Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovų metinės
veiklos atskaitos forma
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(įstaigos pavadinimas)
2019-01-13
Klaipėda
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono
ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), filialų, skyrių adresai ir kontaktinė informacija;
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, biudžetinė įstaiga,
įmonės kodas 190464738, adresas: Didžioji Vandens g. 2, LT–91246, Klaipėda, tel. +370 46
410523, faksas +370 46 312139, el. p. direktorius@mlimuziejus.lt.
1.2. įstaigos vadovas (vardas, pavardė, bendrasis ir vadybinis stažas);
Direktorius dr. Jonas Genys, bendrasis stažas –40 metų, vadybinis stažas – 27 metai.
1.3. darbuotojų skaičius:
Įstaigos vadovai (direktorius, jo
Specialistai (kultūros ir
Kiti D lygio darbuotojai
pavaduotojai, skyrių, poskyrių,
meno darbuotojai)
(darbininkai, valytojai,
padalinių vadovai)
budėtojai ir kt.)
9
31
7
1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių):
Adresas
Plotas (m2)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2,
1420,69
Klaipėda
Saugykla, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
579,53
Fridricho poterna, Priešpilio g. 2, Klaipėda
262,52
Karlo poterna, Priešpilio g. 2, Klaipėda
262,75
Muziejus 39-45, Priešpilio g. 2, Klaipėda
353,14
Kalvystės muziejus, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda
205,65
Kalvystės dirbtuvės, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda
198,42
Tremties ir rezistencijos muziejus, S. Nėries g.4, Klaipėda
36,48
Pastatas-muziejus (Šiaurinė kurtina), Priešpilio g.2, Klaipėda
1560,40
Iš viso:
4879,58
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):
Finansavimo šaltiniai
Lėšos (tūkst. Eur)
2018 m.
2019 m.
Savivaldybės biudžetas
679,5
684,4
Specialioji tikslinė dotacija
8,4
Įstaigos gautos pajamos
36,6
43,7
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai
33,2
142,3
neinvesticiniai, kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai, kultūros
projektai ir pan.)
Labdara, parama, 2% GM ir kt.
5,1
0,3
Iš viso: 754,4
879,1

2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo
kriterijai ir pasiekti rezultatai (duomenys iš strateginių švietimo įstaigų planų ir kitų biudžetinių
įstaigų veiklos planų):
1. Tikslas – Išsaugoti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, ugdyti istorinę savimonę ir
formuoti klaipėdietišką identitetą.
1.1. Uždavinys – Įstaigos išlaikymas ir materialinės bazės atnaujinimas
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.1.1. Įstaigos
Etatų skaičius – 45,5
2018 m. įstaigos etatų skaičius – 48,5 etato.
išlaikymas ir
Kvalifikacijos kėlimas, 2019 m. kvalifikaciją kėlė 11 asmenų. Tobulintasi
darbuotojų samda
darbuotojų skaičius –
edukacinių programų rengimo, muziejinės vadybos,
12
ekspozicijų rengimo, viešųjų pirkimų bei lankytojų
aptarnavimo srityse.
1.1.2. Materialinės Restauravimo įranga –
Svarbi muziejaus veiklos kryptis – eksponatų
bazės gerinimas
1
konservavimas ir restauravimas, apimanti ne tik
MLIM, bet ir regiono muziejų eksponatus. 2019
metais buvo įsigyta įranga būtina šiai veiklai
vystyti: laboratorinė traukos spinta ir priedai – 3
600 Eur, laboratorinis ventiliatorius – 1 300 Eur,
laboratorinių baldų komplektas – 1 600 Eur,
mikroskopas – 1 700 Eur.
Kompiuteriai ir jų
Dalyvaujant Lietuvos integralios muziejų
įranga – 3 vnt.
informacinės sistemos (LIMIS) veikloje, vykdant
eksponatų skaitmeninimą, būtina gerinti įstaigos
techninę bazę. 2019 m. įsigyti kompiuteriai (5 vnt.)
ir jų programinė įranga už 4 600 Eur.
Lifto judėjimo negalią
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
turintiems asmenims
pateikta visa reikalinga informacija ir
projekto parengimas ir
dokumentacija, dėl lifto neįgaliesiems įrengimo
įgyvendinimas
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Taip pat ši
(Didžioji Vandens g. 2) priemonė įtraukta į 2019 m. gruodžio 19 d.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymą Nr. AD1–1529 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros
įstaigų prieinamumo didinimo ir kultūros paslaugų
gerinimo priemonių plano 2020–2022 m.“
1.2. Uždavinys – Pristatyti ir propaguoti krašto istoriją, kaupti ir tyrinėti kultūros paveldą
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.2.1.Organizuoti
Parengta edukacinių
2019 metais muziejuje ir padaliniuose buvo
ir vykdyti istorinę
užsiėmimų temų – 32,
surengti 828 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose
švietėjišką veiklą
iš jų 20 moksleiviams,
dalyvavo 15 641 vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų.
9 jaunimui, 1 šeimoms, Lankytojams buvo siūloma 33 edukacinių
1suaugusiems.
užsiėmimų temos.
Surengta parodų ir
Surengtas 50 renginių tarp jų paminėtini jau
renginių 35, iš jų 1
tradiciniais tapę renginiai: „Muziejų naktis“,
renginys Muziejų
„Lietuvos muziejų kelias“, Klaipėdos miesto
naktis, 1 renginys–
gimtadienio šventė.
Miesto gimtadienio
Visuomenei pristatyta 16 įvairių miesto bei krašto
šventė.
istoriją pristatančių bei kultūros paveldą

