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Vertinimo kriterijaus pavadinimas

3Sukurtų naujų e.paslaugų ir e.produktų skaičius

iš viso

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų  išsamus 

aprašymas   
Veiksmo pavadinimas

1Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičius

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius

Atsakingi vykdytojai
Tikslo, uždavinio, priemonės 

pavadinimas

Tikslo, uždavinio, 

priemonės kodas

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“

2016-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurų)

iš jų

Įrengti ekspoziciją Vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai“

Parengti naujus edukacinius užsiėmimus laivybos istorijos ir jūrų biologijos temomis

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

5

Įvykdy-

mo 

terminas 

(ketv.)

Svarbiausi darbai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2016 m.                                                      d.

įsakymu Nr.

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

Įgyvendinant investicinį projektą, rekonstruoti akvariumą I–IV 

I–III

II

IV

Vertinimo kriterijai Planuojama reikšmė 2016-iesiems m.

Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

išlaidoms

turtui 

įsigyti

9

Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“



Muziejuje saugomų eksponatų 

skaičius (atitinka kriterijų R-

02-04-02-01 Respublikiniuose 

muziejuose saugomų 

eksponatų skaičiaus augimas 

iš viso, lyginant su 2012 m. 

(procentai))

89 065 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

IV 

Priimti 250 tūkst. (160 tūkst. suaugusių, 90 tūkst. vaikų) 

lankytojų delfinariume ir sezono metu veikiančiose 

muziejaus ekspozicijose.

Muziejų lankytojų (įskaitant 

renginius) skaičius 

250 000 Viešųjų ryšių ir rinkodaros 

sk. vedėja Nina Puteikienė

I–IV

02-04-02-01

02-04-02-01-01 3463,5 2588,5 1309 875

Organizuoti muziejaus tarybos posėdžius, kuriuose bus 

svarstomi šie klausimai:  Lietuvos jūrų muziejaus  2015 

metų ataskaita ir 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.

Muziejaus tarybos posėdžių 

skaičius

3 Direktorė Olga Žalienė I–IV 

Plėtojant projektinę veiklą bus teikiamos: 2  paraiškos 

Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, 13 paraiškų 

Lietuvos kultūros tarybai ( 2016 m. I šaukimas – 6 

paraiškos;  II šaukimas – 7 paraiškos).

Iš viso projektiniam finansavimui bus pateikta 15 

paraiškų.

Muziejaus projektinio 

finansavimo paieškos paraiškų 

rezultatyvumas (patenkintų 

paraiškų dalis nuo visų pateiktų 

paraiškų, proc.)

50 Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo skyriaus 

vedėjas M.Gudelis, 

muziejininkė- projektų 

koordinatorė 

J.Eglinskienė

IV 

Pildyti muziejaus 

rinkinius

Įsigyti eksponatus, vadovaujantis Lietuvos jūrų 

muziejaus Rinkinių kaupimo strategijoje numatytomis 

rinkinių kaupimo pagrindinėmis kryptimis:  Pasaulinio 

vandenyno ir Baltijos jūros fauna (90 eksponatų),  

Lietuvos laivybos ir jūreivystės istorija Baltijos jūros 

arealo kontekstuose (70 eksponatų).

Įsigytų eksponatų skaičius 160 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, vyr. 

muziejininkas-biologas 

Remigijus Dailidė

I–IV

Į pirminę apskaitą  įrašyti visus 2016 metais įsigytus 

eksponatus.

Į pirminę apskaitą įrašytų 

eksponatų skaičius

160 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV 

Suinventorinti 50 Romano Vilko archyvo, 110 

filokartijos, 130 filofaleristikos, 150 fotografijos ir 170 

numizmatikos rinkinių pagalbinio ir pagrindinio fondų 

eksponatų.

Suinventorintų  eksponatų 

skaičius

610 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkai-istorikai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, 

muziejininkės-

vyresn.specialistės Irena 

Mačiulaitienė, Inga 

Kurtkutė

I–IV

Tikrąja verte įvertinti 3000 jūrų faunos, 600 dailės, 550 

fotografijos rinkinių eksponatų.

