LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
VEIKLOS PRIORITETAI
MUZIEJAUS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ BEI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ
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Tikslo,
uždavinio,
priemonės kodas

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

Svarbiausi darbai

Eil. nr.

Įrengti interaktyvią ekspoziciją Pajūrio žvejo etnografinėje sodyboje ir papildyti Akvariumo ekspoziciją inovatyvia, intraktyvia edukacine erdve
Įgyvendinti programą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui
Sukurti ir įdiegti muziejuje naujas lankytojų aptarnavimo paslaugas
Įrengti muziejuje naujas lankytojų aptarnavimo erdves
Parengti muziejaus infrastruktūros plėtros ir modernizavimo projektus

III
I-IV
I-IV
I–IV
I-IV
Planuojama reikšmė 2018 m.

Vertinimo kriterijai
Atnaujintų/naujai įrengtų nuolatinių ekspozicijų,, kuriose pritaikyti inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai sprendimai, skaičius
Priemonių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, skaičius
Naujų muziejuje teikiamų lankytojų aptarnavimo paslaugų skaičius
Muziejuje įrengtų naujų lankytojų aptarnavimo erdvių skaičius
Parengtų nuziejaus infrastruktūros plėtros ir modernizavimo techninių projektų skaičius

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas
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iš jų darbo
užmokesčiui

turtui
įsigyti

9

Strateginis tikslas (1) Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas
Programa (01-08) „Informacijos išteklių visuomenei plėtra istorinės atminties tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“
01-08-04

01-08-04-03

Didinti muziejuje saugomų kultūros paveldo vertybių
TIKSLAS. Siekti integralios kultūros
paveldo apsaugos politikos formavimo ir skaičių, įsigyjant 350 vnt. eksponatų.
įgyvendinimo, skatinti kilnojamojo ir
nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių
Priimti įvairių tikslinių grupių lankytojus renginiuose,
aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei
ekskursijose, edukaciniuose užsiėmimuose, parodose,
ekspozicijose, delfinų pasirodymuose.

Muziejuje saugomų eksponatų
skaičius

89.393

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė

IV

Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius (atitinka KM
2018-2020 m. strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų R-01-08-0410 "Muziejaus lankytojų skaičiaus
pokytis (procentai)"

440.000

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros sk. vedėja
Nina Puteikienė

IV

UŽDAVINYS Užtikrinti muziejuose ir archyvuose esančių kultūros paveldo vertybių išsaugojimą ir populiarinimą

01-08-04-03-02 Užtikrinti muziejų veiklą

3344

3032

1462

312

Pildyti muziejaus
rinkinius ir vykdyti jų
apskaitą

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 (330 eksponatų).

Įsigytų eksponatų skaičius (atitinka
KM 2018-2020 m. strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų P-01-08-0403-01 „Respublikiniuose muziejuose
naujai įsigytų eksponatų dalis nuo
bendro eksponatų skaičiaus
(procentai)“

350

Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
vyr.muziejininkasbiologas Remigijus
Dailidė

I–IV

Į pirminę apskaitą įrašyti visus 2018 metais įsigytus
eksponatus.

Į pirminę apskaitą įrašytų eksponatų
skaičius

350

I–IV

Suinventorinti pagrindinio fondo 150 fotografijos, 30
kartografijos rinkinių eksponatų.

Suinventorintų pagrindinio fondo
eksponatų skaičius

180

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė
Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė,
muziejininkas-istorikas
Dainius Elertas

I–IV

Suinventorinti 100 Romano Vilko archyvo, 130
Suinventorintų pagalbinio fondo
filokartijos, 100 faleristikos ir filofaleristikos pagalbinio eksponatų skaičius
fondo eksponatų.

330

Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
muziejininkas-istorikas
Romualdas Adomavičius,
muziejininkė Irena
Mačiulaitienė

I–IV

Tikrąja verte įvertinti pagrindinio fondo 3000 moliuskų Per metus tikrąja verte įvertintų
kriauklių, 300 raštijos, 500 filatelijos rinkinių eksponatų, eksponatų skaičius
1500 pagalbinio fondo negatyvų.

