LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2017–ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VEIKLOS PRIORITETAI
I.
Eil. nr.
1.

2.

3.

Muziejaus paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį
Trumpas įgyvendinimo aprašymas

Svarbiausi darbai
Atlikti lankytojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimai.

Atlikti 3 lankytojų pasitenkinimo muziejaus paslaugomis tyrimai: 1. Kultūros įstaigų vartotojų iš Lietuvos ir iš užsienio
pasitenkinimo tyrimas; 2. Akvariumo ekspozicijos lankytojų kelio tyrimas; 3. Muziejaus suvenyrų pirkėjų apklausa.
Pirmame tyrime, kuris vyko 2017 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, apklausta 106 respondentai iš Lietuvos ir 298
lankytojų iš užsienio. Pagrindiniai apklausų tikslai buvo sužinoti apie lankytojų (ne)pasitenkinimą Lietuvos jūrų
muziejaus delfinariume teikiamomis paslaugomis, taip pat - kas yra LJM lankytojas (kuo užsiima, iš kur atvažiuoja ir
gauna informaciją apie LJM delfinariumą).
Akvariumo ekspozicijos lankytojų kelio tyrimas vyko gruodžio 6-22 dienomis. Taikant stebėjimo metodą buvo siekta
išsiaiškinti (tikslinė grupė - šeimos) susidomėjimą eksponatais. Stebėtos 24 šeimos.
Muziejaus suvenyrų pirkėjų apklausa vyko birželio-rugpjūčio mėnesiais. Apklausta 300 lankytojų. Tikslas – išsiaiškinti
nuomonę apie muziejaus suvenyrų prekybą ir ją tobulinti.

Įgyvendinant investicinį projektą, užbaigta akvariumo rekonstrukcija bei atidaryta akvariumų ekspozicija lankymui.

Pilnai užbaigta akvariumų rekonstrukcija, atidaryta akvariumų ekspozicija lankymui - įrengti akvariumai, sumontuota
gyvybės palaikymo įranga, užbaigti centrinio baseino įrengimo darbai, baseine įrengtas akrilo tunelis, akvariumuose
sukomplektuotos žuvų ekspozicijos, įrengti lauko baseinai, įrengtuose baseinuose apgyvendinti gyvūnai, užbaigti visų
inžinierinės įrangos dalių montavimo darbai (šildymo-vėdinimo, elektros, santechnikos, silpnų srovių ir t.t.), užbaigti
apdailos darbai akvariumo pastate, sutvarkytas gerbūvis.
Įrengtos ekspozicijos „Nuo upelio iki vandenyno“ rekonstruotame akvariume ir „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ 3 laivybos istorijos
Ekspozicija
salėje.
„Jūrų katastrofos ir Lietuva“ lankymui atidaryta liepos 1 dieną, Ekspozicija „Nuo upelio iki vandenyno“
atidaryta guodžio 3 dieną.

4.

Įgyvendinti kultūrinę bei socialinę atskirtį mažinantys edukaciniai projektai „Muzė veža“ ir „Susižadėję su jūra“.

Vykdant kultūrinę bei socialinę atskirtį mažinantį edukacinį projektą „Muzė veža“ sukurta paroda miesto maršrutiniame
autobuse, taikant autobuso vidaus bei išorės dizaino sprendinius sukurta mobili edukacinė paroda, Suorganizuotos 5
edukaciniai užsiėmimai miesto autobusų stotelėse, suorganizuoti 4 edukaciniai renginiai. Vykdant kultūrinę bei
socialinę atskirtį mažinantį edukacinį projektą „Susižadėję su jūra“ Klaipėdos miesto centre sukurta edukacinė meno
platforma, kurioje per vizualinį video sprendinį, iškomunikuojantį muziejaus eksponatą „Bucentauras“ ir edukacinę
programą drauge su miestiečiais buvo kuriamos sužadėtuvių su jūra tradicijos. Meninėje instaliacijoje dalyvavo 4465
lankytojai

5.

Sukurtos ir įdiegtos muziejuje naujos lankytojų aptarnavimo paslaugos.

6.

Muziejuje įrengtos naujos lankytojų aptarnavimo erdvės.

Parengtos dvi ekskursijos (laivybos istorijos ir jūrų gamtos) atnaujintose ekzpozicijose Nerijos forte, organizuota
maitinimo paslauga Dangaus kavinėje, atnaujinta garsinė lankytojų informavimo sistema, organizuota suvenyrų prekyba
2 taškuose, organizuota lankytojų daiktų saugojimo paslauga, organizuota lankytojų pavežėjimo miesto autobusais iki
muziejaus paslauga.
Įrengtos naujos erdvės: suvenyrų parduotuvė, suvenyrų kioskas, Dangaus kavinė, apžvalgos aikštelė ant delfinariumo
stogo.

Vertinimo krtierijai

Eil. nr.
1.

Įvykdyta
reikšmė
2017 m.

3

3

100

100

2

2

8

7

4

4

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų priežastys

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius.

2.

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

3.

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

4.