Per metus tikrąja verte įvertintų 

eksponatų skaičius

4 150 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV 

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes

02-04-02 TIKSLAS. Išsaugoti ir 

populiarinti muziejuose 

saugomas kultūros paveldo 

vertybes

Vykdyti administracinę 

veiklą

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą

Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą



2016 m. pradžioje neįvertintų  (arba simboline 1 Eur 

verte įvertintų) eksponatų muziejaus rinkiniuose buvo 

46614 (iš 88905), ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

neįvertintų eksponatų skaičius bus 42464 (iš 89065).  

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų neįvertintų 

tikrąja verte eksponatų dalis, 

proc.

48 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

IV 

Vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus 

2015 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.VĮ-147 patvirtinta 

Kompiuterinės rinkinių apskaitos naudojant LIMIS 

tvarka, planuojama į kompiuterinę apskaitą įvesti 160 

pirminės apskaitos įrašų ir suinventorinti 610 

eksponatų.

Į kompiuterinę apskaitą įvestų 

įrašų apie eksponatus skaičius

770 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I-IV 

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir 

restauravimo planą, numatyta prevenciškai konservuoti 

70 archeologijos rinkinio, 13 laivų technikos rinkinio ir 

3 etnografijos rinkinio eksponatus.

Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-03 

Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus (tūkst. 

vnt.))

86 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius

IV 

Restauruoti  57 graviūras iš ciklo „Marine“, XVIII a., 

Prancūzija (KJM6022-6077). Paraiška projektiniam 

finansavimui bus teikiama Kultūros tarybai. 

Restauruotų eksponatų 

skaičius (atitinka kriterijų P-

02-04-02-01-03 

Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus (tūkst. 

vnt.))

57 Muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas

IV 

Vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių 

tikrinimo planu,  patikrinti dalį  jūrų faunos rinkinio 

(1000 kriauklių) ir marinistinės dailės rinkinį.

Patikrintų saugyklų skaičius 1 Muziejininkė-

vyresn.specialistė Irena 

Mačiulaitienė, 

vyr.muziejininkas-

biologas  Remigijus 

Dailidė

IV 

Vidutiniajame žvejybos traleryje „Dubingiai“  įrengti 

ekspoziciją „Jūros aukso kaina: darbas ir šventės 

sovietiniame žvejybos laivyne“. 

Atnaujintų nuolatinių 

ekspozicijų skaičius 

1 Muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas

II

Surengti šias parodas:                                                   

1. parodą apie Romaną Vilčinską-Vilką I.Simonaitytės 

Klaipėdos apskrities bibliotekoje;                                     

2. lauko parodą Klaipėdos mieste „Jūrinio paveldo 

ženklai. Žiemos uostas“;                                                

3. parodą iš muziejaus rinkinių prekybos centre 

„Akropolis“;                                                                  

4. delfinų piešinių parodą viešbutyje „Navalis“;                        

5. 2 filokartijos rinkinio parodas „Smiltynės perkėlos“ 

kelte.

Surengtų laikinų parodų 

skaičius (atitinka kriterijų P-

02-04-02-01-01 

Respublikiniuose muziejuose 

surengtų laikinų parodų 

skaičius per ataskaitinius 

metus (vienetai))

6 Laivybos istorijos sk. 

Vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas, dailininkė 

Audronė Adomavičienė, 

muziejininkė vyresn. 

specialistė Neringa 

Stančikienė

I–IV

Įgyvendinant naujus edukacinius projektus „Koks 

didelis mažas muziejų pasaulis“, „Kam merkia akį 

švyturiai“ bei „Penkios dienos jūros ir šėlsmo“, sukurti 

5 naujas edukacinių užsiėmimų temas, skirtas 1–4 kl, 

5–7 kl. moksleivimas bei šeimoms.

Naujų edukacinių užsiėmimų 

temų skaičius 

5 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

II

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą



 Įgyvendinti 3 naujus edukacinius projektus, bei tęsti 

gerąją praktiką vykdant išvažiuojamosios edukacijos 

projektą „Vėjas - laivo padėjėjas“ bei edukacinį 

projektą „Ei, kieno kieno žalias kiemelis“, kuris skirtas 

šeimoms edukuoti etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje.