5.300

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė

I–IV

34

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė

IV

850

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja Rūta
Mažeikienė

I–IV

2018 m. pradžioje neįvertintų tikrąja verte eksponatų
muziejaus rinkiniuose buvo 35862 (iš 89043).
Planuojama, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
neįvertintų eksponatų skaičius bus 30562 (iš 89393).
Į kompiuterinę apskaitą įvesti 350 pirminės apskaitos
įrašų ir suinventorinti 500 eksponatų.

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte eksponatų
dalis, proc.
Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų
apie eksponatus skaičius

Vykdyti muziejaus
eksponatų priežiūrą

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir
restauravimo planą, prevenciškai konservuoti 60
archeologijos rinkinio eksponatų, 6 inkarų rinkinio.
Prevenciškai konservuoti, perdedant į tinkamas
saugojimo medžiagas, tekstilės rinkinio signalinių ir kitų
vėliavų (45 vnt.) grupę.

Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka KM
2018-2020 m. strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų P-01-08-0403-03 „Respublikiniuose muziejuose
restauruotų ir prevenciškai
konservuotų eksponatų dalis nuo
restauruotinų ir prevenciškai
konservuotinų eksponatų skaičiaus
(procentai)“ 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.“)

111

Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
muziejininkas-istorikas
Dainius Elertas,
muziejininkė-vyresn.
specialistė Irena
Mačiulaitienė

IV

Vykdant LJM eksponatų prevencinio konservavimo ir
restauravimo plane numatytą XVIII–XIX a. graviūrų
rinkinio restauravimą, restauruoti 20 graviūrų ir 1
paveikslą ant šilko. Restauruoti 76 graviūras, kurių
tyrimai atlikti P. Gudyno restauravimo centre 2017
metais

Restauruotų eksponatų skaičius
(atitinka KM 2018-2020 m.
strateginio veiklos plano vertinimo
kriterijų P-01-08-04-03-03
„Respublikiniuose muziejuose
restauruotų ir prevenciškai
konservuotų eksponatų dalis nuo
restauruotinų ir prevenciškai
konservuotinų eksponatų skaičiaus
(procentai)“ 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.“)
Atnaujintų/naujai įrengtų
nuolatinių ekspozicijų skaičius
(atitinka KM strateginio veiklos
plano vertinimo kriterijų P-01-08-0403-02 „Respublikiniuose muziejuose
atnaujintų/naujai įrengtų ekspozicijų
skaičius (vienetai)“ ir Muziejų
plėtros strateginių krypčių
2018–2020 m. vertinimo kriterijų
„Muziejuose atnaujintų ekspozicijų
skaičius“ )

97

Muziejininkas-istorikas
Dainius Elertas,
muziejininkėvyresn.specialistė Irena
Mačiulaitienė

IV

1

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo skyriaus
vedėja Renata Treigienė

III

Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje įrengti nuolatinę
interaktyvią mokymui ir mokymuisi pritaikytą
ekspoziciją „Mano tėvas žvejas, aš - jo padėjėjas"

Etnografinėje žvejo sodyboje įrengti nuolatinę
interaktyvią ekspoziciją. Akvariume įrengti inovatyvią
edukacinę erdvę, papildančią ekspoziciją „Nuo upelio iki
vandenyno".

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.

Surengti vieno istorinio eksponato parodą, skirtą
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui pažymėti.
Muziejaus parodų salėje surengti dailininko Sauliaus
Vaitiekūno parodą www.sos.come .

Muziejuje surengtų laikinų parodų
skaičius

2

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo skyriaus
vedėja Renata Treigienė,
Viešųjų ryšių ir
rinkodaros sk. vedėja
Nina Puteikienė, vyresn.
specialistė Neringa
Stančikienė,
muziejininkas-istorikas
Romualdas Adomavičius.

