
2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto 
savivaldybės finansuoti projektai 

 

 

 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida 

Projekto pavadinimas: „Forto fantomas“ 

Atnaujintos Akvariumo ekspozicijos, įsikūrusios XIX a. Nerijos forte, atidarymui skirtų renginių 
ciklas su A. L. Webber‘io miuziklu „Operos fantomas“, specialiai perdarytu į muzikinę misteriją 
„Forto fantomas“. 

Rėmimo srities priemonė: Muziejų ekspozicijų atnaujinimas 

https://lrkm.lrv.lt/
https://www.klaipeda.lt/


Projekto pavadinimas: „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos“  

Projekto tikslas: Kurti inovatyvias ekspozicijas muziejuje, skatinančias aktyvų ir interaktyvų jūrinės 
kultūros pažinimą. 2015–2017 m. 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida 

Projekto pavadinimas: „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“ 

Žinyno apie nacionalinio laivyno kūrėjus leidyba, siekiant užtikrinti muziejuje saugomų kultūros 
vertybių  pristatymą ir sklaidą, išleisti leidinį-žinyną apie nacionalinio  laivyno kūrėjus „Prie 
Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai”.  

 

Rėmimo srities priemonė: Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas 

Projekto pavadinimas: „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš Lietuvos jūrų muziejaus Dailės rinkinio 
konservavimas“ 

Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą, konservuoti 76 graviūras, saugomas 
Lietuvos jūrų muziejaus  Dailės rinkinyje. 

 

Rėmimo srities priemonė: Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

Projekto pavadinimas: „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“ 



Tarptautinė konferencija „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“ laivų katastrofų, jų 
padarinių ir tyrimų temomis, pristatant naują Laivybos istorijos  ekspoziciją „Jūrų katastrofos ir 
Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos". Renginys, skirtas skleisti žinias apie jūrinį  paveldą bei  
pristatyti nacionalinės muziejininkystės pasiekimus. 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija 

Projekto pavadinimas: „Manęs nelaiko inkaras“ 

Klaipėdos viešajame transporte organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, siekiant  plėtoti 
Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją bei Klaipėdos - jūrinio miesto - identitetą, ugdyti  supratimą 
apie jūrinį paveldą ir tradicijas. 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija 

Projekto pavadinimas: „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“ 

Tęsiant Klaipėdos  muziejų bendradarbiavimo tradicijas, organizuojami kompleksiniai užsiėmimai 
moksleiviams miesto muziejuose, supažindinant su XIII - XV a. Klaipėdos krašto istorija, 
 formuojant supratimą, jog šiandienos pasaulis yra istoriškai sąlygotas ir kartu nuolat kintantis. 

 

Rėmimo srities priemonė: Kvalifikacijos kėlimas 



Projektai: „Kūrybos raktas“ ir „Kūrybiškas muziejus = kūrybiškas lankytojas“ 

Muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo projektai, siekiant  geresnės muziejaus teikiamų paslaugų ir 
lankytojų aptarnavimo kokybės. 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida 

Projekto pavadinimas: „MUZĖ VEŽA“ 

 

Rėmimo srities priemonė: Jūrinės kultūros sklaida 

Projekto pavadinimas: „Susižadėję su jūra“ 

 

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida 

Projekto pavadinimas: „Dangės flotilė“  

Istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos 
tradicijų pristatymas, pažintiniai užsiėmimai mažiems ir dideliems. 

 

Rėmimo srities priemonė: Edukacinės stažuotės 

http://muziejus.lt/lt/news/muze-veza-analogu-neturintis-projektas
http://muziejus.lt/lt/news/susizadeje-su-jura


Profesinio meistriškumo tobulinimas parodoje „Prolight+Sound“, Frakfurte; Darbo stebėjimo vizitas 
OZEANEUM, Štralzunde; Muziejininko kvalifikacijos tobulinimas D. Britanijoje.  

Trims Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojams buvo skirtos edukacinės stipendijos kelti kvalifikaciją 
ir tobulinti profesinį meistriškumą.  