Surengtų edukacinių užsiėmimų 

skaičius 

470 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Pravesti 400 edukacinių užsiėmimų moksleivių grupėms 

po 30 dalyvių, bei 70 dienų dirbtuvių-popiečių šeimoms 

Žvejo sodyboje bei delfinariumo jūros salėje.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius 

20 000 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Organizuoti tradicinius renginius (Dangės flotilė, 

Muziejų diena ir naktis, Pasaulinė Vandenyno diena, 

Baltijos jūros kiaulės diena, renginiai, skirti Jūros 

šventei), užsakomuosius renginius įmonėms ir 

asmenims, delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų 

pasirodymus bei individualius ir grupinius bendravimo 

su delfinais renginius.

Renginių muziejuje (be parodų) 

skaičius 

800 Viešųjų ryšių ir rinkodaros 

sk. vedėja Nina 

Puteikienė, muziejininkė-

vyresn. specialistė Loreta 

Rimkienė, Delfinų 

terapijos sk. vedėja Brigita 

Kreivinienė

I–IV

Delfinų terapijos centre rengti psichoemocinio lavinimo 

tikslais terapinius užsiėmimus su delfinais bei 

specializuotus užsiėmimus terapinių veiklų 

kambariuose.

Užsiėmimų Delfinų terapijos 

centre skaičius

880 Delfinų terapijos sk. 

vedėja Brigita Kreivinienė

I–IV

Visos 2016 m. parengtos parodos bus eksponuojamos ne 

muziejaus erdvėse, nes muziejus dar rekonstruojamas, o 

delfinariume eksponuojamos 2015 parengtos parodos. 

Parodų kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje skaičius

6 Laivybos istorijos sk. 

Vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas, dailininkė 

Audronė Adomavičienė, 

muziejininkė vyresn. 

specialistė Neringa 

Stančikienė

I–IV

Išleisti Salio Šemerio-Šmerausko atsiminimus apie 

buriavimą, saugomus muziejaus rinkiniuose.

Išleistų leidinių apie muziejaus 

rinkinius skaičius

1 Muziejininkė-vyresn. 

specialistė Neringa 

Stančikienė. 

muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas

IV 

Parengti ir išspausdinti 4 mokslinius straipsnius 

metraštyje „Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai 

ir įvykių kronika“ 5-ame numeryje laivybos istorijos 

tema. Parengti du mokslinius straipsnius delfinų 

terapijos ar negalios tema. Parašyti ir pateikti mokslinį 

straipsnį tarptautiniam žurnalui tema „Juodažiočio 

grundalo poveikis midijų populiacijoms ir visai 

mitybinei grandinei“.

Publikuotų mokslinių straipsnių 

skaičius

7 Delfinų terapijos sk. 

vedėja Brigita 

Kreivinienė, Laivybos 

istorijos skyriaus vedėjas 

Romaldas Adomavičius, 

muziejininkai-istorikai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, 

muziejininkas-ichtiologas 

Artūras Skabeikis

I–IV

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą



Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją pasaulinei 

Dauno sindromo dienai paminėti kartu su Dauno 

sindromo asociacija ir Vilniaus universiteto genetikos 

centru;  Surengti mokslinę konferenciją Erasmus+ 

rezultatams viešinti; Surengti tarptautinę mokslinę 

konferenciją gyvūnų terapijos tema; Surengti 

konferenciją, skirtą švyturių  istorijai Lietuvoje; 

Surengti konferenciją, skirtą burlaivio liekanų tyrimams 

pristatyti.

Mokslinių konferencijų 

muziejuje skaičius

5 Delfinų terapijos sk. 

vedėja Brigita 

Kreivinienė, Laivybos 

istorijos skyriaus vedėjas 

Romaldas Adomavičius

I–IV

Parengti ir skaityti pranešimą tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje pasaulinei Dauno sindromo dienai 

paminėti. Pristatyti 2 pranešimus tarptautinėje 

konferencijoje tema: „Juodažiočio grundalo mityba ir 

ekologija Lietuvos Baltijos jūros priekrantėje“. 