II-III

Parengti:LJM pristatatančią parodą kruizinių laivų
Parodų kituose muziejuose ir
terminale; lauko parodą iš ciklo „Jūrinio paveldo
institucijose Lietuvoje ir užsienyje
ženklai" apie Pilies uostą Klaipėdoje (Danės krantinėje); skaičius
jūrų moliuskų kriauklių rinkinį pristatančią parodą
„Moliuskai ant pietų stalo" PC „Akropolis"; parodą,
skirtą Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui, apie
karo laivą „Prezidentas Smetona" Klaipėdos apskrities
viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje; eksponuoti Šarūno
Leonavičiaus darbus iš LJM dailės rinkinio Vilniuje,
galerijoje „Arka".

5

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros skyriaus
vedėja N.Puteikienė,
vyresn. specialistė
Neringa Stančikienė,
Laivybos istorijos sk.
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
muziejininkas-istorikas
Dainius Elertas,
vyr.muziejininkasbiologas Remigijus
Dailidė.

II–III

Bendradarbiaujant su Mažosios Lietuvos istorijos
muziejumi, parengti lauko parodą iš ciklo "Jūrinio
paveldo ženklai" apie Pilies uostą.

1

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros skyriaus
vedėja N.Puteikienė,
muziejininkas-istorikas
Dainius Elertas.

III

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“)

III

Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį,
parengri dvi parodas:
1. kartu su švietimo įstaigomis sukurti meninę-edukacinę
vieno istorinio eksponato parodą, integruotą į muziejaus
istorinę ekspoziciją; 2. bendradarbiaujant su Klaipėdos
apskrities viešąja I. Simonaitytės biblioteka parengti
parodą apie karo laivą „Prezidentas Smetona".
Bendradarbiaujant su PC „Akropolis" parengti ir
eksponuoti parodą „Moliuskai ant pietų stalo".

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“)

3

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė,
muziejininkas-istorikas
Romualdas
Adomavičius,VRRS
vedėja Nina Puteikienė,
vyresn. specialistė
Neringa Stančikienė,
Laivybos istorijos sk.
vedėjas Romaldas
Adomavičius, vyr.
muziejininkas-biologas
Remigijus Dailidė

II-III

Sukurti 10 naujų edukacinių užsiėmimų, atliepiančių
muziejaus esamų ir naujai sukurtų ekspozicijų turinį bei
suderintų su formaliojo, neformaliojo ugdymo ir
mokymosi visą gyvenimą programomis.

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

10

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė

I–IV

Įgyvendinti edukacines programas „Penkios dienos jūros
ir šėlsmo“, ,, Žuvys ieško gilumos, o žmogus gerumos",
tęsti gerąją praktiką vykdant edukacinį projektą „Koks
didelis mažas muziejų pasaulis“, vykdyti mažinančias
kultūrinę bei socialinę atskirtį edukacines programas,
skirtas nepriklausomybės šimtmečiui paminėti bei
istorines popietes „Kaip (iš)gyventi jūroje?", organizuoti
išvažiuojamuosius edukacinius užsiėmimus 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.“)

600

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė

I–IV

Vykdyti 20 edukacinių programų, suderintų su
formaliojo, neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą
gyvenimą programomis. Iš jų: 4 etnografinėmis, 8
biologinėmis, 8 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“)

20

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė

I–IV

Pravesti 600 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.“)

24 000

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė

I–IV

Įrengti nuolatinę interaktyvią mokymui ir mokymuisi
pritaikytą ekspoziciją „Mano tėvas žvejas, aš - jo
padėjėjas". Akvariume įrengti inovatyvią edukacinę
erdvę, papildančią ekspoziciją „Nuo upelio iki
vandenyno".

