TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVO ISTORIJOS MUZIEJAUS
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

Veiklos sritis
I. ADMINISTRACINĖ
VEIKLA
1. Muziejaus tarybos darbas
(posėdžių skaičius,
svarbiausi svarstyti
klausimai ir priimti
sprendimai)

2. Muziejaus vidaus darbo
tvarką reguliuojančių
dokumentų rengimas (kokiu
tikslu ir kada patvirtinti
nauji dokumentai)
3. Muziejinės veiklos
sutarčių su Lietuvos ir
užsienio organizacijomis
rengimas (kokios, kada
pasirašytos, trumpas
apibūdinimas, galiojimo
laikas)
4. Projektinė veikla
(projekto pavadinimas,
kokiems fondams teiktos
paraiškos, koks gautas
finansavimas)

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingas asmuo

Per metus numatoma surengti 4
posėdžius, kurių metu būtų
svarstomi šie klausimai:
1. 2015 metų muziejaus veiklos
ataskaita.
2. 2016 m. muziejaus veiklos
planai.
3. 2017–2019 m. strateginiai
įstaigos veiklos planai.
4. Ekspozicijų ir parodų
koncepcijos.
5. Einamieji klausimai.

Per 2016 m. įvyko 3 Muziejaus tarybos posėdžiai.
Svarstyta:
1. 2015 m. muziejaus veiklos ataskaita.
2. 2016 m. muziejaus veiklos planai.
3. 2017–2019 m. strateginiai įstaigos veiklos planai.
4. Muziejaus teikiamų paslaugų kainų pakėlimas.
5. Einamieji klausimai.

Muziejaus fondų decentralizaciją
reglamentuojančių nuostatų,
taisyklių parengimai.

Nevyko.

Neplanuojama.

Parengta ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 16-9,
2016-10-04 su Klaipėdos valstybine kolegija ir Valstybės
įmone Registrų centras, Klaipėdos filialu dėl bendradarbiavimo
projekte „Klaipėdos skulptūrų parko skaitmenintos
informacijos sklaida“.

1. Bus vykdomas projektas
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus ekspozicijos
atnaujinimas, gautas dalinis
finansavimas iš Lietuvos kultūros
tarybos.
2. Tęstinis 2 metų projektas
Mažosios Lietuvos gyventojų šeimų

1. Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai „Klaipėdos S. Simanaitienė
skulptūrų parko skaitmenintos informacijos sklaida“. Buvo
gautas 9 869 Eur dalinis finansavimas, iš jų: 2016 m. – 5 300
Eur, 2017 m. – 4 569 Eur.
2. Pateikta projekto ,,Klaipėdos pilies XIV–XVI a. radinių
R. Songailaitė
konservavimas. II etapas“ paraiška Lietuvos kultūros tarybai,
gautas 2 700 Eur dalinis finansavimas.
3. Pateikta projekto paraiška Lietuvos kultūros tarybai
J. Genys

J. Genys

S. Simanaitienė
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istorijos. Sugrįžimai. Lietuvos
kultūros taryba.
3. Projektas, skirtas Klaipėdos
skulptūrų parko informacinei
sklaidai.
4. Projektas Klaipėdos piliavietės
2014 m. radinių konservavimas. II
etapas. Lietuvos kultūros taryba.
5. Kiti darbai

„Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus atnaujinimas“, gautas
15 000 Eur dalinis finansavimas.

1. Klaipėdos miesto savivaldybės projektas „Istorija veža“
bendradarbiaujant su Klaipėdos keleiviniu transportu. Istorinio
teksto parengimas maršrutui Klaipėda–Palangos oro uostas.
2. Kartu su Laikrodžių muziejumi, Jūrų muziejumi ir Prano
Domšaičio galerija įgyvendintas 3–6 klasių mokiniams skirtas
edukacinis projektas „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“.
3. Dalyvauta UAB „Labochema LT“ apvalaus stalo diskusijoje,
kaip sėkmingai parengti projektą pagal priemonę „Intelektas
LT. Bendri mokslo-verslo projektai“.

Z. Genienė
S. Simanaitienė

Per metus surengta 15 posėdžių. Juose svarstyta:
1. Naujai gautų eksponatų paskirstymas į pagrindinį ir
pagalbinį fondus;
2. Eksponatų pirkimas;
4. Eksponatų, gautų nemokamai 2016 m., vertės nustatymas;
5. Eksponatų, pirminio pripažinimo metu įvertintų po vieną
eurą, pervertinimas realia verte.

Z. Juškėnienė
I. Budginienė
Z. Genienė

L. Kubiliute
A. Jonikaitytė
J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
R. Songailaitė

II. MUZIEJAUS
RINKINIAI:
1. Eksponatų įsigijimas
1.1. Rinkinių komisijos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

Planuojama per metus surengti 10
posėdžių. Jų metu bus svarstomi šie
klausimai:
1. Eksponatų pirkimas;
2. Naujai gautų eksponatų
paskirstymas į pagrindinį ir
pagalbinį fondus;
3. Eksponatų, pirminio pripažinimo
metu įvertintų 1 euro verte, realios
vertės nustatymas;
4. Eksponatų, gautų nemokamai ir
rastų archeologinių tyrimų metu
2016 m., realios vertės nustatymas.
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1.2. Eksponatų įsigijimas
(kokiu būdu, kiek, į kokius
rinkinius įsigyta)

Per metus planuojama įsigyti 2 000
eksponatų, kurie bus skirstomi į
archeologijos, istorijos, etnografijos
rinkinius.
Eksponatų įsigijimo būdai:
1. Eksponatų pirkimas;
2. Eksponatai perduoti po
archeologinių tyrimų, surinkti
ekspedicijų metu;
3. Eksponatų dovanojimas.

Įsigyta 2 060 eksponatų. Iš jų:
Gauti nemokamai:
Pagrindinio fondo – 459 eksponatai. Iš jų:
Istorijos rinkinio – 251 eksponatas;
Archeologijos rinkinio – 53 eksponatai;
Šiuolaikinio laikotarpio rinkinio – 148 eksponatai;
Etnografijos rinkinio – 7 eksponatai
Pagalbinio fondo – 1 587 eksponatai. Iš jų:
Archeologijos rinkinio – 1 554 eksponatai;
Etnografijos rinkinio – 3 eksponatai;
Istorijos rinkinio – 16 eksponatų;
Šiuolaikinio laikotarpio rinkinio – 14 eksponatų.
Nupirkti eksponatai:
14 eksponatų už 1 900 eurų. Visi jie pateko į pagrindinį fondą.
Iš jų:
Istorijos rinkinio – 7 eksponatai;
Etnografijos rinkinio – 5 eksponatai;
Šiuolaikinio laikotarpio rinkinio – 2 eksponatai.

Z. Juškėnienė

1.3. Ekspedicijos, išvykos
(vieta, trukmė, dalyviai)

Etnografinės ekspedicijos po
Klaipėdos kraštą.

1. Ekspedicijos po Mažąją Lietuvą: Lankupiai, Vanagai,
Vabalai, Klišiai. Etnografinės medžiagos, eksponatų rinkimas
ir fotografavimas.
2. Koplytėlių ir koplytstulpių fotografavimas Rietavo
apylinkėse.

A. Kavaliauskienė

1.4. Kiti darbai

1. Privačios V. Narmonto
kolekcijos įsigijimas.
2 .Parengti 5 vaizdo įrašus tema
Pokalbis su skulptoriumi, kurių
metu būtų kalbinami Klaipėdos
skulptūrų parke kūrę skulptoriai.

1. Įsigyta fotodokumentinė medžiaga iš A. Arbušauskaitės.
(45 vnt. – ikonografijos, raštijos rinkinys).
2 Įsigyta fotodokumentinė medžiaga, įvairūs leidiniai iš
Klaipėdos krašto visuomenės veikėjo J. Kybranco (1897–1967)
asmeninio archyvo. Perdavė (dovanojo) J. Kybranco šeimos
nariai. 125 eksponatai pateko į ikonografijos, raštijos,
kartografijos rinkinius.
3. Įsigyta privati V. Narmonto kolekcija.
4. Parengti 5 vaizdo įrašai tema Pokalbis su skulptoriumi, kurių
metu buvo kalbinami Klaipėdos skulptūrų parke kūrę
skulptoriai.

Z. Genienė
Z. Genienė
S. Karalius

Z. Genienė
S. Simanaitienė
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2. Eksponatų apskaita
2.1. Pirminė apskaita
(išrašytų priėmimo aktų,
įrašytų eksponatų į pirminės
apskaitos knygas skaičius)

1. Išrašyti 15 eksponatų priėmimo
aktų.
2. Visus naujai gautus eksponatus
įrašyti į pirminės apskaitos knygą
GEK ir pagalbinės medžiagos
knygą P.

1. Išrašyti 25 eksponatų priėmimo aktai.

2.2. Inventorinimas
(suinventorintų pagrindinio,
pagalbinio fondo eksponatų
skaičius)

Planuojama suinventorinti 1 250
pagrindinio fondų eksponatų, iš jų:
500 istorijos rinkinio;
350 iš XIX a. pab.–XX a. koklių
kolekcijos (etnografijos rinkinys);
400 archeologijos rinkinio
eksponatų: Slengių kapinyno
radiniai (1977–1978 m.) – 200 vnt.,
Teatro aikštės tyrinėjimų metu rasti
radiniai (1986 m.) – 200 vnt.
Taip pat bus inventorinami
pagalbinio fondo eksponatai – 152
vnt. (Klaipėdos piliavietės
tyrinėjimų 2012 m. metu rasti
radiniai).

Suinventorinta 1 055 pagrindinio fondo ir 152 pagalbinio fondo
eksponatų. Iš jų:
1. Atliktas inventorinimas naujai gautiems pagrindinio fondo
eksponatams – knygoms ir laikraščiams (30 vnt.). Aprašai
įtraukti į inventorinę knygą šifras IS.
2. Atliktas archeologijos rinkinio eksponatų inventorinimas.
2.1. Pagrindinio fondo:
2.1.2. Slengių kapinyno 1977–1978 m. tyrinėjimų medžiaga –
327 eksponatai.
2.1.3. Teatro aikštės 1986 m. tyrinėjimų medžiaga – 100
eksponatų.
2.2.Pagalbinio fondo:
2.2.1. Klaipėdos piliavietės 2012 m. tyrinėjimų medžiaga – 152
eksponatai.
3. Suinventorinta 240 istorijos rinkinio pagrindinio fondo
eksponatų.
4. Suinventorinti 358 etnografijos rinkinio pagrindinio fondo
eksponatai. Užpildyta 350 vnt. mokslinių inventorinių kortelių.

Z. Juškėnienė
Z. Genienė

2. Į gaunamų eksponatų knygą GEK ir P įrašyti 2 060
eksponatų.

I. Budginienė

D. Papariga
R. Songailaitė
R. Bračiulienė,
R. Songailaitė
S. Vaičiūnienė
R. Mečinskienė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė

2.3. Kartotekos (išrašytų
kortelių skaičius)

Numatoma išrašyti 1 400 kartotekos Išrašytos 5 288 kartotekos kortelės.
kortelių.

I. Budginienė
Z. Juškėnienė
R. Songailaitė
R. Bračiulienė,
D. Papariga
R. Mečinskienė

2.4. Nurašymas, perkėlimas
(kiek eksponatų nurašyta,
perkelta ir kodėl)

Neplanuojama.