Perskaityti 3 pranešimus mokslinėse istorijos tyrimų 

konferencijose. Perskaityti 3 pranešimus mokslinėse 

spec. pedagogikos konferencijose. 

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų mokslinėse 

konferencijose skaičius

9 Delfinų terapijos sk. 

vedėja Brigita 

Kreivinienė, Laivybos 

istorijos skyriaus vedėjas 

Romaldas Adomavičius, 

muziejininkai-istorikai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, 

muziejininkas-ichtiologas 

Artūras Skabeikis

I–IV

Dalyvauti partnerio teisėmis LIMIS plėtros, 

modifikavimo ir naujų elektroninių paslaugų sukūrimo 

projekte „Virtualus muziejus“. 

Skaitmeninimo projektų, 

kuriuose dalyvauja muziejus, 

skaičius

1 Muziejininkės-

vyresn.specialistės Andra 

Lukošienė, Neringa 

Stančikienė, sistemos 

administratorius 

Vismantas Ragaišis

I–IV

Suskaitmeninti 1400 eksponatų (jūrų faunos-1000, 

numizmatikos (filofaleristikos) -100, fotografijos-200, 

filokartijos-100).

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))

1 400 Muziejininkas-fotografas 

Alfonsas Mažūnas, 

sistemos administratorius 

Vismantas Ragaišis, 

vyr.muziejininkas-

biologas Remigijus 

Dailidė, muziejininkės 

vyres. specialistės Irena 

Mačiulaitienė, Inga 

Kurtkutė

I–IV 

2016 m. pradžioje muziejaus rinkiniuose buvo 16622 

suskaitmeninti eksponatai (iš 88905), ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje suskaitmenintų eksponatų skaičius 

bus 18122 (iš 89065). 

Muziejaus rinkiniuose 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis, 

proc.

20 Muziejininkas-fotografas 

Alfonsas Mažūnas, 

sistemos administratorius 

Vismantas Ragaišis

IV 

 Parengti virtualią parodą LIMIS sistemoje jūrų 

biologijos tema (apie jūrų moliuskus kaures) ir parodą 

„Romanas Vilčinskas-Vilkas“ muziejaus interneto 

svetainėje. 

Surengtų virtualių parodų 

skaičius (atitinka kriterijų P-

02-04-02-01-02 Respublikinių 

muziejų surengtų virtualių 

parodų skaičius per 

ataskaitinius metus (vienetai))

2 Laivybos istorijos sk. 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

vyr.muziejininkas 

biologas Remigijus 

Dailidė, sistemos 

administratorius 

Vismantas Ragaišis

II–III

Pritraukti į Lietuvos jūrų muziejaus interneto svetainę  

100 tūkst. lankytojų:

Virtualių lankytojų skaičius 100 000 Muziejininkė-vyresn. 

specialistė Andra 

Lukošienė, Sistemos 

administratorius 

Vismantas Ragaišis

I–IV

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Eksponatų 

skaitmeninimas



Palaikyti ryšius su 

visuomene

Parengti pranešimus spaudai, pristatančius muziejaus 

naujienas ir išsiųsti juos daugiau nei 200 tradicinės ir 

elektroninės žiniasklaidos atstovų.

Parengtų informacinių 

pranešimų spaudai skaičius

35 Viešųjų ryšių ir rinkodaros 

sk. vedėja Nina Puteikienė

I–IV

Teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą Klaipėdos 

regiono muziejų darbuotojams, kultūros paveldo 

objektų skaitmeninimo, fotografavimo klausimais.

Suteiktų metodinių konsultacijų 

skaičius

5 Muziejininkas-fotografas 

Alfonsas Mažūnas, 

sistemos administratorius 

Vismantas Ragaišis

I–IV

Teikti rinkinių medžiagą pagal pateiktus prašymus 

moksleiviams, studentams, doktorantams, žiniasklaidos 

atstovams, privatiems asmenims ir kt. 

Fondų lankytojų skaičius 15 Muziejininkė-

vyresn.specialistė Irena 

Mačiulaitienė, 

muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas

I–IV

Pagal ERASMUS+ dotacijos sutartį Lietuvos jūrų 

muziejuje 2016 m. įgyvendinti projektą „Delfinų 

terapijos centro darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas 

DOLPHIN“ .