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

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“)

2

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė

I–IV

Organizuoti tradicinius renginius (Pasaulinei Vandenyno Renginių muziejuje (be parodų ir jų
dienai, Baltijos jūros kiaulės dienai, Mokytojų dienai).
atidarymų/uždarymų) skaičius
Organizuoti Jūros šventės, užsakomuosius renginius
įmonėms ir asmenims, delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų
pasirodymus bei individualius ir grupinius bendravimo su
delfinais renginius. Surengti Muziejaus dienos ir
Muziejaus nakties renginius, skirtus Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečiui.

1.000

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė, Viešųjų
ryšių ir rinkodaros sk.
vedėja Nina Puteikienė,
vyresn. specialistė Loreta
Rimkienė, Delfinų
terapijos sk. vedėja
Brigita Kreivinienė.

I–IV

Delfinų terapijos centre rengti psichoemocinio lavinimo Užsiėmimų Delfinų terapijos centre
tikslais terapinius užsiėmimus su delfinais bei
skaičius
specializuotus užsiėmimus terapinių veiklų kambariuose.

1000

Delfinų terapijos sk.
vedėja Brigita Kreivinienė

I–IV

Atlikti edukacinių paslaugų kokybinį tyrimą. Organizuoti Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų)
2 muziejaus lankytojų pasitenkinimo paslaugomis
tyrimų skaičius
tyrimus (Lietuvos ir užsienio) ir 1 suvenyrų parduotuvių
lankytojų poreikių tyrimą.

4

Edukacijos ir lankytojų
aptarnavimo sk. vedėja
Renata Treigienė, Vyresn.
specialistė Loreta
.Rimkienė.

IV

Sukurti e.produktus - virtualias parodas, pristatančias
filatelijosir 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
Neringa Stančikienė,
muziejininkas-istorikas
Daumantas Kiulkys, vyr.
muziejininkas-biologas
Remigijus Dailidė,
sistemos administratorius
Vismantas Ragaišis.

IV

Organizuoti maitinimo paslaugą muziejaus kavinėje,
organizuoti vaikų vežimėlių saugojimą. Įvesti
abonementinį lankymosi muziejuje ir delfinariume
bilietą.

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

3

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros sk, vedėja N.
Puteikienė, Lankytojų
aptarnavimo ir edukacijos
sk. R. Treigienė

I–IV

Įrengti kavinę, vaikų vežimėlių saugojimo erdvę
muziejuje.

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų
aptarnavimo erdvių skaičius
(atitinka Muziejų plėtros strateginių
krypčių 2015–2020 m. vertinimo
kriterijų „Muziejuose įrengtų naujų
lankytojų aptarnavimo erdvių
skaičius“)

2

Lankytojų aptarnavimo ir
edukacijos sk. R.
Treigienė, Viešųjų ryšių ir
rinkodaros sk, vedėja N.
Puteikienė.

I–IV

Plėtojant projektinę veiklą pateikti 2 paraiškas
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, muziejininkėprojektų koordinatorė
Jurgita Eglinskienė

I–IV

1.500

Fotografas Alfonsas
Mažūnas, sistemos
administratorius
Vismantas Ragaišis,
muziejininkas-istorikas
Romualdas Adomavičius,
vyr. muziejininkasbiologas Remigijus
Dailidė, muziejininkai
Daumantas Kiulkys,
Irena Mačiulaitienė

I–IV

Skaitmeninti eksponatus Suskaitmeninti 1500 eksponatų (jūrų faunos 520,
numizmatikos (filofaleristikos) 150, filokartijos 130,
filatelijos 300, fotografijos 200, kitų 200).

Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius

2018 m. pradžioje muziejaus rinkiniuose buvo 19958
suskaitmeninti eksponatai (iš 89043), planuojama, jog
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suskaitmenintų
eksponatų skaičius bus 21458 (iš 89393).