Lankytojų skaičius –
30 000, iš jų 15 000
moksleivių.

puoselėjančių parodų. Paminėtina Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus bei Klaipėdos
universiteto Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto parengta paroda „XVI a.–
XX a. pirmos pusės istoriniai Klaipėdos (Memel)
planai ir vaizdai“ bei muziejaus darbuotojų
parengta paroda „Klaipėdos miesto Garbės pilietis
Gytis Tiškus. Gyvenimas ir kūryba“. Didelio
lankytojų dėmesio sulaukė muziejaus rengta ir
miesto viešojoje erdvėje eksponuota paroda
„Klaipėdiečiai Baltijos kelyje“. Paroda buvo
eksponuojama prie paminklo suvienytai Lietuvai
„Arka“.
Per metus Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir
jo padaliniuose apsilankė 47 674 lankytojai:
22 930 suaugusių lankytojų ir 23 649 vaikai ir
moksleiviai, iš jų:
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje – 15 244
lankytojai: 5 681 suaugęs ir 9 563 vaikai ir
moksleiviai, iš jų:
ekskursijose – 1 047 suaugę ir 434 vaikai ir
moksleiviai;
edukaciniuose užsiėmimuose – 1 656 suaugę ir 7
510 vaikų ir moksleivių;
pavieniai lankytojai – 1 971 suaugęs ir 601 vaikas
ir moksleivis;
renginiuose apsilankė – 1 007 suaugę ir 1 018 vaikų
ir moksleivių;
Pilies muziejuje apsilankė 26 606 lankytojai:
17 786 suaugę ir 8 820 vaikų ir moksleivių, iš jų:
ekskursijose – 3 853 suaugę ir 1 762 vaikai ir
moksleiviai;
edukaciniuose užsiėmimuose – 396 suaugę ir 3
371 vaikas ir moksleivis;
pavieniai lankytojai – 8 400 suaugę ir 2 825 vaikai
ir moksleiviai;
renginiuose apsilankė – 5 137 suaugę ir 862 vaikai
ir moksleiviai;
Kalvystės muziejuje apsilankė 4 435 lankytojai:
1 295 suaugę ir 3 140 vaikų ir moksleivių, iš jų:
ekskursijose – 90 suaugusiųjų ir 991 vaikas ir
moksleivis;
edukaciniuose užsiėmimuose – 274 suaugę ir 1
994 vaikai ir moksleiviai;
pavieniai lankytojai – 875 suaugę ir 71 vaikas ir
moksleivis;
Skulptūrų parke apsilankė 847 organizuoti
lankytojai: 225 suaugę ir 622 vaikai ir moksleiviai,
iš jų:
ekskursijose – 23 suaugę ir 6 vaikai ir moksleiviai;
edukaciniuose užsiėmimuose – 41 suaugęs ir 399
vaikai ir moksleiviai;

1.2.2. Rengti ir
skleisti istorinę ir
taikomąją
informaciją.

Išleista muziejaus
leidinių – 1 vnt.

