LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2016–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VEIKLOS PRIORITETAI
I.
Eil. nr.
1.

Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas
Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Svarbiausi darbai
Įgyvendinant investicinį projektą, rekonstruoti akvariumą

Akvariumo rekonstrukcijos projektas įgyvendintas 83 proc. nuo bendros projekto vertės. 2016 metais baigtas
akvariumo pastato priestatas, įrengti lauko baseinai - edukacinis baseinas, karantino baseinas, paprastųjų ruonių
baseinas, atlikta 65 proc. centrinio baseino darbų - betonavimas, hidroizoliacija, sumontuotas akrilo tunelis bei 80 proc.
technologinių įrenginių rūsyje, įrengta 90 proc. I aukšto akvariumų, atlikta 90 proc. II aukšto bei 70 proc.
pingvinariumo įrengimo darbų.

2.

Įrengti ekspoziciją Vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai“

Vidutiniajame žvejybos traleryje „Dubingiai“ įrengta ir atidaryta lankymui ekspozicija „Ilgas reisas“.

3.

Parengti naujus edukacinius užsiėmimus laivybos istorijos ir jūrų biologijos temomis

Parengti 8 nauji edukaciniai užsiėmimai laivybos istorijos ir jūrų biologijos temomis: „Švyturio kelionė“ (5-9 kl.
moksleiviams) , „Ką kalba švytyriai?“ (1-4 kl. moksleiviams), 2 užsiėmimai „O tuo metu Klaipėdoje... kuršiai“ (3-4 kl.
bei 5-6 klasių moksleiviams), orientacinis edukacinis žaidimas „Kopgalio lobio beieškant“ (5-12 kl moksleiviams),
naujai ekspozijai papildyti „Pajusk jūros aukso skonį“, „Žvejybos ABC“ (šeimoms), „Žuvys ieško gilumos, o žmogus
gerumos“ (senjorams).

4.

Užtikrinti informacijos apie muziejaus veiklą, jo rinkinius sklaidą visuomenei, naudojantis šiuolaikinėmis
technologijomis

Sukurta ir įdiegta nauja muziejaus inerneto svetainė www.muziejus.lt. Parengtos 2 virtualios parodos: „Kaurės“ LIMIS
sistemoje ir „Po kruopelę iš viso pasaulio. Romano Vilko jūrininkystės archyvas Lietuvos jūrų muziejuje“ muziejaus
interneto svetainėje.

Vertinimo krtierijai

Eil. nr.
1.

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

2.

Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

3.

4.

Planuota
Įvykdyta
reikšmė
Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų priežastys
reikšmė
2016–aisiais
2016–aisiais m.
m.
Projektas neįvykdytas planuota apimtimi, kadangi pradėjus
vykdyti centrinio baseino ir pingvinariumo hidroizoliacinio
sluoksnio ardymo darbus, nustatyta, kad sienų paviršinis
sluoksnis yra korėtas, atšokęs nuo pagrindo, armatūra
pažeista korozijos, atskirose vietose nustatyti ištisiniai
plyšiai einantys per visą betoninės sienos aukštį 2-3 mm
storio, todėl būtina buvo atlikti papildomus (nenumatytus)
centrinio baseino ir pingvinariumo sienų sustiprinimo
91
83
darbus. Taip pat nustačius recirkuliacinių baseinų avarinę
situaciją, būtina buvo keisti nebetinkantį techniniame
projekte numatytą sprendimą perdangas stiprinti iš viršaus,
bei įrengti naują monolitinį g/b perdengimą. Tam buvo
parengti projektiniai sprendimai, atlikta techninio projekto
korektūra. Dėl šių priežasčių dalis 2016 metais planuotų
atlikti darbų buvo perkelta į 2017 metus.

1

2

5

8

3
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Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius

Sukurtų naujų e.paslaugų ir e.produktų skaičius

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes įgyvendinant
EEE ir Norvegijos paramos finansinio mechanizmo
projekto „Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus
naudojimas“ veiklas, įrengta ekspozicija „Nerijos forto
istorija“.
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl, kad padidėjus
muziejaus teikiamų edukacinių paslaugų poreikiui buvo
priimtas dar vienas edukatorius. Tokiu būdu atsirado
galimybė ne tik sukurti, bet ir įgyvendinti daugiau
edukacinių programų.

