošienė, 

L.Rimkienė, N. Stančikienė    

Pagal galimybes parengti ir paskelbti 

viešųjų pirkimų Įstatymo numatyta 

tvarka planuojamų skelbiamų viešųjų 

pirkimų techninių specifikacijų 

projektus 

Vykdant viešuosius pirkimus buvo skelbiami privalomi skelbimai per 

CVP IS ir Valstybės žinių infomaciniuose pranešimuose 

D.Povilanskienė ir 

planuojamų pirkimų 

iniciatoriai. 

Organizuoti ir užtikrinti  viešųjų Buvo organizuotas ir užtikrintas viešųjų pirkimų procedūrų E.Plokštys, D.Povilanskienė, 
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pirkimų procedūrų vykdymą ir 

atlikimą, remiantis VPT Įstatymu, LJM 

viešųjų pirkimų Taisyklėmis ir Viešųjų 

pirkimų planu 

vykdymas ir atlikimas LJM juristas 

Koordinuoti susirašinėjimą su 

muziejaus partneriais 

Palaikant ryšius su muziejaus partneriais užsienyje, įvairiais 

klausimais susirašinėjama su: Nacionaliniu laivybos muziejumi 

Gdanske, Estijos laivybos muziejumi, Štralzundo jūrų muziejumi, 

Genujos akvariumu, Gdynios akvariumu ir kt.  

M. Gudelis, J.Eglinskienė 

Palaikyti ryšius su tarptautinėmis ir 

nacionalinėmis organizacijomis: LMA, 

ICOM Lietuvos skyrius, EMH, ICOM, 

EUAC, EAAM, IMATA. Koordinuoti 

muziejaus veiklas šiose organizacijose 

Kadangi  savo srityse dirbantys LJM specialistai su tarptatinių 

organizacijų atstovais bendravo tiesiogiai, 2015 m. nebuvo 

susirašinėjama dėl vykimo į metinius organizacijų renginius ar 

konferencijas 

J.Eglinskienė, M. Gudelis 

 Pateikti  ataskaitą už muziejaus 

vykdytus mažos vertės pirkimus 2015 

kalendorinius metus forma Nr.6 –

Viešųjų pirkimų Tarnybai   

Visus metus buvo organizuojamos viešųjų pirkimų procedūros. 

Skyriaus darbuotojai užtikrino sklandų viešųjų pirkimų atlikimą ir  

kasdienį medžiagų ir inventoriaus tiekimą pagal Muziejaus 

galiojančias sutartis. Per 2015 ataskaitinius metus buvo atlikta 743 

vnt. viešieji pirkimai už 4.539.987,04 EUR. Iš jų CVP IS 

priemonėmis įvykdyti pirkimai už 1.441.771,45 EUR. Už  

2.544,398,85 EUR  buvo vykdyta pirkimų  ES programų 

finansuojamomis lėšomis. Už 7537,91 EUR pirkimai buvo vykdyti 

pagal VP Įstatymo 85 str.6 dalį t.y. įsigyta autorių ir atlikėjų 

paslaugos. Lėšos pateiktos su PVM 

D.Povilanskienė 

Viešųjų pirkimų Įstatymo numatyta 

tvarka, parengti ir paskelbti LJM 

viešųjų pirkimų planą -suvestinę 

(išskyrus mažos vertės)  

Parengtas ir paskelbtas CVP IS ir Muziejaus svetainėje viešųjų  

pirkimų planas 

D.Povilanskienė 

Įvykdžius atvirus tarptautinius ir atvirus 

supaprastintus konkursus, pateikti 

Viešųjų pirkimų Tarnybai visas 

privalomas pagal VPĮ ataskaitas apie 

įvykdytas sutartis 

Vykdant atvirus tarptautinius ir atvirus supaprastintus konkursus 

visos privalomos ataskaitos VPT buvo pateiktos  

E.Plokštys, D.Povilanskienė 

Patikslinti 2015 m. teiktinų LJM 

projektų planą 

Projektų planas patikslintas prieš Lietuvos kultūros tarybos šaukimus 

teikti projektų paraiškas (2015 m. vasario ir balandžio mėn.). 

Dalyvavo Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo, Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros bei Laivybos istorijos skyriai 

M. Gudelis, J.Eglinskienė, 

skyrių vedėjai              

Atlikti LJM strateginio veiklos plano 

2012-2017 m. įgyvendinimo 

monitoringą 

Atlikta ir pristatyta 2015 lapkričio 30 d. savaitinio susirinkimo metu 

Lietuvos jūrų muziejaus padalinių vadovams 

M. Gudelis, J.Eglinskienė 

Parengti 2015 metų Lietuvos jūrų 

muziejaus projektinės veiklos ataskaitą 

ir ją pristatyti (LJM projektinės veiklos 

metinė apžvalga) 

Atlikta ir pristatyta 2015 lapkričio 30 d. savaitinio susirinkimo metu 

Lietuvos jūrų muziejaus padalinių vadovams 

M. Gudelis, J.Eglinskienė 

Parengti darbų planą ir sąmatą Gruodžio mėnesį buvo paruoštas pasiūlymas dėl viešųjų darbų N. Žižienė 
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viešiesiem darbams projektų įgyvendinimo bei projekte numatomų atlikti darbų 

aprašymas 2016 metams, tačiau nebuvo pristatytas  miesto 

savivaldybei ir darbo biržai, nes dar nebuvo paskelbtas konkursas 

2016 metų viešųjų darbų programai vykdyti 

Parengti internetinio marketingo planą 

2016 metams 

Planas parengtas 12 01 A. Lukošienė  

Suformuoti lankytojų statistinę 

duomenų ataskaitą 4 ketvirčiams, 2 

pusmečiams, kalendoriniams metams 

Suformuota lankytojų statistinė duomenų ataskaita 4 ketvirčiams, 2 

pusmečiams, kalendoriniams metams 

L. Rimkienė 

Parengti LJM 40-mečio paminėjimo 

veiklų planą 

 05 15 - LJM 40-mečio paminėjimo veiklų plana apmatai parengti N.Puteikienė 

Atnaujinti LJM leidybos 2016–2018 

metams planą  

 LJM leidybos 2016–2018 metams planas atnaujintas peržiūrėjus 

2016-ųjų metų skyrių planus 06 mėn. 

N.Stančikienė 

Atnaujinti LJM parodų temų planą 

2016–2018 metams  

06 01 LJM parodų temų planą 2016–2018 metams planas atnaujintas 

peržiūrėjus 2016-ųjų metų skyrių planus 

N.Stančikienė 

Parengti parodų eksponavimo 2016 

metais planą  

10 01 Parodų eksponavimo 2016 metais planas parengtas, nuolat 

papildomas 

N.Stančikienė 

Parengti 2016 metų edukacijų 

viešinimo ir rinkodaros planą  ir sąmatą  

10 01 parengtas 2016 metų edukacijų viešinimo ir rinkodaros planas  

ir sąmata, kurio pagrindu ir buvo patikslintas ELA skyriaus veiklos 

planas 2016 m. 

S.Mikalkevičiūtė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    

1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

Surengti 12 Rinkinių komisijos 

posėdžių eksponatų įsigijimo, 

apskaitos, vertinimo, priežiūros ir kitais 

klausimais 

Įvyko 12 Rinkinių komisijos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami 

eksponatų įsigijimo, vertinimo tikrąja verte, apskaitos klausimai. 

Parengti posėdžių protokolai 

R. Mažeikienė, I. 

Mačiulaitienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 

būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) 

Išveisti  pilkuosius ruonius Kovo mėnesį išveistas ir užaugintas vienas pilkasis ruonis, kuris 

buvo paleistas į Baltijos jūrą. 

A.Grušas, P. Kulikov 

 Papildyti kriauklių rinkinį 10 vnt 

eksponatų 

Neįsigyta. Tarptautiniuose aukcionuose nebuvo parduodama norimų 

įsigyti moliuskų kriauklių rūšių 

R.Dailidė 

Įsigyti 20 vnt koralinio rifo žuvų ir jas 

karantinuoti šiltajame karantine 

    

Organizuoti laivybos istorijos 

eksponatų įsigijmą pirkimo arba 

dovanojimo būdu, sutvarkyti 

dokumentus. Įsigyti 69 pagrindinio ir 

pagalbinio fondų eksponatus 

Įsigyti 168 laivybos istorijos eksponatai: 70 pagrindinio, 98 

pagalbinio fondo. Iš jų nupirkta 22. Likusieji įsigyti nemokamai. 

R.Adomavičius, D.Elertas, 

R.Mažeikienė 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 

trukmė, dalyviai) 

   

1.4. Kiti darbai    

2. Eksponatų apskaita    
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2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į 

pirminės apskaitos knygas skaičius) 

Išrašyti apie 10 eksponatų priėmimo 

nuolatiniam saugojimui aktų, į pirminės 

apskaitos knygas įrašyti visus 2015  

metais įsigytus eksponatus 

LIMIS suformuota ir išspausdinta 13 eksponatų priėmimo 

nuolatiniam saugojimui aktai, visi 2015 m. įsigyti eksponatai įrašyti į 

pirminę apskaitą 

R. Mažeikienė 

Vesti biologinio turto (gyvųjų 

eksponatų) pirminę apskaitą ir kas 

ketvirtį pateikti ataskaitą buhalterijai 

Biologinio turto (gyvųjų eksponatų) pirminė apskaita buvo vedama, 

ataskaitos pateiktos buhalterijai 

I. Pivoriūnienė 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 

pagrindinio, pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius) 

Suinventorinti 110 filokartijos rinkinio 

eksponatų. I ketv.-30; II ketv.-25; III 

ketv.-25; IV ketv.-30 

Suinventorinti 123 filokartijos rinkinio eksponatai I. Mačiulaitienė 

 Suinventorinti  500 kriauklių rinkinio 

eksponatų 

Suinventorinti 534 jūrų faunos kriauklių rinkinio eksponatai E. Bogužienė 

Suinventorinti 100 pagrindinio fondo  

eksponatų ir 300 pagalbinės medžiagos 

eksponatų: atitinkamai 50 ir 100 I 

ketvirtyje, 20 ir 50 II ketvirtyje, 30 ir 

150 IV ketvirtyje 

Suinventorinta  170  eksponatų: 100 -  pagalbinio filofaleristikos 

rinkinio 70 - pagrindinio numizmatikos ir faleristikos rinkinių 

R.Adomavičius j., 

M.Kontrimė 

Suinventorinti 50 R.Vilko archyvo 

eksponatų 

Suinventorinti 77 R. Vilko archyvo eksponatai. Užbaigtas šio 

archyvo fotonegatyvų rinkinio inventorinimas 

R. Adomavičius 

Neplanuota  Suinventorinti 256 fotografijos rinkinio eksponatai R. Mažeikienė 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 

skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 

eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) 

Nurašyti ir perduoti Klaipėdos 

universitetui Kuršių nerijos gamtos 

rinkinį (5807 eksponatai) 

Klaipėdos universitetui Kuršių nerijos gamtos skyriaus eksponatai 

nuolatiniam saugojimui neperduoti, nes pasikeitė KU vadovybės 

nuomonė. Rinkinys paskolintas ilgalaikiam saugojimui nuo 2012 

metų 

R. Mažeikienė 

Neplanuota Nurašyti 54 pagalbinio fondo eksponatai, netekę išliekamosios vertės R. Mažeikienė 

Nurašyti paleistus į jūrą arba perduotus 

kitiems zoosodams ruonius,  per metus 

nugaišusius gyvuosius eksponatus 

(biologinį turtą) 

Metų bėgyje nurašyti: 1 Baltijos pilkasis ruonis (Paleistas į laisvę), 1 

Šiaurės jūrų liūtas (Nugaišo), 1 Kalifornijos jūrų liūtas (Nugaišo), 1 

Sausumos vėžlys (Nugaišo)                                                           

A. Grušas 

2.5. Kiti darbai Parengti skaidrių rinkinio aprašymą Parengtas bendrasis skaidrių rinkinio aprašas I. Mačiulaitienė 

 Parengti inkarų ir etnografijos rinkinių 

aprašymus 

Inkarų rinkinio aprašas parengtas, etnografijos rinkinio aprašas 

pradėtas ir nebaigtas 

R. Mažeikienė 

Įvertinti tikrąja verte 500 fotografijų. I 

ketv.-100; II ketv.-150; III ketv.-125; 

IV ketv.-125 

Tikrąja verte įvertinta 1632 fotografijos (I ketv.-191; II ketv.-533, III 

ketv.- 301; IV ketv. - 607) 

R. Mažeikienė 

Įvertinti tikrąja verte 2015 metais 

įsigytas muziejines vertybes 

Tikrąja verte įvertintos visos 2015 metais nemokamai įsigytos 146 

muziejinės vertybės 

R. Mažeikienė 

Įvertinti 3000 vnt. moliuskų kolekcijos 

kriauklių, įvertinant 750 eksponatų 

Įvertintos 3127 moliuskų kolekcijos kriauklės R.Dailidė 
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kiekvieną ketvirtį 

Reguliariai tvarkyti naujai įsigytų ir 

kritusių gyvūnų registravimo aktus. 

Perduoti muziejaus moksliniam-

techniniam archyvui paukščių ir 

žinduolių skyriaus gyvūnų priežiūros ir 

tyrimų medžiagą 

  A. Grušas 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    

3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 

eksponatų grupės, juose esančių 

eksponatų skaičius, tikrinimo 

rezultatai) 

Patikrinti 3000 vnt. kriauklių Patikrinta 3000 kriauklių. Rinkinio tikrinimas tęsiamas R. Dailidė 

 Patikrinti fotomedžiagos rinkinio 

fotografijų būklę ir kiekį (1000 

eksponatų) 

Patikrinta 1632 fotomedžiagos rinkinio fotografijų būklė ir kiekis. 

Aktas bus rengiamas 2016 metais, baigus tikrinti visą rinkinį 

R. Mažeikienė, 

I.Mačiulaitienė 

3.2. Konservavimas, restauravimas 

(nurodyti konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, užpildytų 

pasų skaičių) 

Organizuot 19 graviūrų restauravimą ir 

konservavimą (popierius) 

Iš muziejaus lėšų restauruotos ir konservuotos 22 graviūros LDM 

P.Gudyno restauravimo centre 

D. Elertas, I.Mačiulaitienė 

 Organizuoti Kuršių nerijos žemėlapio 

(1915 m.) ir 3 tapybos darbų 

restauravimą ir konservavimą 

Gavus Kultūros tarybos finansavimą, šios vertybės restauruotos ir 

konservuotos LDM P. Gudyno restauravimo centre 

D. Elertas, R. Mažeikienė 

Organizuoti 2 pirogų, 10 inkarų  

konservavimą (medis, metalas) 

Šie eksponatai nebuvo konservuoti, nes planuojant nebuvo numatyta, 

kad lauko ekspozicija Nerijos forte bus neprieinama dėl vykstančios 

Akvariumo pastato rekonstrukcijos 

R. Adomavičius, 

R.Mažeikienė 

Organizuoti dorės „Alfred Jensen" 

konservavimą medis, metalas) 

Nekonservuota, nes planuojant nebuvo numatyta, kad lauko 

ekspozicija Nerijos forte bus neprieinama dėl vykstančios Akvariumo 

pastato rekonstrukcijos 

R. Adomavičius, 

R.Mažeikienė 

Organizuoti laivų liekanų medienos 

tyrimus 

Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmų Mokslinių tyrimų centro 

dendrochronologė Rūtilė Pukienė atliko tyrimus, parengė ataskaitą ir 

perdavė muziejui 

R. Adomavičius 

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) 

Nuolatos stebėti ir fiksuoti saugojimo 

sąlygas skaitmeninių laikmenų 

saugykloje 

Buvo stebima ir fiksuojama, naudojant matuoklį-kaupiklį HUATO 

HE 173 

A. Mažūnas 

 Nuolatos stebėti ir fiksuoti eksponatų 

saugojimo sąlygas tekstilės, medžio, 

popieriaus saugyklose 

Buvo stebima ir fiksuojama, naudojant matuoklius-kaupiklius 

HUATO HE 173 

I. Mačiulaitienė 
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Nuolatos stebėti ir fiksuoti eksponatų 

saugojimo sąlygas modelių, 

navigacinių prietaisų saugyklose 

Buvo stebima ir fiksuojama, naudojant matuoklius-kaupiklius 

HUATO HE 173 

I. Mačiulaitienė 

Nuolatos stebėti ir fiksuoti eksponatų 

saugojimo sąlygas 4 saugyklose ir jūrų 

faunos ekspozicijoje 

Buvo stebima ir fiksuojama, naudojant matuoklius-kaupiklius 

HUATO HE 173 

R. Dailidė 

Išvėdinti tekstilės eksponatus, sudėti 

profilaktines apsaugos nuo kandžių 

priemones 

Išvėdinti tekstilės eksponatai, įsigytos  ir spintose sudėtos priemonės 

(kamparo milteliai) apsaugai nuo kandžių 

I. Mačiulaitienė 

Užsakyti aplankus ir pertvarkyti dalį 

(30 vnt.) R.Dačinsko archyvo planų ir 

projektų 

Į Vokietijos firmoje "Hans Schröder GmbH" įsigytus aplankus sudėta 

60  R. Dačinsko dokumentų – planų ir projektų 

I. Mačiulaitienė 

Neplanuota Įsigytas audinys pakabų paminkštinimui (uniformoms pakabinti) I. Mačiulaitienė 