–

Nevyko.
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2.5. Kiti darbai

Rinkinių tvarkymas saugyklose.

1. Įrengtos spintos dviejose archeologinių radinių saugyklose ir
jose sudėta apie 27 000 radinių iš Turgaus g. 37 (Klaipėda)
2006 m. ir 2012 m. vykusių tyrimų.
2. Eksponatų, saugomų fonduose iš įvairių objektų, tvarkymas:
plovimas, perdėjimas į naujas dėžes ir eksponatų pagal rūšis
paruošimas saugojimui (apie 2 000 vnt.).

D. Papariga
R. Songailaitė
P. Monius

3. Eksponatų apsauga ir
priežiūra

1. Vesti eksponatų įsigijimo
komisijos aktų žurnalą F1.
2. Vesti eksponatų priėmimo aktų
knygą F2.
3. Kontroliuoti eksponatų vidaus
judėjimą. Rašyti eksponatų vidaus
judėjimo aktus, vesti aktų registrą.
4. Rašyti laikinam saugojimui
perduotų eksponatų aktus, vesti
aktų registrą.
5. Suderinti su kitais muziejais
deponuotų eksponatų sąrašus.
6. Naujai gautus eksponatus
sutvarkyti pagal eksponatų
tvarkymo taisykles.
7. Naujai gautus eksponatus
išskirstyti po saugyklas pagal
muziejuje nustatytą eksponatų
saugojimo sistemą.
8. Topografinius sąrašus papildyti
naujai gautų eksponatų aprašais.
9. Dalyvauti Muziejaus rinkinių
komisijos darbe.
10. Vertinti 2016 m. nemokamai
gautus eksponatus ir surašyti
vertinimo aktus bei suvestines.
11. Pervertinti realia verte
eksponatus, kurie pirminio
pripažinimo metu įvertinti 1 euro
verte:

1. Naujai gauti eksponatai sutvarkyti pagal eksponatų tvarkymo
taisykles.
2. Naujai gauti eksponatai išskirstyti po saugyklas pagal
muziejuje nustatytą eksponatų saugojimo sistemą.
3. Vedamas eksponatų įsigijimo komisijos aktų žurnalas F1.
4. Vedama eksponatų priėmimo aktų knyga F.
5. Vedamas eksponatų vidaus judėjimo registras. Surašyti 54
aktai.
6. Vedamas laikinai perduotų eksponatų registras. Surašyti 12
perdavimo aktų.
7. Suderinti su kitais muziejais deponuotų eksponatų sąrašai.
Deponuoti 192 eksponatai, iš jų:
2 eksponatai Rambyno regioniniam parkui;
4 eksponatai Šiaulių Aušros muziejui;
22 eksponatai Liudviko Rėzos kultūros centrui;
32 eksponatai S. Kuso siuvimo įmonei;
1 eksponatas Klaipėdos laikrodžių muziejui;
1 eksponatas VšĮ Hesonos klubas;
130 eksponatų Klaipėdos kūno kultūros rekreacijos centrui.
8. Sutvarkyti eksponatai naujose fondų patalpose.
8.1. Saugykla Nr. 8 – fotonuotraukos (šiuolaikinio laikotarpio
pagrindinio ir pagalbinio fondo);
8.2. Saugykla Nr. 2, Nr. 3 – eksponatai-indai. Eksponatai sudėti
į aplankus, sugrupuoti ir sudėti į lentynas, padaryti
topografiniai sąrašai eksponatų saugojimo vietoje, padarytos
atžymos kortelėse apie eksponatų saugojimo vietą.
8.3. Sutvarkyti numizmatikos rinkinio eksponatai – 1 552
banknotai: sudėti į naujus vokus, padaryti aprašai, sutikrinti su
GEK knygomis, eksponatai paruošti patikrinimui.
8.4. Sutvarkytas J. Tatorio fondas. Bylos sudėtos į lentynas,

Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė
I. Budgininė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėniėnė
Z. Juškėnienė
Z. Juškėnienė

I. Budginienė

Z. Juškėnienė
I. Budginienė
I.Budginienė
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3.1. Rinkinių tikrinimas
(tikrintos eksponatų grupės,
juose esančių eksponatų
skaičius, tikrinimo
rezultatai)

etnografijos eksponatus – koklius (1
230 vnt.);
tautodailės eksponatus – karpinius
(47 vnt.).
12. Įvertintus eksponatus teikti
užpajamuoti buhalterinėje
apskaitoje.
13. Saugykloje Nr. 3 sutvarkyti
istorijos skyriaus numizmatikos
eksponatus – banknotus.
14. Saugykloje Nr. 3 sutvarkyti
etnografijos eksponatus –indus:
sunumeruoti lentynas, eksponatus
išdėstyti laikymo vietose, surašyti
topografinius sąrašus, padaryti
laikymo vietos schemą, padaryti
atžymas fondinėse kortelėse apie
eksponato buvimo vietą saugykloje.
15. G. Tiškaus archyvo tvarkymas.

padaryti topografiniai sąrašai.
9. EKSPONATŲ REALIOS VERTĖS NUSTATYMAS:
9.1. 2016 m. nemokamai gautiems 2 046 eksponatams
nustatyta vertė – 10 756 eurai.
Sudarytas 2016 m. nemokamai gautų eksponatų vertės
nustatymo sąrašas ir suvestinė.
Eksponatai pateikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje pagal
užpajamavimo aktą.
9.2.Eksponatų, kurie pirmininio pripažinimo metu buvo
įvertinti po 1 eurą, pervertinimas.
9.3.Pervertinti 3 139 eksponatai, kurių reali vertė 8 430 eurų. Iš
jų:
9.3.1. Etnografinio rinkinio eksponatai – kokliai, 1 231 vnt., jų
vertė –3 102 eurai.
9.3.2. Etnografinio rinkinio eksponatai – karpiniai, 47 vnt., jų
vertė – 1 369 eurai.
9.3.3. Archeologijos rinkinio eksponatai – 1 861 vnt., jų vertė –
3 959 eurai.
10. Sudaryti sąrašai ir suvestinė. Eksponatai pateikti
užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje pagal užpajamavimo aktą.
11. Surašyti 15 Rinkinių komisijos posėdžių protokolų.

1. Patikrinti etnografijos rinkinio
eksponatus – indus.
2. Patikrinti Istorijos skyriaus
numizmatikos eksponatus –
popierinius pinigus (banknotus).
3. Surašyti patikrinimo aktus.
4. Senų fondų archeologinio
rinkinio tikrinimas (200 eksp.).
5.Slengių kapinyno eksponatų
tikrinimas (430 eksp.).
6. Tomo g. ir Didžiojoje Vandens g.
(1987 m.) rastų eksponatų
tikrinimas (136 eksp.).
7. Klaipėdos piliavietės radinių
(2012 m.) tikrinimas (152 eksp.).

1.Direktoriaus 2016-03-14 įsakymu Nr. VI-26 Dėl muziejaus
numizmatikos eksponatų-banknotų patikrinimo patikrinti
pagrindinio ir pagalbinio fondo numizmatikos eksponatai –
banknotai. Surašytas patikrinimo aktas.
2. Direktoriaus 2016-06-27 įsakymu Nr. VI-41 Dėl muziejaus
Etnografijos skyriaus eksponatų-indų patikrinimo patikrinti
pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatai – indai. Surašytas
patikrinimo aktas.
3. Direktoriaus 2016-01-05 įsakymu Nr.V1-10 buvo patikrinti
3 742 archeologiniai eksponatai iš šių archeologinių kolekcijų:
1. Slengių kapinyno: 1972 m. (78 vnt.), 1977–1978 m. (254
vnt.), 2001 m. (94 vnt.). Iš viso – 426 eksponatai;
2. Klaipėdos piliavietės: 1975 m. (985 vnt.), 1976 m. (759
vnt.), 1977 m. (69 vnt.), 1977–1978 m. (628 vnt.), 1979–1980
m. (875 vnt.). Iš viso 3 316 eksponatų.

Z. Juškėnienė
I. Budginienė

Z. Juškėnienė
I. Budginienė,
Z. Juškėnienė
I. Budginienė

D. Papariga
R. Songailaitė
Z. Juškėnienė
I. Budginienė
I. Budginienė
Z. Juškėnienė
I. Budginienė

I.Budginienė

R. Songailaitė
D. Papariga
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3.2. Konservavimas,
restauravimas (nurodyti
konservuotų / restauruotų
eksponatų grupes, kiekį,
užpildytų pasų skaičių),

Muziejaus eksponatai, kurie bus
restauruojami ir konservuojami
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje:
1. Keramikos eksponatai
(konservuoti 80 vnt., restauruoti 6
vnt.);
2. Medžio ir etnografiniai
eksponatai (konservuoti 30 vnt.,
restauruoti 3 vnt.);
3. Popieriaus eksponatai
(restauruoti 10 vnt.);
4.Archeologinio metalo eksponatai
(konservuoti ir restauruoti 50 vnt.).
Muziejaus eksponatai, kurie bus
restauruojami ir konservuojami
kitose institucijose:
1. P. Gudyno restauravimo centre
konservuojamas 1 tekstilės
eksponatas.
2. Panevėžio kraštotyros muziejuje
konservuojama 130 eksponatų iš
metalo.
3. Skulptūrų parko skulptūrų
restauravimas 2 vnt.
4. Parengti metalinius eksponatus
naujai kuriamai Antrojo pasaulinio
karo ekspozicijai.

Iš viso per 2016 metus muziejuje ir kitose Lietuvos
restauravimo įstaigose restauruota ir konservuota 585
muziejaus eksponatų (konservuota – 505, restauruota – 80).
Muziejaus restauratoriai restauravo 77 ir konservavo 229
muziejaus eksponatus. Iš jų:
keramikos eksponatų restauruota 13 vnt., konservuota 49 vnt.;
popieriaus eksponatų restauruota 20 vnt.;
medienos eksponatų restauruota 17 vnt., konservuota 46 vnt.;
metalo eksponatų restauruota 27 vnt., konservuota 134 vnt.
Kiti 279 muziejaus eksponatai restauruoti ir konservuoti kitose
įstaigose:
2016 m. LDM Gudyno centre restauruoti 2 eksponatai: 1
medienos, 1 tekstilės; konservuoti 65 metalo eksponatai.
Panevėžio kraštotyros muziejaus restauravimo skyriuje
konservuotas 121 geležies eksponatas. Nacionalinio muziejaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
restauratoriai baigė restauruoti medinį šulinį, kuris dabar
eksponuojamas muziejuje. Restauratorius A. Puškorius
konservavo 90 metalo eksponatų
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus uziejaus restauratoriai
restauruoja ir kitų muziejų eksponatus: šiemet restauruoti 103
Gargždų krašto muziejaus popieriaus eksponatai.

L. Rutakaitienė
J. Mažeikaitė
E. Gvildytė

3.3. Restauravimo tarybos
darbas (posėdžių skaičius,
svarstyti klausimai)

Atnaujinti Restauravimo tarybos
darbą, surengti 4 posėdžius.

Restauravimo taryba pervadinta į Muziejinių vertybių
prevencinio konservavimo ir restauravimo komisiją. Įvyko
vienas posėdis, kurio metu buvo svarstyta 2010 m. Klaipėdos
piliavietėje archeologinių tyrimų metu rastų geležies ir odos
radinių būklė.