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

1
2
3
4
5
STRATEGINIS TIKSLAS (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“
Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
02-04-02
TIKSLAS. Išsaugoti ir
Muziejuje saugomų
populiarinti muziejuose
eksponatų skaičius
saugomas kultūros
(atitinka kriterijų R-02paveldo vertybes
04-02-01
Respublikiniuose
muziejuose saugomų
eksponatų skaičiaus
augimas iš viso,
lyginant su 2012 m.
(procentai))
Lietuvos jūrų muziejuje (delfinariume, sezono metu
veikiančiose muziejaus ekspozicijose, renginiuose,
edukaciniuose užsiėmimuose) apsilankė 356 762 lankytojų
(223 865 suaugusių, 132 897 vaikų).

Muziejų lankytojų
(įskaitant renginius)
skaičius

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus reikšmė

Įvykdymo
procentas

6

7

8

89 065

88699

100%

250 000

356 762

143%

Iki 2016 m. nebuvo galimybės tiksliai
suskaičiuoti nemokamų kategorijų
lankytojus. Patobulinus el. bilietų
pardavimo sistemą, atsirado galimybė juos
tiksliai segmentuoti ir suskaičiuoti, todėl
buvo viršytas numatytas plane lankytojų
skaičius. Lankytojų skaičių padidino ir itin
gausus Dangės flotilės renginio dalyvių
skaičius (renginys vyko Jūros šventės metu
miesto erdvėje, jį lydėjo itin stipri
komunikacijos programa).

3

4

133%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
surengtas papildomas posėdis, kuriame
buvo sprendžiami šie klausimai: 1. Bilietų
kainų į Lietuvos jūrų muziejaus
ekspozicijas svarstymas ir tvirtinimas. 2.
Lietuvos jūrų muziejaus plaukiojančio
eksponato dorės perdavimo laikinam
saugojimui galimybės.

50

81

162%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
gavus projektinį finansavimą didesnei
daliai teiktų paraiškų. Tai liudija projektų
idėjų aktualumą ir gerą paraiškų kokybę.

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys

9

02-04-02-01 UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą
02-04-02-01Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
01
Vykdyti administracinę Įvyko 4 muziejaus tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi Muziejaus tarybos
veiklą
šie klausimai: Lietuvos jūrų muziejaus 2015 metų ataskaita ir posėdžių skaičius
2016 metų veiklos planas; teikiamų paslaugų kainos;
visuotinio darbuotojų susirinkimo rengimas ir dienotvarkė;
Lietuvos jūrų muziejaus dalyvavimas projektinėje veikloje ir
projektų koofinansavimas; Lietuvos jūrų muziejaus struktūros
ir personalo problemos; Lietuvos jūrų muziejaus strateginio
plano stebėsenos ataskaita ir kt.
Projektiniam finansavimui pateikta 16 paraiškų: 3 Klaipėdos
m. savivaldybės administracijai, 12 Lietuvos kultūros tarybai
(2016 m. I šaukimas – 6 paraiškos; II šaukimas – 6
paraiškos). Nord+ programai pateikta 1 paraiška.
Finansavimas skirtas 13 paraiškų.

Muziejaus projektinio
finansavimo paieškos
paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis
nuo visų pateiktų
paraiškų, proc.)

Pildyti muziejaus
rinkinius

Rinkiniai buvo pildomi, vadovaujantis Lietuvos jūrų
Įsigytų eksponatų
muziejaus Rinkinių kaupimo strategijoje numatytomis rinkinių skaičius
kaupimo kryptimis. Papildyti dailės, fotomedžiagos, laivų
modelių, faleristikos, filokartijos ir įvairių daiktų rinkiniai.
Pagrindinis fondas papildytas 283 eksponatais, pagalbinis 154. Muziejui dovanota 287 eksponatai. 150 eksponatų
nupirkta už 15095,7 Eur. Kultūros taryba skyrė 4900,00 Eur
pagal teiktas paraiškas „Muziejinių vertybių, atspindinčių
Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimui“ ir
„Muziejinių vertybių, papildančių Lietuvos jūrų muziejaus
marinistinį dailės rinkinį, įsigijimui“.