Naujų muziejuje teikiamų lankytojų aptarnavimo paslaugų skaičius.

5.

Planuota
reikšmė
2017 m.

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų aptarnavimo erdvių skaičius.

Nespėta įdiegti vieningo bilieto į muziejų ir delfinariumą
paslauga, nes Akvariumas atidarytas buvo tik 2017 m.
gruodį.

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Veiksmų įgyvendinimo aprašymas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus reikšmė

Įvykdymo
procentas

6

7

8

88.919

89.043

100%

350.000

436.009

133%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
liepos 1 dieną buvo atidarytas lankymui
Nerijos fortas, kuriame pradėjo veikti
nauja, interaktyviais elementais praturtinta,
ekspozicija „Jūrų katastrofos ir Lietuva“,
bei praėjusiais metais įrengta ekspozicija
„Nerijos forto praeitis“. Gruodžio 3 d.
atidarytas rekonstruotas akvariumas, kuris
susilaukė didžiulio populiarumo. Be to,
pavyko suderinti delfinariumo kalėdinius
renginius su ką tik atidaryto akvariumo
lankymu, todėl gruodis viršijo visus
lūkesčius: per tris paskutines 2017 metų
dienas buvo priimta 12 tūkst. lankytojų.

Įsigytų eksponatų
skaičius

220

344

156%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotai dovanų gauti 124 eksponatai.

Į pirminę apskaitą įrašytų
eksponatų skaičius

220

344

156%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotai dovanų gauta 124 eksponatai.

Suinventorintų
pagrindinio fondo
eksponatų skaičius

200

272

136%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
papildomai suinventorinus 70 fotografijos
rinkinio ir 1 dailės rinkinio eksponatą.

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 populiarinti muziejuose
Muziejuje saugomų
saugomas kultūros paveldo vertybes
eksponatų skaičius
( atitinka KM metinio
veiklos plano vertinimo
kriterijų
„Respublikiniuose
muziejuose saugomų
eksponatų skaičiaus
augimas iš viso, lyginant
su 2012 m“)
Priimti įvairių tikslinių grupių lankytojai renginiuose,
ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, parodose,
ekspozicijose, delfinų pasirodymuose.

02-04-02- UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą
01
02-04-02- Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
01-01
Pildyti muziejaus
Rinkiniai buvo pildomi, vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus
rinkinius ir vykdyti jų
Rinkinių kaupimo strategijoje numatytomis rinkinių kaupimo
apskaitą
kryptimis. Papildyti fotomedžiagos, laivų modelių, faleristikos,
raštijos ir įvairių daiktų rinkiniai. Pagrindinis fondas papildytas
264 eksponatais, pagalbinis - 80. Muziejui dovanota 342
eksponatai. 2 eksponatai nupirkti už 4000,00 Eur (LJM lėšos).
Į pirminę apskaitą įrašyti visi 2017 metais įsigyti eksponatai.

Suinventorinta 272 pagrindinio fondo eksponatų fotografijos
rinkinio - 271, dailės - 1.

Muziejų lankytojų
(įskaitant renginius)
skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijų R-0204-02-01 „Respublikinių
muziejų lankytojų
skaičiaus pokytis, proc.“
ir Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Apsilankymų
muziejuose skaičiaus
pokytis, lyginant su 2013
m.“)

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų
reikšmių priežastys

9

Vykdyti muziejaus
rinkinių priežiūrą

Suinventorinta 224 pagalbinio fondo eksponatų: filokartijos
rinkinio -124, Romano Vilko archyvo - 100.

Suinventorintų pagalbinio
fondo eksponatų skaičius

320

224

70%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes neinventorintas faleristikos rinkinys.
Taip įvyko dėl neplanuotų darbų, kurių
numatyti metų pradžioje nebuvo įmanoma.
Neplanuotai buvo gauta Eduardo
Červinsko (471 vnt.) ir Stepono
Kudzevičiaus (835 vnt) archyvinė
medžiaga, kurią teikiant Rinkinių
komisijai, reikėjo aprašyti ir susisteminti.

Tikrąja verte įvertinta 2743 jūrų faunos, 614 filatelijos, 1389
fotografijos, 341 laivų technikos, 344 etnografijos, 70 kitų
rinkinių eksponatų.

Per metus tikrąja verte
įvertintų eksponatų
skaičius

4850

5501

113%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
papildomai įvertinus 651 eksponatą.
Neplanuotai įvertintas laivų technikos
rinkinys (341 vnt.) bei viršytas filatelijos
rinkinio (114 vnt.) bei fotografijos rinkinio
pagalbinio fondo negatyvų (196 vnt.)
vertinimas.

2017 m. pabaigoje neįvertintų (arba simboline 1 Eur verte
įvertintų) eksponatų muziejaus rinkiniuose buvo 35862 (iš
89043).

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

41

40

102%

Į kompiuterinę apskaitą įvesta 344 pirminės apskaitos įrašų ir
suinventorinta 496 eksponatų.

Į kompiuterinę apskaitą
įvestų įrašų apie
eksponatus skaičius

740

840

113%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes į
pirminę apskaitą įrašyti visi 2017 m. įsigyti
eksponatai (344).

