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iš viso

iš jų darbo 
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Muziejuje saugomų eksponatų 

skaičius (atitinka KM metinio veiklos 

plano vertinimo kriterijų 

„Respublikiniuose muziejuose 

saugomų eksponatų skaičiaus 

augimas iš viso, lyginant su 2012 

m.“)

88.919 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

IV

Priimti įvairių tikslinių grupių lankytojus renginiuose, 

ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, parodose, 

ekspozicijose, delfinų pasirodymuose. 

Muziejų lankytojų (įskaitant 

renginius) skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-02-04-02-01 

„Respublikinių muziejų lankytojų 

skaičiaus pokytis, proc.“ ir Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Apsilankymų muziejuose skaičiaus 

pokytis, lyginant su 2013 m.“)

350.000 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk. vedėja 

Nina Puteikienė

IV

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai išlaidoms

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas

100

Įvykdy-mo 

terminas 

(ketv.)

Naujų muziejuje teikiamų lankytojų aptarnavimo paslaugų skaičius

iš jų

Atnaujintų/naujai įrengtų nuolatinių ekspozicijų, kuriose pritaikyti inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai sprendimai, skaičius

I–IVSukurti ir įdiegti muziejuje naujas lankytojų aptarnavimo paslaugas 

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų  išsamus aprašymas   

8

Įrengti muziejuje naujas lankytojų aptarnavimo erdves I–IV

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų aptarnavimo erdvių skaičius 4

I–IVĮgyvendinti kultūrinę bei socialinę atskirtį mažinančius edukacinius projektus „Muzė veža“ ir „Susižadėję su jūra“

Planuojama reikšmė 2017 m.

3

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

III

Svarbiausi darbai

MUZIEJAUS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ BEI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

IV

Įrengti ekspozicijas „Nuo upelio iki vandenyno“ rekonstruotame akvariume ir „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ 3 laivybos istorijos salėje

IVAtlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimus

Įgyvendinant investicinį projektą, užbaigiant akvariumo rekonstrukciją bei atidaryti akvariumų ekspoziciją lankymui

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

9

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

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės kodas

Veiksmo pavadinimas

2

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

iš viso

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Investicinio projekto (akvariumų rekonstravimas) įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės

2017-ųjų metų asignavimai 

(tūkst. eurų)

turtui 

įsigyti

02-04-02 TIKSLAS. Išsaugoti ir populiarinti 

muziejuose ir archyvuose saugomas 

kultūros paveldo vertybes



02-04-02-01

02-04-02-01-01
3260 2815 1420 445

Kaupti eksponatus, vadovaujantis Lietuvos jūrų 

muziejaus Rinkinių kaupimo strategijoje numatytomis 

rinkinių kaupimo pagrindinėmis kryptimis:  Pasaulinio 

vandenyno ir Baltijos jūros fauna (20 eksponatų),  

Lietuvos laivybos ir jūreivystės istorija Baltijos jūros 

arealo kontekstuose (200 eksponatų).

Įsigytų eksponatų skaičius (atitinka 

KM strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-02-04-02-01-01 

„Respublikiniuose muziejuose naujai 

įsigytų eksponatų dalis nuo bendro 

eksponatų skaičiaus, proc.“)

220 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

vyr.muziejininkas-

biologas Remigijus 

Dailidė

I–IV

Į pirminę apskaitą  įrašyti visus 2017 metais įsigytus 

eksponatus.

Į pirminę apskaitą įrašytų eksponatų 

skaičius

220 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV

Suinventorinti 200 pagrindinio fondo fotografijos 

rinkinio eksponatų.

Suinventorintų pagrindinio fondo 

eksponatų skaičius

200 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV

Suinventorinti 100 Romano Vilko archyvo, 120 

filokartijos, 100 faleristikos ir filofaleristikos pagalbinio 

fondo eksponatų.

Suinventorintų pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius

320 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius,  

muziejininkas-istorikas 

Romualdas Adomavičius, 

muziejininkė Irena 

Mačiulaitienė

I–IV

Tikrąja verte įvertinti 1000 pagalbinio fondo negatyvų, 

pagrindinio fondo 3000 moliuskų kriauklių, 350 

etnografijos, 500 filatelijos rinkinių eksponatų.