160

437

273%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotai dovanų gauta 277 eksponatai.

Vykdyti muziejaus
rinkinių apskaitą

Į pirminę apskaitą įrašyti visi 2016 metais įsigyti eksponatai.

Į pirminę apskaitą įrašytų
eksponatų skaičius

160

437

273%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotai dovanų gauta 277 eksponatai.

Suinventorinta 695 pagrindinio ir pagalbinio fondų
eksponatai: fotografijos rinkinio - 326, filofaleristikos - 144,
filokartijos - 110, dailės - 98, kartografijos (jūrlapių) - 17.

Suinventorintų eksponatų
skaičius

610

695

114%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
perėjus prie kompiuterinės eksponatų
apskaitos daugiau suinventorinta
fotografijos ir filofaleristikos rinkinių
eksponatų.

Tikrąja verte įvertinta 3003 jūrų faunos, 713 dailės, 429
fotografijos ir 6 laivų technikos rinkinių eksponatų.

Per metus tikrąja verte
įvertintų eksponatų
skaičius

4150

4151

100%

2016 m. pabaigoje neįvertintų (arba simboline 1 Eur verte
įvertintų) eksponatų muziejaus rinkiniuose yra 41363 (iš
88699).

Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte
eksponatų dalis, proc.

48

46,6

102%

Vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus 2015 m. Į kompiuterinę apskaitą
gruodžio 12 d. įsakymu Nr.VĮ-147 patvirtinta Kompiuterinės įvestų įrašų apie
rinkinių apskaitos naudojant LIMIS tvarka, į kompiuterinę
eksponatus skaičius
apskaitą įvesta 437 pirminės apskaitos įrašų ir suinventorinta
695 eksponatų.

770

1132

147%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes į
pirminę apskaitą įrašyti visi 2016 m. įsigyti
eksponatai (437), o suinventorinta 695
eksponatų.

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir
restauravimo planą, numatyta prevenciškai konservuoti 70
archeologijos rinkinio, 13 laivų technikos rinkinio ir 3
etnografijos rinkinio eksponatus.

86

16

19%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes dėl Lietuvos muziejų restauravimo
centrų ir restauratorių, dirbančių su
archeologijos radiniais, užimtumo
nekonservuota 70 archeologijos rinkinio
eksponatų.

Vykdyti muziejaus
rinkinių priežiūrą

Prevenciškai
konservuotų eksponatų
skaičius (atitinka
kriterijų P-02-04-02-0103 Respublikiniuose
muziejuose
restauruotų/konservuot
ų eksponatų skaičius
per ataskaitinius metus
(tūkst. vnt.)

Šiaulių „Aušros“ muziejaus restauravimo centre restauruotos
ir konservuotos 57 graviūros iš ciklo „Marine“, XVIII a.,
Prancūzija. Paraiška „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš
Lietuvos jūrų muziejaus Dailės rinkinio restauravimas“
projektiniam finansavimui buvo teikiama Kultūros tarybai.
Skirta - 4400,00 Eur.

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

Restauruotų eksponatų
skaičius (atitinka
kriterijų P-02-04-02-0103 Respublikiniuose
muziejuose
restauruotų/konservuot
ų eksponatų skaičius
per ataskaitinius metus
(tūkst. vnt.)

57

57

100%

Vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių tikrinimo
Patikrintų saugyklų
planu, patikrinta dalis jūrų faunos rinkinio (1000 kriauklių) ir skaičius
marinistinės dailės rinkinys.

1

1

100%

Vidutiniajame žvejybos traleryje „Dubingiai“ įrengta ir
atidaryta lankymui ekspozicija „Ilgas reisas“. Nerijos forto
sargybinėje įrengta ekspozicija apie fortą - „Nerijos forto
istorija“.

Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų skaičius

1

2

200%

Dėl muziejaus rekonstrukcijos pačiame muziejuje laikinos
parodos nebuvo rengiamos.

Surengtų laikinų
parodų skaičius
(atitinka kriterijų P-0204-02-01-01
Respublikiniuose
muziejuose surengtų
laikinų parodų skaičius
per ataskaitinius metus
(vienetai)

6

0

0%

Sukurti ir įgyvendinti nauji edukaciniai projektai „Koks
Naujų edukacinių
didelis mažas muziejų pasaulis“, „Kam merkia akį švyturiai“, užsiėmimų temų skaičius
„Penkios dienos jūros ir šėlsmo“, sukurti 8 nauji edukaciniai
užsiėmimai laivybos istorijos ir jūrų biologijos temomis:
„Švyturio kelionė“ (5-9 kl. moksleiviams) , „Ką kalba
švytyriai?“ (1-4 kl. moksleiviams), 2 užsiėmimai „O tuo metu
Klaipėdoje... kuršiai“ (3-4 kl. bei 5-6 klasių moksleiviams),
orientacinis edukacinis žaidimas „Kopgalio lobio beieškant“
(5-12 kl moksleiviams), naujai ekspozijai papildyti „Pajusk
jūros aukso skonį“, „Žvejybos ABC“ (šeimoms), „Žuvys
ieško gilumos, o žmogus gerumos“ (senjorams).

5

8

160%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
įgyvendinant EEE ir Norvegijos paramos
finansinio mechanizmo projekto
„Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus
naudojimas“ veiklas, įrengta ekspozicija
„Nerijos forto istorija“.
Nuo 2014 metų iki dabar pagrindinės
Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijos,
esančios Nerijos forte, yra
rekonstruojamos ir uždarytos lankymui,
todėl laikinos parodos pačiame muziejuje
nebuvo rengiamos. Rengiant veiklos planą
įsivėlė techninė klaida.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl,
kad padidėjus muziejaus teikiamų
edukacinių paslaugų poreikiui buvo
priimtas dar vienas edukatorius. Tokiu
būdu atsirado galimybė sukurti ir
įgyvendinti daugiau edukacinių programų.

Sukurti ir įgyvendinti nauji edukaciniai projektai: jungtinė
keturių Klaipėdos muziejų edukacinė programa „Koks didelis
mažas muziejų pasaulis“ (dalyvauvo 15 klasių iš 11
mokyklų), Klaipėdos švyturio jubiliejui skirtas projektas
„Kam merkia akį švyturiai“ ( pravesti 9 edukaciniai
užsiėmimai), edukacinė stovykla „Penkios dienos jūros ir
šėlsmo“ (dalyvavo 101 dalyvis, stovyklų metu pravesti 55
edukaciniai užsiėmimai, 12 kūrybinių dirbtuvių). Visus metus
sėkmingai buvo tęsiama geroji praktika vykdant
išvažiuojamosios edukacijos projektą „Vėjas - laivo
padėjėjas“ (suorganizuoti 234 užsiėmimai 26 skirtingose
mokyklose, 14 miestų). Šeimoms edukuoti etnografinėje
pajūrio žvejo sodyboje pagal edukacinį projektą „Ei, kieno
kieno žalias kiemelis“ buvo organizuotos 48 kūrybinės
dirbtuvės.
Vykdant edukacinius projektus I ketv. surengti 172
užsiėmimai (iš jų – 30 kūrybinių dirbtuvių), II ketv. - 187
užsiėmimai (iš jų – 28 kūrybinės dirbtuvės), III ketv. - 127
užsiėmimai (iš jų – 39 kūrybinės dirbtuvės), IV ketv. - 119
užsiėmimai. Iš viso: 605 užsiėmimai (iš jų – 97 kūrybinės
dirbtuvės).
Lietuvos jūrų muziejuje buvo rengiami tradiciniai renginiai
(Dangės flotilė, Muziejų diena ir naktis, Pasaulinė Vandenyno
diena, Baltijos jūros kiaulės diena, renginiai, skirti Jūros
šventei), užsakomieji renginiai įmonėms ir asmenims, delfinų
ir Kaliforninių jūrų liūtų pasirodymai bei individualūs ir
grupiniai bendravimo su delfinais renginiai.