Prevenciškai konservuota 10 inkarų ir 7 etnografijos rinkinio
eksponatai. Įsigijus tinkamas saugojimui medžiagas, pertvarkytas
raštijos ir fotografijos rinkinių eksponatų saugojimas (1000
eksponatų).

Prevenciškai
konservuotų eksponatų
skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijų P-0204-02-01-03
„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

1017

1320%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes,
įsigijus tinkamas saugojimui medžiagas,
pertvarkytas raštijos ir fotografijos rinkinių
eksponatų saugojimas (1000 eksponatų).

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir
restauravimo plane numatytą XVIII–XIX a. graviūrų rinkinio
restauravimą, buvo planuojama restauruoti 76 graviūras. Lietuvos
kultūros tarybai buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas
graviūrų restauravimui 2017-2018 metams.

Restauruotų eksponatų
skaičius (atitinka KM
strateginio veiklos plano
vertinimo kriterijų P-0204-02-01-03
„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

0

0%

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

0

–

Vertinimo kriterijus nepasiektas, nes pagal
pateiktą Lietuvos kultūros tarybai paraišką
finansavimas graviūrų restauravimui buvo
skirtas 2017-2018 metams. Atlikus
pirkimo procedūras, 2017 m. Lietuvos
dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo
centre atlikti graviūrų tyrimai. Remiantis
tyrimų duomenimis graviūrų restauravimas
bus įvykdytas 2018 metais.

2017 m. vertinimo kriterijus nebuvo
planuotas.

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

Įrengtos ekspozicijos „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ trečioje
laivybos istorijos salėje ir „Nuo upelio iki vandenyno“
rekonstruotame akvariume.

Atnaujintų/naujai
įrengtų nuolatinių
ekspozicijų skaičius
(atitinka KM strateginio
veiklos plano vertinimo
kriterijų P-02-04-02-0102 „Respublikiniuose
muziejuose
atnaujintų/naujai
įrengtų ekspozicijų
skaičius, vnt.“ ir Muziejų
plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m.
vertinimo kriterijų
„Muziejuose atnaujintų
ekspozicijų skaičius“ )

2

2

100%

Ekspozicijoje „Jūrų katastrofos ir Lietuva“ įdiegti 3 interaktyvūs
edukaciniai žaidimai, audringos jūros pojūtį imituojantis bangų
simuliatorius, Morzės abėcėlės perdavimo interaktyvi priemonė, 3
vaizdo ir 4 garso siužetai, pasakojantys apie didžiausias jūrų
katastrofas Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne. Ekspozicijoje
„Nuo upelio iki vandenyno“ įrengtas 21 akvariumas su vieninga
gyvybės palaikymo sistema: 3 Lietuvos gėlavandenių žuvų, 10
Baltijos ir Šiaurės jūrų žuvų ir bestuburių, 7 tropinių jūrų žuvų ir
bestuburių, 1 didysis pagrindinis akvariumas su povandeniniu
apžvalgos tuneliu. Įrengta interaktyvi informacinė sistema, 3
informaciniai terminalai su edukaciniais siužetais, žaidimais.

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

2

100%

Rekonstruotame Akvariumo pastate įrengta edukacinė,
interaktyvi, į kritinio mąstymo ugdymą orientuota paroda apie
vėžiagyvius „Jie vilioja, meldžiasi vagia“ bei įrengta paroda –
edukacinė-meninė garso instaliacija „Vandens gyvenimo linija“
visuomenės ekologinei elgsenai ugdyti. Bendradarbiaujant su
profesionaliais kūrėjais – rašytoju Justu Terteliu bei kompozitore
Rita Mačiliūnaite parodoje sukurtas nebylus pasikalbėjimas Po
vandeniu ir Virš vandens. Su Savimi. Apie savo Buitį ir jos
Atspindį vandenyje. Apie savo Laisvę ir ...

Muziejuose surengtų
laikinų parodų skaičius
(atitinka KM metinio
veiklos plano vertinimo
kriterijų
„Respublikiniuose
muziejuose surengtų
laikinų parodų skaičius
per ataskaitinius
metus“)

2

2

100%

Surengtos ne muziejaus erdvėse šios parodos: paroda „Jūriniai
paveldo ženklai. Uostas kopose. Šventoji“ (Klaipėdos mieste,
Danės krantinėje), paroda „Jūros proza ir poezija. 1945–1990“
(bibliotekoje), paroda apie Kamčiatkos krabą „Nusikaltėlis ar
auka?“ (PC Akropolis). Parengta meninė-instaliacija Klaipėdoje
„Susižadėję su jūra“. Buvo parengtos 2 neplanuotos parodos:
paroda, pristatanti muziejaus jūrų moliuskų kriauklių rinkinį
„Veidu į jūrą“ Jūros šventės metu, paroda „Su pirmojo prezidento
vardu“ Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir

Parodų kituose
muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje
skaičius

5

6

120%

Atsižvelgiant į iškilusį poreikį, buvo
parengtos neplanuotos parodos (Jūros
šventei ir KU bendruomenei). Paroda,
pristatanti Lietuvos jūrų muziejų
(Kruizinių laivų terminale) nebuvo
parengta, nukėlus Akvariumo atidarymą,
nuspręsta ją parengti 2018 m. vasaros
sezonui.