Per metus tikrąja verte įvertintų 

eksponatų skaičius

4.850 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV

2017 m. pradžioje neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

muziejaus rinkiniuose buvo 41363 (iš 88699), 

planuojama, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

neįvertintų eksponatų skaičius bus 36513 (iš 88919). 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

dalis, proc.

41 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

IV

Į kompiuterinę apskaitą įvesti 220 pirminės apskaitos 

įrašų ir suinventorinti 520 eksponatų.

Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų 

apie eksponatus skaičius

740 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja Rūta 

Mažeikienė

I–IV

Pildyti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti jų 

apskaitą

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų ir archyvų veiklą

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes



Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir 

restauravimo planą, prevenciškai konservuoti 60 

archeologijos rinkinio, 10 inkarų rinkinio ir 7 

etnografijos rinkinio eksponatus.

Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-02-04-02-01-03 

„Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų ir prevenciškai 

konservuotų eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir prevenciškai 

konservuotinų eksponatų skaičiaus, 

proc.“ ir Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų eksponatų 

dalies nuo muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti eksponatų 

skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

77 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas

IV

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir 

restauravimo plane numatytą XVIII–XIX a. graviūrų 

rinkinio restauravimą, restauruoti 76 graviūras. 

Restauruotų eksponatų skaičius 

(atitinka KM strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-02-04-02-

01-03 „Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų ir prevenciškai 

konservuotų eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir prevenciškai 

konservuotinų eksponatų skaičiaus, 

proc. ir  ir Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų eksponatų 

dalies nuo muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti eksponatų 

skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

76 Muziejininkas-istorikas 

Dainius Elertas, 

muziejininkė Irena 

Mačiulaitienė

IV

Saugyklos, atitinkančios techninius ir kokybinius 

reikalavimus, bus įrengiamos, rekonstravus 

administracinį pastatą.

Muziejuje įrengtų privalomus 

techninius ir kokybinius 

reikalavimus atitinkančių saugyklų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Įrengtų 

privalomus techninius ir kokybinius 

reikalavimus atitinkančių saugyklų 

skaičius“)

0

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą



Įrengti ekspoziciją „Nuo upelio iki vandenyno“ 

rekonstruotame akvariumo pastate, laivybos istorijos 

ekspoziciją „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ Nerijos forto 3-

ioje salėje.

Atnaujintų/naujai įrengtų 

nuolatinių ekspozicijų skaičius 

(atitinka KM strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-02-04-02-

01-02 „Respublikiniuose muziejuose 

atnaujintų/naujai įrengtų ekspozicijų 

skaičius, vnt.“ ir Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų ekspozicijų skaičius“ )

2 Akvariumo sk. Vedėjas 

Saulius Karalius, 

vyr.muziejininkas-

biologas Remigijus 

Dailidė, muziejininkas- 

istorikas Dainius Elertas

III

Įrengtose ekspozicijose naudoti interaktyvius žaidimus, 

vaizdo ir garso siužetus, edukacinius pažinimo 

elementus.                                                      

1) Ekspozicijoje „Nuo upelio iki vandenyno“:             

Įrengti akvariumus – 21 vnt. 

Įdiegti aktyvią ekspozicijos informacinę sistemą – 1 vnt.

2) Ekspozicijoje „Jūrų katastrofos ir Lietuva“:

Įdiegti interaktyvius žaidimus – 2 vnt. 

Parengti garso siužetus – 2 vnt.

Parengti vaizdo siužetus – 1 vnt.

Atnaujintų/naujai įrengtų 

nuolatinių ekspozicijų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Įrengtų ir atnaujintų muziejų 

ekspozicijų, kuriose pritaikyti 

inovatyvūs kūrybiniai sprendimai, 

skaičius“)

2 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė, 

Akvariumo sk. vedėjas 

Saulius Karalius, 

vyr.muziejininkas-

biologas Remigijus 

Dailidė, muziejininkas- 

istorikas Dainius Elertas

III

Rekonstruotame Akvariumo pastate surengti parodą 

„Švytintys jūrų gyvūnai“ ir parodą iš muziejaus rinkinių.