Z. Juškėnienė
J. Mažeikaitė

8

3.4. Eksponatų saugojimo
sąlygų tikrinimas (nurodyti
patikrintų saugyklų, salių
kiekį, atliktus pagrindinius
priežiūros ir tvarkymo
darbus)

1. Eksponatų saugojimo sąlygų
patikrinimas, priežiūros darbai
Pilies muziejuje.
2. Atlikti skulptūrų, eksponuojamų
Skulptūrų parke būklės įvertinimą.
3. Ekspozicijų tvarkymas Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje bei
Pilies muziejuje.

1. Atliktas Skulptūrų parko skulptūrų įvertinimas, surašytas
aktas Nr. V7-19, 2016-04-05.
2. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas Pilies muziejaus
Karlo poternoje (Priešpilio g. 2). Eksponatų būklės
patikrinimas, ekspozicinių nišų ir eksponatų valymas.
2. Eksponatų sugrąžinimas į saugyklas iš istorinės ekspozicijos
– iš trijų renovuojamų salių Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje (Didžioji Vandens g. 2.)

S. Simanaitienė
J. Mažeikaitė
Z. Genienė
R. Mečinskienė
S. Vaičiūnienė
S. Karalius

3.5. Kiti darbai

1. Eksponatų grąžinimas į
saugyklas iš renovuojamų Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus salių.
2. Saugyklų patalpų signalizacijos
priežiūra.
3. Dalyvavimas Gerlachų paminklo1.
atstatymo Skulptūrų parke veikloje.2.
4. Socialinės akcijos Šveičiam meną
organizavimas.

1. Organizuotas Gerlachų paminklo išvežimas į UAB „Kisinai“
dirbtuves.
2. Socialinė akcija „Šveičiam meną“. Nuvalyta 60 Skulptūrų
parko skulptūrų nuo purvo ir apnašų, talkino „Ąžuolyno“
gimnazijos mokiniai.
3. Socialinė akcija „Šveičiam meną“. Nuvalytos 22 skulptūros.
4. Atlikta Skulptūrų parko skulptūrų, informacinių lentelių,
suolelių, vaikų žaidimo aikštelės apžiūra, nustatyti pažeidimai.
Užsakytos pagaminti 8 naujos emalės lentelės. Numatyta
perbetonuoti 3 informacinius stovus.
5. Koordinuotas Gerlachų paminklo atstatymas Klaipėdos
skulptūrų parke, bendradarbiaujant su D. Varkaliu ir I.
Simonaitytės biblioteka.
6. Dėžučių darymas (28 vnt.), maišelių siuvimas (115 vnt.)
Klaipėdos piliavietės 2010 m. nekonservuotiems ~ 200 vnt.
dirbinių iš metalo ir jų prevencinis konservavimas saugojimui
fonduose.
7. Vidgirių kapo Nr. 30 audinių (5 vnt.) dezinfekavimas,
paruošimas saugojimui fonduose.
8. Klaipėdos piliavietėje 2010 m. rastų odinių dirbinių
dezinfekavimas.
9. 2016 m. kovo 8 d. atliktas renesansinio žiedo iš Klaipėdos
piliavietės mechaninis ir cheminis valymas, prisiuvimas prie
ekspozicinės pagalvėlės (eksponatas grąžintas į Pilies
muziejaus ekspoziciją).
10. Pasiūti maišeliai iš neaustinės medžiagos 2015 m. ir 2016

S. Simanaitienė
S. Simanaitienė
S. Simanaitienė
S. Simanaitienė

S. Simanaitienė
S. Simanaitienė
L. Rutkaitienė
D. Papariga
B. Bračiulienė
E. Gvildytė
D. Papariga
J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
R. Songailaitė
J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė
R. Songailaitė
J. Mažeikaitė
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m. 220 konservuotų radinių ir paruošti saugojimui sudedant į
kartono dėžes su silikogeliu.
11. Naujai gautų eksponatų tikrinimas:
1. Iš Turgaus g. 37 (2012 m.) – 3811 vnt.
2. Iš Bandužių–Žardės (2015 m.) – 122 vnt.
3. Iš Klaipėdos piliavietės (2010 m.) – 111 vnt.
12. 2016 m. patikrintų 3 742 radinių sudėjimas pagal rūšis į
dėžutes ir paruošimas saugojimui. Parengti sąrašai patikrintų
radinių, kuriuos reikia konservuoti ir restauruoti.
13. Klaipėdos piliavietės 2010 m. radinių (apie 1 500 vnt.)
atranka ir paruošimas inventorinimui.
14. Šulinio, eksponuojamo Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus kieme, konservavimas ir valymas.
15. Parengta 13 videoreportažų (trukmė – 1 valanda): su
skulptoriais T. Janova, G. Jonkumi, D. Matulaite, P. Mazūru, S.
Mišeikiu, K. Musteikiu, J. Mickevičiumi, A. Sakalausku, V.
Skirgailaite, J. Virbausku, K. Pūdymu; su Skulptūrų parko
architektu V. Mazurkevičiumi bei Kalvystės muziejaus
muziejininku D. Varkaliu. Šie pokalbiai bus šifruojami,
verčiami į kitas kalbas ir panaudoti projekte „Klaipėdos
skulptūrų parko skaitmenintos informacijos sklaida“.
III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS
1.Muziejaus lankytojai
(pagal filialus, tikslines
grupes)

Planuojama, jog per metus muziejų
aplankys 28 000 lankytojų.
Iš jų:
Mažosios Lietuvos istorijos muziejų
aplankys 14 200 lankytojų,
iš jų:
ekskursijose 1 300;
edukaciniuose užsiėmimuose – 7
700;
pavienių lankytojų – 2 200;
renginiuose – 3 000 lankytojų.
Pilies muziejų aplankys 8 400
lankytojų, iš jų:

2016 metais muziejuje ir jo padaliniuose apsilankė 26 973
lankytojai.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje sulaukta 13 678
lankytojų, iš jų:
pavienių lankytojų – 2 414, iš jų:
moksleivių – 925;
suaugusiųjų – 1 489;
renginiuose apsilankė 4 059 lankytojai, iš jų:
moksleivių – 1 381;
suaugusiųjų – 2 678;
ekskursijose sulaukta 682 lankytojų, iš jų:
moksleivių – 299;

J.Mažeikaitė
R. Bračiulienė

R. Songailaitė
D. Papariga
R. Songailaitė,
S. Simanaitienė

O. Blagnytė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
A. Jonikaitytė
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ekskursijose – 2 600 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose – 1
400;
pavienių lankytojų – 3 900;
renginiuose – 500 lankytojų;
Kalvystės muziejaus bendras
lankytojų skaičius – 3 900, iš jų:
ekskursijose 400 lankytojų;
Edukaciniuose užsiėmimuose – 2
200 dalyvių;
Pavienių lankytojų – 1 200
lankytojų;
Renginiuose – 100 lankytojų.
Rezistencijos ir tremties ekspoziciją
per metus aplankys 1 000 lankytojų,
iš jų:
Ekskursijose – 400 lankytojų;
suaugusiųjų – 200 lankytojų;
moksleivių – 300 lankytojų.
Pavienių lankytojų – 100;
Skulptūrų parko renginių,
edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų
lankytojų skaičius bus 500
lankytojų, iš jų:
ekskursijose – 100 lankytojų;
edukaciniuose užsiėmimuose – 200
lankytojų;
renginiuose – 200 lankytojų.

suaugusiųjų – 383;
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 6 523 lankytojai, iš
jų:
moksleivių – 4 891;
suaugusiųjų – 1 632.
Pilies muziejuje sulaukta 8 278 lankytojų, iš jų:
pavienių lankytojų – 4 026, iš jų:
moksleivių – 1 534;
suaugusiųjų – 2 492.
renginiuose apsilankė 186 lankytojai, iš jų:
moksleivių – 84;
suaugusiųjų – 102;
ekskursijose sulaukta 2 231 lankytojo, iš jų:
moksleivių – 979;
suaugusiųjų –1 252;
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 1 835 lankytojai, iš
jų:
moksleivių – 4 891;
suuaugusiųjų – 1 632.
Kalvystės muziejuje apsilankė 3 348 lankytojai, iš jų:
pavienių lankytojų – 853, iš jų:
moksleivių – 187;
suaugusiųjų – 666;
renginiuose apsilankė 47 lankytojai, iš jų:
moksleivių – 36;
suaugusiųjų – 11;
ekskursijose sulaukta 333 lankytojų, iš jų:
moksleivių – 210;
suaugusiųjų – 123;
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 2 115 lankytojų, iš jų:
moksleivių – 1 954;
suaugusiųjų – 161.
Skulptūrų parke apsilankė 1 040 lankytojų, iš jų:
renginiuose – 798 lankytojai, iš jų:
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moksleivių – 285;
suaugusiųjų – 513;
ekskursijose dalyvavo 47 lankytojai, iš jų:
moksleivių – 30;
suaugusiųjų – 17
edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 195 dalyviai, iš jų:
moksleivių – 1 954;
suaugusiųjų – 161.
Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje apsilankė 629
lankytojai, iš jų
Renginiuose – 200 lankytojų, iš jų:
moksleivių – 10;
suaugusiųjų – 190;
ekskursijose dalyvavo 202 lankytojai, iš jų:
moksleivių – 92;
suaugusiųjų – 110.
2. Edukacinės programos
(nurodyti tęsiamų ir naujų
programų temas, kokioms
lankytojų grupėms jos
skirtos, kur ir kada vyko)

Bus vykdomos jau esamos
programos:
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje:
1. Vakarų baltų gyvensena ir
tradicijos 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–12 kl.
mokiniams.
2. Klaipėdos krašto buitis ir rūbai
XIX a. pab. – XX a. pr. 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–12 kl.
mokiniams.
3. Linų apdirbimas Klaipėdos
krašte 2–6 kl. mokiniams.
4. Duonos kelias 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 2–6 kl.
mokiniams.
5. Bitininkystė Klaipėdos krašte 2–6
kl. mokiniams.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje bei jo padaliniuose per
visus 2016 m. vyko 540 edukacinių užsiėmimų: Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje – 327 užsiėmimai, Pilies muziejuje
– 103 užsiėmimai, Kalvystės muziejuje – 100 užsiėmimų,
Skulptūrų parke – 10 užsiėmimų.
Muziejuje vedami edukaciniai užsiėmimai ir teminės
ekskursijos.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje:
1. „Vakarų baltų gyvensena ir tradicijos“. Užsiėmimas skirtas
5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–12 kl. moksleiviams.
2. „Gintaro kelias“. Skirtas 2–7 kl. mokiniams.
3. „Klaipėdos krašto buitis ir rūbai XIX a. pab. – XX a. pr.
Skirtas 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams.
4. „Pažinkite senuosius klaipėdiškių darbus“. Skirtas 6–12 kl.
mokiniams.
5. „Linų apdirbimas Klaipėdos krašte“. Skirtas 2–6 kl.
mokiniams.
6. „Duonos kelias“. Skirtas 5–7 metų ikimokyklinukams bei 2–
6 kl. mokiniams.