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“)

24

Muziejininkas-fotografas
Alfonsas Mažūnas,
sistemos administratorius
Vismantas Ragaišis

IV

Suskaitmenintus eksponatus (jūrų faunos 520,
numizmatikos (filofaleristikos) 100, filokartijos 130,
filatelijos 300, fotografijos 250, kitų 200) 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“)

1.500

Direktoriaus pavaduotojavyr.fondų saugotoja R.
Mažeikienė,
vyr.muziejininkasbiologas R.Dailidė,
muziejininkai- istorikai R.
Adomavičius, D.Kiulkys,
muziejininkė
I.Mačiulaitienė

I–IV

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Surengti virtualias parodas, pristatančias filatelijos ir jūrų Surengtų virtualių parodų skaičius
gamtos rinkinius.

2

Vyresn. specialistė N.
Stančikienė,
muziejininkas-istorikas D.
Kiulkys,
vyr.muziejininkasbiologas R. Dailidė,
sistemos administratorius
V.Ragaišis

IV

Išleisti žinyną apie Lietuvos jūrininkus „Prie Lietuvos
laivyno ištakų. Žmonės ir laivai" ir muziejaus metraščio
„Po muziejaus burėmis. Muziejininkų darbai ir įvykių
kronika“ V-ąjį numerį.

2

Vyresn. specialistė
Neringa Stančikienė

IV

7

Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
muziejininkai-istorikai
Romualdas Adomavičius,
Dainius Elertas, Delfinų
terapijos sk. vedėja
Brigita Kreivinienė,
ichtiologas Artūras
Skabeikis

I–IV

2

Tarptautinių ryšių ir
projektų skyriaus vedėjas
Mindaugas Gudelis,
Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius, , Viešųjų
ryšių ir rinkodaros sk.
vyresn.specialistė Loreta
Rimkienė

I–IV

5

Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas
Adomavičius,
muziejininkai-istorikai
Romualdas Adomavičius,
Dainius Elertas, Delfinų
terapijos sk. vedėja
Brigita Kreivinienė.

I–IV

Išleistų leidinių apie muziejaus
rinkinius skaičius (atitinka Muziejų
plėtros strateginių krypčių
2015–2020 m. vertinimo kriterijų
„Atliktų muziejų rinkinių mokslinių
tyrimų skaičius“)
Parengti ir išspausdinti 4 mokslinius straipsnius laivybos Publikuotų mokslinių straipsnių
istorijos tema.
skaičius
Parengti du mokslinius straipsnius delfinų terapijos tema.
Parašyti vieną straipsnį juodažiočio grundalo ekologijos
ir mitybos tyrimų tema.

Surengti 2 mokslines-praktines konferencijas:
Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui skirtą
konferenciją karo laivyno tema;
2. Konferenciją tradicinių laivų statybos tema.

Perskaityti 3 pranešimus istorijos tyrimų temomis, 2
pranešimus pristatant delfinų terapiją.

1. Mokslinių konferencijų muziejuje
skaičius

Muziejaus darbuotojų skaitytų
pranešimų mokslinėse konferencijose
skaičius

Teikti metodines
Teikti rinkinių medžiagą pagal pateiktus prašymus
konsultacijas
moksleiviams, studentams, doktorantams, žiniasklaidos
lankytojams, muziejams atstovams, privatiems asmenims ir kt.
ir kitoms institucijoms

Fondų lankytojų skaičius

15

Istorikai-muziejininkai
Romualdas Adomavičius,
Dainius Elertas,
muziejininkė Irena
Mačiulaitienė

I–IV

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Vykdyti muziejaus bendradarbiavimo su aukštosiomis
mokyklomis projektus:
1. Klaipėdos universitetu (praktikos, teiktų paraiškų,
tyrimų, baigiamųjų darbų rengimo);
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (praktikos,
tyrimų);
3. Vokietijos Kolpingo kolegija (delfinų terapijos
stažuočių);
4. Talino universitetu (paraiškų, mokymų, metodinių
konsultacijų);
5. Suomijos Laplandijos universitetas (pateiktų paraiškų,
metodinių konsultacijų, doktorantūros steigimo).