Muziejuje surengtų laikinų parodų 

skaičius (atitinka KM metinio veiklos 

plano vertinimo kriterijų 

„Respublikiniuose muziejuose 

surengtų laikinų parodų skaičius per 

ataskaitinius metus“)

2 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk. vedėja 

Nina Puteikienė,  

Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo skyriaus 

vedėja Renata Treigienė, 

vyresn. specialistė 

Neringa Stančikienė, 

vyr.specialistas Remigijus 

Dailidė

III

Surengti ne muziejaus erdvėse šias parodas: paroda 

„Jūriniai paveldo ženklai. Šventosios uostas“ (Klaipėdos 

mieste, Danės krantinėje), paroda apie XX a. antrosios 

pusės Lietuvos žvejybos laivyną (bibliotekoje), paroda 

„Raudonasis krabas“ (PC Akropolis), paroda, pristatanti 

Lietuvos jūrų muziejų (Kruizinių laivų terminale), 

„Susižadėję su jūra“ (Klaipėdos mieste).

Parodų kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

skaičius

5 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyriaus 

vedėja N.Puteikienė, 

vyresn. specialistė 

Neringa Stančikienė, 

Laivybos istorijos sk. 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muzeijininkas-istorikas 

Dainius Elertas, 

vyr.muziejininkas-

biologas Remigijus 

Dailidė, Edukacijos ir 

lankytojų aptarnavimo 

skyriaus vedėja Renata 

Treigienė

II–III

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Surengti parodą kartu su Mažosios Lietuvos istorijos, 

Laikrodžių muziejais ir P.Domšaičio galerija  apie 

istorines susisiekimo priemones.

Muziejaus jungtinių parodų su 

kitais Lietuvos muziejais skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų jungtinių parodų 

dalis nuo visų muziejų parengtų 

parodų skaičiaus“)

1 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyriaus 

vedėja N.Puteikienė

III

Paroda „Jūriniai paveldo ženklai. Šventosios uostas“  

rengiama bendradarbiaujant su Klaipėdos miestiečių 

iniciatyvinės grupės nariais, paroda „Raudonasis krabas“ 

rengiama su PC „Akropolis“ Klaipėdoje, paroda apie XX 

a. antrosios pusės Lietuvos žvejybos laivyną pagal 

kapitono J.Jakubovskio atsiminimus rengiama su 

Klaipėdos apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka, 

edukacinė paroda  „Muzė veža“, bendradarbiaujant su 

VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“.

Muziejaus kartu su švietimo 

įstaigomis, mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, NVO ar verslo 

organizacijomis parengtų parodų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Kartu su 

švietimo įstaigomis, mokslininkais, 

vietos bendruomenėmis, NVO ar 

verslo organizacijomis parengtų 

parodų muziejuose dalis nuo visų 

muziejų parengtų parodų skaičiaus“)

4 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros skyriaus 

vedėja N.Puteikienė, 

vyresn. specialistė 

Neringa Stančikienė, 

Laivybos istorijos sk. 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, vyr. 

muziejininkas-biologas 

Remigijus Dailidė

I–IV

Įgyvendinant  naujus edukacinius projektus „Manęs 

nelaiko inkaras“, „Muzė veža“, „Susižadėję su jūra“  bei 

edukacinės klasės ir akvariumo ekspozicijų atidarymo 

proga sukurti 5 naujas edukacinių užsiėmimų temas, 

skirtas 1–4 kl., 5–7 kl. moksleiviams bei šeimoms.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Parengtų 

edukacinių užsiėmimų temų 

skaičius“)

5 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Įgyvendinti naujus edukacinius projektus, mažinančius 

kultūrinę bei socialinę atskirtį,  „Manęs nelaiko inkaras“, 

„Muzė veža“, „Susižadėję su jūra“,  tęsti gerąją praktiką 

vykdant edukacinį projektą „Koks didelis mažas muziejų 

pasaulis“, organizuoti išvažiuojamąsias edukacijas bei 

veiklas muziejaus ekspozicijose.