Kvalifikacijos tobulinimo 

projektų, kuriuose dalyvauja 

muziejaus darbuotojai, skaičius

1 Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo skyriaus 

vedėjas M.Gudelis, 

Delfinų terapijos sk. 

vedėja Brigita Kreivinienė

I–III

Tobulinti Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų 

kvalifikaciją šiose srityse: rinkodara, viešieji pirkimai, 

projektų valdymas, eksponatų skaitmeninimas ir 

apskaita, gyvūnų laikymo sąlygos, gyvūnų treniravimas 

ir medicininė priežiūra,  specialiųjų poreikių žmonių 

psichoemocinio lavinimo galimybės, edukacija 

muziejuose ir kt. 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų (be restauratorių) 

skaičius

22 Direktorė Olga Žalienė I–IV

Kelti kvalifikaciją 17 proc. Lietuvos jūrų muziejuje 

dirbančių darbuotojų.

Kvalifikaciją tobulinusių 

muziejaus darbuotojų dalis nuo 

muziejaus darbuotojų skaičiaus, 

proc.

17 Direktorė Olga Žalienė IV 

Atlikti 3 lankytojų apklausas, tirsiančias lankytojų 

srautus, poreikius ir lūkesčius.

Muziejaus atliktų rinkos 

(lankytojų) tyrimų skaičius

3 Viešųjų ryšių ir rinkodaros 

skyriaus vedėja 

N.Puteikienė

I–IV

Sukurti ir įdiegti naują muziejaus inerneto svetainę. 

Parengti 2 virtualias parodas.

Sukurtų naujų e.paslaugų ir 

e.produktų skaičius

3 Viešųjų ryšių ir rinkodaros 

skyriaus vedėja 

N.Puteikienė

III

Efektyviau valdyti 

Įstaigos finansus

Atsiskaityti su visais muziejaus tiekėjais iki metų 

paskutinės dienos.

Įstaigos įsiskolinimų metų 

pabaigoje likutis (eurai)

0 Vyr.buhalterė N.Marinec IV 

05-01-02

05-01-02-01 UŽDAVINYS. Tęsti 

kultūros objektų statybą 

bei esamų rekonstravimą, 

aprūpinti įstaigas 

šiuolaikines technologijas 

atitinkančia įranga

Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės 2, Klaipėda, 

akvariumų rekonstravimas

Įgyvendinamų infrastruktūros 

plėtros programų projektų 

skaičius

1 Vyr. vadybininkas-

direktoriaus pavaduotojas 

Eduardas Plokštys, 

statybos prjektų vadovas-

inžinierius Eugenijus 

Budrys

I–IV

05-01-02-01-03 2700 0 0 2700Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 

 


TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“

Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“

Teikti metodines 

konsultacijas kitiems 

muziejams 



Organizuoti investicijų 

projekto „Lietuvos jūrų 

muziejus, Smiltynės 2, 

Klaipėda, akvariumų 

rekonstravimas“ 

vykdymo priežiūrą 

Bus baigtas akvariumo pastato priestatas, pilnai įrengti 

lauko baseinai, atlikta 70 proc. centinio baseino darbų, 

sumontuota 80 proc. technologinių įrenginių rūsyje, 

įrengta 90 proc. I aukšto akvariumų, pilnai įrengtas II 

aukštas, atlikta 80 proc. pingvinariumo įrengimo darbų.

Investicinio projekto 

įvykdymas, proc. nuo bendros 

projekto vertės

91 Vyr. vadybininkas-

direktoriaus pavaduotojas 

Eduardas Plokštys, 

statybos prjektų vadovas-

inžinierius Eugenijus 

Budrys

I–IV 2700 0 0 2700

6163,5 2588,5 1309 3575

3901 1201 899 2700

0 0 0 0

0 0 0 0

2262,5 1387,5 410 875

299 0 0 0

6462,5 2588,5 1309 3575

*įskaitomas pajamų įmokų likutis už 2015 metus

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos*

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

Direkotrė Olga Žalienė

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

1.1. valstybės biudžeto lėšos

Iš viso programai finansuoti (1+2)