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“)

5

Direktoriaus pavaduotojasvyr. vet.gydytojas
Ž.Kleiva, Delfinų
terapijos sk. vedėja B.
Kreivinienė, Tarptautinių
ryšių ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas M.
Gudelis,
vyresn.specialistė
V.Miškinė

I–IV

Tobulinti Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojų
kvalifikaciją šiose srityse: rinkodara, viešieji pirkimai,
projektų valdymas, buhalterinė apskaita, darbo santykiai,
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“)

36

Direktorė Olga Žalienė

I–IV

Tobulinti kvalifikaciją 26 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.“)

26

Dirktorė Olga Žalienė

IV

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje
likutis (eurai)

0

Vyr.buhalterė Natalija
Marinec

IV

Efektyviau valdyti
įstaigos finansus

STRATEGINIS TIKSLAS (2): „S Ą L Y G O S. Siekti efektyvaus ir skaidraus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai “
Programa (02-07) „KULTŪROS VALDYMAS, PROCESŲ STEBĖSENA, INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“
02-07-01

TIKSLAS. Gerinti kultūros valdymą, įtvirtinant kultūros vaidmenį valstybės politikoje bei užtikrinant sąlygas tvaraus finansinio modelio įgyvendinimui

02-07-01-02

Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros
UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paslaugų Parengti ir ekspertuoti du techninius projektus, gauti
leidimus statybos darbams:
programų projektų skaičius
infrastruktūros modernizavimą.
1) Lietuvos jūrų muziejaus nuotekų tvarkymo sistemos ir
valymo įrenginių Smiltynės g. 1A, Smiltynės g. 2,
Klaipėdoje rekonstravimo projektas;
2) Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Smiltynės g.
2, Klaipėda rekonstrukcijos projektas

2

Vyr. vadybininkas direktoriaus pavaduotojas
Eduardas Plokštys,
statybos projektų vadovas inžinierius Eugenijus
Budrys, Tarptautinių ryšių
ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas
Mindaugas Gudelis

I–IV

02-07-01-02-03 Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
Organizuoti techninio
projekto parengimą

Numatoma parengti ir ekspertuoti techninį projektą
„Lietuvos jūrų muziejaus nuotekų tvarkymo sistemos ir
valymo įrenginių Smiltynės g. 1A, Smiltynės g. 2,
Klaipėdoje rekonstravimo projektas", bei gauti leidimą
statyvos darbams. Projektą planuojame vykdyti iš
programos 01-08 priemonės 01-08-04-03 „Užtikrinti
muziejų veikla“ lėšų (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.
„Biudžetinių įstagų pajamų įmokų lėšos“), 2018 m.
projektas nebus finansuojamas iš 02-07 programos.

Parengtas ir ekspertuotas techninis
projektas, gautas leidimas statybos
darbams.

1

Vyr. vadybininkas direktoriaus pavaduotojas
Eduardas Plokštys,
statybos projektų vadovas inžinierius Eugenijus
Budrys, Tarptautinių ryšių
ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas
Mindaugas Gudelis

I–IV

Organizuoti techninio
projekto parengimą

Numatoma parengti ir ekspertuoti techninį projektą
Parengtas ir ekspertuotas techninis
„Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Smiltynės g. projektas, gautas leidimas statybos
2, Klaipėda rekonstrukcijos projektas", bei gauti leidimą darbams.
statybos darbams. Projektą planuojame vykdyti iš
programos 01-08 priemonės 01-08-04-03 „Užtikrinti
muziejų veikla“ lėšų (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.
„Biudžetinių įstagų pajamų įmokų lėšos“), 2018 m.
projektas nebus finansuojamas iš 02-07 programos.

1

Vyr. vadybininkas direktoriaus pavaduotojas
Eduardas Plokštys,
statybos projektų vadovas inžinierius Eugenijus
Budrys, Tarptautinių ryšių
ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas
Mindaugas Gudelis

I–IV

1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:
1.1. valstybės biudžeto lėšos

3344

3032

1462

312

1269

1269

952

0

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

0

0

0

0

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

0

0

0

0

2075

1763

510

312

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

Direktorė

Olga Žalienė

0

0

0

0

3344

3032

1462

312