3.5. Kiti darbai Įrengti tropinių žuvų karantino patalpą 

akvariumo priestate 

Akvariumo priestate įrengtas šiltasis karantinas, tačiau dar neįrengta 

temperatūros palaikymo įranga 

E. Budrys, S.Karalius 

Suremontuoti VŽT denį Išardytas senasis eksponuojamo laivo denio paklotas, sutvarkyti 

metaliniai paviršiai ir perdengti pagrindinis ir valčių deniai. Parengta 

denio priežiūros metodika. Parengiamuosius darbus atliko muziejaus 

ūkio ir techninė tarnybos. Denio klojimo darbus atliko UAB 

„Termomontažas“ 

R.Adomavičius, A.Rosenas, 

N.Žižienė 

Suremontuoti ir nudervuoti kurėną Plaukiojantis eksponatas kurėnas suremontuotas, nudervuotas ir 

nuleistas į vandenį balandžio 10 d. Suremontuotas laivo vairas 

R. Adomavičius 

Eksponatų saugyklose atlikti 2 

sezoninius tvarkymus 

Kovo ir spalio mėn. eksponatų saugyklose atlikti sezoniniai 

priežiūros darbai. Išpurkštos patalpos insekticidais, pravesta 

deratizacinė profilaktika 

R. Dailidė, A.Laurinavičienė 

Įsigyti svarstykles delfinams Įsigytos svarstykės, sveriami gyvūnai Ž. Kleiva 

Įrengti tropinių žuvų  karantino patalpą 

akvariumo priestate 

Akvariumo priestate įrengtas šiltasis karantinas, tačiau dar neįrengta 

temperatūros palaikymo įranga 

E. Budrys, S.Karalius 

Atlikti  80 kraujo laboratorinių tyrimų Nuolatos prižiūrėta gyvūnų sveikata, atlikta 83 kraujo tyrimai Ž. Kleiva 

Atlikti 40 patologinės medžiagos 

mikrobiologinių tyrimų 

Atlikti 42 mikrobiooginiai tyrimai Ž. Kleiva 

Prižiūrėti delfinų ir Kalifornijos jūrų 

liūtų gyvybę palaikančias 

technologines  sistemas 

Prižiūrėtos technologinės sistemos, atlikti profilaktiniai, remonto 

darbai 

Ž. Kleiva 

Atlikti 50 vandens mikrobiologinių 

tyrimų 

Atlikti 56 vandens  cheminiai, mikrobiologiniai tyrimai Ž.Kleiva 

Reguliariai tvarkyti ir perduoti 

muziejaus buhalterijaii naujai įsigytų ir 

kritusių gyvūnų registravimo aktus bei 

su šiais gyvūnais susietą tiriamąją 

medžiagą perduoti į mokslinį archyvą 

Visi aukščiau paminėtų gyvūnų aktai ir dokumentacija perduota 

buhalterijai ir muziejaus archyvui 

A. Grušas  
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Reguliariai pildyti gyvūnų maitinimo ir 

savijautos korteles 

Metų bėgyje reguliariai buvo pildomi gyvūnų maitinimo ir savijautos 

kortelės 

A.Grušas, P. Kulikov 

Organizuoti ir vykdyti gyvųjų 

eksponatų priežiūros darbus (šėrimas, 

gydymas, karantinavimas) 

Visi gyvūnai reguliariai buvo maitinami pagal jiems mėnesio 

pradžioje sudarytą racioną. Buvo karantinuota ir išgydyta dešimt 

rastų Baltijos pilkiejų ruonių 

A. Grušas, Ž. Kleiva 

Jūrų žinduolių ir pingvinų baseinų 

priežiūra (valymas, vandens keitimas) 

Baseinuose vanduo buvo keičiamas pagal sudarytus vandens keitimo 

grafikus atsižvelgiant į vykdomą baseinų rekonstrukciją 

P. Kulikov 

Paruošti baseinus ir užtikrinti saugų 

gyvūnų perkėlimą bei priežiūrą 

akvariumo rekonstrukcijos metu 

Akvariumo rekonstrukcijos metu saugiai į kitas patalpas perkelti 

šiaurės jūrų liūtai ir Baltijos pilkieji ruoniai. Į karantino patalpas 

perkelti pingvinai. Į delfinariumą iškelti Kalifornijos jūrų liūtai 

A.Grušas, P. Kulikov,               

Ž. Kleiva 

III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 

   

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 

Priimti delfinariume 300 tūkst. 

lankytojų  (200 tūkst. suaugusiųjų ir 

100 tūkst. vaikų) 

Priimta 341991 lankytojai. (210126 suaugusiųjų ir 131865 vaikai) N.Puteikienė 

2. Edukacinės programos (nurodyti 

tęsiamų ir naujų programų temas, 

kokioms lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

Surengti ne mažiau 400 edukacinių 

užsiėmimų, iš jų – 70 kūrybinių 

dirbtuvių:  100 užsiėmimų – I ketv., 

120 užsiėmimų – II ketv., 100 

užsiėmimų – III ketv., 80 užsiėmimų – 

IV ketv. 

Surengta 672 edukacinių užsiėmimų, iš jų – 147 kūrybinių dirbtuvių:  

167 užsiėmimai – I ketv., 248 užsiėmimai – II ketv.,  141 užsiėmimas 

– III ketv.,  116 užsiėmimų – IV ketv. 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, T. 

Lebeckis, M. Lukošius, N. 

Trofimova, L. Lupeikaitė, M. 

Bagdonavičius, R. Žilienė, I. 

Kazlauskas 

Sukurti 1 naują edukacinį užsiėmimą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

10 30 ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5-6 m. ugdytiniams sukurtas 

naujas edukacinis užsiėmimas „Kas yra vėtrungė?“. Šia tema pravesti 

8 edukaciniai užsiėmimai 

R.Treigienė 

Atnaujinti gimtadienio muziejuje ir 

delfinariume programą 

Atnaujintas edukacinio gimtadienio delfinariume turinys, numatytos 

prtaikymo įvairiems amžiaus tarpsniams galimybės, integruoti naujų 

biologinių edukacinių užsiėmimų elementai, įsigytos naujos 

edukacinės priemonės 

J.Vasiljevienė 

Sukurti  kūrybinių dirbtuvių senjorams 

veikiančiose muziejaus ekspozicijose 

koncepcijas 

04 15 sukurta kūrybinių dirbtuvių senjorams veikiančiose 

ekspozicijose koncepcija, tai  ir yra edukacinės programos „Žuvys 

ieško gilumos, o žmogus gerumos“ dalis 

R.Treigienė 

Sukurti naują edukacinį užsiėmimą apie 

delfinus, skirtą vesti lagūnos 

amfiteratre. 

Dėl užsitęsusių delfinariumo rekonstrukcijos darbų lagūnos 

amfiteatras nebuvo užbaigtas galimo įveiklinimo laikotarpiui, 

edukacinio užsiėmimo sukūrimas numatytas kitiems metams 

R.Treigienė, Ž. Kleiva  

Parengti edukacinį užsiėmimą tema: 

„Pažinkime Lietuvos paukščius“. 

04 20 buvo parengtas naujas edukacinis užsiėmimas „Pažinkime 

Lietuvos paukščius“, skirtas 7-9 klasių moksleiviams 

S.Karalius, R.Treigienė 

Sukurti naują edukacinę priemonę - 

interaktyvų stendą "Keliam bures" 

projektui "VĖJAS-LAIVO 

PADĖJĖJAS" įgyvendinti 

Kadangi projektui „Vėjas - laivo padėjėjas“ buvo skirtas labai mažas 

finansavimas, perdėliojus  numatytų edukacinių priemonių poreikių 

prioritetus, šio stendo gamybos buvo atsisakyta 

R.Treigienė, N.Stančikienė, 

M.Kontrimė, N. Žižienė  
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Surengti ne mažiau 30 kūrybinių 

dirbtuvių senjorams veikiančiose 

muziejaus ekspozicijose 

Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje, Jūros saloje bei Kopos 

konferencijų salėje surengtos 32 kūrybinės dirbtuvės senjorams 

R.Treigienė, J.Vasiljevienė, 

J.Čėsnaitė, I.Kurtkutė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

M.Vyšniauskienė 

Surengti ne mažiau 10 ekskursijų 

kurėnu ir dore 

 Surengta 16 edukacinių plaukimų su kurėnu  L. Rimkienė, R.Adomavičius 

Sukurti istorinių laivų parado  „Dangės 

flotilė“ kūrybinių dirbtuvių „KELIAM 

BURES“ koncepciją 

Iki 05 01 buvo sukurta koncepcija ir įsigytos edukacinės priemonės 

kūrybinėms dirbtuvėms „Keliam bures“ organizuoti įgyvendinant 

„Dangės flotilės“ projektą. Kūrybines dirbtuves organizuotos 

bendradarbiaujant su Klaipėdos m. daugiavaikėmis šeimomis 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

Pravesti 10 edukacinių užsiėmimų 

tema: „Pažinkime Lietuvos paukščius“ 

Surengtas 1 edukacinis užsiėmimas „Pažinkime Lietuvos paukščius“ S.Karalius 

Sukurti teorinį praktinį užsiėmimą 

jaunesnių klasių mokiniams apie 

koralinį rifą, maksimaliai panaudojant 

vaikų pojūčius  

11 10 sukurtas teorinis praktinis užsiėmimas jaunesnių klasių 

mokiniams apie koralinį rifą 

M.Žilius 

Surengti ne mažiau 10 edukacinių 

užsiėmimų lagūnos amfiteatre 

Dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų edukacinių užsiėmimų lagūnos 

amfiteatre nebuvo įmanoma suorganizuoti 

R.Treigienė, Ž. Kleiva  

Surengti ne mažiau  10 užsakomųjų 

edukacinių užsiėmimų VŽT 

„Dubingiai“ 

Dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų edukacinių užsiėmimų VŽT 

„Dubingiai“  nebuvo įmanoma suorganizuoti 

R.Treigienė, J.Vasiljevienė 

Surengti ne mažiau  30 užsakomųjų 

edukacinių užsiėmimų etnografinėje 

pajūrio žvejo sodyboje 

Gegužės-rugsėjo mėn.  etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

suorganizuoti 72 užsakomieji edukaciniai užsiėmimai, kuriuos vedė  

M.Vyšniauskienė, J.Čėsnaitė, S.Mikalkevičiūtė, J.Vasiljevienė 

R.Treigienė 

Organizuoti ne mažiau 50 kūrybinių 

dirbtuvių kartu su tautodailininkais 

etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

pagal projektą  "EI, KIENO KIENO 

ŽALIAS KIEMELIS"  

Gegužės-rugsėjo mėn.  etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

suorganizuotos 45 kūrybinės dirbtuvės, kurias pagal projektą „Ei, 

kieno kieno žalias kiemelis“ organizavo taudodailininkė Angelė 

Rauktienė. Projekto veiklas kuravo M.Vyšniauskienė. Projekte 

veiklose sudalyvavo 6975 dalyviai.  

R.Treigienė, 

M.Vyšniauskienė 

Organizuoti ne mažiau nei 10 

edukacinių užsiėmimų klėtelėje pajūrio 

žvejo etnografinėje sodyboje 

Gegužės-rugsėjo mėn.  etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

suorganizuoti 10 edukacinių užsiėmimų. 

R.Treigienė, 

M.Vyšniauskienė 

Organizuoti ne mažiau nei 30 kūrybinių 

dirbtuvių klėtelėje pajūrio žvejo 

etnografinėje sodyboje 

Gegužės-rugsėjo mėn. etnografinėje pajūrio žvejo sodybos klėtelėje 

suorganizuotos 48 kūrybinės dirbtuvės, kurias organizavo 

M.Vyšniauskienė drauge savanoriais 

R.Treigienė, 

M.Vyšniauskienė. 

Sukurti naują edukacinį užsiėmimą 

VŽT ,,Dubingiai" naujos parodos tema 

Kadangi dėl užsitęsusių  rekonstrukcijos darbų VŽT Dubingiai" 

nebuvo užbaigtas galimo įveiklinimo laikotarpiui, parodos bei 

edukacinio užsiėmimo sukūrimas numatytas kitiems metams 

R.Treigienė, M.Kontrimė, 

J.Vasiljevienė  



 17 

Surengti kūrybines dirbtuves 

"KELIAM BURES" istorinių laivų 

parado "Dangės flotilė" lankytojams 

07 25 istorinių laivų parado „Dangės flotilė“ metu buvo 

suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės "Keliam bures!". Dirbtuvės buvo 

orientuotos į Klaipėdos daugiavaikių šeimų įveiklinimą 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė,  

N.Žižienė 

Surengti ne mažiau 20 edukacinių 

užsiėmimų neįgaliesiems, pagal 

projektą  "MANO JŪRA - TOLIMA IR 

ARTIMA"  

Projektas "Mano jūra - tolima ir artima" negavo finansavimo, tad 

numatyta apimtimi projekto įgyvendinti nepavyko. Tačiau kaip 

alternatyva buvo sukurta edukacinė programa "Žuvys ieško gilumos, 

o žmogus - gerumos", skirta žmonėms su spec. poreikiais. Pagal 

programą  užmegztas bendradarbiavimas su Priekulės socialinių 

paslaugų centru, Klaipėdos miesto globos namais, sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“,  Klaipėdos BĮ 

neįgaliųjų centru „Lakštutė“, Klaipėdos vaikų dienos centru 

„Dienvidis“, Kauno vaikų globos namais,  Gelgaudiškio „Šaltinio“ 

specialiojo ugdymo centru, Kėdainių specialiąja mokykla, Pabradės 

vaikų globos namais. Iš viso pravesta 30 edukacinių užsiėmimų 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

J.Vasiljevienė, J.Čėsnaitė, 

I.Kurtkutė 

 Surengti ne mažiau 20 edukacinių 

užsiėmimų pagal neformaliojo istorinio 

ugdymo programą 2015-2016 metams 

Parengta ir akredituota nauja neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Keliam bures“ 2015-2016 mokslo metams, finansuojama iš Mokinio 

krepšelio lėšų. Kadangi Klaipėdos savivaldybė vėlavo sutvarkyti 

dokumentus, programos viešinimui ir vaikų pritraukimui nebebuvo 

laiko 

J.Čėsnaitė 

Parengti specialųjį edukacinį 

užsiėmimą apie delfinus, skirtą 

vaikams su regos sutrikimais 

Edukacinis užsiėmimas apie delfinus, skirtą vaikams su regos 

sutrikimais sukurtas 10 20 dieną, atsižvelgiant į naujausias 

rekomendacijas, gautas LASS organizuotuose mokymuose 

R.Treigienė 

Perduoti naujų edukacinių užsiėmimų 

medžiagą į fondus 

Dėl susidariusio darbo krūvio, naujų edukacinių užsiėmimų medžiaga 

į fondus bus atiduota 2016 m. sausio 30 d. 

R. Treigienė 

Surengti ne mažiau 60 užsakomųjų 

išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų 

mokyklose 

Šiais metais 286 išvažiuojamieji edukaciniai užsiėmimai pravesti 

Vilniaus, Kauno, Kauno raj., Klaipėdos, Šiaulių, Kelmės, Daubiškių, 

Tauragės, Mosėdžio, Plungės, Panevėžio, Anykščių, Gargždų, 

Dituvos mokyklose 

R.Treigienė, R. Adomavičius, 

R. Dailidė, S. Karalius, 

A.Grušas, Ž. Kleiva  

Surengti ne mažiau 40 edukacinių 

užsiėmimų Delfinariume 

Delfinariume pravesti 47 edukaciniai užsiėmimai R.Treigienė, Ž. Kleiva  

Organizuoti ne mažiau 20 edukacinių 

užsiėmimų pagal projektą 

"UGDYMAS KARJERAI" 

Šiais metais pagal projektą „Ugdymas karjerai“ buvo pravesti 9  

edukaciniai užsiėmimai „Įdomioji profesija - delfinų treneris“ 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Surengti ne mažiau 15 gimtadienių 

delfinariume ir veikiančiose 

ekspozicijose. 

Šiais metais delfinariume surengti  22 edukaciniai gimtadieniai 

„Lenktynės su delfinais“ 

J. Vasiljevienė  

Surengti ne mažiau 40 užsakomųjų 

išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų 

ikimokyklinio ugdymo istaigose 

Šiais metais Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose surengti 42 

edukaciniai užsiėmimai. Aplankyta 16 ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, edukacijose dalyvavo 925 vaikų 

R.Treigienė 
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Surengti LJM edukacinių veiklų 

pristatymą Vilniaus knygų mugėje 

2015 

Vasario 19-22 dienomis Vilniaus knygų mugėje buvo suorganizuotas 

LJM edukacinių veiklų pristatymas. Buvo organizuotos 4 temų 

veiklos: „Sukurk mazgaknygę“, „Sukurk bestiariumą“, „Sukurk 

vėtrungių knygą“ ir „Išmok jūrinę ABC“. Veiklose dalyvavo 1090 

dalyvių. Veiklų viešinimas organizuotas LJM medijose, kūrybinės 

studijos „Tu gali sukurti knygą“ kataloge,  Litexpo rūmų 

reklaminiame leidinyje 

 R. Treigienė 

Neplanuota Vasarį-kovą lankytojų pritraukimui ne sezono metu delfinariume 

buvo surengta 17 popiečių pagal interaktyvią programą „Ruoniai 

Baltijos jūroje“ 

R.Treigienė, J.Vasiljevienė, 

I.Kazlauskas 

 Neplanuota 10 30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 5-6 m. ugdytiniams sukurtas 

naujas edukacinis užsiėmimas „Kas tu esi, delfine?“. Šia tema 

pravesta 19 edukacinių užsiėmimų 

R.Treigienė, J.Vasiljevienė 

Neplanuota Birželio 26 d. Šilutėje, renginio „Vėtrungių kelias 2015“ metu, buvo 

surengtos kūrybinės dirbtuvės „Sukurk vėtrungių knygą“ 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Vasaros sezono laikotarpiui buvo parengta nauja edukacinė-

kultūrinė, savanorius įveiklinanti, programa 

R.Treigienė, J.Vasiljevienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

Neplanuota 08 31 LRT sezono atidarymo renginio metu buvo sukurta Delfinų 

terapijos kūrybinių erdvių įveiklinimo koncepcija ir organizuotos 

veiklos 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

J.Vasiljevienė  

Neplanuota Parengta ir akredituota nauja neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Įmink vandenų pasaulio paslaptis“ 2015-2016 mokslo metams, 

finansuojama iš Mokinio krepšelio lėšų. Programai gautas 

finansavimas iš Klaipėdos savivaldybės ir valstybės biudžeto. 