D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
A. Jonikaitytė
S. Karalius
S. Simanaitienė
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6. Pažinkite senuosius klaipėdiškių
darbus 6–12 kl. mokiniams.
7. Dingęs miestas 51–2 kl.
mokiniams.
8. Skrynia sugrįžta 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–4 klasių
mokiniams„
9. Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai
5–12 kl. mokiniams
10. Miesto simboliai 2–12 kl.
mokiniams.
11. Popieriaus istorija, senoji
popieriaus gamyba 2–7 kl.
mokiniams.
12. Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923
m. 9–12 kl. mokiniams.
13. Kelionė po Mažąją Lietuvą 8–
12 kl. mokiniams.
14. Gintaro kelias 2–7 kl.
mokiniams.
15. Legendinė Klaipėdos virtuvė.
Suaugusių grupėms
16. Mirusiųjų minėjimo tradicijos
Mažojoje Lietuvoje 1–12 kl.
mokiniams.
17. Kalėdiniai užsiėmimai 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–12 kl.
mokiniams.
18. Žiemos išvarymo šventės
papročiai ir tradicijos 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–12 kl.
mokiniams.
19. Velykiniai užsiėmimai 1–12 kl.
mokiniams.
Kalvystės muziejuje:
21. Pažinkime baltų papuošalus 3–
12 kl. mokiniams.

7. „Bitininkystė Klaipėdos krašte“. Skirtas 2–6 kl. mokiniams.
8. „Miesto simboliai“. Skirtas 2–12 kl. mokiniams.
9. „Dingęs miestas“. Skirtas 5–12 kl. mokiniams.
10. „Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba“. Skirtas 2–7
kl. mokiniams.
11. „Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m.“. Skirtas 9–12 kl.
mokiniams.
12. „Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai“. Skirtas 5–12 kl.
mokiniams.
13. „Kelionė po Mažąją Lietuvą“. Skirtas 8–12 kl. mokiniams.
14. „Skrynia sugrįžta“. Skirtas 5–7 metų ikimokyklinukams bei
1–4 kl. mokiniams.
15. „Legendinė Klaipėdos virtuvė“. Skirta suaugusiųjų
grupėms.
16. Grafikos užsiėmimai. Skirta 1-12 kl. mokiniams.
Kalendorinėms šventėms skirti užsiėmimai:
17. „Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos“. Skirtas
5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams.
18. „Velykiniai užsiėmimai“. Skirti 1–12 kl. mokiniams.
3. „Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“. Skirtas
1–12 kl. mokiniams.
19. „Kalėdiniai užsiėmimai“. Skirti 5–7 metų
ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams.
Pilies muziejuje:
20. „Pilies istorija“. Skirta 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–6
kl. mokiniams.
21. „Klaipėda: nuo karališkosios sostinės iki uostamiesčio“.
Skirta 7–12 kl. mokiniams.
22. „Viduramžių pramogos ir žaidimai“. Skirta 1–12 kl.
mokiniams.
23.„Pažink Klaipėdą: nuo pilies iki herbo“. Skirta 2–8 kl.
mokiniams.
24. „Surask pilies lobį“. Skirta 2–6 kl. mokiniams.
Kalvystės muziejuje:
25. „Pažinkime baltų papuošalus“. Skirtas 3–12 kl. mokiniams.
26. „Kalu dieną, kalu naktį“. Skirtas 2–6 kl. mokiniams.
Skulptūrų parke:
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22. Kalu dieną – kalu naktį! 2–6 kl.
mokiniams.
Pilies muziejuje:
23. Pilies istorija 5-7 metų
ikimokyklinukams bei 1–6 kl.
mokiniams.
24. Klaipėda nuo karališkosios
sostinės iki uostamiesčio 7–12 kl.
mokiniams.
25. Viduramžių pramogos ir
žaidimai 1–12 kl. mokiniams.
26. Pažink Klaipėdą: nuo pilies iki
herbo 2–8 kl. mokiniams.
27. Surask pilies lobį 2–6 kl.
mokiniams.
Skulptūrų parke:
28. Surask skulptūrą 1–7 klasių
mokiniams.

27. „Surask skulptūrą“. Skirtas 7–14 metų vaikams.
Pilies muziejuje
28. „O tuo metu Klaipėdoje... ir žaidimus žaidė“ (sukurtas
naujas edukacinis užsiėmimas vykdant projektą „O tuo metu
Klaipėdoje...“).
Parengtas laikinas edukacinis užsiėmimas, vykęs parodos metu
„Pagalvok prieš išgerdamas“.

Numatoma sukurti naujus
edukacinius užsiėmimus:
Pilies muziejuje:
1. O tuo metu Klaipėdoje ir
žaidimus žaidė 1–12 kl. (jungtinis
Klaipėdos muziejų projektas Koks
didelis – mažas muziejų pasaulis).
2. Klaipėda ir Klaipėdos kraštas
1939–1945 m., 1–12 klasių
moksleiviams bei suaugusiems.
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje:
1. Raštijos pradininkai Mažojoje
Lietuvoje 5–12 kl. mokiniams.
3. Muziejaus renginiai
(nurodyti renginių
pavadinimus, laiką ir vietą)

1. Klaipėdos krašto dienai skirti
renginiai: dokumentinio filmo
Mažoji Lietuva peržiūra (režisierius

1. R. Požerskio fotografijų parodos „Lietuva 1988–1993 m.
Sausio 13-ajai atminti“ atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, sausio 8 d.

J. Genys
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė
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J. Lingys, prodiuseris A.
Žvinakevičius); Klaipėdos miesto
7–8 klasių mokiniams skirto
konkurso Lietuvininkų kraštas:
istorija, kultūrinė savastis ir
paveldas finalinis turas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
2. Pusiaužiemio šventė su su l/d
Radastėlė bendruomene, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
3. Protų mūšis Istorijos detektyvai,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
4. Skulptūrų parkas Klaipėdos
šviesų festivalyje, Skulptūrų parke.
5. Vasario 16-ajai skirtas renginyspokalbis Įteikti ir neįteikti
apdovanojimai, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
6. Tarpmokyklinis konkursas
Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai,
skirtas Klaipėdos miesto bendrojo
lavinimo mokyklų 5 klasių
mokiniams, Pilies muziejuje.
7. Pokalbis-diskusija Sakralumo
ženklai lietuvių tautodailėje:
istoriniai faktai ir ateities vizijos.
Dalyvauja: tautodailininkė L.
Dzigaitė, menotyrininkė S.
Urbonienė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
8. Vynerio arbatėlė, Klaipėdos
skulptūrų parke.
9. Skaitymai Išėjusiems, Klaipėdos
skulptūrų parke.
10. Tarptautinei muziejų akcijai
Muziejų naktis

2. Klaipėdos krašto dienai skirtas renginys – dokumentinio
filmo „Mažoji Lietuva“ peržiūra, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, sausio 15 d.
3. Klaipėdos krašto dienai skirtas renginys – moksleivių
konkurso „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir
paveldas“ finalinis turas, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, sausio 15 d.
4. Pusiaužiemio šventė (Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“),
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, sausio 26 d.
5. Filmo „Mažoji Lietuva“ peržiūra Lietuvos skautijos
jauniesiems Klaipėdos skautams, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje, sausio 30 d.
6. Vaikų pagamintų Užgavėnių kaukių bei personažų parodos
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 2 d.
7. Naujos Antrojo pasaulinio karo ekspozicijos „Muziejus 39–
45“ projekto pristatymas, Pilies muziejuje, vasario 2 d.
8. Protų mūšis „Istorijos detektyvai“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, vasario 13 d.
9. Šviesos naktys Skulptūrų parke (Šviesų festivalis 2016),
Skulptūrų parke, vasario 13–16 d.
10. Parodos „Lietuvos valstybiniai apdovanojimai 1918–1940
m. Iš Algirdo Aužbikavičiaus rinkinio“ atidarymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 16 d.
11. Konkursas-protų mūšis „Lietuvos istorijos žinovas“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 10 d.
12. Šv. Velykoms skirtas renginys:
Tautodailininkės Laimos Dzigaitės žolynų grafikos darbų
parodos „Laikinumas ir amžinybė“ atidarymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 17 d.
Parodos „Senoji skulptūra. Praeitis kalba dabarčiai“
atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 17 d.
13. Konkursas „Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai“, Pilies
muziejuje, kovo 17 d.
14. Vaikų velykinių darbelių paroda „Velykų paukščiui
giedant...“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 18 d.
15. Seminaras-diskusija „Dėl muziejams perduodamų
archeologinių radinių aprašymo bei sąrašų sudarymo tvarkos“,

A. Grušelioninė
D. Našutinskaitė

A. Kavaliauskienė
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė
J. Genys
A. Grušelionienė
S. Simanaitienė
J. Genys
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė
D. Našutinskaitė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
Z. Mazaliauskaitė
L. Kubiliutė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
R. Songailaitė
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skirtas renginys.
11. Klaipėdos miesto įkūrimo datai
paminėti skirtas renginys.
12. Tarpmokyklinis konkursas
Senosios kalvystės tradicijos, skirtas
Klaipėdos miesto bendrojo
lavinimo mokyklų 8 klasių
mokiniams, Kalvystės muziejuje.
13. Tarpmokyklinis konkursas
Mažoji Lietuva: istorija, žmonės,
kultūra, skirtas Klaipėdos miesto
bendrojo lavinimo mokyklų 9–10
kl. mokiniams, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
14. Advento vakaras.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 18 d.
16. Atvelykio šventė (Klaipėdos m. l/d „Radastėlė“), Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 30 d.
17. Renginys „Vynerio arbatėlė“, Skulptūrų parke, balandžio 2
d.
18. Vytenio Almonaičio ir Junonos Almonaitienės knygos
„Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, balandžio 8 d.
19. Parodų atidarymo renginys:
Virgilijaus Jankausko fotografijos paroda „Stačios akys
medinių dievukų“ iš ciklo „Tikėjimas“ ir Petro Balsio medžio
drožinių paroda, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
balandžio 19 d.
20. Skulptūrų šveitimo akcija („Ąžuolyno“ gimnazijos
mokiniai), Skulptūrų parke, balandžio 19 d.
21. Klaipėdos miesto mokinių fotografijos darbų paroda
„Polėkis“ atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
balandžio 21 d.
22. Paroda „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok apie poveikį,
tradicijas, kultūras“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
gegužės 18 d.
23. „Muziejų nakties“ renginys „Atradimo džiaugsmas“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 21 d.

24. „Poezijos pavasario“ skaitymai IŠĖJUSIEMS, Skulptūrų
parke, gegužės 26 d.
25. Atvirų durų diena, Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje,
birželio 14 d.
26. Dailės akademijos diplomų įteikimo ceremonija, Pilies
muziejuje, birželio 28 d.
27. Meno akcija „Eilėraščių kambariai vandens nutekėjimo
šuliniuose“ (bendradarbiaujant su menininkų grupe „Kūrybos
sintezė“), Skulptūrų parke, birželio 26–28 d.