Surengtų edukacinių užsiėmimų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų skaičiaus muziejuose 

pokytis, lyginant su 2013 m.“)

500 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Organizuoti 25 edukacines programas, suderintas su 

formaliojo, neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą programomis. Iš jų: 4 etnografinėmis, 9 

biologinėmis, 12 istorinėmis temomis.

Edukacinių programų, suderintų su 

formaliojo, neformaliojo ugdymo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Muziejų edukacinių programų, 

suderintų su formaliojo, neformaliojo 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius“)

25 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Pravesti 500 edukacinių užsiėmimų veikiančiose 

muziejaus ekspozicijose, edukacinėje klasėje, viešose 

miesto erdvėse, išvažiuojamųjų edukacijų metu.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų dalyvių skaičiaus pokytis, 

lyginant su 2013 m.“)

23.000 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Įrengti ir įveiklinti edukacinę klasę Akvariume. Muziejuje atnaujintų mokymui ir 

mokymuisi pritaikytų erdvių 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų mokymui ir mokymuisi 

pritaikytų erdvių skaičius“)

1 Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė

I–IV

Organizuoti Akvariumo atidarymo renginį, tradicinius 

renginius (Dangės flotilė, Muziejų dienai, Pasaulinei 

Vandenyno dienai, Baltijos jūros kiaulės dienai, 

Mokytojų dienai,  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 ir jų 

atidarymų/uždarymų) skaičius 

1.000 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk. vedėja 

Nina Puteikienė, vyresn. 

specialistė Loreta 

Rimkienė, Delfinų 

terapijos sk. vedėja 

Brigita Kreivinienė, 

Edukacijos ir lankytojų 

aptarnavimo sk. vedėja 

Renata Treigienė.

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

Surengti neįgaliųjų poreikių LJM tyrimą,  edukacinių 

paslaugų kokybinį tyrimą. Pagal  Kultūros ministerijos 

kartu su universitetais bei kultūros įstaigomis parengtą 

apklausų vykdymo metodiką bei klausimyną atlikti LJM 

vartotojų (lankytojų) pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis tyrimą. 

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) 

tyrimų skaičius

3 Vyresn. specialistė 

L.Rimkienė, Edukacijos ir 

lankytojų aptarnavimo sk. 

vedėja Renata Treigienė

IV

Sukurti e.produktus - virtualias parodas, pristatančias 

filokartijos ir jūrų gamtos rinkinius. 

Sukurtų naujų e.paslaugų ir 

e.produktų skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Sukurtų naujų muziejų e.paslaugų 

ir e.produktų vartotojams skaičius“)

2 Vyresn. specialistė N. 

Stančikienė

IV

Parengti dvi ekskursijas (laivybos istorijos ir jūrų 

gamtos) atnaujintose ekzpozicijose Nerijos forte, įdiegti 

vieningą bilietą, organizuoti maitinimo paslaugą 

Dangaus kavinėje, atnaujinti garsinę lankytojų 

informavimo sistemą, organizuoti suvenyrų prekybą, 

daiktų saugojimą, lankytojų pavežėjimo miesto 

autobusais iki muziejaus paslaugas.

Naujų muziejuje teikiamų 

lankytojų aptarnavimo paslaugų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Naujų lankytojų 

aptarnavimo paslaugų skaičius“)

8 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk, vedėja N. 

Puteikienė, Lankytojų 

aptarnavimo ir edukacijos 

sk. R. Treigienė

I–IV

Įrengti suvenyrų parduotuvę, suvenyrų kioską, Dangaus 

kavinę, apžvalgos aikštelę ant delfinariumo stogo.

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų 

aptarnavimo erdvių skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejuose įrengtų naujų 

lankytojų aptarnavimo erdvių 

skaičius“)

4 Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk, vedėja N. 

Puteikienė, Lankytojų 

aptarnavimo ir edukacijos 

sk. R. Treigienė

I–IV

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 



Plėtojant projektinę veiklą bus teikiama: 2  paraiškos 

Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, 10 paraiškų 

Lietuvos kultūros tarybai.