Istorinės laivų krantinės
pritaikymo lankytojams
projekto parengimas
Atminties sodas Wittes
vynuogynas

Muziejaus marketingo
ir reklamos formavimas
ir sklaida

1.2.3. Kaupti,

Ekspedicijos po Mažąją

renginiuose apsilankė – 161 suaugęs ir 127 vaikai ir
moksleiviai;
Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje – 542
lankytojai: 337 suaugę ir 205 vaikai ir moksleiviai,
iš jų:
ekskursijose – 106 suaugę ir 180 vaikų ir
moksleivių;
pavieniai lankytojai – 137 suaugę;
renginiuose apsilankė – 94 suaugę ir 25 vaikai ir
moksleiviai.
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos universitetas išleido leidinį – mokslo
darbų rinkinį, kurį sudaro studijos, straipsniai,
šaltinio publikacija, bibliografija „Klaipėdos pilis:
tyrimai ir šaltiniai“. Šio leidinio redakcinė kolegijos
darbe dalyvavo dr. Jonas Genys. Taip pat leidinyje
publikuojami muziejaus darbuotojų straipsniai,
kurie parengti remiantis muziejaus rinkiniuose
saugoma medžiaga: Arūnas Puškorius, Ramunė
Bračiulienė Odos radiniai iš Klaipėdos piliavietės
archeologinių tyrimų, psl. 200–221, Dmitrijus
Papariga XIV–XVI a. žvejybinių kabliukų iš
Klaipėdos piliavietės kolekcija, psl. 222–229.
Atlikta krantinės fizinės būklės ekspertizė, kurios
metu nustatytas 81 % nusidėvėjimas ir būtinybė
atlikti krantinės rekonstrukcijos darbus.
Atlikti fasado plokštumų (Didžioji Vandens g. 2)
paruošimo apželdinimui darbai. Taip pat įvyko
bendras Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus,
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro ir
Klaipėdos etnokultūros centro renginys „Slėpiningi
Klaipėdos vandenys“, kuris ne tik buvo įtrauktas į
„Lietuvos muziejų kelio“ programą, bet ir tapo
pirmuoju bendru trijų institucijų renginiu, skirtu
kiemelio įveiklinimui.
Lankytojams pateikta audiogido vokiečių kalba
(Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji
Vandens g. 2) paslauga.
Išleistas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei
padalinių dvikalbis (LT ir EN) lankstinukas,
pristatantis muziejaus ekspozicijas, 3 000 vnt.
Liepos–rugpjūčio mėnesiais vyko Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus bei jo padalinių
reklama (10 s. klipas) ACM lauko vaizdo ekrane
Klaipėdoje, prie PC „Akropolis“, 9 540 kartų.
Liepos mėn. Klaipėdos mieste „JCDECAUX“
stenduose buvo vykdoma reklaminė kampanija,
skirta Klaipėdos miesto gimtadienio viešinimui.
Leidiniui „Klaipėda in your pocket“ pateikta
tekstinė informacija (LT ir EN kalbomis) apie
MLIM ir jo padalinius bei maketas spaudai.
Vykdytos 5 ekspedicijos po Mažąją Lietuvą:

apskaityti ir
sisteminti kultūros
paveldo artefaktus

Lietuvą – 2

Eksponatų ir
archeologinių atodangų
konservavimas ir
restauravimas

Skulptūrų parko
skulptūrų – 1
Įsigyta vertingų
eksponatų
Įdiegta eksponatų į
LIMIS sistemą – 600
Parengta eksponatų
saugojimui – 3 000