M. Kubilienė
S. Simanaitienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė

S. Simanaitienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
Z. Genienė
A. Grušelionienė
Z. Genienė
R. Songailaitė
S. Simanaitienė
Z. Mazaliauskaitė
D. Našutinskaitė
O. Blagnytė
S. Simanaitienė
S. Karalius
J. Genys
S. Simanaitienė
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28. Socialinė akcija „Šveičiam meną“, Skulptūrų parke,
birželio 29 d.
29. Broniaus Leonavičiaus darbų parodos „Tiktai per paukščio
skrydį“ atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
liepos 5 d.
30. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
renginys, skirtas Valstybės dienai paminėti, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, liepos 5 d.
31. Spektaklio „Nykščiukas“ premjera (Klaipėdos lėlių teatras),
Skulptūrų parke, liepos 16 d.
32. Klaipėdos miesto gimtadienio šventė, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, rugpjūčio 1 d.
33. Atminimo lentos tardytiems, kalintiems ir kankintiems
Lietuvos piliečiams pagerbti atidengimas, Rezistencijos ir
tremties ekspozicijoje, rugpjūčio 23 d.
34. Teatralizuotas renginys „Vakaras Bachmano dvare“,
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, rugsėjo 15 d.
35. H. ir M. Gerlachų paminklo atidengimas, Skulptūrų parke,
rugsėjo 28 d.
36. Konkursas „Pažink senuosius klaipėdiškių darbus“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 20 d.
37. Konkursas „Senosios kalvystės tradicijos“, Kalvystės
muziejuje, lapkričio 30 d.
4. Muziejaus interneto
svetainės plėtra (kas ir kaip
buvo atnaujinta)

1. Virtualios galerijos Skulptūrų
parkas dailėje parengimas.
2. Kintančios, papildomai
atsirandančios aktualios
informacijos reguliarus talpinimas
įvairiose muziejaus svetainės
www.mlimuziejus.lt rubrikose.
3. Reguliariai atnaujinama
informacija muziejaus puslapyje
socialiniame tinkle „Facebook“.
4. Paraiškos naujos svetainės
sukūrimui finansavimui gauti

Pildoma / koreguojama informacija muziejaus internetinėje
svetainėje www.mlimuziejus.lt:
• edukaciniai užsiėmimai;
• moksleivių konkursų nuostatai;
• nauji renginiai;
• muziejaus lankomumas;
• galerija;
• naujienos;
• muziejaus veiklos ataskaita už 2015 m. ir 2016 m. planai;
• muziejaus teikiamų paslaugų, parduodamų prekių kainos;
• 2015 m. ekspedicijos, tyrimai, projektai;
• 2015 m. muziejaus darbuotojų straipsnių, skaitytų pranešimų

S. Simanaitienė
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė
A. Grušelionienė
S. Simanaitienė
J. Genys
S. Karalius
A. Kavaliauskienė
Z. Genienė
Z. Mazaliauskaitė
S. Simanaitienė
D. Našutinskaitė
D. Varkalis
O. Blagnytė
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parengimas.

sąvadas;
• skilties „Apie mus rašo 2015 m.“ sudarymas;
• metinis MLIM pirkimų planas 2016 m.;
• supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
• viešieji pirkimai;
• informacija apie 2016 m. darbo užmokestį (kas ketvirtį),
finansinių ataskaitų rinkiniai (kas ketvirtį), kt. smulkūs
tvarkymai.
Rengta ir talpinta nauja informacija muziejaus puslapyje
socialiniame tinkle „Facebook“ (reguliariai).
Rengti pranešimai muziejaus puslapiui socialiniame tinkle
„Facebook“ apie veiklą Skulptūrų parke.

S. Simanaitienė

5. Fondų lankytojų
aptarnavimas (nurodyti
aptarnautų lankytojų grupes
ir skaičių)

Planuojama per metus aptarnauti ne
mažiau nei 100 fondų lankytojų:
KU ir kitų mokymo įstaigų
dėstytojų, studentų, moksleivių,
muziejaus darbuotojų.

Per metus aptarnauti 353 fondų lankytojai, kurie lankėsi
archeologijos, istorijos, etnografijos skyrių ir šiuolaikinio
laikotarpio, spaudos fonduose ir bibliotekoje. Lankytojai: KU
dėstytojai, studentai, Klaipėdos mokyklų moksleiviai.

Z. Juškėnienė
I. Budginienė
Z. Genienė
S. Karalius
R. Mečinskienė

6. Kita veikla

1. Metinė 2015 m. lankytojų
apskaita (bendras lankytojų
skaičius; grupių (ekskursijų bei
edukacijų) skaičius, jų dalyvių
skaičius; renginiai ir jų dalyvių
skaičius ir kt.).
2. Muziejaus 2016 m. lankomumo
duomenų fiksavimas (žmonių sk.,
grupių sk., t.t.)

1. Administruota muziejaus bendra e-pašto sistema OUTLOOK
EXPRESS ir teikta įvairaus pobūdžio informacija
interesantams: dėl teikiamų paslaugų, darbo laiko, muziejuje /
muziejaus fonduose esančios informacijos ir pan., pildyti
įvairaus pobūdžio su muziejaus veikla susiję klausimynai
(kreipėsi 42 interesantai).
2. Atsakyta Vokietijos nacionaliniam muziejui į užklausą ir jo
bibliotekai išsiųstas mūsų muziejaus išleistas katalogas
„Klaipėdos pilies ir senamiesčio buitinė keramika XIV a. vid. –
XIX a.“ (liepos mėn.).
3. Fiksuoti lankomumo duomenys ištisus metus, atlikta metinė
2016 m. lankytojų apskaita: bendras lankytojų skaičius; grupių
(ekskursijų bei edukacijų) skaičius, jų dalyvių skaičius;
renginiai ir jų dalyvių skaičius, lankytojų iš kruizinių laivų
skaičius ir kt.
5. Pateiktas 2015 m. bendras Pilies muziejaus lankytojų
skaičius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir

O. Blagnytė

O. Blagnytė

O. Blagnytė

O. Blagnytė
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Klaipėdos turizmo ir informacijos centrui.
6. Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriui pateikti
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei jo padalinių
edukacinės veiklos rodikliai 2012–2016 m. (gruodžio mėn.).
7. Paskaita-ekskursija „Etnografijos rinkiniai muziejaus
fonduose”, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams, vasario
10 d.
8. Pažintinė pamokėlė „Knyga ir periodinė spauda gotišku
šriftu“, Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos mokiniams,
vasario 23 d.
9. Bendradarbiauta su Klaipėdos Lėlių teatru rengiant lėlių
spektaklį „Ieškoma teisybė“. Premjera vyko liepos 16 d.
Skulptūrų parke.
10. Pilies muziejuje įregistruotos 25 santuokos.

O. Blagnytė

O. Blagnytė
I. Budginienė
I. Budginienė
S. Simanaitienė

11. Parengta 13 videoreportažų: su skulptoriais T. Janova, G.
Jonkumi, D. Matulaite, P. Mazūru, S. Mišeikiu, K. Musteikiu,
J. Mickevičiumi, A. Sakalausku, V. Skirgailaite, J. Virbausku,
K. Pūdymu su Skulptūrų parko architektu V. Mazurkevičiumi
bei Kalvystės muziejaus muziejininku D. Varkaliu.
Šie pokalbiai bus šifruojami, verčiami į kitas kalbas ir
panaudoti projekte „Klaipėdos skulptūrų parko skaitmenintos
informacijos sklaida“.
IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS
1. Ekspozicijų ir parodų
teminių planų bei
koncepcijų rengimas
(pavadinimai, trumpas
apibūdinimas)

1. Atnaujinamų ekspozicijų
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje Klaipėdos kraštas XX a.
pirmoje pusėje ir Klaipėdos kraštas
sovietiniu periodu 1945–1988 m.
teminio plano parengimas,
eksponatų atranka.
2. Žardės (Bandužių) gyvenvietėje
rasto šulinio eksponavimo
koncepcijos parengimas Mažosios

1. Antrojo pasaulinio karo ekspozicijos „Klaipėda 39/45“ Pilies
muziejuje I etapo įgyvendinimo darbai: fotodokumentinės,
filmuotos medžiagos paieška archyvuose, muziejuose. Jos
sisteminimas, skenavimas, fotografavimas. Tekstų ruošimas
multimedijiniams terminalams. Autentiškų eksponatų atranka ir
parengimas eksponavimui.
2. Ekspozicija „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto knyga“.
Ekspozicijoje supažindinama su knygos ir raštijos kultūra
Mažojoje Lietuvoje. Pirmenybė teikiama rankraščiams ir
spaudiniams lietuvių kalba, kurie simbolizuoja krašto
lietuviškumą, atminties paveldo svarbą: Biblijos, katekizmai,

L. Kubiliutė
A. Jonikaitytė
S. Simanaitienė

J. Genys
S. Karalius
Z. Genienė
R. Mečinskienė,
Z. Mazaliauskaitė
Z. Genienė
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2. Atnaujintos ekspozicijos
(pavadinimas ir vieta,
nurodant filialą)

Lietuvos istorijos muziejaus
archeologijos ekspozicijoje.

maldaknygės, giesmynai, pamokslų knygos, literatūros, lietuvių
kalbos ir tautosakos darbai, spaudos draudimo laikotarpiu
Mažojoje Lietuvoje spausdinti ir į Didžiąją Lietuvą gabenti
spaudiniai.
Ypatingas dėmesys skiriamas Klaipėdos krašte spausdintiems
leidiniams bei jų autoriams. Taip pat pristatomi ir svarbiausi
leidiniai vokiečių kalba, skirti Mažosios Lietuvos tematikai bei
Klaipėdos krašte gimusių ar jame gyvenusių žymiausių autorių
E. Wicherto, H. Sudermanno, J. Sembritzkio ir kt. kūriniai.
Lankytojams pristatomi seniausi muziejuje saugomi XVI–XVII
a. spaudiniai, XIX a. rankraščiai. Platesnis istorinis kontekstas
atskleidžiamas multimedijos terminale.
3.Paroda „Senoji skulptūra. Praeitis kalba dabarčiai“. Pristatyti A. Kavaliauskienė
Kretingos muziejaus eksponatai, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus senosios skulptūros rinkinys, koplytėlės ir
koplytstulpiai iš Rietavo apyl. (etnografinių ekspedicijų
medžiaga).
4. Tautodailininkės Laimos Dzigaitės autorinių paveikslų
A. Kavaliauskienė
paroda „Laikinumas ir amžinybė“.