Suformuota 13 vaikų grupė. Šiais metais pravesta 13 edukacinių 

užsiėmimų.  

J.Čėsnaitė, R.Treigienė 

Neplanuota 11 6-7 dienomis „Litexpo“ rūmuose organizuotoje parodoje 

MOKYKLA 2015 organizuotas naujausių LJM edukacinių veiklų 

pristatymas: pristatytas edukacinis užsiėmimas apie delfinus pagal 

naujai parengtą parodą „Kas tu esi, delfine?“, atnaujinta versija 

„Dirbdysiu laivę“ bei „Žvejo buitis“. Parodos Pilietiškumo alėjoje 

organizuota akcija: „Ką turi žinoti jūrinės valstybės pilietis?“ bei 

akcija „Mano namai - ne vonia“ 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

I.Kurtkutė 

Neplanuota 12 08 LMA organizuotoje Idėjų mugėje, Nacionalinėje dailės 

galerijoje, konkursui buvo pristatytos dvi Lietuvos jūrų muziejaus 

incijuotos ir sukurtos programos: sėkmingiausa 2015 edukacinė 

programa „Vėjas - laivo padėjėjas“ ir idėja muziejų 

bendradarbiavimo projektui "O tuo metu Klaipėdoje..." LJM pateikta 

muziejų bendradarbiavimo idėja buvo pripažinta geriausia 2015. 

Idėjų mugėje dalyvavo ir J.Vasiljevienė bei I.Kurtkutė 

R.Treigienė 
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Neplanuota Sausio-balandžio mėn. pagal projektą „Baltic Museums 2.0 Plus“, 

organizuotos išvažiuojamosios edukacijos, įsigytos naujos 

edukacinės priemonės, organizuotas projekto viešinimas  projekto 

„Muziejus-mokykla-moksleivis“ stažuočių dalyviams. Dalyvavo 

atstovai iš 6 Lietuvos muziejų  

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

J.Vasiljevienė   

Neplanuota 12 18 ir19 surengtos kūrybinės dirbtuves Muziejaus darbuotojų vaikų 

kalėdinės eglutės metu bei komercinio renginio metu 

S.Mikalkevičiūtė, 

J.Vasiljevienė, J.Čėsnaitė, 

I.Kurtkutė   

Neplanuota Spalio-gruodžio mėn. penktadieniais-sekmadieniais lankytojų 

pritraukimui Jūros saloje suorganizuota 29 kūrybinės dirbtuves, 

kuriose dalyvavo 1102 dalyviai 

I.Kurtkutė 

Neplanuota Rugsėjo 12 d. Kaliningrade, renginio „Vandens asamblėja“ metu 

buvo suorganizuotos vienos dienos kūrybinės dirbtuvės "Kurėnas - 

žvejo namai", kuriose dalyvavo 300 dalyvių 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

Neplanuota Rugsėjo 19 d. Nidoje, renginio, skirto Nidos švyturio atstatymo 70-

ąją sukakčiai paminėti, metu buvo suorganizuotos kūrybinės 

dirbtuvės „Virvininko dirbtuvės: nuo mazgo iki takelažo“. Jose 

dalyvavo 158 dalyviai 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

I.Kurtkutė 

Neplanuota Buvo surengta konferencija "Pet assisted therapy. Learning with 

them", dalyviams su spec. poreikiais buvo organizuota 1 dienos 

edukacinė programa 

A.Lukošienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

J.Vasiljevienė, N.Stančikienė 

 Neplanuota Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės valstybinių, kalendorinių, 

profesinių švenčių progomis: Velykos (velykinio atviruko kūrimas), 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (vėtrungių knygų rišimas 

ir dekoravimas), Joninės (vainikų pynimo dirbtuvės), Lietuvos 

karaliaus Mindaugo karūnavimo diena (senųjų burvalčių karūnavimo 

dirbtuvės), Žolinė (edukacinė popietė „Žolinių puokštė“) 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

M.Vyšniauskienė, 

J.Vasiljevienė 

Neplanuota 08 19 vykdant projektą „Muziejų kelias“ suorganizuotos vienos 

dienos edukacinės dirbtuvės „Žolynų takais pas senąjį žveją“ 

Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

M.Vyšniauskienė 

Neplanuota 08 13 kartu su VŠĮ „Irklakojis“organizuota vienos dienos edukacinė 

stovykla „Svečiuose pas senąjį žveją“. Joje dalyvavo 75 lankytojai 

S.Mikalkevičiūtė, M. 

Vyšniauskienė 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 

renginių pavadinimus, laiką ir vietą) 

Surengti Tarptautinės Baltijos jūros 

kiaulės dienos šventę delfinariume 

05 18 Bendradarbiaujant su Klaipėdos "Vaivorykštės tako" vidurinės 

mokyklos spec. pedagogais buvo suorganizuotas Tarptautinės 

Baltijos jūros kiaulės dienos renginys spec. poreikių turintiems 

vaikams 

R.Treigienė,     

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

Surengti Muziejų naktį LJM, 

dalyvaujant tarptautiniame projekte 

"Muziejų naktis" 

Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius pateikė Muziejų nakties 

renginio koncepciją. 05 16 Pilies uostelyje buvo suorganizuotos 

kūrybinės dirbtuvės  „Keliam bures“. Dirbtuves organizuoti padėjo 7 

savanoriai. Dalyvavo 180 dalyvių 

R.Treigienė,     

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė, 

J.Vasiljevienė, L. Rimkienė 
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Surengti Tarptautinę Pasaulinio 

vandenyno dieną  

06 08 bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunimo teatru buvo 

suorganizuotas Tarptautinei Pasaulio vandenyno dienai paminėti 

skirtas renginys „Į Džiazą jūros bangos ritas“ 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

Surengti rėmėjų pagerbimo šventę Rėmėjų pagerbimo šventė surengta naujų delfinariumo erdvių 

pristatymo metu. Joje dalyvavo 95 LJM draugai, rėmėjai, kiti svečiai 

 A. Lukošienė, L. Rimkienė, 

N. Stančikienė 

Surengti Kalėdinius renginius 

delfinariume 

Buvo organizuota 11 Kalėdinių renginių „Kaip delfinai Kalėdas 

išgelbėjo" su Klaipėdos jaunimo teatro akroriais. Juose dalyvavo 

7275 dalyviai 

L.Rimkienė 

Surengti Senųjų metų palydas 

muziejaus darbuotojmas ir vaikams 

Buvo surengtos Senųjų metų palydos LJM darbuotojų vaikams 12.19 

d, ir Senųjų metų palydos LJM darbuotojams 12.31 d. 

L. Rimkienė 

Organizuoti ne mažiau 3 užsakomųjų 

renginių Delfinariume 

Surengti 11 užsakomųjų renginių: korporatyvinis renginys "Skytech" 

kompanijai (75 dalyviai),korporatyvinis renginys "Microsoft" 

kompanijai (80 dalyvių), korporatyvinis renginys UAB "EXPO 

VAKARAI" renginys su spec delfinų pasirodymu (250 dalyvių), 

Klaipėdos karatė kiokušin klubas "Shodan" (1100 dalyvių), privatus 

jubiliejus (52 dalyviai), korporatyvinis kompanijos "Geonafta" 

renginys (35 dalyviai), edukacinė-pramoginė vestuvių šventė (50 

dalyvių), Klaipėdos moksleivių sporto žaidynių Mero taurei laimėti 

apdovaojimai (240 dalyvių), korporatyvinis AB "Klaipėdos Smeltė" 

renginys (450 dalyvių), Klaipėdos turizmo mokyklai surengti 2 

specializuoti renginiai: ekskursija delfinariume ir pažintiniai 

užsiėmimai (51 dalyvis) 

N. Puteikienė , A.Lukošienė, 

L.Rimkienė 

Dalyvauti su kurėnu ir dore 3 

kultūriniuose renginiuose bei šventėse  

Dalyvauta 7 renginiuose su kurėnu: „Muziejų naktis“ ir „Laivų 

paradas“ Klaipėdoje gegužės 16 d;  „Mingės flotilė“ birželio 20 d. 

Mingėje; regata „Burpilis“ Kuršmarėse liepos 21-26 d; „Dangės 

flotilė“ Klaipėdoje liepos 27 d.;  „Pūsk, vėjuži“ Juodkrantėje rugsėjo 

5 d.; „Vandens asamblėja“ Kaliningrade rugsęjo 12 d. Kurėnu 

renginių metu plaukė 160 lankytojų 

R.Adomavičius 

Organizuoti individualius bendravimo 

su delfinais užsiėmimus "Delfinas - 

mano draugas" 

Surengta 54 individualųs bendravimo su delfinais užsiėmimai 

"Delfinas - mano draugas" 

delfinų treneriai, VRRS 

Neplanuota 07 25 Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius pateikė Lietuvos 

jūrų muziejaus dalyvavimo Jūros šventės eisenoje koncepciją ir 

organizavo eiseną. 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

 Neplanuota Surengta specializuota ekskursija Baltijos kultūros komiteto nariams. 

Dalyvavo 20 asmenų 

O. Žalienė, A. Lukošienė, 

B.Kreivinienė 

Neplanuota Surengta specializuota ekskursija Ukrainos savivaldybių atstovams 

(15 dalyvių) 

N. Puteikienė 

Neplanuota 09 05 organizuotas užsakomasis edukacinis-kultūrinis renginys 

„Rotariada 2015“ 

S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 
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Neplanuota Sukurta 2015-ųjų metų edukacinio plakato ruošinio koncepcija. 

Kiekvienai edukacinei veiklai buvo kuriamas atskiras informacinis 

plakatas. Edukacinių veiklų naujienos buvo nuolat skelbiamos 

Lietuvos jūrų muziejaus paskyroje Facebook 

S.Mikalkevičiūtė 

4. Muziejaus interneto svetainės 

plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) 

Nuolat atnaujinti informaciją svetainėje  

www.muziejus.lt  

Informacija Lietuvos jūrų muziejaus interneto svetainėje 

www.muziejus.lt nuolat atnaujinama aktualia informacija 

A. Lukošienė 

 Parengti tekstus naujai internetinei 

svetainei, organizuoti vertimus 

Naujai internetinei svetainei buvo parengta dalis tekstų ir perduota 

svetainės dizaineriui I. Klemencov ir svetainės kūrėjams UAB 

"Citrus" 

A. Lukošienė 

Pagal darbuotojų pateiktą medžiagą 

nuolat atnaujinti muziejaus tinklaraštį 

Lietuvos jūrų muziejaus tinklaraščio nutarta nebepildyti kaip 

dienoraščio, ši erdvė labaiu naudojama kaip serveris 

A. Lukošienė 

Periodiškai tikrinti LJM informaciją 

kituose interneto kanaluose, pildyti 

www.muziejai.lt ir kitas svetaines, 

skelbiančias apie muziejaus veiklą 

Informacija interneto kanaluose tikrinama, keičiama, pagal sudarytą 

duomenų bazę, kontaktų sąvadą 

A. Lukošienė 

Neplanuota Surengta informacinės sklaidos akcija apie projektą "Delfinai ir 

žvaigždės" LJM el. erdvės kanalais. (muziejus.lt, muziejai.lt, 

youtube.com, LJM FB, visitneringa.lt, "Smiltynės perkėlos" 

informaciniuose ekranuose, delfinariumo TV ekranuose, VE.lt, 

rubrika "Šlapios mintys" LJM FB) 

N.Puteikienė, A. Lukošienė 

Atnaujinti muziejaus ir delfinariumo 

darbo laikus ir kainas bilietų pardavimo 

sistemoje 

Bilietų pardavimo sistemoje atnaujinama pagal poreikį informacija, 

bilieto kategorijos, kainos 

A. Lukošienė 

Nuolat skelbti naujienas muziejaus 

Facebook profilyje ir tinklaraštyje. 

Lietuvos jūrų muziejaus Facebook profilis naujinamas ne rečiau nei 

kartą per dieną 

A.Lukošienė, N.Puteikienė 

Įdiegti naują socialinį kanalą - 

"Twiterį" 

Įdiegtas naujas socialinis kanalas - "Twiteris" N. Puteikienė 

Įdiegti naują muziejaus svetainę Svetainė neįdiegta, nes nebuvo gautas planuotas finansavimas. 

Įvykdytas viešasis pirkimas, pradėti svetainės kūrimo darbai su UAB 

"Citrus"  

A. Lukošienė, K. Stasiulis 

5. Fondų lankytojų aptarnavimas 

(nurodyti aptarnautų lankytojų 

grupes ir skaičių) 

Aptarnauti 15 fondų lankytojų 

(studentų, doktorantų, privačių asmenų 

ir kt.) 

Aptarnauta 15 registruotų fondų lankytojų D. Elertas, I. Mačiulaitienė 

6. Kita veikla Parengti specializuotą paslaugą 

kruizinių laivų turistams 

Parengta specializuota paslauga kruizinių laivų turistams, išsiųsta 

turizmo firmoms, kurios priima kruizinius laivus 

L.Rimkienė 

Įsigyti ir atnaujinti aptarnaujančių ir su 

lankytojais bendraujančių darbuotojų 

aprangą 

Balandį buvo įsigyta lankytojus aptarnaujančių darbuotojų bei 

savanorių apranga: šalikai ir marškinėliai 

S.Mikalkevičiūtė, R. 

Treigienė 

Aptarti kavinių darbą ir suvenyrų 

prekybos organizavimą prieš ir po 

vasaros sezono 

Kavinių darbo organizavimo klausimais buvo organizuoti 2 

susirinkimai - prieš ir po vasaros sezono. Pirmame aptartos 

bendradarbiavimo galimybės, išsakytos rekomendacijos  lankytojų 

aptarnavimo kokybės užtikrinimo, antrame aptarti vasaros sezono 

R.Treigienė, N. Puteikienė, E. 

Plokštys, D.Povilanskienė  
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metu kavinės darbo rezultatai, numatytos tobulinimo kryptys 

Parengti LJM rėmimo koncepciją Parengti LJM rėmimo koncepcijos apmatai. Koncepcija bus 

tobulinama 2016 m. 

L. Rimkienė 

Organizuoti viešbučiams, turizmo 

paslaugų operatoriams, pramogų 

organizatoriams LJM paslaugų 

pristatymą. 

LJM paslaugos pristatytos renginio Klaipėdos Kultūros fabrike metu. 

Dalyvavo 40 turizmo sferos atstovų 

L. Rimkienė, N. Puteikienė 

Peržiūrėti ir atnaujinti lankytojų 

aptarnavimo tvarką, nuolaidų sistemą, 

kainas 

Lankytojų aptarnavimo tvarka, nuolaidų sistema, kainos peržiūrėtos, 

patvirtintos įvedus eurą 

L. Rimkienė, A. Lukošienė 

Organizuoti bilietų platinimo sistemos 

bandymą ir diegimą 

Bilietų ir kitų prekių pardavimo programos diegimas testavimui 

Lietuvos jūrų muziejaus kasose vyko balandžio 21 dieną 

A. Lukošienė  

Surengti  LJM kolektyvo išvyką 

Tarptautinės muziejų dienos proga   

Kultūrinė pažintinė išvyka „Materialiniai ir dvasiniai Žemaitijos 

lobiai“ surengta, jos metu dalyvauta ekskursijoje Kretingos 

muziejuje, Oginskio dvare bei parke, apsilankyta Energetinių 

labirintų parke. Dalyvavo 30 darbuotojų 

L.Rimkienė 

Organizuoti sezono uždarymo išvyką 

LJM kolektyvui 

Išvyka surengta į Dreverną, dalyvauta edukacinėje programoje 

„Žuvies kelias“. Dalyvavo 35 darbuotojai 

L. Rimkienė 

Parengti eksperimentariumo veiklų 

koncepciją 

Eksperimentariumo veiklų koncepcija buvo gryninama visus metus, 

dalyvauta mokymuose. Gruodžio mėn. pabaigoje buvo išgryninta pati 

eksperimentariumo idėja 

R.Treigienė, R. Adomavičius,  

R. Dailidė, S.Karalius, A. 

Grušas, Ž. Kleiva  

Atnaujinti informacinę turizmo ir 

pramogų tiekėjų duomenų bazę 

 2015 m. buvo atnaujinta 6 kartus. Duomenų bazėje apie 3000 

kontaktų 

L.Rimkienė 

Atnaujinti informacinę mokyklų bei 

kitų švietimo įstaigų kontaktų duomenų 

bazę 

Atnaujinta informacinė mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir kitų 

ugdymo įstaigų kontaktų duomenų bazė 

S.Mikalkevičiūtė 

Parengti ir nuolat pildyti elektroninių 

LJM informacijos platinimo kanalų 

sąvadą 

Elektroninių LJM informacijos platinimo kanalų sąvadas parengtas ir 

nuolat pildomas 

A. Lukošienė 

Apipavidalinti vardynų, Velykinį, 

Vandenyno dienos, Muziejų nakties, 

kalėdinius renginius delfinariume 

Parengtos koncepcijos ir apipavidalinti Vėlykinis, Vandenyno dienos, 

Muziejų nakties, Kalėdiniai renginiai delfinariume 

A.Adomavičienė, A. 