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

470

605

129%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl,
kad padidėjus muziejaus teikiamų
edukacinių paslaugų poreikiui buvo
priimtas dar vienas edukatorius. Tokiu
būdu atsirado galimybė ne tik sukurti, bet
ir įgyvendinti daugiau edukacinių
programų.

Edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius

20 000

22389

112%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl,
kad padidėjus edukacinių užsiėmimų
skaičiui proporcingai padidėjo ir
edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius.

Renginių muziejuje (be
parodų) skaičius

800

1056

132%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl,
kad rengiant Kaliforninių jūrų liūtų
pasirodymus Saulės įlankoje po atviru
dangumi, dėl šilto rudens buvo surengta
daugiau pasirodymų nei planuota.

Delfinų terapijos centre psichoemocinio lavinimo tikslais
Užsiėmimų Delfinų
buvo rengti terapiniai užsiėmimai su delfinais bei specializuoti terapijos centre skaičius
užsiėmimai terapinių veiklų kambariuose.

880

880

100%

Parodų kituose
muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje
skaičius

6

7

117%

Išleistų leidinių apie
muziejaus rinkinius
skaičius

1

1

100%

7

11

157%

Surengtos šios parodos:
1. Paroda apie kapitoną Romaną Vilčinską-Vilką „Po
kruopelę iš viso pasaulio. Romano Vilko jūrininkystės
archyvas Lietuvos jūrų muziejuje“ I.Simonaitytės Klaipėdos
apskrities bibliotekoje;
2. Lauko paroda Klaipėdos mieste „Jūrinio paveldo ženklai.
Žiemos uostas“;
3. Paroda iš muziejaus rinkinių „Purpuro kelias“ prekybos
centre „Akropolis“;
4. Delfinų piešinių paroda viešbutyje „Navalis“;
5. Dvi filokartijos rinkinio parodos „Smiltynės perkėlos“
kelte.
6. Paroda „Jūros sidabras: iš Stavangerio į Klaipėdą“. Paroda
eksponuota Stavangerio jūrų muziejuje (Norvegija).
Išleista Salio Šemerio-Šmerausko atsiminimų, saugomų
muziejaus rinkiniuose, knyga „Apie vėjus burėse, galvoje ir
kišenėse“.

Surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius

Parengti ir išspausdinti 5 moksliniai straipsniai metraštyje „Po Publikuotų mokslinių
muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“ 5- straipsnių skaičius
ame numeryje laivybos istorijos tema. Parengti 5 moksliniai
straipsniai delfinų terapijos ar negalios tema. Parašytas
mokslinis straipsnis Juodažiočio grundalo tema.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
įgyvendinant EEE ir Norvegijos paramos
finansinio mechanizmo projekto
„Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus
naudojimas“ veiklas, parengta paroda
„Jūros sidabras: iš Stavangerio į Klaipėdą“
skirta Novergijos partneriams Stavangerio
jūrų muziejui.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus papildomus mokslinių leidinių
prašymus, buvo parengta ir išspausdinta 4
straipsniais daugiau (laivybos istorijos
tema - 1; delfinų terapijos - 3).