1. Antrojo pasaulinio karo
ekspozicijos Klaipėda 39–45 Pilies
muziejuje įrengimas: eksponatų
atranka, informacinės sistemos,
audiogidų tekstų paruošimas,
fotodokumentinės, filmuotos
medžiagos paieška archyvuose,
atrinkimas, sisteminimas,
skenavimas, fotografavimas, tekstų
parengimas kompiuteriniams
terminalams.
2. Ekspozicijos dalies Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašto knyga
įrengimas pagal parengtą projektą.
3 .Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje archeologijos
ekspozicijoje Žardės (Bandužių)

1. Archeologijos ekspozicijos papildymas:
1.1. Žardės (Bandužių) gyvenvietėje rasto šulinio
eksponavimas;
1.2. Vidgirių kapinyno 30 kapo karsto eksponavimas.
2. Nauja ekspozicija „Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto
knyga“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

R. Songailaitė
Z. Mazaliauskaitė

Z. Genienė
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gyvenvietėje rasto šulinio
eksponavimas.
3. Parodos muziejuje
(pavadinimas, vieta, laikas)

1. Klaipėdos m. bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių Užgavėnių
kaukių bei personažų paroda,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
2. Paroda Lietuvos valstybiniai
apdovanojimai 1918–1940 m. Iš
Algirdo Aužbikavičiaus rinkinio,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
2. Tautodailininkės Laimos
Dzigaitės autorinių paveikslų
paroda, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
3. Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus senosios skulptūros
rinkinio pristatymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
5. Virgilijaus Jankausko fotografijų
paroda Stačios akys medinių
dievukų, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
6. Petro Balsio medžio drožinių
paroda, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
7. Klaipėdos m. mokinių fotografijos
darbų paroda, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje.
8. Lietuvos liaudies buities
muziejaus paroda Pagalvok prieš
išgerdamas: žinok apie poveikį,
tradicijas, kultūras, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.
9. P. Repšio grafikos ir mažosios

1. R. Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988–1993 m.
Sausio 13-ajai atminti“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
nuo sausio 8 d. iki vasario 10 d.
2. Vaikų pagamintų Užgavėnių kaukių bei personažų paroda,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, nuo vasario 2 d. iki
vasario 17 d.
3. Paroda „Lietuvos valstybiniai apdovanojimai 1918–1940 m.
Iš Algirdo Aužbikavičiaus rinkinio“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, nuo vasario 16 d. iki kovo 12 d.
4. Tautodailininkės Laimos Dzigaitės žolynų grafikos darbų
paroda „Laikinumas ir amžinybė“ atidarymas, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, nuo kovo 17 d. iki balandžio 14 d.
5. Paroda „Senoji skulptūra. Praeitis kalba dabarčiai“,
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, nuo kovo 17 d. iki
balandžio 14 d.
6. Vaikų velykinių darbelių paroda „Velykų paukščiui
giedant...“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, nuo
balandžio 14 d. iki balandžio 30 d.
7. Virgilijaus Jankausko fotografijos paroda „Stačios akys
medinių dievukų“ iš ciklo „Tikėjimas“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, nuo balandžio 14 d. iki gegužės 14 d.
8. Petro Balsio medžio drožinių paroda, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, nuo balandžio 14 d. iki gegužės 14 d.
9. Tradicinė Klaipėdos miesto mokinių fotografijos darbų
paroda „Polėkis“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, nuo
balandžio 21 d. iki gegužės 14 d.
10. Paroda „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok apie poveikį,
tradicijas, kultūras“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje,
nuo gegužės 18 d. iki birželio 25 d.
11. Paroda „Piligrimų ženklai Klaipėdoje“, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, nuo gegužės 18 d. iki birželio 25 d.
12. Broniaus Leonavičiaus darbų paroda „Tiktai per paukščio

J. Genys
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė

J. Genys
A. Grušelioniene
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
Z. Mazaliauskaitė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
Z. Mazaliauskaitė
A. Kavaliauskienė
A. Grušelionienė
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė
A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė
A. Grušelionienė
Z. Genienė
J. Mažeikaitė
D. Papariga
L. Rutkaitienė
R. Songailaitė
J. Genys
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4. Parodos kituose
muziejuose ir institucijose
Lietuvoje ir užsienyje
(pavadinimas, vieta, laikas)

5. Virtualios parodos
(pavadinimas, tinklalapio
adresas)

plastikos (medalių) paroda,
Mažosios Lietuvos istorijos
muziejuje.
10. Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus rengta paroda
Lietuvininkų šeimų istorijos (pagal
etnografinių ekspedicijų medžiagą).
11. Vydūno kultūros centro paroda,
skirta E. Berbomui, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje.

skrydį“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje nuo liepos 5 d.
iki rugsėjo 11 d.

A. Grušelionienė
Z. Mazaliauskaitė

1. Paroda Lietuvininkų kraštas:
istorija, kultūrinė savastis, paveldas
Biržų Sėlos muziejuje, nuo vasario
5 d.
2. Kilnojamoji stendinė paroda
Lietuvininkai kloja drobules:
praeitis ir dabartis, Priekulės
bendruomenės namuose, nuo kovo
19 d.
3. Kilnojamoji stendinė paroda
Lietuvininkai kloja drobules:
praeitis ir dabartis, Agluonėnų
etnografinėje sodyboje, nuo
gegužės 6 d.
4. Kilnojamoji stendinė paroda
Lietuvininkai kloja drobules:
praeitis ir dabartis, Dovilų etninės
kultūros centre, nuo rugsėjo 30 d.

1. Kilnojamoji stendinė ir daiktinė paroda „Lietuvininkai kloja
drobules: praeitis ir dabartis“, Priekulės bendruomenės
namuose, nuo kovo 19 d.
2 . Kilnojamoji stendinė ir daiktinė paroda „Lietuvininkai kloja
drobules: praeitis ir dabartis“, Agluonėnų etnografinėje
sodyboje , nuo gegužės 21 d.
3. Kilnojamoji stendinė ir daiktinė paroda „Lietuvininkai kloja
drobules: praeitis ir dabartis“, Dovilų etninės kultūros centre
Dagos šventės proga, rugsėjo mėn.
4. Kilnojamoji stendinė ir daiktinė paroda „Lietuvininkai kloja
drobules: praeitis ir dabartis“, Slengių mokyklojedaugiafunkciame centre, gruodžio mėn.
5. Paroda „Archeologiniai tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje 2008–
2013 m.“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekoje, gruodžio mėn.
6. Paroda „Žvejyba viduramžių Klaipėdoje“, Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje, gruodžio mėn.
7. Kilnojamoji paroda „Iš Bachmano dvaro praeities“,
Klaipėdos Valstybinėje kolegijoje, nuo rugsėjo 15 d. iki
lapkričio 20 d.
8. Paroda „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis,
paveldas“ Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, nuo
lapkričio 10 d. iki gruodžio 20 d.

A. Kavaliauskienė

Neplanuojama.

Nevyko.

A. Kavaliauskienė
A. Kavaliauskienė

A. Kavaliauskienė
R. Songailaitė
R. Bračiulienė
D.Papariga
R.Songailaitė
Z. Genienė
D. Našutinskaitė
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6. Bendradarbiavimas su
kitais muziejais (kokioms
parodoms, kokių ir kiek
eksponatų paskolinta)

7. Kiti darbai

Neplanuojama.

Z. Genienė

Parodos katalogo „Lietuvos vėliavą iškėlus. Žemės banko
Klaipėdos skyriaus direktoriaus Petro Šerno gyvenimo kelias“
rengimas ir leidyba. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė.
134 p.

Z. Genienė
S. Vaičiūnienė

1. Bendri reklaminiai lankstinukai apie muziejaus edukacinę
veiklą ikimokyklinio amžiaus vaikams bei moksleiviams (apie
MLIM, Pilies ir Kalvystės muziejuose bei Skulptūrų parke
vedamus užsiėmimus) (520 vnt.)
2. Specialūs informaciniai pranešimai apie muziejuje vedamus
kalendorinėms šventėms skirtus edukacinius užsiėmimus
Klaipėdos miesto mokykloms ir darželiams:
Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos (90 vnt.);
Šv. Velykoms skirti užsiėmimai (90 vnt.);
Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje (94 vnt.);
Kalėdiniai užsiėmimai (90 vnt.).
3. Informacinis pranešimas Klaipėdos miesto mokykloms apie
Rezistencijos ir tremties ekspozicijos lankymą (50 vnt.)

O. Blagnytė

A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė

Bendra Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus ir Ievos Simonaitytės
memorialinio muziejaus rengiama
paroda Mažosios Lietuvos
metraštininkei Ievai Simonaitytei –
120.

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ VEIKLA
1. Katalogų, mokslinių ir
kitų leidinių, įskaitant
elektroninius, rengimas ir
leidyba (autorius,
pavadinimas, apimtis
2. Informacinių leidinių
(bukletų, kvietimų, plakatų
ir kt.) rengimas ir leidyba
(kokiomis kalbomis)

1. Lietuvos liaudies buities muziejaus parengta tarptautinė
paroda „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok apie poveikį,
tradicijas, kultūras“ papildyta MLIM eksponatais (30 vnt.).
Eksponuota Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
2. Senosios skulptūros rinkinio eksponatai (26 vnt.) deponuoti
parodai „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“.
Eksponuoti nuo liepos 8 d. Kretingos muziejuje.

1. Parengti Klaipėdos skulptūrų
parko skrajutę su žemėlapiu.
2. Reklaminiai lankstinukai,
pranešimai apie muziejaus
edukacinę veiklą (apie MLIM,
Pilies, Kalvystės muziejuose bei
Skulptūrų parke vedamus
užsiėmimus, konkursus): jų
maketavimas, dauginimas;
lankstinukai, informaciniai
pranešimai apie Tremties ir
rezistencijos ekspoziciją.
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4. Parengtos kruizinių laivų keleiviams skirtų reklaminių
skrajučių kopijos apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejų bei
jo padalinius (EN – 840 vnt., DE – 720 vnt.; ESP – 350 vnt., IT
– 250 vnt., FR – 320 vnt.) (gegužės–rugsėjo mėn.)
5. Parengtos užsienio šalių turistams skirtų reklaminių
skrajučių kopijos apie Rezistencijos ir tremties ekspoziciją (EN
– 250 vnt.; DE – 250 vnt.) (gegužės–rugsėjo mėn.)
3. Publikacijų kultūros ir
periodinėje spaudoje
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)
4. Moksliniai tyrimai
(temos)

Parengti ir publikuoti spaudoje 3
pokalbius su skulptoriais, kūrusiais
Klaipėdos skulptūrų parke.

1. Parengtas ir publikuotas pokalbis su lėlių spektaklio
„Nykščiukas“ kūrėjais (spektaklis rodomas Skulptūrų parko
erdvėje), mėnraštis „Durys“ 2016 m. rugpjūčio mėn.

S. Simanaitienė

Neplanuojama.

MLIM archeologiniai žvalgymai Klaipėdoje, Liepų g.11 (2016
m. gruodis – 2017 m. sausis).

R. Songailaitė,

5. Mokslinių straipsnių
rengimas (autorius,
pavadinimas, leidinys)

Parengti 3 mokslinius straipsnius
rengiamam mokslinių straipsnių
leidiniui apie Klaipėdos piliavietę.

1. R.Songailaitė Biržų piliavietės tyrimai // Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016.
2. R.Songailaitė Mantagailiškio dvaro tyrimai // Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016.
3. R.Songailaitė Senoji Rokiškio dvarvietė // Archeologiniai
tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016.
4. Roma Songailaitė Biržų miesto archeologiniai paminklai ir
jų tyrimai // Žiemgala, Kaunas, 2016, Nr.1.
5. Biržų pilies ir senamiesčio archeologiniai rinkiniai. Nuo
seniausių laikų iki XIX a. pr. (katalogas). Sudarytojai T.
Niedvarienė ir R. Songailaitė, Vilnius, 2016, 186 p.

6. Mokslinių ir kitų
konferencijų rengimas
muziejuje (pavadinimas,
vieta, laikas)
7. Dalyvavimas mokslinėse
ir kitose konferencijose ne
muziejuje (tema, vieta,
dalyviai)

Neplanuojama.

Nevyko.

1. Konferencija „Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvąjį
meno vertybių pasaulį“, 2016 m. rugsėjo 7–8 d., Vilnius.
2. Tarptautinė konferencija „Išsklaidytos bibliotekos –
išsklaidytas paveldas: daugybė būdų pažinti“, Klaipėdos
apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka, rugsėjo 28–29 d.,
Klaipėda.
3. Praktinė konferencija „Miesto, kultūrinis gyvenimas: raidos

L. Rutkaitienė

Z. Genienė
J. Genys
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galimybės, alternatyvos ir perspektyvos“, gruodžio 1–2 d.,
Klaipėda.
8. Pranešimai mokslinėse
konferencijose (autorius,
pavadinimas, vieta)

2016 m. lapkričio 17 d. LDM ir
VDA rengiamoje konferencijoje
Rankšluosčiai: tarp tradicijos ir
inovacijos. A. Kavaliauskienė
skaitys pranešimą Rankšluosčių
paskirtis lietuvininkų vestuvių
tradicijose XIX a. pab.–XX a. I pus.