Rosenas, N. Žižienė  

Organizuoti savanorių veiklą, įtraukiant 

ne mažiau 10 savanorių 

Savanorių veikla organizuota 51 savanoriui delfinariumo RSSV, 

ELOS bei fondų skyrių darbuotojų, priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio. Sukurta bendradarbiavimo su savanoriais sistema, 

organizuojant jų veiklą buvo orientuojamasi į lankytojų aptarnavimo 

kokybės gerininimą bei atvirų lankytojams ekspozicijų įveiklinimą 

L. Rimkienė, J. Vasiljevienė,  

S.Mikalkevičiūtė, 

R.Treigienė 

Organizuoti LJM lankytojų tyrimą Lankytojų apklausos buvo organizuotos gegužės - birželio mėn. 

Tyrimą atliko Socialinių mokslų kolegijos 2 kurso studentai 

L.Rimkienė 

Koordinuoti audio gido Etnografinėje 

pajūrio sodyboje išdavimą, aprūpinti 

eksponatų saugotoją-edukatorę 

priemonėmis 

Atliktas priešsezoninis prietaisų testavimas. Audiogidai, išdavimo 

lankytojams tvarka perduoti Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo 

skyriui, M. Vyšniauskienei 

M. Vyšniauskienė, 

A.Lukošienė 

Kartu su UAB "FOTOALFA" UAB "Fotoalfa" teikė fotopaslaugas lankytojams, kaip ir kiekvienais E.Plokštys, N.Puteikienė 
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organizuoti fotopaslaugų lankytojams 

teikimą 

metais po vasaros sezono su nuomoninkais buvo aptarti veiklos 

rezultatai, sutarta kaip gerinti teikiamų paslaugų kokybę 

Kartu su UAB "Jogundė" organizuoti 

lankytojų maitinimą delfinariumo 

kavinėje 

UAB "Jogundė" teikė lankytojų maitinimo paslaugas delfinariume, 

kaip ir kiekvienais metais po vasaros sezono su nuomoninkais buvo 

aptarti veiklos rezultatai, sutarta kaip gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę 

E.Plokštys, N.Puteikienė 

Kartu su UAB "Viesulas" organizuoti 

suvenyrų prekybą 

UAB "Viesulas" teikė prekybos suvenyrais paslaugas lankytojams, 

kaip ir kiekvienais metais po vasaros sezono su nuomoninkais buvo 

aptarti veiklos rezultatai, sutarta kaip gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę 

E.Plokštys, N.Puteikienė 

Paruošti delfinų ir Kalifornijos jūrų 

liūtų programas lauko arenoje 

Kalifornijos jūrų liūtų ir delfinų programa nebuvo pilnai paruošta dėl 

vėlesnio lauko baseino atidarymo 

Ž. Kleiva 

Demontstruoti 362 pasirodymus su 

delfinais ir Kalifornijos jūrų liūtais 

Demonstruoti 540 pasirodymai su delfinais Ž. Kleiva 

Neplanuota Surengta rinkodarinė akcija su RIMI. Sklaida - RIMI parduotuvių 

tinkle, reklaminiai skydeliai, vidinis radio kanalas 

A. Lukošienė 

Neplanuota Surengta rinkodarinė akcija su UAB "BETA.LT" (specialūs kuponai 

su kvietimais į delfinariumą).  Sklaida -  BETA.LT kanalais 

A. Lukošienė 

Neplanuota Parengta ir išsiųsta informacija UAB "Сity Infoterminalai" 

(informacija skelbiama 4708 terminaluose Lietuvoje) 

A. Lukošienė 

Neplanuota Lietuvos jūrų muziejaus paslaugos pristatytos Ukrainos rinkai 

Palangos TIC-o surengto renginio metu 

A. Lukošienė 

Neplanuota Parengti ir pagaminti suvenyrai projekto "Delfinai ir žvaigždės" 

finaliniam renginiui 

N. Stančikienė 

Neplanuota Suderintas LJM bilieto dizainas ir pateiktas užsakymas spaudai. 

Tiražas 300 000 vnt.  

A. Lukošienė, S. 

Macijauskienė 

Neplanuota Suderintas WEB šablonas ir dizainas bilietų pardavimo sistemai 

internetu 

A. Lukošienė 

Neplanuota 6 kartus atnaujinta informacija apie delfinariumo darbo laiką ant 

trikojų stendų mieste (prie Senosios perkėlos, Naujosios perkėlos, 

Smiltynėje) 

A. Adomavičienė  

Neplanuota Pagal nustatytą tvarką parengti ir išduoti kvietimai ir nuolaidų 

kortelės LJM darbuotojams ir projekto "Delfinai ir žvaigždės" 

dalyviams 

A. Lukošienė 

Neplanuota Parengti vardiniai kvietimai į pirmuosius ir finalinius projekto 

"Delfinai ir žvaigždės" renginius 

A. Lukošienė 

Neplanuota Vykdytos telefoninės rezervacijos, taip pat išankstiniai mokėjimai 

siunčiant išankstinio mokėjimo sąskaitas 

A. Lukošienė, L.Rimkienė, 

N. Stančikienė, I. Jonuškienė 

Neplanuota Sukaupta ir perduota archyvui foto ir video medžiaga apie projektą 

"Delfinai ir žvaigždės"  

A. Lukošienė 

Neplanuota 8 kartus parengta ir el. erdvėje paviešinta, taip pat siunčiama kartu su 

naujienlaiškiais aktualioji informacija lankytojams, DUK  

(dažniausiai užduodami klausimai). Trim kalbom, keičiama pagal 

sezoniškumą ir darbo laiko pokyčius 

A. Lukošienė, L. Rimkienė 
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Neplanuota Surengta tiesioginės rinkodaros kampanija įmonėms parduodant 

bilietus į kalėdinius pasirodymus įstaigoms 

A. Lukošienė 

 Neplanuota Organizuotas bilietų pardavimas su priskirtomis sėdimomis vietomis 

į finalinius projekto "Delfinai ir žvaigždės" filmavimus kovo 28 ir 29 

dienomis. Tuo tikslu buvo atspausdintos specialios kortelės 

A. Lukošienė, I. Jonuškienė, 

S. Macijauskienė 

Neplanuota Parengtas edukacinio kalėdinio atviruko maketas A. Adomavičienė  

Neplanuota Parengta edukacinė priemonė "Delfinas" (skirtas edukaciniams 

užsiėmimams apie delfinus darželinukams) 

A. Adomavičienė, J. 

Vasiljevienė  

Neplanuota Įsigyti suvenyriniai marškinėliai ir maišeliai su iliustracijomis 

(reprezentacijai ir pardavimui muziejaus kasose)  

N. Stančikienė  

Neplanuota Parengta ir įgyvendinta delfinariumo ženklinimo sistema 

(nurodomieji ženklai, draudžiamųjų ženklų sistema, kabinetų 

numeracija ir kt.)  

A. Adomavičienė 

Neplanuota Kovo mėn. įrengtas naujas Edukacijos lankytojų aptarnavimo 

skyriaus 3 darbo vietų kabinetas 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Rugsėjo mėn. įrengtas lankytojus aptarnaujančio personalo kabinetas 

bei edukacinių priemonių sandėlis Delfinariume 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

J.Vasiljevienė 

Neplanuota 03 10 pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis su UAB „Spaudos klasė“, 

kuri pagamino 35 vnt. kartoninius laivus - kurėnus, 741,30 Eur. 

Projekto „Baltic Museums 2.0 Plus“ viešinimo priemon 

S. Mikalkevičiūtė,           R. 

Treigienė 

Neplanuota 04 08 pagaminti frezuoti gaminiai edukaciniams užsiėmimams, 

kūrybinėms dirbtuvėms. Ruošinius pagamino UAB „Picoline“, 

311,09 Eur. Projekto „Baltic Museums 2.0 Plus“ viešinimo priemonė 

S. Mikalkevičiūtė,           R. 

Treigienė 

Neplanuota 10 12 pagaminta magnetinė dėlionė edukaciniams užsiėmimams. Iš 

viso 3 vnt., 669,00 Eur. Dėliones pagamino IĮ V. Bliūdžiaus dailidžių 

dirbtuvės.  Projektas „Vėjas - laivo padėjėjas“ 

S. Mikalkevičiūtė,           R. 

Treigienė 

Neplanuota Išrašyti ir išsiųsti Išankstines sąskaitas lankytojams (projektas 

Delfinai ir žvaigždės") 

VRRS 

Neplanuota Išrašyti išankstinio mokėjimo sąskaitas kuponams, kvietimams ir kt VRRS 

Neplanuota Atliktas lankytojų kelio ženklinimas, pagamintos informacinės 

nuorodos LJM teritorijoje 

N.Stančikienė, 

A.Adomavičienė 

Neplanuota Inicijuotas ir sukurtas naujas informacijos centras delfinariume R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Įsigyti 2 laikrodžiai Delfinariumo fojė lankytojų aptarnavimo 

kokybei ir svetingumui gerinti 

S.Mikalkevičiūtė, 

R.Treigienė 

Neplanuota Sukurta Jūros salės mobilaus įveiklinimo koncepcija, pagal kurią 

įsigyti baldai 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Įrengtas mamos ir vaiko kambarys delfinariume R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

J.Vasiljevienė 

Neplanuota Atnaujintas kavinių apipavidalinimas delfinariume R.Treigienė 

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS    
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1. Ekspozicijų ir parodų teminių 

planų bei koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas apibūdinimas) 

Parengti parodos "Buriavimas 

Lietuvoje" koncepciją  

Koncepcija parengta ir patvirtinta 04 09  R. Adomavičius j. 

 Parengti parodos apie delfinus regos 

negalią turintiems lankytojams 

koncepciją  

Parodos apie delfinus regos negalią turintiems lankytojams 

koncepcija buvo parengta ir pristatyta ne kovo, o birželio mėn., 

paaiškėjus finansavimo šaltiniui 

R.Treigienė, N.Stančikienė 

Parengti  kilnojamos edukacinės 

parodos apie ruonius koncepciją 

Parodos apie delfinus regos negalią turintiems lankytojams 

koncepcija buvo parengta ir pristatyta ne kovo, o birželio mėn., 

paaiškėjus finansavimo šaltiniui 

R.Treigienė, N.Stančikienė 

Parengti parodos "Buriavimas 

Lietuvoje" teminį planą 

Teminis planas parengtas ir patvirtintas 04 09  R. Adomavičius j. 

Parengti parodos "Jūrinio paveldo 

ženklai Klaipėdoje" koncepciją 

Koncepcija rengiama ir bus pateikta tvirtinimui artimiausiu metu. 

Reikia atidžiau planuoti parodų rengimo terminus 

D. Elertas 

Parengti  kilnojamos edukacinės 

parodos apie ruonius teminį planą 

Kilnojamos edukacinės parodos apie ruonius teminis planas (kartu su 

koncepcija) buvo parengtas ir pristatytas ne balandžio, o birželio 

mėn. 

R. Treigienė, I.Kazlauskas,  

P. Kulikov, N.Stančikienė 

Parengti ekspozicijos žvejo sodyboje ir 

klėtyje  atnaujinimo koncepciją 

Kadangi ekspozicijos žvejo sodyboje ir klėtyje atnaujinimui negautas 

projektinis finansavimas, sukurta minimali ekspozicijų atnaujinimo 

koncepciją 

R. Treigienė 

Parengti parodos apie delfinus regos 

negalią turintiems lankytojams teminį 

planą  

Parodos apie delfinus regos negalią turintiems lankytojams teminis 

planas (kartu su koncepcija) buvo parengtas ir pristatytas ne 

balandžio, o birželio mėn. 

R.Treigienė, N.Stančikienė 

Parengti parodos "Jūrinio paveldo 

ženklai Klaipėdoje" teminį planą  

Teminis planas parengtas, pristatytas ir patvirtintas 2015 10 mėn.  D. Elertas 

Parengti parodos "Romanas Vilčinskas-

Vilkas" koncepciją 

Koncepcija parengta vėliau nei numatyta dėl neplanuotų darbų 

(ekspedicijos Nemunu). Ji pristatyta ir patvirtinta 2015 11 mėn.  

R. Adomavičius 

Parengti parodos "Romanas Vilčinskas-

Vilkas" teminį planą 

Teminis planas parengtas, pristatytas ir patvirtintas R. Adomavičius 

Neplanuota Šiais metais R. Treigienė dalyvavo darbo grupėje dėl naujos 

Vėžiagyvių ir dygiaodžių ekspozicijos koncepcijos kūrimo. Gruodžio 

mėn. koncepcija išgryninta, jos pagrindu sausio mėn. bus parengtas 

detalus aprašas 

R.Treigienė, M.Mažeikienė, 

S.Karalius, R.Dailidė 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, nurodant 

filialą) 

Įrengti Baltijos jūros ekspoziciją Vykdant projekto DENOFLIT veiklas, kovo 30 d.  įrengta nauja 

ekspozicija „Baltijos jūra - mūsų namai“ akvariumo rūsio salėje.  

Ekspozicijos turinys buvo rengiamas konsultuojantis ir 

bendradarbiaujant su projekto partneriais Baltijos aplinkos forumu 

Lietuvoje ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir 

planavimo institutu. Ekspozicijos dizaino projektą rengė ir 

įgyvendino UAB „MartPro“ 

R.Dailidė, R.Mažeikienė 
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Papildyti Etnografinės pajūrio žvejo 

sodybos trobos ekspoziciją 

edukaciniais elementais 

Iki 05 01 Etnografinės pajūrio žvejo sodybos trobos ekspozicijoje 

buvo atnaujinta žvejienės apranga, įsigyta medžiaga ir pasiūtos 

naujos užuolaidos, nauja lovos ir lopšio patalynė. Įsigytos naujos 

edukacinės priemonės 

R. Treigienė, 

A.Adomavičienė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

Parengti parodą apie delfinus regos 

negalią turintiems lankytojams 

delfinariume  

Edukacinė paroda "Kas tu esi delfine?" regos negalią turintiems 

lankytojams  lapkričio 6 d. buvo pristatyta Vilniuje, Litexpo rūmuose 

organizuotoje parodoje "Mokykla 2015", o nuo lapkričio 13 d. ji 

veikia delfinariumo Jūros saloje 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

N.Stančikienė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

Eksponuoti kilnojamąsias parodas 

"Klaipėdos burinis laivynas", delfinų 

piešinių parodą "Vandens 

ženklai",edukacinę kilnojamą parodą 

apie ruonius, parodą "O laivas plaukia" 

Lietuvoje ir, esant galimybei, už jos 

ribų 

Paroda "Klaipėdos burinis laivynas" eksponuota Kėdainių krašto 

muziejuje; paroda "Kodėl laivas plaukia" eksponuota Kėdainių 

daugiakultūriame centre; paroda "Į jūrą, visa Lietuva" eksponuota 

Palangoje, Jūratės g., paroda "Delfine, kas tu esi?" eksponuota 

Vilniuje parodos "Mokykla 2015" metu, paroda "Jūros sidabras, iš 

Stavangerio į Klaipėdą" eksponuota Klaipėdos Bendruomenės 

namuose 

N.Stančikienė, N. Žižienė, A. 

Rumša 

Parengti vieno laivybos istorijos 

eksponato - jūrų kapitono Teodoro 

Reingardo rankraščio - parodą  

Paroda parengta birželio mėnesį ir eksponuota Klaipėdos apskrities 

viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje iki rugsėjo mėn. Parodą 

suplanuota eksponuoti 2016 m. balandžio mėnesį Kauno IX forto 

muziejuje. Parengta virtuali šios parodos versija www.muziejus.lt    

M. Kontrimė, N. Puteikienė, 

N. Stančikienė, A. 

Adomavičienė 

Surengti kilnojamą parodą apie 

mureksus  

Parodos parengimo terminas pratęstas iki 2016 m. vasario mėn.  N. Stančikienė, R.Dailidė, A. 

Adomavičienė   

Parengti sportinio buriavimo trofėjų 

parodą ir eksponuoti ją Klaipėdos PC 

"Akropolis"  

Paroda "Oi jūrės, burės... Lietuvos buriuotojų sąjungai 80" parengta, 

eksponuota PC "Akropolis" Klaipėdoje  2015 07 20–08 15 

N.Stančikienė, R. 

Adomavičius, A. 

Adomavičienė 

Parengti parodą VŽT "Dubingiai" 

triume 

Paroda neparengta dėl per ilgai užsitęsųsių viešųjų pirkimų procedūrų 

– perkelta į 2016 05 18  

D. Elertas, R. Adomavičius, 

A. Adomavičienė, R. 

Mažeikienė 

Parengti parodą "Buriavimas 

Lietuvoje" Klaipėdos mieste  

Paroda "Tarp vandens ir debesų. Lietuvos buriuotojų sąjungai 80" 

parengta, eksponuota Turgaus gatvėje Jūros šventės metu, vėliau 

eksponuota Danės krantinėje (iki 11 16) 

N. Stančikienė, R. 

Adomavičius j., N. Žižienė, 

A. Rosenas, A. 

Adomavičienė   

Parengti kilnojamą edukacinę parodą 

apie ruonius  

Edukacinė paroda "Ruoniai Baltijos jūroje" lankytojų eksponavimui 

parengta gruodžio mėn. 

R. Treigienė, I.Kazlauskas,  

P. Kulikov, N.Stančikienė 

Surengti numizmatikos parodą iš LJM 

rinkinio Pinigų muziejuje 

Paroda parengta ir pristatyta Pinigų muziejuje (Vilniuje) 2015 10 28). 

Ten eksponuojama iki 2016 m. spalio mėn. pabaigos. Parengta 

parodos virtuali versija LIMIS sistemoje www.limis.lt   

N. Stančikienė, R. 

Adomavičius j., A. 

Adomavičienė 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 

tinklalapio adresas) 

Parengti virtualią parodą apie jūrų 

kapitoną Teodorą Reingardą 

Paroda parengta muziejaus svetainėje www.muziejus.lt  N.Stančikienė, V. Ragaišis, 

R. Adomavičius 

 Parengti virtualią parodą LIMIS 

sistemoje numizmatikos tema  

Paroda parengta www.limis.lt  N.Stančikienė, R. 