Eksponatų
skaitmeninimas

Surengtos šios mokslinės konferencijos: tarptautinė mokslinė- Mokslinių konferencijų
praktinė konferencija „Dauno sindromo diena Lietuvoje
muziejuje skaičius
2016“, surengta kartu su Dauno sindromo asociacija ir
Vilniaus universiteto genetikos centru; konferencija
„DOLPHIN - Delfinų terapijos centro darbuotojų žinių ir
įgūdžių ugdymas“, pristatanti Erasmus+ projekto rezultatus;
dviejų dienų konferencija kartu su praktiniu seminaru
,,Delfinų ir kitų terapijų poveikis sutrikusios raidos vaikams
ugdymo ir reabilitacijos kontekste“; mokslinė-praktinė
konferencija „Eksponatai iš jūros gelmių: romantika ir
realybė. Melnragės burlaivio liekanos: datavimas,
rekonstrukcija, eksponavimas“; mokslinė konferencija,
organizuota kartu su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija, „Klaipėdos uosto švyturiui – 220. Navigaciniai
ženklai Lietuvos jūros pakrantėje ir vidaus vandenyse: istorija,
simbolika, funkcija“, skirta švyturių istorijai Lietuvoje.

5

5

100%

Perskaitytas pranešimas tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti.
Perskaityti 8 pranešimai mokslinėse istorijos tyrimų
konferencijose, 8 pranešimai biomedicinos ir psichosocialinių
mokslų konferencijose, 5 moksliniai pranešimai Tarptautinėse
gamtamokslinių tyrimų konferencijose.

9

22

244%

1

1

100%

Muziejaus darbuotojų
skaitytų pranešimų
mokslinėse
konferencijose skaičius

Dalyvaujant LIMIS plėtros, modifikavimo ir naujų
Skaitmeninimo projektų,
elektroninių paslaugų sukūrimo projekto „Virtualus muziejus“ kuriuose dalyvauja
rengime patvirtinta Lietuvos jūrų muziejaus, kaip projekto
muziejus, skaičius
partnerio, darbo grupė. Viešai prieigai, eksportuojant
duomenis apie LIMIS sistemoje aprašytas kultūros paveldo
vertybes į VEPIS ir į „Europeaną“, pateikta 1078 Lietuvos
jūrų muziejaus eksponatų.

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotus kvietimus skaityti pranešimus
gavo Laivybos istorijos ir Delfinų
terapijos skyriai. Perskaityta 13 pranešimų
daugiau: mokslinėse istorinių tyrimų
konferencijose - 5, biomedicinos ir
psichosocialinių mokslų konferencijose - 5,
gamtamokslinių tyrimų - 3.

Suskaitmeninti 1836 eksponatai (jūrų faunos - 1033,
numizmatikos (filofaleristikos) - 110, fotografijos - 326,
filokartijos - 153, filatelijos - 92, dailės - 103, kartografijos
(jūrlapių) - 17, kitų - 2).

Suskaitmenintų
muziejinių vertybių
skaičius (atitinka
kriterijų R-02-04-02-02
Respublikiniuose
muziejuose
suskaitmenintų
muziejinių vertybių
skaičiaus augimas per
ataskaitinius metus,
lyginant su 2012 metais
(procentai)

1400

1836

131%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta todėl,
kad buvo papildomai suskaitmeninta 430
eksponatų rengiamoms parodoms ir kitai
muziejinei veiklai.

2016 m. pabaigoje muziejaus rinkiniuose suskaitmenintų
eksponatų skaičius yra 18458 (iš 88699).

Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų
suskaitmenintų eksponatų
dalis, proc.

20

29

145%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
buvo papildomai suskaitmeninta 430
eksponatų rengiamoms parodoms ir kitai
muziejinei veiklai.

Parengta virtuali paroda LIMIS sistemoje jūrų biologijos tema Surengtų virtualių
(apie jūrų moliuskus kaures) ir paroda „Romanas Vilčinskas- parodų skaičius
(atitinka kriterijų P-02Vilkas“ muziejaus interneto svetainėje.
04-02-01-02
Respublikinių muziejų
surengtų virtualių
parodų skaičius per
ataskaitinius metus
(vienetai)
Lietuvos jūrų muziejaus interneto svetainėje apsilankė 141
026 lankytojai.

Virtualių lankytojų
skaičius

2

2

100%

100 000

141 026

141%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
2016 buvo diegiama nauja muziejaus
svetainė, dėl galimų jos paleidimo trikdžių
planavome mažiau lankytojų. Jos
populiarumas augo ir dėl didėjančio
muziejaus lankytojų srauto ir aktyvios
komunikacijos.