1.2.4. Ekspozicijų
rengimas ir
modernizavimas

1.2.5. Vykdyti
projektą
„Klaipėdos
piliavietės
Šiaurinės kurtinos
muziejinės

Muziejaus biblioteka
papildyta leidiniais – 10
vnt.
Ekspozicinių salių
modernizavimas,
Didžioji Vandens g. 2 –
1 vnt.
Kalvystės muziejaus
ekspozicijos
atnaujinimo
koncepcijos ir projekto
parengimas ir
įgyvendinimas,
Šaltkalvių g. 2 –1
Ekspozicijos
projektavimas
Ekspozicijos įrengimas

Priekulę, Melnragę, Kisinius ir Ketvergius.
Ekspedicijų metu surinkta medžiaga bus naudojama
atnaujinamoje ekspozicijoje Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje (D. Vandens g. 2)
2019 m. restauruota ir konservuota 320 muziejaus
eksponatų, iš jų: 7 keramikos, 40 popieriaus, 47
medienos, 110 metalo, 1 tekstilės ir 52 odos.
Tęsiamas 50 m2 medinio grindinio ir aslos Pilies
muziejaus Šiaurinėje kurtinoje (Priešpilio g. 2)
konservavimas (medžiagų, skirtų šiems darbams,
kaina – 7 000 Eur). Taip pat įvyko susitikimas su
LDM P. Gudyno centro eksperte L. Vedrickiene,
dr. J. Senvaitiene, aukščiausios kategorijos
archeologinių radinių restauratore J. Lukšėniene dėl
Šiaurinės kurtinos medinių archeologinių atodangų
ir molinės aslos konservavimo. Gautos raštiškos
rekomendacijos dėl konservavimo.
Restauruota skulptūrų parke eksponuojama V.
Lukošaičio skulptūra „Vakarienė keturiems“ (darbų
suma – 1 200 eurų).
Įsigyta 11 eksponatų už 1 450 eurų.
Per ataskaitinius metus į LIMIS sistemą pateikti
1 035 eksponatų duomenys, 715 iš jų patvirtinti ir
suteikta prieiga.
Per metus muziejaus fondus papildė 3 352
eksponatai, iš jų: gauti nemokamai – 3 341,
nupirkta – 11 eksponatų už 1 450 eurų.
Šiuo metu muziejaus fonduose saugomi 128 578
eksponatai.
Biblioteka papildyta 65 leidiniais, iš jų: dovanoti –
63 vnt., pirkti – 2 vnt. už 46,43 eurų.
Įvykdyti ekspozicinių salių modernizavimo „XX a.
istorijos laikotarpio Etnografijos salė“ įrengimo
(D. Vandens g. 2) I etapo darbai. II etapas bus
vykdomas 2020 m., I ketvirčio pabaigoje
planuojama, jog nauja ekspozicija bus pristatyta
lankytojams.
Parengta nauja Kalvystės muziejaus ekspozicijos
atnaujinimo koncepcija, 2019 m. atlikus
papildymus, 2020 m. bus teikiama Klaipėdos
miesto savivaldybės kolegijai aprobavimui.

2018 m. atlikti Klaipėdos piliavietės šiaurinės
kurtinos muziejinės ekspozicijos Priešpilio g. 2
projektavimo darbai.
Ekspozicijos įrengimo viešieji pirkimai ir I etapo
įrengimo darbai planuojami pradėti vykdyti 2019
m., tačiau užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms

ekspozicijos
Priešpilio g. 2
projektavimas ir
įrengimas“
1.2.6. Kalvystės
muziejaus vidaus
rekonstrukcija ir
remontas,
Šaltkalvių g. 2

teko darbus perkelti į 2020 metus.

Techninio projekto
parengimas (220,23 m²)

Darbai nevykdyti, nes negautas finansavimas.
Planuojama minėtus darbus atlikti 2021 m.