Parengta bendra paroda su kitais Klaipėdos muziejais (Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus, Laikrodžių muziejus ir Prano
Domšaičio paveikslų galerija) apie susisiekimo priemones
projekte „Muzė veža“.

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

1

100%

Drauge su Šventosios bendruomenės atstovais (M. Balčiumi, A.
Palionovu) parengta paroda apie Šventosios uostą „Jūriniai
paveldo ženklai. Uostas kopose. Šventoji“ (Klaipėdos mieste,
Danės krantinėje). Drauge su Klaipėdos apskrities viešąja I.
Simonaitytės biblioteka buvo parengta paroda „Jūros proza ir
poezija. 1945–1990“. Kartu su PC „Akropolis“ parengta ir
pristatyta vieno eksponato – Kamčiatkos krabo – paroda
„Nusikaltėlis ar auka?“. Paroda apie susisiekimo priemones
„Vandens keliais“ parengta projekte „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

4

100%

Įgyvendinant naujus edukacinius projektus „Manęs nelaiko
inkaras“, „Muzė veža“, „Susižadėję su jūra“ bei edukacinės
klasės ir akvariumo ekspozicijų atidarymo proga sukurti 7 naujos
edukacinių užsiėmimų temos , skirtos 1–4 kl., 5–7 kl.
moksleiviams bei šeimoms. Parengta 1 istorinė edukacinė popietė
„Kaip (iš)gyventi jūroje?“, 2 biologinės popietės akvariume „Ruoniai - Baltijos jūros šeimininkai?“, „Kam Martynui
sparnai?“, 3 istoriniai edukaciniai užsiėmimai - „Laisvės,
atsakomybės, saugumo ženklai Klaipėdos uoste“, „Vėjų uostas“,
„Renkame naują laivo įgulą“ ir „Susižadėję su jūra“; 1 biologines
bei istorines ekspozicijas apjungiantis edukacinis užsiėmimas „Jūriniai susitikimai
virtuvėje“. projektus, mažinančius kultūrinę
Įgyvendinus
naujus edukacinius
bei socialinę atskirtį, „Manęs nelaiko inkaras“, „Muzė veža“,
„Susižadėję su jūra“, vykdant edukacinį projektą „Koks didelis
mažas muziejų pasaulis“, organizuojant išvažiuojamąsias
edukacijas bei veiklas muziejaus ekspozicijose 2017 metais
pravesti 522 edukaciniai užsiėmimai.

Naujų edukacinių
užsiėmimų temų
skaičius (atitinka
Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Parengtų
edukacinių užsiėmimų
temų skaičius“)

5

7

140%

Surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius
(atitinka Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Edukacinių
užsiėmimų skaičiaus
muziejuose pokytis,
lyginant su 2013 m.“)

500

522

104%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
papildomi nauji edukaciniai užsiėmimai
sukurti specialiai Muziejų kultūrinio
svetingumo programai, kurią inicijavo
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
įvertinusi sėkmingą LMA projekto
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios
kūrėjai ir puoselėtojai“ patirtį ir
skatindama kultūros prieinamumą bei
vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų
ugdymą.
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
papildomai pravesti edukaciniai
užsiėmimai, sukurti specialiai Muziejų
kultūrinio svetingumo programai, kurią
inicijavo Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija, įvertinusi sėkmingą LMA
projekto Lietuvos muziejų kelias „Vasario
16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ patirtį ir
skatindama kultūros prieinamumą bei
vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų
ugdymą.

Organizuotos 27 edukacinės programos, suderintos su formaliojo,
neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą programomis.
Iš jų: 4 etnografinėmis, 9 biologinėmis, 12 istorinėmis temomis:
1.„Laisvės saugumo ir atsakomybės ženklai Klaipėdos uoste“; 2.
„Susižadėję su jūra“; 3. „O tuo metu Klaipėdoje kuršiai“; 4.
„Pajusk jūros aukso skonį“; 5. „Laivai ir jūrininkai“; 6. „Mano
jūra tolima artima“; 7. „Renkame naują laivo įgulą“; .8.
„Virvininko dirbtuvės: nuo mazgo iki takelažo“; 9. „Žvejo
ABC“; 10. „Ką kalba švyturiai?“; 11. „Kopgalio lobio beieškant“;
12. „Pažink Lietuvos švyturius“; 13. „Baltijos jūros ekologija“;
14.„Vandens gyvenimo linija“; 15.„Pažink Baltijos jūrą“; 16.
„Įdomioji profesija - delfinų treneris“; 17. „Ruoniai Baltijos
jūroje“; 18. „Bestiariumo dirbtuvės“; 19. „Žuvininkai mes esme“;
20. „Delfinas ir aš“; 21. „Baltojo nieko takas“; 22.„Kas Baltijoj
gyvena?"; 23. „Kaip atsiranda perlas?“; 24. „Kam Martynui
sparnai“; 25. „Kurėnas - žvejo namai“; 26. „Vėtrungių keliais
aplink marias“; 27. „Svečiuose pas senąjį žveją.“
Pravesti 522 edukaciniai užsiėmimai veikiančiose muziejaus
ekspozicijose, edukacinėje klasėje, viešose miesto erdvėse,
išvažiuojamųjų edukacijų metu. Juose dalyvavo 25 499 dalyvių.