 

2016 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto 
savivaldybės finansuoti kultūros projektai 

 

2015 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto 
savivaldybės finansuoti kultūros projektai 

 

Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukcija 

Lietuvos jūrų muziejus 2014 – 2017 vykdo akvariumo rekonstrukciją. Tai – svarbiausias Lietuvos 
jūrų muziejaus projektas, kadangi jo metu atnaujinama ekspozicija, kuri buvo nekeista nuo pat 
1979 tųjų metų.  
Įgyvendinus projektą, naujoji  ekspozicija turės 3 gėlavandenių žuvų akvariumus (bendras tūris 60 
m3), 10 Baltijos ir Šiaurės jūrų žuvų bei bestuburių gyvūnų akvariumų (bendras tūris 100 m3), 7 
tropinius akvariumus (bendras tūris 60 m3), baseiną bei povandeninį akrilo tunelį. Modernizuota 
akvariumų priežiūros ir aptarnavimo sistema. Atnaujinti ir padidinti ruonių, pingvinų ir jūrų liūtų 
lauko baseinai.  

http://muziejus.lt/sites/jrmz/files/apie/2016_m._lietuvos_juru_muziejuje_igyvendinami_projektai.pdf
http://muziejus.lt/sites/jrmz/files/apie/2016_m._lietuvos_juru_muziejuje_igyvendinami_projektai.pdf
http://muziejus.lt/sites/jrmz/files/apie/2015_m._lietuvos_juru_muziejuje_igyvendinami_projektai.pdf
http://muziejus.lt/sites/jrmz/files/apie/2015_m._lietuvos_juru_muziejuje_igyvendinami_projektai.pdf


Projekto metu rekonstruotas ir akvariumo pastatas,   kurio priestate įrengta  edukacinė klasė, 
suvenyrų parduotuvė, atnaujinta lankytojų aptarnavimo infrastruktūra. 

Projekto vertė: 14,83 mln. EUR, iš kurių 11,76 mln. EUR Valstybės investicijų programos (VIP) 
lėšos. 

 

PROJEKTAS „JŪROS TEIKIAMŲ PRAMOGŲ, POILSIO, SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ IR PAŽINIMO 
PARKAS KOPGALYJE (DELFINŲ TERAPIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS)“ 

 

Lietuvos jūrų muziejaus įgyvendintas projektas dalinai finansuotas iš Europos regioninės plėtros 
fondo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V 
priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra“. Projektas taip pat finansuotas iš Valstybės investicijų programos ir Lietuvos jūrų 
muziejaus lėšų. 

 



I etapas – DELFINARIUMO PASTATO DALIES REKONSTRUKCIJA 
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-01-022 

I-ame etape buvo pakeistas delfinariumo stogas, suremontuotas delfinų pasirodymų baseinas, jį 
juosęs parapetas pakeistas skaidria akrilo juosta, įdiegta moderni, visą parą cirkuliuojanti 
vandens paruošimo sistema, kuri užtikrina vandens kokybę baseine bei palaiko delfinams būtiną 
vandens druskingumą, siekiantį 20–25 promiles. Žiūrovų salėje įrengtos 1000 vietų tribūnos, 
įdiegta moderni garso ir vaizdo įranga. 
Atnaujintame delfinariumo baseine rengiami delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų, edukaciniai 
užsiėmimai bei kiti renginiai. 

 

II etapas – DELFINARIUMO PRIESTATO STATYBA 
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-02-002 

II-ame etape buvo įrengti papildomi baseinai delfinų gydymui, gimdymui, delfinų terapijos 
užsiėmimams bei baseinas Kaliforniniams jūrų liūtams, įrengtos patalpos delfinų terapijos 
dalyviams, treneriams, personalui. Virš baseinų sumontuotas stiklinis stogas, įdiegta moderni 
vandens paruošimo sistemavandens kokybei baseinuose užtikrinti. 

Įrengtame delfinų terapijos centre rengiami delfinų terapijos, pažintiniai bendravimo su delfinais 
užsiėmimai. 

 

III etapas – LAGŪNOS SU AMFITEATRU PO ATVIRU DANGUMI STATYBA 
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-03-001 



III-ame etape įrengtas lauko baseinas su 800 vietų tribūnomis, kuriame delfinai vasaros sezono 
metu galės mėgautis grynu oru, lepintis saulės spinduliais. Lauko baseine taip pat įrengta 
moderni vandens paruošimo sistema bei įgarsinimo įranga.  
Lagūnoje vasaros metu numatyta rengti pasirodymus bei edukacinius užsiėmimus.  

 

 

Lietuvos jūrų muziejus 2016-2017 m. įgyvendino tarptautinį projektą „Strengthening Informal 
LEarning in museums: meeting challenges of modern citizenship”. 
Projekto biudžetas - 12.330 EUR, projektas finansuojamas iš Nordplus Adult programos lėšų. 
Projekto metu vyko 3 stažuotės, kurių metu partnerių darbuotojai vyko vieni pas kitus ir drauge 
tobulino savaiminio ir neformalaus švietimo įgūdžius. Iš viso projekte kvalifikaciją kėlė 8 asmenys, 
bendra mokymų trukmė – 15 d. 
Projektas apjungė 4 partnerius iš Lietuvos (Lietuvos jūrų muziejus), Latvijos (ECO partners), 
Estijos (C.R. Jakobson muziejus) bei Švedijos (Eskilstuna folkhögskola). 

Projekto Nr.: NPAD-2016/10168 

 

 



Lietuvos jūrų muziejus 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Delfinų terapijos centro darbuotojų 
žinių ir įgūdžių ugdymas”. Projektas finansuotas iš Erasmus+ programos, KA1 pagrindinio 
veiksmo asmenų mobilumas mokymosi tikslais. 
Projekto biudžetas: 26779 EUR - šios lėšos buvo skirtos Delfinų terapijos centro darbuotojų 
apmokymams ir parengimui dirbti su pažangiomis, pasaulyje pripažintomis ir Lietuvoje dar 
negirdėtomis 6-mis metodikomis: Watsu/Tansu, Šerbornė, Sensorinės integracijos, TEAACH, ir 
OIVA. . Šios metodikos padeda konstruoti bendravimą neverbaliniu būdu, gerinti psichoemocinę 
būklę. Atlikti ilgamečiai moksliniai tyrimai rodo, jog šie metodai ženkliai pagerina žmonių su 
negalia gyvenimo kokybę sociume. 

Taip pat projekto metu mūsų darbuotojai vyko į „ZooMarine“ (Portugalija) darbo stebėjimo vizito, 
kadangi delfinų terapija yra abipusis procesas – terapijos dalyvauja ne tik negalią turintis asmuo, 
bet ir delfinai, todėl labai svarbu užtikrinti gyvūnų gerovę. 

Iš viso projekto metu dalyviai mokinosi daugiau nei 40 dienų, projekte dalyvavo 6 Delfinariumo 
specialistai bei treneriai. 

Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA104-013310 

  

Projekto pavadinimas: Baltic Museums: Love IT!  



Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos muziejų, 
turizmo objektų, informacinių technologijų kūrėjų bei tyrimų institucijų susibūrė projekte “Baltic 
Museums: Love IT!”, kad sukurtų naują IT technologijų produktą tvariam gamtos ir kultūros 
paveldo turizmo objektų pažinimui ir vystymui.  
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant Interreg Pietų 
Baltijos regiono programos veiklas. 

Projekto tikslas – sukurti naują IT technologijų produktą turizmo objektuose – programėlę-turinį, 
kurią lankytojai galės valdyti savo įrenginiuose (BYOD – bring your own device). Naujasis 
produktas leis praplėsti, papildyti  muziejuose patiriamus lankytojų įspūdžius, pritaikant 
žaidybines, multimedijos, virtualios realybės technologijas.   
Vadovaujantis projekto partneris – Šcecino universitetas (Lenkija), partneriai: Štralzundo 
universitetas (Vokietija), Gdynios akvariumas (Lenkija), Gdynios Experimentariumas (Lenkija), 
Bornholmo gamtos pažinimo centras  (Danija), Malmės muziejus (Švedija), Tarptautinės 
 pramonės plėtros fondas „Netcamp“ (Šcecinas, Lenkija), Suaugusiųju mokymo centras 
„Business Academy“ (Greiswaldas, Vokietija).  

Projekto trukmė: 2017–2020 m.  
Projekto biudžetas: 1.484.375 EUR 

 

 

 

 



Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendintas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų lėšomis finansuotas projektas 

 

 

Programa: Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas 

Projekto pavadinimas: Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas 

Projekto tikslas - baigti Nerijos forto tvarkybos darbus, išsaugant unikalų jūrinį kultūros paveldą ir 
 užtikrinant didesnį visuomenės dalyvavimą jo pažinimo ir išsaugojimo procese. Projekto metu 
atliekami fortą juosiančio gynybinio griovio – fosos - tvarkybos darbai, atnaujintose patalpose 
įrengta Nerijos forto istoriją pristatanti ekspozicija.  

 

http://www.eeagrants.lt/