1. D. Našutinskaitė Mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybės
respublikinėje mokytojų ir mokinių praktinėje-kūrybinėje
konferencijoje Kūrybiškumas – šiuolaikinės mokyklos požymis,
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje, 2016 m. kovo 13 d.
2. Z. Genienė Klaipėdos krašto kultūrinės atminties šaltinių
grįžimas į Klaipėdą. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
atvejis konferencijoje Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas
paveldas: daugybė būdų pažinti, Klaipėdos apskrities I.
Simonaitytės viešoji bibliotekoje, 2016 m. lapkričio 7 d.
3.A. Kavaliauskienė XIX a. II pusės – XX a. I pusės
lietuvininkų rankšluosčiai – šeimos papročių ir tradicijų
pasakotojai mokslinėje konferencijoje Rankšluosčiai tarp
tradicijos ir inovacijos, VDA Anastazijos ir Antano
Tamošaičių galerijoje „Židinys“, 2016 m. lapkričio17 d.
4. S. Simanaitienė Jei gali nerašyti – rašyk tarptautiniame
seminare Psichosocialinė reabilitacija:biblioterapijos ir
terapinio rašymo poveikio tyrimai, Klaipėdos universitete,
2016 m. lapkričio 25 d.
5. J. Genys Multikultūrinis miestas ir ateities iššūkiai,
praktinėje konferencijoje Miesto, kultūrinis gyvenimas: raidos
galimybės, alternatyvos ir perspektyvos, Klaipėdoje, gruodžio
1–2 d.

9. Kiti darbai

1. Surengti seminarą-diskusiją
Eksponatų aprašų archeologinėse
ataskaitose bei LIMIS sistemoje
suderinamumas.
2.Paraiškos rengimas ES
finansavimą gauti dėl naujos
muziejaus svetainės sukūrimo.
3. Surengti seminarą Klaipėdos
piliavietės įveiklinimo kryptys ir
perspektyvos.

1. Pateiktos Pilies ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejų
fotografijos UAB „Senamiesčio gidas“, organizavusiems
Europos archeologų kongresą. Informacija apie muziejus buvo
patalpinta adresu www.eaavilnius2016.lt (sausio mėn.)
2. Atrinktos ir išsiųstos muziejaus ekspozicijų, eksponatų bei
renginių fotografijos leidyklai „Druka“ miesto kultūrą
reprezentuosiančiam leidiniui.
3. Teikta informacija bei fotografijos apie Pilies muziejų
tinklapio www.pamatykLietuvoje.lt komandai, kūrusiai
internetinį „Muziejų gidą“.

S. Simanaitienė
A. Grušelionienė

O. Blagnytė
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VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVIMAS
IR EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS
1. Kompiuterinė apskaita
(nurodyti įvestų į muziejaus
duomenų bazę įrašų apie
eksponatus bei skaitmeninių
vaizdų skaičių)
2. LIMIS (vykdyti
parengiamieji darbai)

Įvesti į LIMIS sistemą ne mažiau
kaip 700 eksponatų.

Į LIMIS 2016 m. sistemą įvesta 915 eksponatų, iš kurių 31
eksponatui suteikta vieša prieiga.

1. XX a. nuotraukos ir atvirukai.
2. Bandužių kapinyno eksponatai.
3. Klaipėdos skulptūrų parko
skulptūros.

Skaitmeninti šių grupių eksponatai:
1. Ikonografijos rinkinys – dažniausia naudojama eksponatų
grupė;
2. Archeologijos rinkinys – Bandužių kapinyno eksponatai;
3. Etnografijos rinkinys – senoji medžio skulptūra.

3.2. Suskaitmenintų
eksponatų skaičius

Planuojama suskaitmeninti 620
eksponatų.

Suskaitmeninta 2 709 eksponatai.

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo projektuose
(pavadinimas, partneriai,
kt.)
4. Skaitmeninimo ir darbo
su duomenų bazėmis

Neplanuojama.

Nevyko.

3. Eksponatų
skaitmeniniams
3. Suskaitmenintų
eksponatų atranka (nurodyti
prioritetinį kriterijų/-us:
unikalumas, turinys ir vertė,
fizinė būklė, amžius, rūšis,
tema, kt.)

1. Seminaras „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“,
gegužės 17–18 d., Palanga. S. Songailaitė, M. Kubilienė, S.

S. Vaičiūnienė
R. Mečinskienė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
R. Bračiulienė

S. Vaičiūnienė
R. Mečinskienė
R. Bračiulienė
A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
S. Vaičiūnienė
R. Mečinskienė
Z. Mazaliauskaitė
R. Bračiulienė
D. Papariga
J. Mažeikaitė
L. Rutkaitienė

J. Genys
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Simanaitienė.

gebėjimų ugdymas
(dalyvavimas darbo
grupėse, mokymuose)
5. Kiti darbai
VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacija žiniasklaidai
apie muziejų, jo rinkinius ir
renginius (nurodyti
parengtų informacinių
pranešimų spaudai, radijo ir
televizijos laidų, kuriose
dalyvauta, skaičių)

Informacinių pranešimų apie
muziejaus veiklą (renginius,
parodas) rengimas bei teikimas
žiniasklaidai remiantis metiniu
muziejaus renginių planu.

1. Parengta 16 pranešimų žiniasklaidai apie šią muziejaus O. Blagnytė
veiklą, renginius:
R. Požerskio fotografijų parodos „Lietuva 1988–1993 m.
Sausio 13-ajai atminti“ atidarymas;
Klaipėdos krašto dienai skirti renginiai: dokumentinio filmo
„Mažoji Lietuva“ peržiūros ir moksleivių konkurso
„Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“
finalinis turas;
Parodos „Lietuvos valstybiniai apdovanojimai 1918–1940 m.
Iš Algirdo Aužbikavičiaus rinkinio“ atidarymas;
Konkursas-protų mūšis „Lietuvos istorijos žinovas“;
Šv. Velykoms skirtų parodų – žolynų grafikos parodos
„Laikinumas ir amžinybė“ ir parodos „Senoji skulptūra.
praeitis kalba dabarčiai“ – atidarymai;
Vaikų velykinių darbelių parodos „Velykų paukščiui giedant...“
atidarymas;
V. Almonaičio ir J. Almonaitienės knygos „Šiaurės Skalva:
keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas“ pristatymas;
V. Jankausko fotografijos parodos „Stačios akys medinių
dievukų“ ir P. Balsio medžio drožinių parodos atidarymai;
Klaipėdos miesto mokinių fotografijos darbų parodos „Polėkis“
atidarymas;
Parodos „Pagalvok prieš išgerdamas: žinok apie poveikį,
tradicijas, kultūras“;
Renginys „Muziejų naktis 2016“;
Atvirų durų diena Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje;
B. Leonavičiaus darbų paroda „Tiktai per paukščio skrydį“;
Klaipėdos miesto gimtadienio šventė;
Atminimo lentos tardytiems, kalintiems ir kankintiems
Lietuvos piliečiams pagerbti atidengimo ceremonija;
„Lietuvos muziejų kelio 2016“ renginys „Vakaras Bachmano
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2. Reklama (nurodyti
projektus, kuriems buvo
organizuotos specialios
reklamos kampanijos ir jas
trumpai apibūdinti)
3. Kita veikla

Neplanuojama.

1. Pokalbio apie Skulptūrų parko
40-mečio paminėjimą (2017 m.) su
suinteresuotomis institucijomis
organizavimas.
2. Bendradarbiavimas su
visuomenės informavimo
priemonėmis, internetiniais
portalais, muziejaus veikla
suinteresuotomis įstaigomis bei kt.
lankytojų/interesantų grupėmis
(tiesiogiai, telefonu, e-paštu).

dvare“.
2. Etnografinės ekspozicijos ir šv. Kalėdų papročių pristatymas
2016 m. gruodžio 17 d. BTV laidoje „Brydės“.
3. 2016 m. teikti interviu televizijoms, radijo stotims bei
dienraščiams, kuriuose buvo pristatoma įstaigos veikla bei
Klaipėdos krašto aktualijos istorine tematika: Balticum TV – 7,
LRT – 1, BTV – 1, radijo stočiai „LaLuna“ – 2, radijo stočiai
„RadijoGAMA“ – 2,dienraščiui „Vakarų ekspresas“ –3,
dienraščiui „Klaipėda“ – 4, dienraščiui „Lietuvos žinios“ – 3,
apie muziejų atspausdintas interviu kultūros ir meno žurnale
„Durys“ – 1, muziejus pristatytas reprezentaciniame leidinyje
„Klaipėda – neužšąlantis uostas“.
4. Dalyvauta Radijo stoties „RadijoGAMA“ laidų cikle „Iš akių
traukta Klaipėda. Per amžių...“. 15 laidų buvo pristatomi
tarpukario Klaipėdos kultūrinio, visuomeninio gyvenimo
atspindžiai.
Sukurtas 9 minučių videofilmas „Šviesų festivalis 2016.
Klaipėdos skulptūrų parkas“. Filmo autorius D. Bielkauskas.

A. Kavaliauskienė
J. Genys
S. Simanaitienė
A. Grušelionienė
D. Našutinskaitė
S. Karalius

Z. Genienė

S. Simanaitienė

1. Organizuotas pokalbis Klaipėdos m. savivaldybės kultūros
skyriuje su Dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovais
apie Skulptūrų parko 40-mečio paminėjimą.

S. Simanaitienė

2. Muziejaus parodų, renginių, edukacinių užsiėmimų
anonsavimas / reklamavimas, kitokios informacijos (kaip, pvz.,
moksleivių konkursų nuostatų mokykloms ir pan.) teikimas:
žiniasklaidai (laikraščiams „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“,
„Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Obzor“ (rusų klb.); radijo
stotims „Laluna“, „Radijogama“, „Radijas kelyje“, „Raduga“;
Balticum Televizijai, Lietuvos radijui ir televizijai, LNK
televizijai); internetiniams portalams (Klaipėdos m.
savivaldybei, Klaipėdos Ticʼui, naujienų portalams:
www.klaipedos.info, www.lrytas.lt, www.bernardinai.lt,
www.15min.lt; Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių ir
gyvenimo būdo internetinei svetainei www.alkas.lt; Lietuvos
muziejų portalui www.muziejai.lt,; internetinėms svetainėms

O. Blagnytė
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www.mazoji-lietuva.lt bei www.voruta.lt, www.1588.lt,
www.zemaitijosgidas.lt; www.regionunaujienos.lt;
www.klaipedoszinia.lt);
3. Savarankiškai talpinama informacija apie renginius ir
parodas svetainėje apie pramogas Lietuvoje www.eb.lt bei
Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt.
4. Klaipėdos m. bei rajono švietimo bei kt. ugdymo įstaigoms
(elektroniniu paštu mokykloms / darželiams bei asmeniškai
pedagogams, taip pat per Klaipėdos m. švietimo skyrių).
Įvairių Lietuvos miestų bei rajonų švietimo bei kt. ugdymo
įstaigoms (elektroniniu paštu).
5. Suinteresuotiems asmenims / asmenų grupėms pagal parodos
/ renginio specifiką (Klaipėdos savivaldybės bei
administracijos darbuotojams, įv. draugijoms, aukštųjų
mokyklų darbuotojams, artimiausioms kultūros įstaigoms bei
muziejams, turizmo agentūroms, mokykloms, darželiams, kt.).
Papildytas muziejaus kontaktų sąrašas: muziejų, žiniasklaidos,
Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmeniniais
Klaipėdos m. mokytojų, uostamiesčio gyventojų, besidominčių
muziejaus renginiais.
6. Platinta informacija lietuvių kalba Lietuvoje esančioms
turizmo agentūroms apie muziejuje teikiamas paslaugas ir
naujienas (vasario mėn.).
7. Parengtas ir išplatintas pasiūlymas Klaipėdos vasaros vaikų
poilsio stovykloms (gegužės mėn.).
8. Bendradarbiauta su kruizinių laivų turistų grupes
aptarnaujančiomis agentūromis koordinuojant organizuotų
turistų apsilankymus muziejuje (UAB „Klaipėdos Mėja“, UAB
„Krantas Travel“).
VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos, metodinė
pagalba įvairiais muziejaus
veiklos kausimais (kam,
kokiais klausimais buvo
teikta)

1.Teikti konsultacijas fondų
klausimais.
2.Teikti konsultacijas bibliotekos ir
spaudos fondo klausimais.