Adomavičius j., V. Ragaišis  
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Parengti virtualią parodą LIMIS 

sistemoje apie kūgenius 

Paroda parengta www.limis.lt  N.Stančikienė, R. Dailidė, V. 

Ragaišis 

Neplanuota Parengta virtuali paroda "Keliam bures" apie renginius Lietuvos jūrų 

muziejuje 2015-aisiais www.muziejai.lt  

N. Stančikienė  

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, kokių 

ir kiek eksponatų paskolinta) 

   

7. Kiti darbai Parengti parodos VŽT "Dubingiai" 

dizaino sprendinius 

Parodos dizaino sprendiniai neparengti, nes buvo atsisakyta 

sumanymo šiemet ten rengti parodą. Parodos parengimas perkletas į 

2016 metus ir numatoma pirkti parodos projektavimo ir dizaino 

parengimo darbus 

A. Adomavičienė, D. Elertas  

Parengti parodos "Buriavimas 

Lietuvoje" dizaino sprendinius  

Parodos dizaino sprendiniai neparengti laiku, nes parodos medžiaga 

(iliustracijos, redaguoti ir išversti tekstai) pateikta tik birželio 

mėnesio pabaigoje. Parodos dizaino sprendiniai parengti ir patvirtinti 

birželio mėn.  

A. Adomavičienė, 

R.Adomavičius j. 

Parengti kilnojamosios parodos apie 

mureksus dizaino sprendinius  

Nutarta, kad šios parodos dizainą rengs ne A. Adomavičienė, o UAB 

"ExpoBalta". Sutartis su UAB "ExpoBalta" pasirašyta liepos mėnesį. 

Dizaino sprendiniai pateikti ir patvirtinti rugsėjo mėn.  

A. Adomavičienė, N. 

Stančikienė 

Atlikti 2015 m. parengtų parodų 

vertinimą  

2015 metų parengtų parodų vertinimas atliktas N.Stančikienė 

Pristatyti parodų  vertinimų ataskaitas Parodų vertinimo ataskaitos nepristatytos laiku, nes ne visos parodos 

parengtos kaip numatyta. Nutarta parodų vertinimą pristatyti tada, kai 

bus užbaigtos visos suplanuotos parodos 

N.Stančikienė 

Bendradarbiauti su VDA Klaipėdos 

vizualiojo dizaino katedra dėl parodų 

dizaino parengimo 

Kontaktai su VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedra užmegzti, 

tačiau bendradarbiavimas šiais metais rengiant parodas nepavyko dėl 

medžiagos pateikimo termino suderinimo. Studentams medžiagą 

būtina pateikti iki vasario mėnesio pabaigos, kad iki gegužės mėnesio 

jie galėtų pateikti rezultatus 

N.Stančikienė 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 

VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant elektroninius, 

rengimas ir leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

Pakartoti Bruno le Coutre knygos 

“Mano miestas Klaipėda. 1900–1939 

metai” leidimą 

Bruno le Coutre "Mano miestas Klaipėda. 1900–1939 metai" tiražas 

pakartotas. UAB "Balto Print" atspausdino 400 vnt. knygų (2015 08 

31) 

N.Stančikienė  

 Išleisti delfinų terapijos konferencijos 

pranešimų medžiagą  

Konferencijos medžiaga išleista kaip metraščio "Po muziejaus 

burėmis" IV-ojo numerio dalis (300 egz.) 

N.Stančikienė, B. Kreivinienė  

Neplanuota Išleista mokslinė knyga apie gyvūnų terapiją el. formatu (200 vnt. 

CD).  

N. Stančikienė, B. 

Kreivinienė 

Išleisti LJM metraščio "Po muziejaus 

burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių 

kronika" 4-ą numerį  

Metraščio "Po muziejaus burėmis" IV-asis numeris išleistas laiku - 

05 09. Tiražas – 300 egz. UAB "Baltic Printing House" 

N.Stančikienė  

Parengti eksponatų katalogo (jūrų 

faunos tema) koncepciją  

Koncepcija parengta ir pristatyta 11 mėn.  R. Dailidė, S. Karalius, N. 

Stančikienė  
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Parengti ir išleisti elektroninį katalogą 

"Lietuvos jūreiviai" (iki 1941 m.)  

Parengta leidinio kocnepcija, pateikta medžiaga, ji redaguojama, 

paskelbtas elektroninio leidinio sukūrimo konkursas. UAB "Druka" 

parengė elektroninio leidinio "Prie Lietuvos laivyno ištakų" maketą. 

Prieiga prie leidinio http://juru.muziejus.lt/Laivyno_istakos.pdf  

R. Adomavičius, N. 

Stančikienė  

Parengti leidinį, skirtą S. Šemerio 

atsiminimams apie buriavimą (surinkti 

medžiagą, redaguoti ją, išversti 

anotacijas, parengti iliustracijas ir 

sukurti leidinio maketą) 

Leidinys rengiamas bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities viešąja 

biblioteka. Medžiaga rengiama, renkamos iliustracijos. Maketas 

neparengtas 

D. Elertas, N. Stančikienė 

Parengti leidinį, skirtą Klaipėdos 

švyturio 220 metų jubiliejui 

(Koncepcijos parengimas, medžiagos 

surinkimas, redagavimas, anotacijų 

vertimas, iliustracijų parinkimas ir 

maketo sukūrimas) 

Rengiant leidinio koncepciją buvo priimtas sprendimas atsisakyti šio 

leidinio dėl to, kad leidinį apie švyturius parengė ir išleido Aidas 

Jurkštas 

A.Adomavičius, N. 

Stančikienė  

 Parengti du mokslinius straipsnius 

delfinų terapijos tema 

Įgyvendinta. Parengti keturi straipsniai.Nacionalinės mokslinės-

praktinės konferencijos "Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno 

keliu" 16-osios konferencijos 2015- 03-20 santraukų rinkinyje 

parengti ir išspausdinti straipsniai: B.Kreivinienė. Delfinų terapija 

tarptautiniame kontekste: mokslinis įdirbis ir reglamentavimas; 

B.Kreivinienė, J.Vaičiulienė. Žmonių su negalia gyvenimo kokybė: 

tarp subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo.  B.Kreivinienė, 

J.Vaičiulienė. 2015. Žmonių su negalia gyvenimo kokybė: tarp 

subjektyvaus ir objektyvaus vertinimo. Visuomenės sveikata, 1 

priedas: 63-71, Higienos institutas, Vilnius. Vienas mokslo 

populiarinimo straipsnis: O.Žalienė, B.Kreivinienė. 2015. Delfinų 

terapija Lietuvos ir tarptautiniame kontekste: mokslinis įdirbis ir 

reglamentavimas. Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir 

įvykių kronika. Nr. 4: 66-70, Klaipėda 

B.Kreivinienė 

Neplanuota Parengtas ir išleistas parodos katalogas "Jūros sidabras, iš 

Stavangerio į Klaipėdą". UAB "Baltic Printing House", 2000 vnt. 

tiražas. LT, EN, NO kalbomis 

D. Elertas, J. Eglinskienė, N. 

Stančikienė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 

kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 

leidyba (kokiomis kalbomis) 

Išleisti LJM/delfinariumo informacinę 

skrajutę lietuvių ir užsienio kalbomis 

Skrajutė parengta ir išleista (LT, EN, RU), 50 000 vnt. Skrajučių 

tiražas pakartotas rugsėjo mėn.  

N. Stančikienė 

 Parengti ir išleisti reklaminį, mobilų, 

LJM edukacines veiklas pristatantį 

stendą 

Stendas neparengtas, vietoje jo buvo nuspręsta įsigyti plakatų 

eksponavimo stendą ir parengti plakatą "Keliam bures" 

S.Mikalkevičiūtė, 

R.Treigienė, N.Stančikienė 

Parengti ir išleisti edukacinį  "pop-up" 

tipo leidinį apie burių tipus  

Eduakacinis "pop-up" tipo leidinys apie burių tipus neparengtas, 

vietoje to parengtas atminties lavinimo žaidimas "Buriniai laivai" 

(UAB "Druka") 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

N.Stančikienė 
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Atnaujinti ir išleisti edukacinius 

bukletus užsiėmimams "Pažink 

Klaipėdos dvasią - tapk meridiano 

kursantu", "Jūrinė ABC" 

09 10 atnaujinti ir išleisti 4 rūšių edukaciniai lankstukai. Iš viso 2000 

egz., 580,00 Eur. Išleido UAB „Druka“. Projektas „Vėjas - laivo 

padėjėjas“ 

S.Mikalkevičiūtė, 

N.Stančikienė 

Parengti ir išleisti bukletą vieno 

laivybos istorijos eksponato – jūrų 

kapitono Teodoro Reingardo 

rankaraščio – parodai  

Siekiant taupyti lėšas, nuspręsta bukleto neleisti. Vietoj to 

planuojama parengti el. leidinį ir platinti jį el. priemonėmis 

M. Kontrimė, N. Stančikienė  

Išleisti naujienlaikraštį "Burė" 

tarptautinės muziejų dienos proga 

Išleista. Tiražas – 12000 vnt.  N. Puteikienė 

Išleisti lankstinuką, skirtą naujai 

parodai VŽT "Dubingiai"  

Kadangi paroda VŽT "Dubingiai" šiais metais nerengiama, nuspręsta 

lankstuko neleisti 

D. Elertas, N. Stančikienė  

Parengti ir išleisti reklaminį LJM 

edukacines veiklas pristatantį leidinį 

mokykloms 

04 09 išleisti 32 rūšių edukaciniai atvirukai mokykloms, pristatantys 

edukacinę Lietuvos jūrų muziejaus veiklą. Iš viso 300 komplektų, 

573,77 Eur. Spausdino UAB „Druka“. Projekto „Baltic Museums 2.0 

Plus“ viešinimo priemonė 

S.Mikalkevičiūtė, 

R.Treigienė, N.Stančikienė 

Išleisti Lietuvos jūrų muziejaus 

kalendorių 2016 metams 

Parengtas ir išleistas LJM reprezentacinis kalendorius 2016-iesiems 

metams. UAB "Olympa" (200 vnt.) 

N. Stančikienė  

Parengti ir išleisti plakatus ir/arba 

skrajutes kalėdiniams renginiams LJM  

Plakatai kalėdiniams renginiams (2 maketai) buvo parengti ir išleisti 

(UAB "Olympa"), po 50 vnt. Plakatai išplatinti Klaipėdos, Palangos, 

Nidos viebučiuose, turizmo ir informacijos centruose ir pan.  

N. Stančikienė  

Parengti ir išleisti 4 muziejaus 

naujienlaikraščio "Vėjo vėjo vėjo" 

numerius 

Parengti 3 naujienlaikraščio numeriai "Vėjo! Vėjo! Vėjo!" N. Stančikienė  

Išleisti dvi mokslines knygas apie 

gyvūnų terapiją (el. ir popieriniu 

formatu. Popieriniu tik esant 

projektiniam reikalavimui) 

Įgyvendinta. Parengta ir išeleista e-formatu metodinė gyvūnų 

terapijos knyga anglų ir lietuvių kalbomis "Pet Assisted Therapy 

(PAT). Learning with Them"/ "Gyvūnų terapija. Mokymasis kartu". 

Bendraautoriai: B.Kreivinienė, R.Žilienė. Fotografijų autorius: 

A.Mažūnas 

B.Kreivinienė, J.Eglinskienė 

Parengti ir išleisti mokslinių 

publikacijų santraukų leidinuką, skirtą 

gyvūnų terapijos konferencijai 

Įgyvendinta. Išleistas Lietuvos jūrų muziejaus metraštis su gyvūnų 

terapijos mokslinės-praktinės konferencijos "Nematomos gamtos 

galios" 2015-05-15 pranešimų santraukomis lietuvių bei anglų 

kalbomis "Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių 

kronika", 2015/04 

B.Kreivinienė, J.Eglinskienė 

Parengti ir išleisti mokslinei gyvūnų 

terapijos konferencijai skirtą 

lankstinuką. 

Neįgyvendinta. Lankstinukas buvo numatytas pagal projektą 

Grundtvig Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00066, projekto partnerių 

susitikime buvo nutarta, kad lankstinukas leidžiamas nebus 

B.Kreivinienė, J.Eglinskienė 

Neplanuota Sausio 28 d. VšĮ "Socialiniai meno projektai"  Nacionalinėje dailės 

galerijoje organizuotame edukacinės programos „Susitikime 

muziejuje“, pagal projektą „Kultūros prieinamumo didinimas: 

R.Treigienė 
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mokymų programa kultūros ir meno darbuotojams“, pristatyme 

skaitytas pranešimas "LJM dalyvavimo projekte patirtys". Pristatyme 

dalyvavo Lietuvos muziejų atstovai (apie 200 žm.) 

Neplanuota Spalio 8 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centre 

Dvasinės pagalbos jaunimo centro organizuotoje pažintinėje-

praktinėje konferencijoje "Savanoriai savanoriams" skaitytas 

pranešimas "Savanorystės programa Lietuvos jūrų muziejuje" 

J.Čėsnaitė, J.Vasiljevienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Parengtos ir atspausdintos skrajutės "2 proc paramos" A. Lukošienė  

Neplanuota 02 12 išleisti  8 rūšių atvirukai. Iš viso 3500 vnt., 406,48 Eur. Išleido 

UAB „Druka“. Projekto „Baltic Museums 2.0 Plus“ viešinimo 

priemonė 

N. Stančikienė,    R.Treigienė 

Neplanuota 04 09 išleisti origami laivelių lankstymo ruošiniai. Iš viso 500 vnt., 

232,49 Eur. Išleido UAB „Druka“. Projekto „Baltic Museums 2.0 

Plus“ viešinimo priemonė 

N. Stančikienė,    R.Treigienė 

 Neplanuota Kiekvienam edukaciniui renginiui, kūrybinėms dirbtuvėms, 

naujienoms ir kt. sukurti skirtingi plakatai  (el. versija) 1) Edukacinė 

popietė „Ruoniai Baltijos jūroje“ - 1 plakatas; 2) Vilniaus knygų 

mugė - 1 plakatas; 3) šv. Velykos - 1 plakatas; 4) Kūrybinės 

dirbtuvės „Kas Baltijoje gyvena?“ - 1 plakatas; 5) Edukaciniai 

užsiėmimai Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje - 2 plakatai; 6) 

Skelbimas „Tapk Lietuvos jūrų muziejaus savanoriu!“ - 1 plakatas; 

7) Edukacinės programos „Žuvys ieško gilumos, o žmogus gerumos“ 

pristatymas - 1 plakatas; 8) Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

diena - 1 plakatas; 9) Programos „Keliam bures!“ pristatymas - 4 

plakatai; 10) Tarptautinė muziejų diena ir naktis - 1 plakatas; 11) 

Tarptautinė Baltijos jūros kiaulės diena - 1 plakatas; 12) Kūrybinės 

dirbtuvės „Ei, kieno kieno žalias kiemelis..?“ - 1 plakatas; 13) 

Edukacinis užsiėmimas „Kurėnas - žvejo namai“ - 1 plakatas; 14) 

Tarptautinė pasaulinio vandenyno diena - 1 plakatas; 15) Joninės - 1 

plakatas; 16) Tarptautinė žvejų diena - 1 plakatas; 17) Liepos 6 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena) - 1 plakatas; 18) 

Žolinė - 1 plakatas; 19) Gyvoji ekskursija „Žolynų taku pas senąjį 

žveją“; 20) Savanorių renginys „Žvejai gyvuos - kol vanduo 

išgaruos“; 21) Edukacinių užsiėmimų apie delfinus ir vėtrunges 

Ikimokyklinėse įstaigose, jų viešinimas - 1 plakatas; 22) 

Neformaliojo ugdymo programa „Įmink vandenų pasaulio paslaptis“ 

- 1 plakatas; 23) Neformaliojo ugdymo programa „Keliam bures!“ - 1 

plakatas; 24) Paroda „Mokykla 2015“ - 1 plakatas; 25) Kalėdinės 

kūrybinės dirbtuvės - 1 plakatas; 26) Kalėdinis sveikinimas - 1 

plakatas 

S.Mikalkevičiūtė 
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Neplanuota 07 10 pasirašyta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis su Indre 

Stonyte dėl 20 vnt. elektroninių viešinimo priemonių - plakatų, 

pristatančių Lietuvos jūrų muziejaus edukacines veiklas projekto 

„Vėjas - laivo padėjėjas“ metu, 400,00 Eur. 

S.Mikalkevičiūtė 

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje 

spaudoje rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Parašyti 4 straipsnius į respublikinius 

gamtinius žurnalus 

2015-02-06 – parašyti du straipsniai žurnalo „Paukščiai“ 25 numeriui 

( 2015m. I ketv.) – „Pagalba nykstantiems salų paukščiams“ ir „Britai 

sėkmingai atkuria didžiųjų baublių populiaciją“                                                                         

2015-05-27 – parašytas ir žurnalo „Paukščiai“ 26 numeryje 

išspausdintas straipsnis apie nelegalią paukščių medžioklę Pietų 

Europoje pagal Birdlife International medžiagą                   

2015-07-03 – parašytas ir žurnalo „Paukščiai“ 27 numeryje 

išspausdintas straipsnis apie dramatiškas rusinės startos (Emberiza 

aureola) nykimo tendencijas bei straipsnis apie paprastojo purplelio 

(Streptopelis turtur) apsaugą Europoje parengtas pagal Birdlife 

International medžiagą.                       