2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.
2.2.1 2019 m. muziejų aplankė 47 674 lankytojai, tai 1 095 lankytojais daugiau nei 2018 m.,
kuomet muziejuje apsilankė 46 579 lankytojai.
2.2.2. 2019 m. muziejuje, jo padaliniuose, miesto viešosiose erdvėse bei kitose institucijose
surengta 50 renginių, 2018 m. – 53 renginiai.
2.2.3. 2019 m. lankytojams buvo teikiamos 33 edukacinių užsiėmimų temos, 2018 m. – 32
edukacinių užsiėmimų temos, 2019 m. edukaciniuose užsiėmimuose apsilankė 15 641 dalyviai,
2018 m. – 17 211 lankytojų.
2.2.4. 2019 m. muziejus surengė 16 parodų, 2018 m. – 20 parodų.
3. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą
3.1.1. Suderinti MLIM parengtos parodos „Klaipėdos (Memel) kraštas nuo ištakų iki XVII
a.“, kuri 2020 m. spalio mėn. bus atidaryta Vokietijoje (Berlyne) ir parodos „Lietuvininkų kraštas:
istorija, kultūrinis tapatumas ir paveldas“, kuri 2020 m. II ketv. bus eksponuojama Lenkijoje
(Olštyneke) grafikai ir sąlygos. Parengtos parodos bus eksponuojamos anglų ir lenkų kalbomis.
3.1.2. Kartu su Lietuvos, Švedijos, Lenkijos, Vokietijos partneriais nuo 2019 m. MLIM
kaip asocijuotas partneris dalyvauja „Crossroads“/„Kryžkelės“, ES Interreg V-A Pietų Baltijos
bendradarbiavimo per sieną projekte. Projekto tikslas – tarptautinis muziejininkų
bendradarbiavimas ir naujų edukacinių metodų panaudojimas muziejuose.
3.1.3. 2019 m. įvykdytas Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos muziejinės ekspozicijos
įrengimo darbų, Priešpilio g.2, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas pirkimo konkursas,
pasirinktas rangovas, pasirašyta rangos sutartis.
3.2. Žmogiškųjų materialinių ir finansinių išteklių valdymas
3.2.1. 2018 m. kvalifikaciją kėlė 11 muziejaus darbuotojų. Tobulintasi edukacinių programų
rengimo, eksponatų skaitmeninimo ir pateikimo į LIMIS sistemą, viešųjų pirkimų, ES teikiamų
programų projektinių paraiškų parengimo bei lankytojų aptarnavimo srityse.
3.2 2. Gauta lėšų už mokamas paslaugas – 43,7 tūkst. eurų.
3.2.3. Muziejaus inicijuotiems projektams įgyvendinti gauta dalinė parama iš LKT – 18 000
eurų. Paramos iš gyventojų skirtų 2 % gauta suma – 0,3 tūkst. eurų.
3.2.4. Parengti nauji įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
2019 m. parengti nauji Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuostatai, kurie pateikti
steigėjui patvirtinti.
Parengtos ir pateiktos Klaipėdos miesto savivaldybei tvirtinti naujos MLIM mokamų
paslaugų kainos, laukiama patvirtinimo Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje.
3.2.5. Asmeninių susitikimų metu įvertintos visos įstaigos darbuotojų veiklos metinės
užduotys, numatytos veiklos gairės 2019 m.
4. Problemos.
4.1. Išlieka Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Didžioji Vandens g.2) ekspozicijų
pritaikymo lankytojams su negalia problema (lifto projektavimas ir įrengimas).
4.2. Būtinas Kalvystės muziejaus pastato remontas. Neatlikus remonto darbų nėra
galimybės atnaujinti muziejaus ekspozicijas, muziejų modernizuoti ir pritraukti daugiau lankytojų.
4.3. 2019 m. atlikta istorinių laivų krantinės Klaipėdos piliavietėje (Priešpilio g. 2) būklės
ekspertizė parodė, kad krantinė yra avarinės būklės ir būtina ją rekonstruoti.

5. Artimiausios veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
5.1. Pilies muziejaus naujos ekspozicijos šiaurinėje kurtinoje įrengimas 2020–2021 m.,
siekiant muziejaus patrauklumo didinimo, miesto įvaizdžio formavimo ir istorinės savimonės
stiprinimo.
5.2. Kalvystės muziejaus naujos ekspozicijos koncepcijos patvirtinimas ir projekto rengimas
(2020 –2022 m.).
5.3. Naujos MLIM struktūros parengimas ir patvirtinimas Klaipėdos miesto savivaldybės
Taryboje.

Įstaigos vadovas

___________________
(parašas)

dr. Jonas Genys____
(vardas, pavardė)