1. Teiktos konsultacijos l/d „Radastėlė“ pedagogams, dalyvauta
vertinimo komisijose.
2. 2016 m. konsultuota ir suteikta metodinė pagalba apie
MLIM archeologijos rinkinius bei pavienius eksponatus 109
lankytojams: KU, VU studentams ir dėstytojams:

O. Blagnytė
O. Blagnytė

O. Blagnytė

O. Blagnytė
O. Blagnytė
O. Blagnytė

A. Kavaliauskienė
M. Kubilienė
R. Bračiulienė
D. Papariga
R. Songailaitė
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1. Archeologinių duomenų apie Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios
aplinkos tyrimus parengimas.
2. Informacija apie Slengių kapinyno tyrimus.
3. Informacija apie senųjų fondų radinius.
4. Kovo mėn. paruoštos naujos ir pakoreguotos senos užduotys
5 kl. moksleiviams skirtam konkursui „Jaunieji Klaipėdos
istorijos žinovai“.
5. Spalio mėn. paruoštos naujos ir pakoreguotos senos
užduotys 3–4 kl. moksleiviams skirtam konkursui „Pažink
senuosius klaipėdiškių darbus“.
6. Suteikta metodinė pagalba Klaipėdos miesto istorijos
mokytojų asociacijos ir muziejaus organizuotam 7–8 klasių
mokiniams skirtam konkursui „Lietuvininkų kraštas: istorija,
kultūrinė savastis ir paveldas“.
7. Projekto „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“ dalyviams
paruoštos praktinės užduotys ir pateikti įdomūs faktai apie
viduramžiais žaistus žaidimus.
8. Suteikta konsultacija ir papildoma medžiaga Z. Šiaulyčiui
(bakalauro darbui „Skulptūrų parko sutvarkymas ir
pritaikymas“), KU Pastatų ir parkų restauravimo 4 kurso
studentui.
9. Recenzuotas Z. Šiaulyčio bakalauro darbas.
10. Suteikta konsultacija G. Babeliui, KU Menų akademijos
Renginių režisūros 4 kurso studentui.
11. Suteikta informacija Skulptūrų parko sutvarkymo projekto
rengėjui K.Mickevičiui: J. Tatorio tyrinėjimai apie 1923 m.
Sukilėlių kapą; D. Varkalio fondo dalies apie Senąsias miesto
kapines, Senųjų miesto kapinių vaizdai.
2. Metodinės medžiagos
rengimas (tema, tikslinė
grupė, sklaidos būdas)
3. Darbas su stažuotojais ir
praktikantais

D. Papariga
R. Bračiulienė
R. Bračiulienė
R. Songailaitė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė
L. Kubiliutė
D. Našutinskaitė
S. Simanaitienė

S. Simanaitienė
S. Simanaitienė

Nevyko.
Numatoma priimti Klaipėdos
valstybinės kolegijos Socialinių
mokslų fakulteto, Klaipėdos
socialinių mokslų kolegijos,
Klaipėdos universiteto Sveikatos
mokslų katedros rekreacijos ir

1. 2016 m. sausio–vasario mėn. archeologinę muziejinę
praktiką atliko KU III kurso istorikė I. Liepinaitytė.
2. Nuo 2016-03-28 iki 2016-05-16 Klaipėdos valstybinės
kolegijos Turizmo administravimo (gido specialybės) III kurso
studentė S. Norbutaitė atliko gamybinę praktiką. Praktikantė
buvo supažindinta su muziejaus edukacinio skyriaus darbo

R. Songailaitė
D. Našutinskaitė
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turizmo specialybės studentus,
pageidaujančius atlikti gamybinę
praktiką muziejuje.

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita (nurodyti
priimtų / atleistų darbuotojų
skaičių)
2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose
mokyklose, dalyvavimas
seminaruose, kursuose,
konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje (programos,
temos, vieta, dalyviai)

specifika, vedamais edukaciniais užsiėmimais muziejuje,
pristatyta darbo formų su lankytojais metodika.
3. Nuo 2016-05-23 iki 2015-06-17 Klaipėdos valstybinės
kolegijos Turizmo administravimo II kurso studentai
A.Malakauskaitė, V. Skiesgilas, K. Zabukaitė, E. Stanelytė
atliko gamybinę praktiką muziejuje. Praktikantai buvo
supažindinti su muziejaus edukacinio skyriaus darbo specifika,
vedamais edukaciniais užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo
formų su vaikais metodika.
4. Nuo 2016-10-17 iki 2016-11-23 Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo išplėstinių
pirmos pakopos studijų programos IV kurso studentė G.
Strelčiūnaitė atliko gamybinę praktiką muziejuje. Praktikantė
buvo supažindinta su muziejaus edukacinio skyriaus darbo
specifika, vedamais edukaciniais užsiėmimais muziejuje,
pristatyta darbo formų su vaikais metodika.

D. Našutinskaitė

D. Našutinskaitė

Neplanuojama.

Nevyko.

Planuojama, jog per metus
kvalifikaciją kels 12 muziejaus
darbuotojų. Numatoma, jog
kvalifikacija bus keliama
restauravimo, darbo su LIMIS bei
vadybos ir projektų valdymo
srityse.

2016 m. kvalifikaciją kėlė 9 muziejaus darbuotojai.
J. Genys
1. Seminaras „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“,
gegužės 17–18 d., Palanga. S. Songailaitė, M. Kubilienė,
S. Simanaitienė.
2. Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių
restauratorių atestacija. birželio mėn. L. Rutkaitienei suteikta
aukščiausios kategorijos keramikos restauratorės kvalifikacija.
3. Seminaras „Valstybės pažinimo centras – moderni edukacinė
erdvė“, gegužės 6 d., pažymėjimas Nr. 6877 išduotas
Klaipėdos m. PŠKC, gegužės 9 d., D. Našutinskaitė.
4. Seminaras „7 efektyvaus mokymo(si) metodai“, birželio 9
d., D. Našutinskaitė.
5. Mokymų sesija „Kaip dirbti su vaikais su negalia kultūros
srityje“, lapkričio 8 d. , pažymėjimas išduotas Labdaros ir
paramos fondo „Algojimas“, D. Našutinskaitė, A. Jonikaitytė.
6. Seminaras muziejų edukatoriams „Legendos muziejinėje
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edukacijoje“, rugsėjo 14–15 d., A. Jonikaitytė.
7. „Civilinės saugos kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų,
kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovams ar
įgaliotiesiems asmenims įvadinę civilinės saugos mokymo
programą“, gegužės 10 d., pažymėjimo Nr. 250, A.
Grušelionienė.
8. Kvalifikacijos kėlimo kursai „Viešųjų pirkimų vykdymas
pradedantiesiems“, vasario 26 d., V. Grikšienė.
9. „Civilinės saugos kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų,
kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovams ar
įgaliotiesiems asmenims įvadinę civilinės saugos mokymo
programą“, lapkričio 8 d. pažymėjimo Nr. 556, V. Gikšienė.
10. „Civilinės saugos kursai pagal ūkio subjektų ir įstaigų,
kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovams ar
įgaliotiesiems asmenims įvadinę civilinės saugos mokymo
programą“, lapkričio 8 d., J. Genys.
11. Mokymai „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo
santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojų priėmimo iki
atleidimo“, pažymėjimo Nr. R-50421, spalio 5 d., V. Grikšienė.
12. Mokymai „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: nuo
poreikio atsiradimo iki statuso suteikimo“, lapkričio 23 d., A.
Grušelionienė.
3. Kita svarbi informacija
apie darbuotojus
(apdovanojimai ir kt.)
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ VEIKLA
1. Archyvo ir bibliotekos
darbas

Negauta.

Bibliotekos darbas:
1. Biblioteką papildyti 40 vnt.
leidinių;
2. Leidinius įtraukti į bibliotekos
leidinių knygą B;
3. Leidinius išskirstyti pagal
muziejuje priimtą klasifikavimo
sistemą;
4. Komplektuoti prenumeruojamą

1.Bibliotekos darbas:
1.1. Biblioteka papildyta 74 dovanotais leidiniais;
1.2. Leidiniai įtraukti į bibliotekos leidinių knygą šifras B;
1.3. Leidiniai bibliotekoje išskirstyti pagal muziejuje priimtą
klasifikavimo sistemą;
1.4. Komplektuojami prenumeruojami leidiniai.
2. Archyvo darbas:
2.1. Sudarytas ir suderintas Mažosios Lietuvos istorijos
muziejaus 2017 m. dokumentacijos planas;

I. Budginienė

I. Budginienė
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2. Ūkinė veikla (statybos ir
remonto darbai, kiti ūkiniai
darbai – apibūdinimas,
rezultatai, finansinės
išlaidos)

spaudą.

2.2. Sudaryti ir suderinti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
2014 m. nuolat saugomų bylų apyrašai Nr. 1, Nr. 2, ilgai
saugomų bylų apyrašas Nr. 3, Nr. 4;
2.3. Sudarytas ir patvirtintas 2015 m. trumpai saugomų bylų
sąrašas;
2.4. Sudarytas ir patvirtintas 2017 m. dokumentų registrų
sąrašas;
2.5. Atrinktos bylos, kurių saugojimo laikas yra pasibaigęs
2015 m. Sudarytas ir patvirtintas bylų naikinimo aktas;
2.6. Sutvarkytos muziejaus administracinio archyvo 2014 m. ir
2015 m. bylos.

1. 5 ekspozicinių salių Didžiojo
Vandens g. 2 remontas.
2. Kalvystės muziejaus Šaltkalvių g.
2 renovacijos projekto parengimas
ir šilumos audito atlikimas (Kartu
su Klaipėdos miesto savivaldybės
projektų skyriumi).

1. Vykdytas 5 ekspozicinių salių remontas Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2.
2. Parengtas Kalvystės muziejaus Šaltkalvių g. 2 energetinis
auditas.

3. Kitų padalinių darbas

Direktorius
(Vadovo pareigos)

___________________________
(parašas)

2017-02-07
(Užpildymo data)
____________________________________

dr. Jonas Genys
(vardas, pavardė)

J. Genys
V. Grikšienė