Palaikyti ryšius su
visuomene

Parengti ir išsiųsti 200 tradicinės ir elektroninės žiniasklaidos Parengtų informacinių
atstovų 36 pranešimai spaudai, pristatantys muziejaus
pranešimų spaudai
naujienas
skaičius

35

36

103%

Teikti metodines
konsultacijas kitiems
muziejams

Buvo suteiktos konsultacijos ir metodinė pagalba Klaipėdos
regiono muziejų darbuotojams, kultūros paveldo objektų
skaitmeninimo, fotografavimo klausimais.

Suteiktų metodinių
konsultacijų skaičius

5

5

100%

Rinkinių medžiaga pagal pateiktus prašymus buvo teikiama
moksleiviams, studentams, doktorantams, žiniasklaidos
atstovams, privatiems asmenims ir kt.

Fondų lankytojų skaičius

15

23

153%

Pagal ERASMUS+ dotacijos sutartį Lietuvos jūrų muziejuje
2016 m. įgyvendintas projektas „Delfinų terapijos centro
darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas DOLPHIN“ .

Kvalifikacijos tobulinimo
projektų, kuriuose
dalyvauja muziejaus
darbuotojai, skaičius

1

1

100%

Kvalifikaciją tobulino 36 darbuotojai, kurie dalyvavo
Kvalifikaciją tobulinusių
įvairuose mokymuose, seminaruose, konferencijose Lietuvoje darbuotojų (be
bei stažuotėse užsienio valstybėse (Didžioji Britanija,
restauratorių) skaičius
Suomija, Belgija, Vokietija, Portugalija, Ispanija, Olandija).
Darbuotojai kvalifikaciją kėlė rinkodaros, eksponatų
skaitmeninimo ir apskaitos, gyvūnų laikymo, specialiųjų
poreikių žmonių psichoemocinio lavinimo galimybių,
edukacijos muziejuose, kūrybingumo ugdymo bei kitose
srityse.

22

36

164%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus kvietimus dalyvauti nemokamuose
mokymuose, kvalifikaciją tobulino 14
darbuotojų daugiau: specialiųjų poreikių
žmonių psichoemocinio lavinimo tema - 5
darbuotojai; eksponatų skaitmeninimo ir
apskaitos tema - 5 darbuotojai; gyvūnų
laikymo tena - 2 darbuotojai;
administravimo tema - 2 darbuotojai.

Kvalifikaciją tobulino 29 % Lietuvos jūrų muziejaus
darbuotojų (36 iš 125).

Kvalifikaciją tobulinusių
muziejaus darbuotojų
dalis nuo muziejaus
darbuotojų skaičiaus,
proc.

17

29

170%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus kvietimus dalyvauti nemokamuose
mokymuose, kvalifikaciją tobulino 14
darbuotojų daugiau.

Gerinti teikiamų paslaugų Atliktos 3 lankytojų apklausos: 1. vasaros sezono metu
Muziejaus atliktų rinkos
kokybę
apklausti užsienio turistai; 2. ne sezono metu atliktas tyrimas, (lankytojų) tyrimų
siekiant išsiaiškinti, iš kur atvyksta lankytojai; 3.atliktas
skaičius
jaunimo poreikių tyrimas.

3

3

100%

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
gavus daugiau prašymų naudoti muziejaus
rinkinių suskaitmenintų eksponatų vaizdus
parodose, leidiniuose, TV laidose.

Gerinti teikiamų paslaugų
kokybę

Efektyviau valdyti
Įstaigos finansus

Sukurta ir įdiegta nauja muziejaus inerneto svetainė
www.muziejus.lt. Parengtos 2 virtualios parodos: „Kaurės“
LIMIS sistemoje ir „Po kruopelę iš viso pasaulio. Romano
Vilko jūrininkystės archyvas Lietuvos jūrų muziejuje“
muziejaus interneto svetainėje.