Iš viso projektiniam finansavimui bus pateikta 12 

paraiškų.

Muziejaus projektinio finansavimo 

paieškos paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis nuo visų 

pateiktų paraiškų), proc.

50 Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo skyriaus 

vedėjas Mindaugas 

Gudelis, muziejininkė- 

projektų koordinatorė 

Jurgita Eglinskienė

I–IV

Suskaitmeninti 1520 eksponatų (jūrų faunos 1000, 

numizmatikos (filofaleristikos) 100, filokartijos 120, 

filatelijos 300).

Suskaitmenintų muziejinių 

vertybių skaičius (atitinka KM 

metinio veiklos plano vertinimo 

kriterijų  „Respublikiniuose 

muziejuose suskaitmenintų 

muziejinių vertybių skaičiaus 

augimas per ataskaitinius metus, 

lyginant su 2012 metais“)

1.520 Fotografas Alfonsas 

Mažūnas, sistemos 

administratorius 

Vismantas Ragaišis, 

muziejininkas-istorikas 

Romualdas Adomavičius, 

muziejininkai Edita 

Bogužienė, Daumantas 

Kiulkys,  Irena 

Mačiulaitienė

I–IV

2017 m. pradžioje muziejaus rinkiniuose buvo 18458 

suskaitmeninti eksponatai (iš 88699), planuojama, jog 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suskaitmenintų 

eksponatų skaičius bus 19978 (iš 88919). 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis, 

proc. (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Suskaitmenintų 

muziejuose saugomų eksponatų 

dalies nuo visų muziejuose saugomų 

eksponatų pokytis“)

23 Muziejininkas-fotografas 

Alfonsas Mažūnas, 

sistemos administratorius 

Vismantas Ragaišis

IV

Suskaitmenintus eksponatus (jūrų faunos 1000, 

numizmatikos (filofaleristikos) 100, filokartijos 120, 

filatelijos 300) įvesti į LIMIS, aprašant ir pagal 

galimybes viešinant.

Į Lietuvos integralią muziejų 

informacinę sistemą (LIMIS) 

naujai įvestų eksponatų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Į LIMIS sistemą naujai 

įvestų eksponatų skaičius“)

1.520 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr.fondų saugotoja R. 

Mažeikienė, 

vyr.muziejininkas-

biologas R.Dailidė, 

muziejininkai- istorikai R. 

Adomavičius, D.Kiulkys, 

muziejininkė 

I.Mačiulaitienė

I–IV

Surengti virtualias parodas, pristatančias filokartijos ir 

jūrų gamtos rinkinius. 

Surengtų virtualių parodų skaičius 

(atitinka KM metinio veiklos plano 

vertinimo kriterijų  Respublikinių 

muziejų surengtų virtualių parodų 

skaičius per ataskaitinius metus)

2 Vyresn. specialistė N. 

Stančikienė, muziejininkė 

I.Mačiulaitienė, 

vyr.muziejininkas-

biologas R. Dailidė, 

sistemos administratorius 

V.Ragaišis

IV

Išleisti muziejaus metraščio „Po muziejaus burėmis. 

Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“ V-ąjį numerį.

Išleistų leidinių apie muziejaus 

rinkinius skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Atliktų muziejų rinkinių mokslinių 

tyrimų skaičius“)

1 Vyresn. specialistė N. 

Stančikienė

IVVykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 

Skaitmeninti eksponatus



Parengti ir išspausdinti 4 mokslinius straipsnius 

metraštyje „Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai 

ir įvykių kronika“ laivybos istorijos tema. 

Parengti du mokslinius straipsnius delfinų terapijos tema. 

Parašyti ir pateikti mokslinį straipsnį tarptautiniam 

žurnalui juodažiočio grundalo ekologijos ir mitybos 

tema.

Publikuotų mokslinių straipsnių 

skaičius

7 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkai-istorikai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, Delfinų 

terapijos sk. vedėja 

Brigita Kreivinienė, 

ichtiologas Artūras 

Skabeikis

I–IV

Surengti tarptautines mokslines-praktines konferencijas:                                                                    

1.„Nemunas–Vysla–Dniepras: Lietuvos ir Lenkijos 

istorinė laivininkystė“ ;                                       

2.„Baltijos jūros gyvūnų gelbėjimas: palikti negalima 

išgelbėti“;                                                                            

3. „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“.