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

27

108%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
papildomi nauji edukaciniai užsiėmimai
sukurti specialiai Muziejų kultūrinio
svetingumo programai, kurią inicijavo
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,
įvertinusi sėkmingą LMA projekto
Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios
kūrėjai ir puoselėtojai“ patirtį ir
skatindama kultūros prieinamumą bei
vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų
ugdymą.

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

25.499

111%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
buvo lankomi papildomi nauji edukaciniai
užsiėmimai, sukurti specialiai Muziejų
kultūrinio svetingumo programai,
muziejaus atidarymo proga sukurtos
edukacinės popietės buvo labai populiarios
ir pritraukė daugiau lankytojų nei
planuota.

Įrengta ir įveiklinta edukacinė klasė Akvariume. Įrengtos naujos Muziejuje atnaujintų
mokymui ir mokymuisi
parodos „Vandens gyvenimo linija“, „Jie vilioja, meldžiasi,
vagia“, pritaikytos mokymui ir mokymuisi. Ekspozicijose „Baltija- pritaikytų erdvių
skaičius (atitinka
mūsų namai“ , „Nuo upelio iki vandenyno“ lankytojams
Muziejų plėtros
pateikiama edukacinė medžiaga, įrengti suoliukai gyvūnų
strateginių krypčių
stebėjimui prie ruonių baseino iliuminatoriaus ir akvariumų.
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejuose
atnaujintų mokymui ir
mokymuisi pritaikytų
erdvių skaičius“)

1

5

500%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
baigus Akvariumo rekonstrukciją mokymui
ir mokymuisi buvo pritaikytos papildomos
naujos erdvės ekspozicijose „Baltijamūsų namai“ , „Nuo upelio iki vandenyno“
bei naujose parodose „Vandens gyvenimo
linija“, „Jie vilioja, meldžiasi, vagia“ ,
kuriose lankytojams pateikiama edukacinė
medžiaga (žaidimai, specialios užduotys).

Muziejų dienos proga suorganizuotas edukacinis renginys „Atrask Renginių muziejuje (be
neregėtas istorijas, priimk Kopgalio iššūkį“, 2017 06 08
parodų) skaičius
Pasaulinio Vandenyno dienos proga suorganizuotas renginys
„Širdis kaip vandenynas - niekada neužšala“, 2017 05 21 Baltijos
jūros kiaulės dienos proga suorganizuotas renginys „Mano
namuose - kiaulė?!“. Buvo organizuojami užsakomieji renginiai
įmonėms ir asmenims, delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų
pasirodymai
bei individualūs
ir grupiniai lavinimo
bendravimo
su delfinais
Delfinų
terapijos
centre psichoemocinio
tikslais
surengta Užsiėmimų Delfinų
2230 terapinių užsiėmimų su delfinais bei specializuotų
terapijos centre skaičius
užsiėmimų terapinių veiklų kambariuose.

1000

1069

107%

Renginių skaičius viršytas todėl, kad
rengiant Kaliforninių jūrų liūtų
pasirodymus Saulės įlankoje po atviru
dangumi, dėl oro sąlygų neįmanoma
tiksliai suplanuoti jų skaičiaus.

880

2230

253%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
vadovaujantis žmogaus ir gyvūnų gerovės
principais, buvo išbandytas optimalus
veiklos modelis, kurio esmė, palaipsniui
didinant užsiėmimų kiekį, užtikrinti
gyvūnų gerovę. Taip pat buvo įvesti
papildomi specialistų etatai.