2016-11-25 – Žurnalo „Paukščiai“ 28 numeryje išspausdintas 

straipsnis apie kritiškai nykstančio miškinio ibio veisimo programą  

ir  jų veisimo sėkmę Maroke                                                                                                               

S. Karalius 

Neplanuota 2015-03-05 – 03-23 buvo parašyti 8 straipsniai apie žuvis pristatomas 

Lietuvos nacionalinės žuvies rinkimams. Straipsniai pateikti ir 

paskelbti Delfi Grynas.lt portale 

S. Karalius 

Parengti 10 straipsnių pagal rengiamų 

parodų ir tiriamų rinkinių medžiagą 

  

  

Parengti 5 straipsniai, išspausdinti laikraštyje „Vakarų ekspresas“: 

M.Kontrimė. Kaip senovėje pajūry vaikai žaidė (2015 03 10); 

R.Adomavičius. Linksmos nuobiros iš Klaipėdos laivyno praeities 

(2015 06 05); M.Kontrimė.Susipažinkite: Jūrų kapitonas Teodoras 

Reingardas (2015 07 23); R.Adomavičius j. Lietuvos jūrinės kultūros 

šaukliai (2015 12 24; D.Elertas. LDK piliečių nuotykiai jūrose (2016 

01 05) 

R.Adomavičius,  

R.Adomavičius j., D.Elertas, 

M.Kontrimė 

D.Elertas. Atėję iš jūros: vieno istorinio mito pėdsakais“. - Po 

muziejaus burėmis. 4, 2015, p. 56-59 

  

D.Elertas. „Žvejų valtys ir parakas sukilimui“. - Po muziejaus 

burėmis. 4, 2015, p.60 – 65 

  

 Parengti straipsnį muziejaus metraščiui Išspausdinta konferencijos "Invisible power of nature" medžiaga R. Žilienė 

Parašyti straipsnį apie delfinų elgseną Parašytas straipsnis "Introduction of familiar and novel objects for 

Tursiops truncatus ponticus under human care" ir pateiktas žurnalui 

Zoobiology 

R. Žilienė 

4. Moksliniai tyrimai (temos) Rinkti medžiagą apie Lietuvos laivyną 

Vilniaus archyvuose ir bibliotekose 

Sausio mėn. dirbta Lietuvos centriniame valstybės archyve ir 

M.Mažvydo bibliotekoje 

R. Adomavičius 

Rinkti medžiagą temai „Lietuvos kaip 

jūrinės valstybės formavimasis XX a.“ 

Vilniaus archyvuose ir bibliotekose 

Balandžio mėn. dirbta Lietuvos centriniame valstybės archyve. 

Atrinkta ir įsigyta skaitmeninė medžiaga Lietuvos buriavimo istorijai 

R. Adomavičius j. 
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Tęsti juodažiočio grundalo tyrimus 

Žuvininkystės laboratorijos bazėje ir 

metų gale pateikti ataskaitą 

Buvo tęsiami juodažiočio grundalo tyrimai. Tyrimų pagrindu 

parašytas ir į tarptautinį žurnalą „Oceanological and hydrobiological 

studies“ pristatytas straipsnis, kuris buvo paskelbtas gruodžio mėnesį 

A. Skabeikis 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 

(autorius, pavadinimas, leidinys) 

Parengti penkis mokslinius straipsnius 

laivybos istorijos temomis 

Laivybos istorijos skyriaus muziejininkai parengė 8 mokslinius 

straipsnius: 

R.Adomavičius,  

R.Adomavičius j., D.Elertas, 

M.Kontrimė 

  

  

  

  

  

D.Elertas. „Prūsijos dvarai Žemaitijos pasienyje 1540 m. In. Vertybių 

transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakarntė XIII – XVIII 

amžiais, Sud. Stephen C. Rowell, Klaipėda (kolektyvinė 

monografija), 2015, p.198-292 

 D.Elertas 

D.Elertas. „1538 m. Klaipėdos miesto antspaudu signuojama 

bendruomenė“. In. Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK 

vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos, Sud. 

Marius Sčavinskas, Klaipėda, 2015 (mokslinių straipsnių rinkinys), 

p.194-222 

 D.Elertas 

D.Elertas. Recenzija “The Flash of a MeteorLighting up the 

Silhouette of the Past, or ...” Empires and Nationalisms in the Great 

War: Interactions in East – Central Europe. Acta Historica 

Univeristetis Klaipedensis, Sud. Vasilijus Safronovas, Česlovas 

Laurinavičius, 2015, t.XXXI, p.215-219 

 D.Elertas 

D.Elertas. „Tranzito infrastruktūra kaip Tilžės miestelio kūrimosi 

prielaida“. - Po muziejaus burėmis. 4, 2015, p. 50-55 

 D.Elertas 

R.Adomavičius. „Iš Kuršmarių – Viduržemio jūrą. Motorlaivis 

„Kuršių marės“. - Po muziejaus burėmis. 4, 2015, p. 8 – 13 

  

 Neplanuota R.Adomavičius j.  „Jūra atveria pasaulį. Monetos iš Lietuvos jūrų 

muziejaus rinkinio Pinigų muziejaus parodoje Vilniuje“. - Po 

muziejaus burėmis. 4, 2015, p.14 – 21 

 R.Adomavičius j. 

 Neplanuota R.Adomavičius j,  „Jūros šventė tarpukariu kaip jūrinės kultūros ir 

politikos diegimo forma“. - Po muziejaus burėmis. 4, 2015, p. 22 – 

45 

 R.Adomavičius j. 

 Neplanuota M. Kontrimė „Jūrininkų pagerbimo ceremonija – šimtmetį nekintanti 

tradicija“. - Po muziejaus burėmis. 4, 2015, p. 46-49 

 M.Kontrimė 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 

rengimas muziejuje (pavadinimas, 

vieta, laikas) 

Surengti konferenciją, skirtą buriavimo 

istorijai Lietuvoje 

Konferencija šia tema nesurengta. Vietoje jos surengta konferencija 

Nerijos forto istorinių tyrimų tema 

D.Elertas, M.Gudelis 

 Surengti tarptautinę mokslinę-praktinę 

konferenciją gyvūnų terapijos tema 

2015 m.  gegužės 15 d. LJM surengta tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija "Nematomos gamtos galios", įgyvendinant Grundtvig 

mokymosi partnerysčių programos projketą "Pet Assisted Therapy. 

Learning with them". 70 dalyvių  iš šių  šalių: Ispanijos, Lenkijos, 

Estijos, Italijos, Rumunijos, D. Britanijos, Vengrijos ir Lietuvos 

B.Kreivinienė, J.Eglinskienė, 

N.Puteikienė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose 

konferencijose ne muziejuje (tema, 

vieta, dalyviai) 

Dalyvauti 3  mokslinėse konferencijose Dalyvauta 5 mokslinėse konferencijose:   

 Rugsėjo 3 d. tarptautinėje konferencijoje „Origines et mutationes 

circa principio Mare Balticum“ muziejuje Faktoria  w Pruszczu 

R.Adomavičius j., D.Elertas 
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Gdanskim (Lenkija), org. Gdansko universiteto Istorijos fakultetas ir 

Mokslo draugija Pruthenia.              

 Spalio 8 d. Rygoje Latvijos jūrų akademijos organizuotoje 

konferencijoje„Maritime History Research in the Baltic Sea Region 

„Challenges, Achievements and Results“.  Lapkričio 11 d. 

nacionalinėje konferencijoje „Parapijos raida: vidinių ir išorinių 

veiksnių sąveikos“, Klaipėda, org. su Lietuvių katalikų mokslų 

akademijos Klaipėdos skyriumi.                                                                                                         

Lapkričio 20 d. Klaipėdoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, 

skirtoje Simono Dacho 410-sioms gimimo metinėms S. Dacho 

namuose Klaipėdoje organizuotoje KU ir S. Dacho namų                                                        

Gruodžio 3 d,  tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuva 1914 

– 1918  metais“ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 

Vilnius; org. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir 

Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune 

Dalyvauti 1 konferencijoje apie 

muziejų veiklą, 1 - apie viešuosius 

ryšius 

Nedalyvauta nei vienoje konferencijoje N. Puteikienė 

Dalyvauti metinėje IMATA 

konferencijoje 

R. Žilienė dalyvavo konferencijoje ir skaitė pranešimą "Introduction 

of familiar and novel objects for Tursiops truncatus ponticus under 

human care " 

Ž. Kleiva 

Tęsti dirbtinio apvaisinimo tyrimą, 

bendradarbiaujant su Ukrainos 

delfinariumu 

Tyrimas laikinai pristabdytas iki bus rasti potencialūs partneriai.  Ž. Kleiva. M. Lukošius  

Dalyvauti metinėje EAAM 

konferencijoje 

EAAM metinėje konferncijoje, vykusioje Kolmardene, (Švedijoja), 

dalyvavo Ž. Kleiva, M. Lukošius, I. Kazlauskas, R. Žilienė. Žiliienė 

pristatė stendinį pranešimą apie delfinų žaidybinės elgsenos 

praturtinimą. 

Ž. Kleiva 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

Perskaityti 4 pranešimus mokslinėse 

konferencijose 

Perskaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose:   

   

  

  

  

  

Rugsėjo 3 d. perskaitytas pranešimas “Roads and development of 

inns network in the North of Prussia in 1440-1540” tarptautinėje 

konferencijoje „Origines et mutationes circa principio Mare 

Balticum“ muziejuje Faktoria  w Pruszczu Gdanskim (Lenkija), org. 

Gdansko universiteto Istorijos fakultetas ir Mokslo draugija 

Pruthenia 

D.Elertas 

Spalio 8 d. Rygoje Latvijos jūrų akademijos organizuotoje 

konferencijoje „Maritime History Research in the Baltic Sea Region 

„Challenges, Achievements and Results“ perskaitytas pranešimas 

apie jūrinės savimonės formavimąsi Lietuvoje 

R. Adomavičius j. 

Lapkričio 11 d. perskaitytas pranešimas “Klaipėdos pilies vertėjo 

portretas XVI – XVII a.: Dachų giminės atstovų pavyzdžiu.“ 

nacionalinėje konferencijoje „Parapijos raida: vidinių ir išorinių 

D.Elertas 
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veiksnių sąveikos“, Klaipėda, org. su Lietuvių katalikų mokslų 

akademijos Klaipėdos skyriumi 

Lapkričio 20 d. perskaitytas pranešimas “Klaipėdos pilies vertėjo 

portretas XVI – XVII a.: Dachų giminės atstovų pavyzdžiu.“ 

nacionalinėje konferencijoje „Parapijos raida: vidinių ir išorinių 

veiksnių sąveikos“ 

D.Elertas 

Gruodžio 3 d. perskaitytas pranešimas “Pirmojo pasaulinio karo 

atminties pėdsakais Klaipėdoje: saugojimas ir užmarštis“ 

tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuva 1914 – 1918  

metais“ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 

D.Elertas 

9. Kiti darbai Užbaigti numizmatikos ir laivų modelių 

rinkinių aprašus 

Numizmatikos mokslinis aprašas parengtas. Modelių rinkinio aprašas 

baigiamas kartu su rinkinio leidinio koncepcija 

R.Adomavičius j. 

Parengti R. Vilko archyvo mokslinį 

aprašą 

Parengtas R.Vilko archyvo mokslinis aprašas R.Adomavičius 

Parengti filofaleristikos rinkinio 

mokslinį aprašą 

Parengtas filofaleristikos rinkinio mokslinis aprašas M. Kontrimė 

Išanalizuoti Baltijos jūros ruonių 

gimstamumo pagal lytį statistiką 

Lietuvos jūrų muziejuje ir palyginti ją 

su kitų panašių įstaigų turimais 

duomenimis 

Buvo iškelta hipotezė, kad pilkųjų ruonių patelės gimdo apytiksliai 

vienodą skaičių skirtingų lyčių jauniklių. Prielaida tam davė Jūrų 

muziejuje gyvenanti ruonė Zunda, kuri šešių metų bėgyje „kaitaliojo“ 

gimusių vaikų lytį. Bet išanalizavus kelių patelių ilgesnio laikotarpio 

duomenis, nustatyta, kad hipotezė nepasitvirtino, Todėl duomenys iš 

kitų panašių įstaigų nebuvo lyginami 

P. Kulikov,                         N. 

Gražulienė 

Parengti integruotą Baltijos pilkųjų 

ruomių "pamestinukų" prognozavimo 

modelį, naudojant nuotolinio tyrimo 

metodus ir jau turimus LJM duomenis 

Modelio sudarymui nebuvo techninių galimybių, nes jis reikalauja 

didelių skaičiavimo resursų („super“  kompiuterių) taip pat kitų 

resursų. Tačiau galimybė numatyti „pamestinukų“ kiekį, neįvardijant 

tikslaus skaičiaus yra ir šie tyrimai bus vykdomi toliau bandant į 

pagalbą pasitelkt Klaipėdos universitetą 

P. Kulikov,                         I. 

Kazlauskas 

Fiksuoti gyvūnų maitinimo ir elgesio 

duomenis ir perduoti į archyvą. 

Nuolatos fiksuoti analizuoti gyvūnų maitinimo duomenys Ž.Kleiva 

Fiksuoti baseinų vandens parametrus ir 

perduoti į archyvą 

Nuolatos sekti  ir fiksuoti gyvūnų baseinų vandens parametrai Ž.Kleiva 

Neplanuota Kartu su Stephen C. Rowell, Dariumi Barasa, Egidiju Miltakiu, 

Jolanta Skurdauskiene, Mariumi Ščavinsku, Vaciu Vaivada sudarytas 

leidinys “Vertybių transformacijos Baltijos rytinėje pakrantėje 

brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais”. 

Šaltinių žinynas, Klaipėda, 2015 [223 p.] 

D.Elertas 

Neplanuota Perskaityta paskaita „Čia daugiau nei pastatas“ renginyje „67-tas 

vakaras su senaja Klaipėda“ balandžio 1 d. 

D.Elertas 

Neplanuota Perskaityta paskaita “Keliai ir karčemų tinklo raida Prūsijos šiaurėje: 

1440-1540 m. kiekis ir geografija” renginyje “70-tas vakaras su 

senaja Klaipėda” spalio 4 d. 

D.Elertas 

Neplanuota Perskaityta paskaita „Klaipėdos jūrinis paveldas“ III amžiaus 

universitete sausio 15 d. 

D.Elertas 
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Neplanuota Perskaityta paskaita apie buriavimą Lietuvoje Dailės akademijos 

Dizaino katedroje kovo 16 d. 

R.Adomavičius j. 

Neplanuota Perskaityta paskaita „Klaipėdos uostas ir laivynas XIX a.“ Socialinių 

mokslų kolegijoje balandžio 15 d. 

R.Adomavičius  

Neplanuota Perskaityta paskaita apie švyturius Nidoje renginyja Nidos naujojo 

švyturio 70 – čio proga 

R.Adomavičius  

Neplanuota Perskaityta paskaita „ Kuršmarių laivyno“ tipologijos problemos“ 

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 

institute lapkričio 16 d. 

R.Adomavičius  

Neplanuota Perskaitytos 4 paskaitos Klaipėdos turizmo ie informacijos centre 

gidams ir savanoriams apie Jūrinį paveldą vasario 17 – balandžio 30 

d. 

R.Adomavičius j. 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti 

įvestų į muziejaus duomenų bazę 

įrašų apie eksponatus bei 

skaitmeninių vaizdų skaičių) 

Įvesti į LIMIS duomenų bazę visas 

2015 metais įsigytas muziejines 

vertybes, rengti priėmimo nuolatiniam 

saugojimui aktus 

Visos 2015 metais įsigytos muziejinės vertybės (168 vnt.) įvestos į 

LIMIS, parengta 13 priėmimo nuolatiniam saugojimui ir 5 išdavimo 

laikinam saugojimui aktai 

R. Mažeikienė 

2. LIMIS  Suskaitmenintas muziejines vertybes 

(1400) aprašyti LIMIS sistemoje, 

aprašus susieti su skaitmeninėmis 

bylomis ir paviešinti pagal teisėtas 

galimybes 

LIMIS aprašyta ir su skaitmeniniais vaizdais susietos 1403 

muziejinės vertybės: fotomedžiagos rinkinio - 256; faleristikos - 215; 

filokartijos - 146; jūrų faunos - 770; laivybos technikos ir kitų - 16. 

Viešai prieigai pateikta 612 suskaitmenintų eksponatų vaizdų 

R. Dailidė, I.Mačiulaitienė, 

M. Kontrimė, A.Mažūnas, R. 

Mažeikienė, V.Ragaišis. 

 Neplanuota Į LIMIS buvo vedamos 2011 metais sukurtos fototekos vertybės. 

Įvesti 426 vaizdai, viešai prieigai pateiktos 129 skaitmeninės 

fotografijos 

A.Mažūnas 

3. Eksponatų skaitmeniniams    

3. 1. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir 

vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, 

tema, kt.) 

Skaitmeninti muziejines vertybes, kurių 

skaitmeninių kopijų reikia vykdant 

muziejaus parodinę, leidybinę, 

edukacinę, mokslinę-tiriamąją veiklą ir 

tas, kuriomis dažniausiai domisi ir 

naudojasi interesantai 

Skaitmenintos muziejinės vertybės pagal perspektyvinį LJM 

skaitmeninimo planą 2013ƒ —2017 metais. Taip pat tos, kurių 

skaitmeninių kopijų reikia vykdant muziejaus parodinę, leidybinę, 

edukacinę, mokslinę-tiriamąją veiklą. 