Mokslinių konferencijų muziejuje 

skaičius

3 Tarptautinių ryšių ir 

projektų skyriaus vedėjas 

Mindaugas Gudelis, 

Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, Jūros 

žinduolių ir paukščių 

skyriaus vedėjas Arūnas 

Grušas, Viešųjų ryšių ir 

rinkodaros sk. 

vyresn.specialistė Loreta 

Rimkienė

I–IV

Perskaityti 3 pranešimus istorijos tyrimų temomis, 2 

pranešimus pristatant delfinų terapiją, 2 pranešimus 

juodažiočio grundalo ekologijos ir mitybos tema.

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų mokslinėse konferencijose 

skaičius

7 Laivybos istorijos skyriaus 

vedėjas Romaldas 

Adomavičius, 

muziejininkai-istorikai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, Delfinų 

terapijos sk. vedėja 

Brigita Kreivinienė, 

ichtiologas Artūras 

Skabeikis

I–IV

Pateikti pranešimą EAAM konferencijoje Genujoje  

„Kūrybiškas muziejus = kūrybiškas lankytojas“. 

2017 m. Europos zoologijos sodų ir akvariumų 

asociacijos (EAZA) tarptautinėje konferencijoje 

perskaityti pranešimą „Priemonės sudominti auditoriją 

gamta: kūrybiškų priemonių, skirtų suaktyvinti gamtos 

tausojimo ugdymą EAZA zoologijos soduose ir 

akvariumuose,  įvairovė“,  Paryžiuje.

Perskaityti pranešimus „Delfinų terapija papildomosios ir 

alternatyviosios medicinos kontekste“,  ir „Delfinų 

terapija: svarbiausių mokslinių tyrimų apžvalga ir 

dabarties situacija“ Respublikinėje konferencijoje 

„Valstybinės ir papildomosios pagalbos būdai autizmo 

įveikai: nenugalėti iššūkiai ir geroji patirtis“.

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų kitose konferencijose 

skaičius

4 Direktorė Olga Žalienė, 

Delfinų terapijos skyriaus 

vedėja Brigita 

Kreivinienė,  gyvūnų 

trenerė-biologė Rūta 

Žilienė, DTC specialistė 

Vida Miškinė 

I–IV

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą



Teikti metodines 

konsultacijas 

lankytojams, muziejams 

ir kitoms institucijoms 

Teikti rinkinių medžiagą pagal pateiktus prašymus 

moksleiviams, studentams, doktorantams, žiniasklaidos 

atstovams, privatiems asmenims ir kt. 

Fondų lankytojų skaičius 15 Istorikai-muziejininkai 

Romualdas Adomavičius, 

Dainius Elertas, 

muziejininkė  Irena 

Mačiulaitienė

I–IV

Vykdyti mokslinius projektus: 1. „Žmogaus ir delfino 

gerovės tyrimas“ LJM-Vilniaus universitetas.

2. LJM, Talino universitetas, Liepojos Krikščioniškasis 

universitetas. Pateikta projekto paraiška Švietimo ir 

mainų paramos fondui, strateginių partnerysčių 

programai  „Žmogaus turinčio psichinę negalią 

sąmoningas pasirinkimas delfinų ir žirgų terapijoje“.

3. LJM ir Belgijos Kortryko universitetas, Briugės 

delfinariumas. Pradėta bendradarbiavimo kūrimo 

strategija, siekiant 2018 m. teikti delfinų ir žmonių 

gerovės tyrimo strateginių partnerysčių paraišką.

4. Šiaulių universitetas-LJM pateikta paraiška kultūros 

tarybai „Menas žmogaus gerovei“ programoje, siekiant 

inicijuoti bei plėtoti bendradarbiavimą komunikacijos 

inovacijų srityje. 