Gerinti teikiamų paslaugų Atlikti 3 lankytojų pasitenkinimo muziejaus paslaugomis tyrimai:
kokybę
1. Kultūros įstaigų vartotojų iš Lietuvos ir užsienio pasitenkinimo
tyrimas; 2. Akvariumo ekspozicijos lankytojų kelio tyrimas; 3.
Muziejaus suvenyrų pirkėjų apklausa.
Pirmame tyrime, kuris vyko 2017 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais,
apklausta 106 respondentai iš Lietuvos ir 298 lankytojų iš
užsienio. Pagrindiniai apklausų tikslai buvo sužinoti apie
lankytojų (ne)pasitenkinimą Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume
teikiamomis paslaugomis, taip pat - kas yra LJM lankytojas (kuo
užsiima, iš kur atvažiuoja ir gauna informaciją apie LJM
delfinariumą). 93 %. respondentų iš Lietuvos liko patenkinti
delfinariumo paslaugomis ir rekomenduotų apsilankyti kitiems.
Nekreipiant dėmesio į mažus trūkumus, lankytojai iš užsienio
teigiamai atsiliepė apie Lietuvos jūrų muziejų ir 100%
respondentų rekomenduotų muziejaus paslaugas kitiems. 36%
respondentų yra 30-39 metų, 21% - 20-29 metų ir žmonės iki 50
metų. Mažiausiai – paauglių (15-19 metų) ir vyresnių nei 50 metų.
80% respondentų turi aukštesnį išsilavinimą nei vidurinis. 84%
respondentų yra dirbantys žmonės. 63% respondentų atvyko iš
Latvijos, iš Lenkijos - 10%, Estijos - 12%. Respondentai iš
Norvegijos, Jungtynės Karalystės, Baltarusijos sudaro tik 6%,
Rusijos - 7%. Iš kitų šalių (Indija, Suomija, Kolumbija, Vokietija)
atvyko 4%.
Akvariumo ekspozicijos lankytojų kelio tyrimas vyko gruodžio 622 dienomis. Taikant stebėjimo metodą buvo siekta išsiaiškinti
(tikslinė grupė - šeimos) susidomėjimą eksponatais. Stebėtos 24
šeimos. Apsilankymo Akvariume vidutinė trukmė – 1,5 valandos.
Daug laiko buvo praleidžiama pagrindinio akvariumo
Sukurtos ir įdiegtos 2 virtualios parodos: Lietuvos jūrų muziejaus
filokartijos rinkinį pristatanti paroda „Linkėjimai nuo jūros“,
http://muziejus.lt/lt/online-exhibition/linkejimai-nuo-juros;
Lietuvos jūrų muziejaus jūrų moliuskų kriauklių rinkinį pristatanti
paroda „Karališkoji kriauklė“, http://muziejus.lt/lt/onlineexhibition/karaliskoji-kriaukle.

Muziejaus atliktų rinkos
(lankytojų) tyrimų
skaičius

3

3

100%

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

2

100%

Parengtos dvi ekskursijos (laivybos istorijos ir jūrų gamtos)
atnaujintose ekspozicijose Nerijos forte. Organizuota maitinimo
paslauga Dangaus kavinėje, atnaujinta garsinė lankytojų
informavimo sistema, organizuota suvenyrų prekyba, organizuota
daiktų saugojimo paslauga, lankytojų pavežėjimo miesto
autobusais iki muziejaus paslauga.

Naujų muziejuje
teikiamų lankytojų
aptarnavimo paslaugų
skaičius (atitinka
Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Naujų
lankytojų aptarnavimo
paslaugų skaičius“)

8

7

87%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nespėjus įdiegti vieningo bilieto į muziejų
ir delfinariumą paslaugos, nes Akvariumas
atidarytas buvo tik 2017 m. gruodį.

Skaitmeninti eksponatus

Įrengtos naujos lankytojų aptarnavimo erdvės: suvenyrų
Muziejuje įrengtų naujų
parduotuvė, suvenyrų kioskas, Dangaus kavinė, apžvalgos aikštelė lankytojų aptarnavimo
erdvių skaičius (atitinka
ant delfinariumo stogo.
Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejuose
įrengtų naujų lankytojų
aptarnavimo erdvių
skaičius“)

4

4

100%

Projektiniam finansavimui Klaipėdos m. savivaldybės
administracijai ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta 14 paraiškų.
Finansavimas skirtas 8 paraiškoms, 4 paraiškų vertinimas nukeltas
į 2018 metus.

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

50

57

114%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
gavus projektinį finansavimą didesnei
daliai teiktų paraiškų.

Suskaitmeninta 1490 eksponatų (jūrų faunos - 644, faleristikos 37, fotografijos - 370, filokartijos - 124, filatelijos - 301, kitų 14).

Suskaitmenintų
muziejinių vertybių
skaičius (atitinka KM
metinio veiklso plano
vertinimo kriterijų
„Respublikiniuose
muziejuose
suskaitmenintų
muziejinių vertybių
skaičiaus augimas per
ataskaitinius metus,
lyginant su 2012
metais“)
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“)

1520

1490

98%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes nuo 2017 m. lapkričio 23 d. iki metų
pabaigos LIMIS fiksuota klaida, kuri
neleido pildyti zoologinių eksponatų
duomenų.

23

22

96%

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes nuo 2017 m. lapkričio 23 d. iki metų
pabaigos LIMIS fiksuota klaida, kuri
neleido pildyti zoologinių eksponatų
duomenų.

2017 m. pabaigoje muziejaus rinkiniuose suskaitmenintų
eksponatų skaičius yra 19948 (iš 89043).

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

2017 m. į LIMIS įvesta 1490 naujų eksponatų su skaitmeniniais
vaizdais ir metaduomenimis. Viešai prieigai, eksportuojant
duomenis apie LIMIS sistemoje aprašytas kultūros paveldo
vertybes į VEPIS ir į „Europeaną“, pateikta 1390 Lietuvos jūrų
muziejaus eksponatų.