Sukurtų naujų e.paslaugų
ir e.produktų skaičius

3

3

100%

Atsiskaityti su visais muziejaus tiekėjais iki metų paskutinės
dienos nepavyko dėl to, kad dalis sąskaitų gautos vėliau - po
paskutinės prognozuotos mokėjimo paraiškos datos.

Įstaigos įsiskolinimų
metų pabaigoje likutis
(eurai)

0

27506,69

–

Už paslaugas ir prekes, gautas gruodžio
mėnesį, dalį sąskaitų gavome po paskutinės
užprognozuotos 2016 metais mokėjimo
paraiškos datos, dėl to susidarė
įsiskolinimas, kurį padengsime 2017 m.
sausio mėnesį.

200%

2016 m. įgyvendinamas infrastruktūros
plėtros programų projektas „Neringos
forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“
buvo vykdomas iš programos 02-04
priemonės 02-04-02-01-01 „Kaupti,
saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes“
lėšų (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.
„Biudžetinių įstagų pajamų įmokų lėšos“),
todėl rengiant 2016 m. veiklos planą, šis
projektas nebuvo įtrauktas, nes jis nėra
finansuojamas iš 05-01 programos.

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“
Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“
05-01-02

TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05-01-02-01 UŽDAVINYS. Tęsti
kultūros objektų
statybą bei esamų
rekonstravimą,
aprūpinti įstaigas
šiuolaikines
technologijas
atitinkančia įranga

Įgyvendinami projektai:
1. Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės 2, Klaipėda, akvariumų
rekonstravimas;
2. Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas.
Projektas finansuojamas 2009–2014 m. Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos
„Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ ir
Lietuvos jūrų muziejaus lėšomis. Pagrindinės projekto
veiklos: Neringos forto fosos sutvarkymas (dumblo valymas,
dugno dangos pakeitimas), krantinių atstatymas ir
sutvirtinimas; 3 forto kaponyrų ir 1 sargybinės tvarkybos
darbai.

Įgyvendinamų
infrastruktūros plėtros
programų projektų
skaičius

1

2

05-01-02-01Priemonė. Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros programų projektų skaičius
03
Organizuota investicijų
2016 metais baigtas akvariumo pastato priestatas, įrengti
Investicinio projekto
projekto „Lietuvos jūrų lauko baseinai - edukacinis baseinas, karantino baseinas,
įvykdymas, proc. nuo
muziejus, Smiltynės 2,
paprastųjų ruonių baseinas, atlikta 65 proc. centrinio baseino bendros projekto vertės
Klaipėda, akvariumų
darbų - betonavimas įrengta hidroizoliacija, sumontuotas
rekonstravimas“
akrilo tunelis bei 80 proc. technologinių įrenginių rūsyje,
vykdymo priežiūra
įrengta 90 proc. I aukšto akvariumų, atlikta 90 proc. II aukšto
ir 70 proc. pingvinariumo įrengimo darbų.

Pasirašančio asmens (įstaigos vadovo) pareigos

Parašas

91

Vardas, pavardė

83

91%

Projektas neįvykdytas planuota apimtimi,
kadangi pradėjus vykdyti centrinio baseino
ir pingvinariumo hidroizoliacinio sluoksnio
ardymo darbus, nustatyta, kad sienų
paviršinis sluoksnis yra korėtas, atšokęs
nuo pagrindo, armatūra pažeista korozijos,
atskirose vietose nustatyti ištisiniai plyšiai
einantys per visą betoninės sienos aukštį 23 mm storio, todėl būtina buvo atlikti
papildomus (nenumatytus) centrinio
baseino ir pingvinariumo sienų
sustiprinimo darbus. Taip pat nustačius
recirkuliacinių baseinų avarinę situaciją,
būtina buvo keisti nebetinkantį
techniniame projekte numatytą sprendimą
perdangas stiprinti iš viršaus, bei įrengti
naują monolitinį g/b perdengimą. Tam
buvo parengti projektiniai sprendimai,
atlikta techninio projekto korektūra. Dėl
šių priežasčių dalis 2016 metais planuotų
atlikti darbų buvo perkelta į 2017 metus.