Muziejaus bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose dalyvavo 

muziejaus darbuotojai, skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose dalyvavo 

muziejų darbuotojai, skaičius“)

4 Direktorė Olga Žalienė, 

Delfinų terapijos skyriaus 

vedėja Brigita Kreivinienė

I–IV

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 (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejų 

darbuotojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo programose 

(projektuose) skaičius“)

25 Direktorė Olga Žalienė I–IV

Tobulinti kvalifikaciją 19 proc. muziejaus darbuotojų. Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus 

darbuotojų dalis nuo muziejaus 

darbuotojų skaičiaus, proc. 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų darbuotojų, 

dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

programose dalies nuo muziejų 

darbuotojų skaičiaus pokytis, 

lyginant su 2013 m.“)

19 Dirktorė Olga Žalienė IV

Efektyviau valdyti 

įstaigos finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje 

likutis (eurai)

0 Vyr.buhalterė Natalija 

Marinec

IV

05-01-02

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

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

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



05-01-02-01 Įgyvendinami investicijų projektai:

1) Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės 2, Klaipėda, 

akvariumų rekonstravimas;

2) Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas 

(finansuojamas 2009–2014 m. Europos Ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos 

„Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas“ ir LJM lėšomis).

Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius

2 Vyr. vadybininkas-

direktoriaus pavaduotojas 

Eduardas Plokštys, 

statybos projektų vadovas-

inžinierius Eugenijus 

Budrys, Tarptautinių ryšių 

ir projektų valdymo 

skyriaus vedėjas 

Mindaugas Gudelis

I–IV

05-01-02-01-03 1069 1069

Organizuoti investicijų 

projekto „Lietuvos jūrų 

muziejus, Smiltynės 2, 

Klaipėda, akvariumų 

rekonstravimas“ 

vykdymo priežiūrą 

Numatoma pilnai užbaigti akvariumų rekonstrukciją, bei 

atidaryti akvariumų ekspoziciją lankymui - įrengti 

akvariumus, sumontuoti gyvybės palaikymo įrangą, 

užbaigti centrinio baseino įrengimo darbus, baseine 

įrengti akrilo tunelį, įrengti lauko baseinus, įrengtuose 

talpose apgyvendinti gyvūnus, bei įrengti ekspozicijas, 

užbaigti visų inžinierinės įrangos dalių montavimo 

darbus (šildymo-vėdinimo, elektros, santechnikos, silpnų 

srovių ir t.t.), užbaigti apdailos darbus akvariumo pastate, 

sutvarkyti gerbūvį. 

Investicinio projekto (akvariumų 

rekonstravimas) įvykdymas, proc. 

nuo bendros projekto vertės

100 Vyr. vadybininkas-

direktoriaus pavaduotojas 

Eduardas Plokštys, 

statybos projektų vadovas-

inžinierius Eugenijus 

Budrys

I–IV 1069 1069

02-04-01-02-02

05-01-02-01-03

50 50

Organizuoti investicijų 

projekto „Neringos forto 

išsaugojimas ir jo tvarus 

naudojimas“ vykdymo 

priežiūrą

Numatoma pilnai užbaigti Neringos forto tvarkybos 

darbus - suformuoti Neringos forto fosos skaldos 

prizmes, užpilti dugną žvyro sluoksniu, sutvarkyti šlaitus, 

išvežti sukauptą dumblą, organizuoti pabaigos viešinimo 

renginį, įrengti atminimo lentelę.

Investicinio projekto (Neringos forto 

tvarkyba) įvykdymas, proc. nuo 

bendros projekto vertės

100 Tarptautinių ryšių ir 

projektų valdymo skyriaus 

vedėjas Mindaugas 

Gudelis

II 50 50

4379 2815 1420 1564

2372 1253 940 1119

0 0 0 0

0 0 0 0

2007 1562 480 445

78 78 0 0

4457 2893 1420 1564

Direktorė Olga Žalienė

Priemonė. Įgyvendinti Europos Ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programas kultūros srityje

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

Iš viso programai finansuoti (1+2)

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų 

statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti 

įstaigas šiuolaikines technologijas 

atitinkančia įranga

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

1.1. valstybės biudžeto lėšos

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

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos