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“)

1520

1490

98%

Parengtos 2 virtualios parodos: paroda, pristatanti muziejaus
filokartijos rinkinį „Linkėjimai nuo jūros“ ir muziejaus jūrų
moliuskų kriauklių rinkinį pristatanti paroda „Karališkoji
kriauklė“ (www.muziejus.lt).

Surengtų virtualių
parodų skaičius
(atitinka KM metinio
veiklos plano vertinimo
kriterijų Respublikinių
muziejų surengtų
virtualių parodų skaičius
per ataskaitinius metus)

2

2

100%

V-asis Lietuvos jūrų muziejaus metraščio „Po muziejaus burėmis.
Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“ numeris (el. leidinys)
neišleistas: medžiaga parengta. Išleistas neplanuotas konferencijos
„Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas" pranešimų
leidinys (el. leidinys, www.muziejus.lt).

Išleistų leidinių apie
muziejaus rinkinius
skaičius (atitinka
Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Atliktų muziejų
rinkinių mokslinių
tyrimų skaičius“)

1

1

100%

Parengti keturi moksliniai straipsniai metraščiui „Po muziejaus
Publikuotų mokslinių
burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių kronika“ laivybos istorijos straipsnių skaičius
tema.
Parengti ir išspausdinti penki moksliniai straipsniai delfinų
elgsenos ir terapijos temomis.

7

9

128%

Muziejuje surengtos tarptautinės mokslinės-praktinės
konferencijos:
1.
„Nemunas–Vysla–Dniepras: Lietuvos ir Lenkijos istorinė
laivininkystė“;
2. „Baltijos jūros gyvūnų gelbėjimas: palikti negalima išgelbėti“;

3

3

100%

Mokslinių konferencijų
muziejuje skaičius

Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta,
nes nuo 2017 m. lapkričio 23 d. iki metų
pabaigos LIMIS fiksuota klaida, kuri
neleido pildyti zoologinių eksponatų
duomenų.

Leidinys parengtas leidybai, bet nespėta
laiku išleisti, nusprendus parengti ir įtraukti
į leidinį papildomą neplanuotą lapkritį
vykusios konferencijos „Laivas audroje“
medžiagą. Medžiagos rengimas užsitęsė
dėl vertimo į užsienio kalbą vėlavimo.
Vietoje planuoto leidinio konferencijos
„Laivas audroje“ medžiaga išleista atskiru
el. leidiniu
http://muziejus.lt/sites/jrmz/files/paslaugos
/laivas_audroje_istorinis_baltijos_juros_k
ontekstas.pdf
Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus papildomus mokslinių leidinių
prašymus, buvo parengta ir išspausdinta 2
straipsniais daugiau delfinų terapijos tema.

Perskaityti 7 pranešimai istorijos tyrimų temomis: 1 pranešimas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„Nemunas-–Vysla–Dniepras: Lietuvos ir Lenkijos istorinė
laivininkystė“, 1 pranešimas - LMA Rinkinių mokslinio tyrimo
konferencijoje „Fotografija Lietuvos muziejuose“, 1 pranešimas konferencijoje „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros
kontekstas“; 1 pranešimas - Europos muziejų konferencijoje
Tčevo nuskendusių laivų konservavimo centre, 2 pranešimai KU Baltijos regiono archeologijos ir istorijos instituto
konferencijoje „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir
Talino“, 1 pranešimas - konferencijoje „Komunikacija
besikeičiančioje krikščionių bendruomenėje“. 10 pranešimų
perskaityta pristatant delfinų terapiją ir delfinų elgseną: Šiaulių
universiteto ir Kurtuvėnų regioninio parko organizuotame
moksliniame-praktiniame seminare perskaityti 4 pranešimai.
Klaipėdos
valstybinėsEAAM
kolegijos
tarptautinėjeGenujoje
inovacijų
Pateiktas pranešimas
konferencijoje

Teikti metodines
konsultacijas
lankytojams, muziejams
ir kitoms institucijoms
Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Muziejaus darbuotojų
skaitytų pranešimų
mokslinėse
konferencijose skaičius

Muziejaus darbuotojų
„Kūrybiškas muziejus = kūrybiškas lankytojas“.
skaitytų pranešimų kitose
Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA)
konferencijose skaičius
tarptautinėje konferencijoje perskaitytas pranešimas „Priemonės
sudominti auditoriją gamta: kūrybiškų priemonių, skirtų
suaktyvinti gamtos tausojimo ugdymą EAZA zoologijos soduose
ir akvariumuose“.
Perskaityti 2 pranešimai konferencijoje „Valstybinės ir
papildomosios
pagalbos
autizmo
įveikai:
nenugalėti
Rinkinių medžiaga
pagalbūdai
pateiktus
prašymus
buvo
teikiamaiššūkiai Fondų lankytojų skaičius
moksleiviams, studentams, doktorantams, žiniasklaidos
atstovams, privatiems asmenims ir kt.

2017 m. gautas finansavimas projektams, kuriuose dalyvauja
Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai bei naudojama Delfinų
terapijos centro bazė:
1. Klaipėdos universiteto, Laplandijos universiteto paraiška tema
„Children’s Knowing Agency in Private, Multiprofessional and
Societal Settings – the Case of Parental Stalking (CAPS)“
finansuotinas Suomijos Akademijos. Įgyvendinimo laikotarpis
2017-2021 m.
2. Klaipėdos universiteto „Specialistų rengimo teikti visavertę
pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje
tyrimas tobulinant tyrėjų kompetencijas“ Lietuvos mokslo tarybos
aukšto lygio mokslinių tyrimų programoje.
3. Su Šiaulių universiteto „Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto
centru“ įgyvendintas projektas „Darbuotojų, dirbančių su
žmonėmis, turinčiais negalią, kompetencijų ugdymas“.
4. Su Vokietijos Kolpingo kolegija dėl studentų, studijuojančių
negalios discipliną, metodinių stažuočių.
5. Su Belgijos Kortryko universiteto Psichologijos katedros
mokslininkais įgyvendintas projektas „Sensorinių poreikių

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“)

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
neplanuotus kvietimus skaityti pranešimus
gavo Laivybos istorijos, Delfinariumo ir
Delfinų terapijos skyriai. Perskaityta 10
pranešimų daugiau: mokslinėse istorinių
tyrimų konferencijose - 4, biomedicinos ir
psichosocialinių mokslų konferencijose - 6.

7

17

242%

4

4

100%

15

17

113%

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

4

5

125%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta,
gavus finansavimą projektui su Vokietijos
Kolpingo kolegija dėl studentų,
studijuojančių negalios discipliną,
metodinių stažuočių.

Efektyviau valdyti
Įstaigos finansus

Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojai pagal kompetenciją dalyvavo Kvalifikaciją
tobulinusių darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, 1
(be restauratorių)
darbuotojas - Baltijos muzeologijos mokykloje.
skaičius (atitinka
Muziejų plėtros
strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejų
darbuotojų, dalyvavusių
kvalifikacijos tobulinimo
programose
(projektuose) skaičius“)

25

57

228%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus kvietimus dalyvauti nemokamuose
mokymuose, kvalifikaciją tobulino 32
darbuotojų daugiau: muziejų specialistų
kompetencijų - 5; specialiųjų poreikių
žmonių psichoemocinio lavinimo tema - 5;
suskaitmenintų eksponatų viešinimo tema 7; gyvūnų laikymo ir priežiūros tena - 8;
darbo apmokėjimo - 3; administravimo
tema - 4.

Kvalifikaciją tobulino 41 % Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų
(57 iš 139)

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

41

216%

Vertinimo kriterijaus reikšmė viršyta, nes
gavus kvietimus dalyvauti nemokamuose
mokymuose, kvalifikaciją tobulino 32
darbuotojų daugiau.

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

33.867,39

-

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

TIKSLAS. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

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

Įgyvendinti projektai:
1. Lietuvos jūrų muziejus, Smiltynės 2, Klaipėda, akvariumų
rekonstravimas;
2. Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas.

Įgyvendinamų
infrastruktūros plėtros
programų projektų
skaičius

2

2

100%

Už paslaugas ir prekes, gautas gruodžio
mėnesį, dalį sąskaitų gavome po paskutinės
užprognozuotos 2017 metais mokėjimo
paraiškos datos, dėl to susidarė
įsiskolinimas, kurį padengsime 2018 m.
sausio mėnesį.

05-01-01Priemonė. Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros programų projektų skaičius
02-03
Organizuota investicijų
Pilnai užbaigta akvariumų rekonstrukcija, atidaryta akvariumų
projekto „Lietuvos jūrų ekspozicija lankymui - įrengti akvariumai, sumontuota gyvybės
muziejus, Smiltynės 2,
palaikymo įranga, užbaigti centrinio baseino įrengimo darbai,
Klaipėda, akvariumų
baseine įrengtas akrilo tunelis, akvariumuose sukomplektuotos
rekonstravimas“
žuvų ekspozicijos, įrengti lauko baseinai, įrengtuose baseinuose
vykdymo priežiūra.
apgyvendinti gyvūnai, užbaigti visų inžinierinės įrangos dalių
montavimo darbai (šildymo-vėdinimo, elektros, santechnikos,
silpnų srovių ir t.t.), užbaigti apdailos darbai akvariumo pastate,
02-04-01-

Investicinio projekto
įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

Priemonė. Įgyvendinti Europos Ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programas kultūros srityje
02-02
05-01-01- Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
02-03
Organizuota investicijų
Pilnai užbaigti Neringos forto tvarkybos darbai - suformuotos
Investicinio projekto
projekto „Neringos forto Neringos forto fosos skaldos prizmės, fosos dugnas užpiltas žvyro įvykdymas, proc. nuo
išsaugojimas ir jo tvarus sluoksniu, sutvarkyti šlaitai, išvežtas sukauptas dumblas,
bendros projekto vertės
naudojimas“ vykdymo
organizuotas pabaigos viešinimo renginys, įrengta atminimo
priežiūra.
lentelė.

Direktorė

100

100

100%

100

100

100%

Olga Žalienė