A. Mažūnas, V.Ragaišis 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius  

Suskaitmeninti (skenuoti ir 

fotografuoti) 1500 eksponatų (1000 

kriauklių, 200 numizmatikos, 200 

fotomedžiagos, 100 filokartijos) 

Nuskenuota ir nufotografuota 1635 eksponatai: jūrų faunos-1018; 

fotomedžiagos - 229; faleristikos - 160; filokartijos - 204; laivybos 

technikos ir daiktų - 16; dailės -8 

A. Mažūnas, V.Ragaišis 

3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 

projektuose (pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

   

4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo grupėse, 

Dalyvauti LIMIS rengiamuose 

mokymuose 

Birželio 18-19 dienomis dalyvauta LIMIS seminare, vykusiame 

Palangos gintaro muziejuje 

R. Mažeikienė 



 36 

mokymuose) 

5. Kiti darbai Pervesti 20 VHS kasečių Į AVI formatą Neatlikta A. Mažūnas 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 

 

   

1. Informacija žiniasklaidai apie 

muziejų, jo rinkinius ir renginius 

(nurodyti parengtų informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir 

televizijos laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

Parengti ir išplatinti 35 pranešimus 

žiniasklaidai 

Parengti ir išplatinti 35 pranešimai spaudai. N. Puteikienė 

 Dalyvauti 10 televizijos ir 10 radijo 

laidų 

Muziejaus darbuotojai dalyvavo 46 televizijos ir radijo laidose N. Puteikienė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 

kuriems buvo organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas trumpai 

apibūdinti) 

Parengti 2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio skyrimo LJM sklaidos 

koncepciją  

Vasario mėnesį informacija apie galimybę skirti 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio Lietuvos jūrų muziejui išplatinta LJM virtualioje 

erdvėje.  Kovo 31 dieną į kasas perduotas mini atvirukas-kortelė, kuri 

segama prie bilieto. Kortelių tiražas - 500 vnt.  

A.Lukošienė 

 

 Surengti rinkodarinę kampaniją, 

skatinant tiesioginį LJM paslaugų 

pardavimą viešbučiams ir turizmo 

firmoms 

Rinkodarinė komapnija, skatinanti tiesioginius pardavimus 

viešbučiams ir turizmo įmonėms prasidėjo 2015 vasario mėnesį, 

panaudojant „Turisto pasą“, suteikiantį 10 proc. nuolaidą viešbučių ir 

turizmo įmonių svečiams. Šia galimybe pasinaudojo apie 300 

lankytojų 

L. Rimkienė 

Įrengti interaktyvius reklaminius 

stendus Klaipėdos geležinkelio ir 

autobusų stotyse 

Balandžio mėnesį Klaipėdos geležinkelio stotyje pakabintas TV 

ekranas, kur demonstruojama reklaminė LJM medžiaga. TV 

ekranuose reklama taip pat leidžiama AB "Smiltynės perkėla", 

Švyturio arenoje, "Apollo" boulinge, Klaipėdos Akropolyje 

A. Lukošienė, K. Stasiulis, A. 

Rosenas 

Parengti reklaminę video medžiagą 

reklaminiams stendams 

Sumontuoti / sukurti keli skirtingi reklaminiai video klipai su 

informacija apie delfinariumo darbo laiką, šventinius renginius ir 

kita. 

Š. Jaraitė 

Sukurti LJM edukacinių paslaugų 

viešinimo senjorams koncepciją ir 

organizuoti veiklas   

Parengta 03 15  R. Treigienė, S. 

Mikalekvičiūtė  

Surengti naujų delfinariumo paslaugų 

pristatymą žiniasklaidai  

Delfinariumo paslaugų pristatymas žiniasklaidai buvo surengtas 

rugsėjį -spalį 

N.Puteikienė 

Parengti reklamos kampanijas Muziejų 

nakčiai,  Baltijos jūros kiaulės dienai, 

Pasaulinio vandenyno dienai, 

kalėdiniams renginiams, edukacijai 

vasaros sezonu Etnografinėje pajūrio 

žvejo sodyboje  

Buvo parengtos ir įgyvendintis reklamos kampanijos www.ve.lt ir 

dienraštyje "Vakarų ekspresas", skirtos  Muziejų nakčiai,  Baltijos 

jūros kiaulės dienai, Pasaulinio vandenyno dienai, kalėdiniams 

renginiams, edukacijai vasaros sezonu Etnografinėje pajūrio žvejo 

sodyboje  

N. Puteikienė 
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Organizuoti LJM edukacinių paslaugų 

viešinimą tikslinėms grupėms pagal 

parengtą "Edukacinės veiklos plėtros, 

jos viešinimo ir rinkodaros planą 2015 

Organizuotas LJM edukacinių paslaugų viešinimas tikslinėms 

grupėms pagal parengtą "Edukacinės veiklos plėtros, jos viešinimo ir 

rinkodaros planą 2015, įtraukiant ir neplanuotas veiklas 

S.Mikalkevičiūtė, 

R.Treigienė 

Periodiškai siųsti informaciją pramogų 

organizatoriams apie LJM veiklą 

Informuojama nuolat, naujienlaiškai buvo išsiųsti 16 kartų L.Rimkienė 

Turistines firmas, organizacijas, 

viešbučius informuoti apie LJM darbo 

laiką, kainas, renginius 

Informuojama nuolat, naujienlaiškai buvo išsiųsti 16 kartų. L. Rimkienė  

Paruošti el. atvirukus ir išsiųsti 

sveikinimus rėmėjams, kolegoms, 

partneriams šv. Kalėdų, Naujųjų metų 

ir kitomis progomis 

Sukurtas atvirukas, animuota ir statinė versija. Elektroniniai 

sveikinimai buvo išsiųsti Šv. Kalėdų, Naujųjų metų proga ~ 2000 el. 

adresų Lietuvoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje. 

L. Rimkienė, Š. Jaraitė 

Siųsti LJM naujienas rėmėjams, siųsti  

sveikinimus jiems gimtadienio proga  

Siunčiama nuolatos. Buvo išsiųsta 34 kartus. L. Rimkienė 

 Bendradarbiauti reklamos srityje su 

"Vakarų ekspresu", Palangos oro uostu 

Sumaketuotos įvairios reklamjuostės ir skelbtos "Vakarų ekspreso" 

internetiniame portale. Sumaketuoti įvairūs reklaminiai skelbimai ir 

skelbti "Vakarų ekspreso" dienraštyje 

N. Puteikienė, Š. Jaraitė 

Surengti ne mažiau 3 rinkodarinių-

reklaminių akcijų (moksleiviams, 

senjorams) 

Buvo surengtos 3 rinkodaros-reklaminės akcijos: senjorams, 

mokytojams, studentans 

N. Puteikienė 

Pildyti rubriką "Vakarų eksprese" 

"Praeities banga" 

Buvo publikuotos 5 publikacijos N. Puteikienė, Laivybos 

istorijos skyrius 

Sukurti ir įdiegti Facebook reklaminį 

banerį 

Parengtas, skelbtas ve.lt, muziejus.lt A. Lukošienė 

Organizuoti Facebook, Google Adword 

ir kitas reklamines kampanijas 

Facebooke skelbiama aktuali informacija apie projektą "Delfinai ir 

žvaigždės", Vardynas, projektus, muges ir kt. Google Adword 

reklaminė kampanija nebuvo surengta 

A. Lukošienė 

Bendradarbiaujant su AB "Smiltynės 

perkėla" keistis reklamine medžiaga, 

derinti kelto grafikus  

Bendradarbiavimas su AB "Smiltynės perkėla" vyksta nuolat, 

keičiantis reklaminėmis skrajutėmis, vaizdo medžiaga, 

informacinėmis vizualizacijomis Naujojoje ir Senojoje perkėlose 

A. Lukošienė, L. Rimkienė 

Organizuoti reklamines kampanijas per 

www.manodienynas.lt 

Pirmoji reklaminė kampanija pradėta balandžio 8 dieną, trukmė - 2 

mėn. Tikslinė grupė 1-4 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai. 

Kampanijos kaina - 484 Eur. Reklamuojamas paslaugų paketas "Nerk 

į vasarą su delfinais". Patikrinus grįžtamąjį ryšį, nuspręsta nebetęsti 

reklamavimo šiuo kanalu 

A. Lukošienė 

Organizuoti reklamines akcijas radijuje 

kalėdiniams renginiams viešinti 

Radijo reklamos nebuvo užsakytos, nes buvo rpitraukti kiti reklamos 

partneriai 

A. Lukošienė 

Įrengti lazerinės projekcijos laikrodį 

delfinariume 

Laikrodis veikia LED ekrane prie delfinariumo įėjimo, arkoje. LED 

ekranas sukonstruotas UAB "Baltijos žiedo" 

A.Lukošienė, K.Stasiulis  
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Įrengti informacinius skydus-

švieslentes prie delfinariumo 

Informacinis skydas-švieslentė įrengta gegužės mėnesį, derinant 

informacijos valddymą su UAB "nSoft", kuri sukūrė bilietų 

pardavimo sistemą.  Darbus atliko UAB "Baltijos žiedas"    

A.Lukošienė, K.Stasiulis  

Sukurti plakatą LJM edukacinio 

skyriaus kūrybinių dirbtuvių reklamai 

gruodžio ir sausio mėnesiams. 

Sukurtas plakato dizainas ir adaptuotas gruodžio bei sausio 

mėnesiams 

Š. Jaraitė 

Neplanuota Surengti ne mažiau 3 rinkodarinių-reklaminių akcijų (moksleiviams, 

mokytojams, šeimoms, senjorams).                   1) Liepos 24 d. visoje 

LJM teritorijoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Keliam bures!“. Šiuo 

renginiu-dirbtuvėmis buvo siekiama pristatyti kuo įvairesnę LJM 

edukacinę programą šeimoms, pedagogams, moksleiviams. 2) 

Balandžio mėnesį buvo paskelbta naujų savanorių paieška - specialiai 

sukurtas plakatas, kuris patalpintas socialiniame tinkle Facebook 

(LJM profilyje), kitose svetainėse. Savanorių 2015 m. buvo virš 20. 

Tam, kad paskatintume prisijungti dar aktyviau norinčius 

savanoriauti, rugpjūčio 26 d. buvo surengtas pirmasis savanorių 

renginys-edukacinė popietė „Žvejai gyvuos, kol vanduo išgaruos“, 

kur savanoriai patys pristatė veiklas, dalijosi savo sukaupta patirtimi, 

įspūdžiais jau būsimiems savanoriams. 3) Spalio 4 d. buvo surengta 

Atvirų durų diena specialiai mokytojams (Mokytojo dienos proga), 

kur kartu su mokytojais buvo aptariamos bendradarbiavimo 

galimybės, pristatoma edukacinė veikla, siūlomos programos. 

Mokytojams taip pat buvo suteikta galimybė nemokamai pasižiūrėti 

delfinų pasirodymą 

S. Mikalkevičiūtė, R. 

Treigienė 

 Neplanuota Parengti elektroninius atvirukus šv. Velykų, šv. Kalėdų, Naujųjų 

metų ir kitomis progomis, juos išsiųsti ugdymo įstaigoms, 

partneriams, savanoriams ir kt.  

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Kalėdiniu laikotarpiu buvo organizuota rinkodarinė kompanija, 

skatinanti tiesioginus pardavimus į Kalėdinius renginius mokykloms, 

darželiams, įmonėms.  (Kalėdinis delfinų pasirodymas ir 

pabendravimas su Kalėdų seneliu po pasirodymo).  6 organizacijos 

pasinaudojo pasiūlymu (521 dalyvis) 

A.Lukošienė, L.Rimkienė 

  Organizuotos reklaminės kampanijos, pardavimų skatinimų akcijos 

per LRT "Labas rytas" laidą. Surengtos 4 akcijos 

N. Puteikienė, A. Lukošienė 

Neplanuota Pritrauktas informacinis rėmėjas 15min.lt, sumaketuotos ir portale 

skelbtos kelių rūšių animuotos reklamjuostės apie kalėdinius 

renginius delfinariume ir apie naujametį koncertą 

A. Lukošienė, Š. Jaraitė 

Neplanuota Pasirašyta sutartis su delfi.lt kaip informaciniu rėmėju, sumaketuotos 

ir portale skelbtos kelių rūšių reklamjuostės apie kalėdinius renginius 

delfinariume ir apie naujametį koncertą 

N. Puteikienė, A. Lukošienė, 

Š. Jaraitė 

Neplanuota Pritrauktas informacinis rėmėjas informuoti apie kalėdinius renginius 

- dienraštis "Klaipėda" ir www.kl.lt  

N. Puteikienė 

3. Kita veikla Atnaujinti informaciją apie Atnaujinta L.Rimkienė, A. 
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delfinariumo darbo laiką, veiklas ir 

nuorodų sistemą muziejaus prieigose 

Adomavičienė, A. Rosenas, 

N. Žižienė  

Įsigyti dovanoms skirtų, Lietuvos jūrų 

muziejų reprezentuojančių popierinių 

maišelių  

Popieriniai maišeliai įsigyti. 250 vienetų N. Stančikienė 

Įsigyti LJM suvenyrų (saldainiai, kitos 

dovanos, rašymo priemonės (lankytojų 

tyrimui-skatinimas) 

Lankytojų tyrimo skatinimui nuspręsta išleisti atvirukus su delfinais - 

3000 vnt. Įsigyta 100 vnt. marškinėlių, 100 vnt. maišelių su 

iliustracijomis  

N. Stančikienė 

Parengti kvietimus į Kalėdinį renginį ir 

papildomą šventinę atributiką LJM 

darbuotojų vaikams 

Sukurtas ir sumaketuotas kvietimo bei vardinių kortelių dovanoms 

dizainas, parengta ir atspausdinta 37 vnt. kvietimų bei vardinių 

kortelių 

Š. Jaraitė 

Parengti skelbimą LJM darbuotojams 

apie Naujametį renginį 

Sumaketuotas plakatas-skelbimas kviečiantis dalyvauti šventiniame 

renginyje darbuotojams 

Š. Jaraitė 

VIII. METODINĖ VEIKLA    

1. Konsultacijos, metodinė pagalba 

įvairiais muziejaus veiklos kausimais 

(kam, kokiais klausimais buvo teikta) 

Teikti konsultacijas ir metodinę 

pagalbą Klaipėdos regiono muziejų 

darbuotojams, kultūros paveldo objektų 

skaitmeninimo klausimais 

Teikta konsultacija ir metodinė pagalba Šilutės muziejui kultūros 

paveldo objektų skaitmeninimo, fotografavimo klausimais. Kretingos 

muziejaus darbuotojai konsultuoti kompiuterinės apskaitos LIMIS 

klausimais 

A. Mažūnas, R. Mažeikienė, 

V. Ragaišis 

 Teikti konsultacijas suinteresuotiems 

asmenims ir organizacijoms biologijos 

ir akvaristikos klausimais  (8 

konsultacijos) Vesti konsultacijų 

registraciją 

Suteikta 15 konsultacijų  S.Karalius 

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), 

susirašinėjama su Petersbureno  (Olandija), Fridrichkoog (Vokietija) 

ruonių reabilitacijos centrais dėl apsilankymo galimybės 

konsultaciniais klausimais. 

A. Grušas,  P. Kulikov,             

I. Kazlauskas 

 Lankytojus aptarnaujantiems 

darbuotojams prieš sezoną surengti 

mokymus 

04 29 ir 07 02  L.Rimkienė pravedė lankytojus aptarnaujantiems 

darbuotojams ir savanoriams ,,šeimyniškumo ir svetingumo" 

mokymus  (organizavo J.Vasiljevienė) 

L. Rimkienė,  J.Vasiljevienė 

Konsultuoti Lietuvos ir užsienio 

studentus, rengiančius mokslinius 

darbus apie Lietuvos jūrų muziejų 

Konsultuoti 4 studentai N. Puteikienė 

Konsultuoti 3 studentus, rašančius 

baigiamuosius darbus susijusius su 

LJM veikla.  

Buvo konsultuoti 4 studentai rašantys baigiamuosius darbus: 

Martynas Verseckas 3 kurso  Socialinių mokslų kolegijos studentas 

tema: „Lietuvos jūrų muziejaus ryšiai su visuomene edukaciniu 

požiūriu“, Karina Terleckytė, Turizmo administravimo 3 kurso 

studentė  tema:„Lietuvos jūrų muziejaus edukacinės veiklos 

organizavimo analizė“, Džaneta Liudžiūtė, Turizmo administravimo 

2  kurso studentė, tema: „Administracinių įgūdžių lavinimas“, Liucija 

Lukauskaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Turizmo administravimo 

specialybės 3 kurso studentė tema: „Kaip paskatinti savaitgalio 

turizmą Klaipėdos mieste“  

VRR skyrius  
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Padėti organizuoti muziejuje metinį 

Tradicinių ir istorinių laivų savininkų 

asociacijos narių susirinkimą, siekiant 

identifikuoti projektines veiklas ir 

rengti paraiškas 

Veikla įgyvendinta - padėta parengti paraišką, pasirašyti projekto 

finansavimo sutartį 

R.Adomavičius, M. Gudelis 

Neplanuota Vykdant projektą "MUZIEJUS-MOKYKLA-MOKSLEIVIS" buvo 

parengta mokymų programa „Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų 

bendradarbiavimo galimybės. Edukacinių programų rengimo 

metodika“.  Kovo mėn. 16-20 d. 5 dienų - 40 val. trukmės stažuotėje 

dalyvavo kolegos iš Respublikinio Vaclovo Into akmenų, Gargždų 

krašto, Panevėžio kraštotyros, Kauno Tado Ivanausko zoologijos, 

Vytauto Didžiojo karo, Molėtų krašto muziejaus. Programą parengė 

ir mokymus vedė R.Treigienė 

R.Treigienė 

2. Metodinės medžiagos rengimas 

(tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) 

   

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

   

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    

1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / 

atleistų darbuotojų skaičių) 

Konkretūs skaičiai nebuvo planuoti Per praėjusius metus į Lietuvos jūrų muziejų buvo priimta 35 

darbuotojai (iš jų sezoniniai-12, viešųjų darbų darbininkai-5),  atleisti 

buvo 24 darbuotojai. 17 sutarčių nutrauktos pagal LRDK 126 str. 

(suėjus sutarties terminui), 7 pagal LRDK 127 str. (darbuotojo 

pareiškimu) 

I. Kruminienė 

Prieš vasaros sezoną įforminti 

sezoninių darbuotojų priėmimą 

Vasaros sezonui buvo priimta 12 darbuotojų I. Kruminienė 

Įforminti viešuosius darbus dirbti 

siunčiamų darbuotojų priėmimą, 

atleidimą 

2015 metais buvo priimti 5 viešųjų darbų darbininkai I. Kruminienė 

Įforminti praktiką atliekančių studentų 

praktikos pradžią ir pabaigą 

2015 metais Lietuvos jūrų muziejuje praktiką atliko 13 studentų. Iš 

jų: Klaipėdos universiteto-3 studentai, Vilniaus universiteto- 1 

studentas, socialinių mokslų kolegijos - 4 studentai, Klaipėdos 

valstybinės kolegijos - 3 studentai, Šiaulių valstybinės kolegijos - 1 

studentas ir Kauno universiteto - 1 studentas 

I. Kruminienė 

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose mokyklose, 

dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir užsienyje 

(programos, temos, vieta, dalyviai) 

Dalyvauti 2 seminaruose viešųjų 

pirkimų klausimais, dalyvauti 2 

seminaruose investicinių projektų 

valdymo klausimais, dalyvauti 3 

statybos parodose 

E. Plokštys dalyvavo mokymuose Valstybės turto informacinės 

paieškos sistemos naudojimas, E.Budrys ir J,Gerlikas dalyvavo 

seminaruose - Statybos sutarčių pagal FIDIC sąlygas vykdymas, 

Renovuojamų (atnaujinamų) pastatų  projektavimas ir statyba, 

Gelžbetonio konstrukcijų projektavimas ir parinkimas pagal Consolis 

Oy Ab technologiją, Gelžbetoninių, betoninių konstrukcijų remontas, 

laikomosios galios atstatymas pagal MC-Bauchemie naudojamą 

technologiją. E.Plokštys, D.Povilanskienė ir V.Gvozdevas dalyvavo 

seminare Efektyvus Viešųjų pirkimų procesų vykdymas, E.Plokštys. 

D.Povilanslienė dalyvavo CPVA organizuotoje diskusijoje Europos 

E.Plokštys, D.Povilanskienė, 

J.Gerlikas, E.Budrys, 

A.Rumša, V.Bajeva 
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ekonominės erdvės Kultūros paveldo programos projektų vykdymas 

 Surengti pirmosios pagalbos kursus 

LJM lankytojus aptarnaujančiam 

personalui 

05 06 suorganizuoti LRKD, I-osios pagalbos kursai 52 darbuotojams J. Vasiljevienė 

Dalyvauti anglų kalbos kursuose  Nedalyvauta L.Rimkienė, J. Vasiljevienė, 

A.Lukošienė, R. Treigienė 

Dalyvauti rusų kalbos kursuose Rusų kalbos kursuose nedalyvavauta. Dėl padidėjusių darbo apimčių 

po naujo skyriaus suformavimo fiziškai nebeliko tam laiko 

S.Mikalkevičiūtė 

Surengti pažintinę kelionę į Jūrų 

muziejų Kaliningrade (edukacijų 

rengimas, organizavimas, stebėjimas) 

edukacines programas rengiantiems 

LJM muziejininkams 

Dėl politinės situacijos speciolizuota kelionė į Kaliningrado muziejų 

nebuvo organizuota, tačiau maksimaliai pažintiniais tikslais buvo 

išnaudotas LJM muziejininkų dalyvavimas Kaliningrado Jūrų 

muziejaus renginyje "Vandens asamblėja".  Pažintinėje kelionėje 

dalyvavo S.Mikalkevičiūtė, J.Čėsnaitė 

R.Treigienė 

Organizuoti 2 delfinų trenerių stažuotės 

Ispanijoje 

Spalio mėn. M. Lukošius ir Ž. Kleiva vyko stažuotei į Portugalijos 

"Zoomarin" delfinariumą. Ten susipažinta su darbo specifika su 

delfinais. Diskutuota delfinų gerovės klausimais,  patirtis perduota 

jūrų muziejaus darbuotojams 

Ž. Kleiva 

 Kelti narų kvalifikaciją "Advanced 

open water diver"  

Neivyko. Perkelta 2016m. Ž. Kleiva  

Surengti aktyvios klasės sprendimo 

įgyvendinimo kursus edukacines 

programas rengiantiems LJM 

muziejininkams 

Aktyvios klasės sprendimo kursai " Skaitmeninių pamokų ir 

mokymosi objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa" 

(18 akad. kursai) buvo suorganizuoti  sausio 26 d.-vasario 2 d. Kursai 

organizuoti ELA ir RSVR skyrių specialistams. 

R.Treigienė 

Dalyvauti mokymuose rinkodaros 

temomis (orientuojantis į el. rinkodarą) 

Buvo dalyvauta 1 kursuose apie rinkodarą „Lima day Klaipėda 2015“ L.Rimkienė 

Dalyvauti seminaruose, mokymuose 

parodų, ekspozicijų, leidybos, 

edukacijų rengimo ir viešinimo 

temomis 

Balandžio mėn. ekspozicijų kūrimo tikslais dalyvauta Tartu AHHA 

pažinimo centre, rugsėjo mėn. - Milane organizuotoje parodoje 

EXPO 2015,  spalio mėn. - Goteburge surengtoje parodoje "Euro 

Attractions Show" 

 R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė, 

N.Stančikienė 

Dalyvauti biudžetinių įstaigų apskaitos 

seminariuose 4 kart. 

J.Mažeikienė dalyvavo seminare: 1. Darbo užmokesčio skaičiavimo 

pakeitimai nuo 2015m. Liepos 1 d., komandiruočių reglamentavimo 

koregavimas. Suminė darbo laiko apskaita.  

2. N.Marinec 2015-06-11 dalyvavo konsultacijoje dėl VSAFAS 

pasikeitimų ir dažnai pasitaikančių klaidų FVAIS programoje.  

3. N.Marinec ir J.Mažeikienė 2015-09-24 dalyvavo konsultacijoje 

FVAIS klausimais Kultūros ministerijoje. 

J. Mažeikienė, N. Marinec 
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Neplanuota Balandžio 29 d. dalyvauta mokymuose "Ženklodara muziejuje". 

Lektorė V.Lankelienė 

J.Čėsnaitė 

Neplanuota Balandžio 30 d. dalyvauta Klaipėdos valstybinėje kolegijoje UAB 

"Jeigu" organizuotuose 8 ak. val. mokymuose "Paslaugų teatras: 

aukščiausios kokybės paslaugų teikimas." 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

 Neplanuota Organizuoti neformalūs mokymai Lietuvos muziejuose "Ekspozicijų 

analizė, edukacijų rengimo metodika bei dalyvavimas edukacinėje 

veikloje". Mokymai organizuoti Vilniuje Žaislų muziejuje, Kaune 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Panevėžio kraštotyros 

muziejuje, Anykščių Angelų muziejuje.  Mokymuose dalyvavo LJM 

edukatoriai 

R.Treigienė 

Neplanuota Rugpjūčio 17 - 21 d. dalyvauta Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto Muzeologijos katedros modulinio mokymo programoje 

„Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“, pagal 

kurią surengti 40 ak. val. trukmės mokymai "Muziejų vadybos 

kultūra (vadovams)" 

R.Treigienė  

Neplanuota Rugsėjo 4 d. dalyvauta Klaipėdos turizmo mokykloje UPC 

organizuotuose mokymuose dėl neformaliojo vaikų švietimo 

programų rengimo 

R.Treigienė, J.Čėsnaitė  

Neplanuota Rugsėjo 28 – spalio 2 d. dalyvauta Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros modulinio mokymo 

programoje „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų 

ugdymas“, pagal kurią surengti 40 ak. val. trukmės mokymai 

"Muziejai ir dalyvaujamoji kultūra" 

S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota Spalio 12-18 d. dalyvauta Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto Muzeologijos katedros modulinio mokymo programoje 

„Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“, pagal 

kurią surengti 40 ak. val. trukmės mokymai "Specialiųjų poreikių 

turintys vaikai muziejuje" 

J.Čėsnaitė, S.Mikalkevičiūtė 

Neplanuota 02 05 dalyvauta Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centre 

vykusiame seminare „Naujausių informacinių technologijų 

panaudojimas muziejų veikloje“ 

R.Treigienė, 

S.Mikalkevičiūtė 

 Neplanuota Rugsėjo 23 d.-lapkričio 19 d. dalyvauta Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų instituto 144 ak. val. trukmės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos "Andragoginių kompetencijų 

tobulinimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

organizatoriams ir koordinatoriams" mokymuose. Mokymų pagrindu 

2016 m. turi būti parengta edukacinė programa "Žuvys ieško 

gilumos, o žmogus gerumos" 

J.Vasiljevienė 
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Neplanuota Spalio 6 d.-lapkričio 20 d. dalyvauta Klaipėdos universiteto Tęstinių 

studijų instituto 120 ak. val. trukmės pedagoginių-psichologinių žinių 

kurso programoje ir įgijo bazinių padegoginių-psichologinių žinių bei 

supratimą apie jų taikymą pedagoginėje praktikoje galimybes. Šie 

mokymai/kvalifikacija būtina sąlyga, norint tapti neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjais 

J.Čėsnaitė, I.Kurtkutė 

Neplanuota Spalio 23 d. dalyvauta kūrybinėje sesijoje „LJM teritorijos ir veiklos 

plėtra panaudojant buvusį el. žūklės baseiną“ 

R.Treigienė, 

S.Mikalkeviečiūtė, 

J.Vasiljevienė, J.Čėsnaitė, 

I.Kurtkutė 

Neplanuota 11 25 dalyvauta seminare "Vandens infrastruktūros pritaikymas 

kultūros paveldo objektuose"  

I.Kurtkutė 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Įsigyti muziejaus bibliotekai 50 knygų 

laivybos istorijos ir jūrų biologijos 

temomis 

Įsigyti 52 nauji leidiniai muziejaus bibliotekai: gauta dovanų 16 

(įvertintų 328,8 EUR) ir pirkta 36 už 1099,84 EUR 

I. Mačiulaitienė 

Vesti mokslinio-techninio archyvo 

(MTA) apskaitą LIMIS sistemoje. 

Įvesti 30 įrašų 

Į LIMIS mokslinio- techninio archyvo įrašų neįvesta. Apskaita buvo 

tęsiama ACCESS duomenų bazėje. Įvesti 32 įrašai 

R. Mažeikienė 

Nukopijuoti 50 ir sukurti 30 naujų 

bibliografinių įrašų LIBIS 

Nukopijuoti 103 bibliografiniai įrašai, sukurta 30 naujų įrašų LIBIS I. Mačiulaitienė 

Aptarnauti 100 bibliotekos lankytojų Aptarnauti 105 bibliotekos lankytojai, išduotos 203 knygos I. Mačiulaitienė 

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto 

darbai, kiti ūkiniai darbai – 

apibūdinimas, rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

Parengti administracinio pastato 

rekonstrukcijos techninį projektą 

Dėl užsitęsusių teisminių ginčų konkurso procedūra persikėlė į 2016 

metus 

E.Plokštys, E.Budrys,  

 Užbaigti delfinariumo rekonstrukcijos 

darbus, priduoti objektą valstybinei 

komisijai  

Projektas „Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų 

ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimas)” 

baigtas, 2015-09-28 pasirašytas Statinio užbaigimo aktas. Bendra 

projekto vertė 13.860 tūkst. Eurų 

E.Plokštys, Gerlikas, 

Ž.Kleiva 

Su generaliniu rangovu UAB "Pamario 

restauratorius" vykdyti akvariumo 

rekonstrukcijos statybos darbus 

remiantis veiklos sąrašu  

Projektas "Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukcija" 

įgyvendintas 72,5 procentų, atlikta darbų už 9834 tūkst. Eurų 

E.Plokštys, E.Budrys, 

S.Karalius 

Tęsti akvariumų ir akvariumonės 

įrangos įsigijimo darbus, pagal 

susitarimą su prancūzų kompanija 

Coutant pagaminti ir sumontuoti dalį 

gyvybės palaikymo įrangos 

Remiantis su Coutant Alter Ego pasirašytu sutarties priedu 2015 

metais buvo atlikti sutartyje numatyti darbai, įrengti šiltas ir šaltas 

karantinas,  pagaminti ir atvežti akvariumai ir akvariuminė įranga, 

įrengtas ruonių lauko baseinas 

E.Plokštys, E.Budrys, 

S.Karalius 
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Vykdyti Kopgalio tvirtovės pastatų ir 

gynybinio griovio tvarkybos darbus 

Šiuo metu yra vertinami Kopgalio tvirtovės pastatų ir gynybinio 

griovio tvarkybos darbų konkurso pasiūlymai, įverinus pasiūlymus 

planuojama pasirašyti rangos sutartį 

E.Plokštys, E. Budrys, J. 

Eglinskienė,  

Parengti valymo įrengimų techninį 

projektą 

Šiuo metu yra parengta užduotis techninio projekto parengimui, 

pirminiai dokumentai yra pateikti atitinkančioms institucijoms sąlygų 

išdavimui 

E.Plokštys, Gerlikas 

Parengti ruonių reabilitacijos centro 

techninį projektą 

Dėl pasikeitusios ruonių reabilitacijos centro įrengimo vietos, 

techninio projekto parengimas persikėlė į 2016 metus 

E.Plokštys, Gerlikas 

Kas mėnesį patikrinti delfinariumo ir 

akvariumo technologinių sistemų 

veikimą 

Kas mėnesį patikrintos delfinariumo ir akvariumo technologinės 

sistemos 

A.Rosenas, V.Borisov 

Įsigyti ir sumontuoti naują siurblį jūros 

siurblinėje 

Sumontuotas ir pajungtas naujas siurblys   

Įsigyti ir pakeisti gėlo vandens siurblį  

gręžinyje Nr.1 

Sumontuotas ir pajungtas naujas siurblys A.Rosenas, V.Borisov 

Šalinti nuotekas iš sodybos ir pastato 

Smiltynės g. 7 

Šalinamos nuotekos, prižiūrimi vandentiekio tinklai, pakeistas nauju 

giluminis vandens siurblys 

A.Rosenas 

Nuvalyti, išpjauti atžalas, nušienauti 

išorinius tvirtovės šlaitus.                                           

Šienauti muziejaus teritoriją, vidinius 

tvirtovės šlaitus. Sutvarkyti želdinius ir 

gėlynus 

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 gėlynai, loviai, apželdinti 24 

pakabinami vazonai su svyrančiomis gėlėmis. Iš pagrindų sutvarkytas 

darželis žvejo sodyboje. UAB "Žalyna"atliko žemės pakeitimo, 

paklojant spec. agroplėvelę, darbus, suformavo gėlynus pagal 

etnografinius aprašus 

N. Žižienė 

Perdažyti metalines ir medines 

eksterjero detales, suremontuoti lauko 

suoliukus 

Kaip ir kiekvienais metais, prieš vasaros sezoną paruoštos ir 

perdažytos muziejaus eksterjero detalės, suremontuoti lauko 

suoliukai 

N. Žižienė 

Suremontuoti administracinio pastato 2 

kabinetus 

Savo jėgomis atlikome edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus 

kabineto remontą, pertvarkėme ir kosmetinį remontą atlikome 

techninės tarnybos kabinete 

N. Žižienė, A. Rosenas 

Pagal poreikį iš baldinės plokštės 

pagaminti arba įsigyti naujus baldus   

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 edukacijos ir 

lankytojų aptarnavimo sk. kabinete, papildyti techninės tarnybo ir 

vyr. fondų saugotojos skabinetai 

N.Žižienė 

Suremontuoti arba pakeisti dalį tvorų 

žvejo sodyboje 

Kadangi šį nelengvą darbą (žiogrių nužievinimą) atlikti padėjo darbo 

biržos viešųjų darbų darbininkai, buvo atlikti visi tvorų tvėrimo 

darbai, visiškai naujai pakeista darželio prie trobos tvora 

N. Žižienė, R. Adomavičius 

Permontuoti medines-metalines duris  

Kopgalio tv 

Durys buvo sutvarkytos kapitaliai, nes numontavus med. dalį, 

pasirodė jog metal. dalis turi būti keičiama taip pat 

N. Žižienė 
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 Atlikti remontą viešuosiuose 

tualetuose, sutvarkyti santechniką 

Prieš vasaros sezoną buvo atliktas kosmetinis remontas, sutvarkyta 

ne tik santechnika, bet ir elektra bei apšvietimas 

N. Žižienė, A. Rosenas  

Suremontuoti administracinio pastato 

fasadą. Pakesti ištrupėjusias pastatų 

fasadų apdailos plytas. Pašalinti 

trūkumus. užfiksuotus pastatų apžiūros 

metu 

Šis darbas atliekamas pastoviai ir ištisus metus pagal esamą poreikį ir 

laiko galimybes. Patalpų ir teritorijos apžiūra vyko prieš vasaros 

sezoną balandžio mėnesį, visi užfiksuoti trūkumai buvo įvykdyti, visi 

papildomi darbai atlikti 

N. Žižienė 

Neplanuota Pagaminti 24 betoniniai dangčiai ir pakeisti sulūžę N.Žižienė 

Neplanuota Perdažytas transformatorinės pastotės pastatas N.Žižienė 

Neplanuota Numontuoti nebenaudojami flakštokai, sutvarkyta aplinka N.Žižienė 

Neplanuota Sumontuotos šarvuotos durys administraciniam pastate N.Žižienė 

Neplanuota Pasodinta 90 vnt. kalninių pušelių prie delfinariumo N.Žižienė 

Neplanuota Įsigyti nauji baldai, buitinė technika naujoms delfinariumo patalpoms N.Žižienė 

Neplanuota Nupirkta dar viena grindų plovimo mašina N.Žižienė 

Neplanuota Įsigytas autopakrautuvas N.Žižienė 

3. Kitų padalinių darbas     
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