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Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 
Metų prioritetinė veikla 

Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

 
Siekiama reikšmė 

Sąsaja su planavimo dokumentais, 

kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais 

 

 
1. Klaipėdos miesto įkūrimo 770 metų sukakties paminėjimas 

 

 
Parodos ir renginiai 

 

 
6 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginis 

plėtros planas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 

metų strateginis veiklos planas. 

 
2. Pasirengimas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečio 

minėjimui 

 
Parengta paroda, išleisti du leidiniai, sukurtas 

interaktyvus edukacinis žaidimas 

 
 

4 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginis 

plėtros planas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 

metų strateginis veiklos planas. 

 

3. Tarptautinė projektinė veikla 

AccessCULT projekto, finansuojamo ES lėšomis ir 

vykdomo pagal Erasmus+ programą, 

įgyvendinimas. 

 

1 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus 2022–2024 m. strateginės veiklos planas. 

 
Metiniai valstybės biudžeto asignavimai: 

6,1 tūkst. eurų, iš jų: 

darbo užmokesčiui – 6,1 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. eurų. 

 
Veiklos planu prisidedama siekiant šių 

kultūros ministro valdymo sričių 20XX –20XX  metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: 

 

Veiklos planu siekiama šių muziejaus 

20XX –20XX metų strateginio veiklos plano 

tikslų ir uždavinių: 

[Taikoma tik asignavimų valdytojams] 

 



 

 

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas 

 

Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas 

 

Siekiama reikšmė 

 
Atsakingas darbuotojas, pareigos 

PAGRINDINĖ VEIKLA  (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas) 
I. Apsilankymai: 

1. Rengiamas lankytojų aptarnavimo rinkodaros planas 

Lankytojų skaičius (žm.) 21000 O. Blagnytė, muziejininkė vadybininkė 

Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) 25 A. Grušelionienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 

II. Muziejaus  rinkiniai: 

1. Rengiamos MLIM rinkinius pristatančios parodos: „Senoji Klaipėda. Iš 

klaipėdiečio M. Ehhardto (Max Ehrhardt) stiklo negatyvų“, „Klaipėdiečiai. 

Portretų galerija iš muziejaus mecenatės M. Kulčinskajos rinkinio“, 

„Neįteikta dovana karalienei Luizei“. 

2. Vykdomas muziejaus eksponatų įvertinimas bei pervertinimas tikrąja 

verte. 

3. Muziejaus archeologijos rinkinio eksponatų būklės įvertinimas ir 

konservuotinų ir restauruotinų eksponatų sąrašų sudarymas. 

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis 

(proc.) 

3 dr. Jonas Genys, direktorius 

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 8 Z. Genienė, istorijos skyriaus vedėja, 

dr. A. Ž. Kavaliauskienė, etnografijos skyriaus vedėja, 

S. Simanaitienė, pavaduotoja Skulptūrų parkui,  

A .  Grušelionienė,  pavaduotoja  kultūrinei  veiklai 

  

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo 

veiklų skaičius (vnt.) 

0  

Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų dalis (proc.) 

62 Z. Genienė, istorijos skyriaus vedėja, 

R. Songailaitė archeologijos ir restauravimo skyriaus vedėja, 

dr. A. Ž. Kavaliauskienė, etnografijos skyriaus vedėja 

. 

Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkinio dalis (proc.) 

15 R. Songailaitė, archeologijos ir restauravimo skyriaus vedėja 

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais 

klausimais skaičius (asm.) 

30 Z. Genienė, istorijos skyriaus vedėja, 
dr. A. Ž. Kavaliauskienė, etnografijos skyriaus vedėja, 

D. Našutinskaitė-Zakarienė, edukacijos ir ryšių su visuomene 

skyriaus vedėja,  

S. Simanaitienė, pavaduotoja Skulptūrų parkui, 

A. Grušelionienė, pavaduotoja kultūrinei veiklai. 

III. Kultūrinės edukacijos veikla: 

1. Kuriamas interaktyvus edukacinis žaidimas skirtas Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui  paminėti. 

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.) 13000 D. Našutinskaitė- Zakarienė, edukacijos ir ryšių su visuomene 

skyriaus vedėja 

IV.  Skaitmeninimas: 

1. MLIM rinkinio etnografijos, archeologijos eksponatai, 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam 

objektui (vnt.) 

15 Z. Genienė, istorijos skyriaus vedėja,  

R. Songailaitė, archeologijos ir restauravimo skyriaus vedėja, 

dr. A. Ž. Kavaliauskienė, etnografijos skyriaus vedėja 

 

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui, 

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, 

Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui] 

0  



 

 LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui] 

0  

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui] 

0  

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui] 

0  

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

iš viso (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui] 

0  

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS 
I. Paslaugos: 

1. Kuriamas interaktyvus edukacinis žaidimas, skirtas Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui paminėti. 

2. Kuriamas edukacinis užsiėmimas Klaipėdos miesto simboliai, pritaikytas 

asmenims turintiems regos sutrikimus. 

3. Kuriami 2 muziejų pristatantys turai žmonėms su negalia. 

4. Rengiama Kalvystės muziejaus ekspozicijos atnaujinimo koncepcija. 

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius 

(vnt.) 

1 A. Grušelionienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, 

A. Adomaitytė  muziejininkė-edukatorė 

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, 

skaičius (vnt.) 

13 D. Našutinskaitė-Zakarienė, edukacijos ir ryšių su visuomene 

skyriaus vedėja 

Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų 

skaičius (vnt.) 

3 A. Grušelionienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 

Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų 

skaičius (vnt.) 

0 Neplanuojama. 

II. Tarptautiškumas: 

1. Dalyvavimas AccessCULT projekte pagal Erasmus+ programą. 

2. Įsijungimas į Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos veiklą. 

Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei 

užsienyje skaičius (vnt.) 

0 Neplanuojama. 

Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba 

dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.) 

1 A. Grušelionienė, direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai 

Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis 

formomis yra muziejus, skaičius (vnt.) 

2 dr. Jonas Genys, direktorius,  

R. Songailaitė, archeologijos ir restauravimo skyriaus 

vedėja 



 

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 

1. Kartu su Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centru planuojami 3 

tarpmokykliniai konkursai Klaipėdos miesto ir krašto istorijos tema ir 

Klaipėdos miesto moksleivių fotografijos darbų paroda „Polėkis“. 

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais 

skaičius  (vnt.) 

0  

Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo 

įstaigomis, bendruomenėmis,  nevyriausybinėmis 

ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius (vnt.) 

4 D. Našutinskaitė-Zakarienė, edukacijos ir ryšių su visuomene 

skyriaus vedėja 

IV. Rinkodara: 

1.Rengiamas MLIM rinkodaros planas 2022–2023 m. 

Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis 

indeksas (proc.) 

0 dr. Jonas Genys, direktorius 

O. Blagnytė, muziejininkė vadybininkė 

Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje 

indeksas (proc.) 

0  

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 

1. Dėl su Covid-19 susijusių apribojimų savanorių veiklos neplanuojamos 

plėtoti. 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių 

savanorių skaičius (žm.) 

0 Neplanuojama 

BENDROSIOS FUNKCIJOS 

Žmogiškieji ištekliai 
I. Personalo valdymas: 

1. Planuojamas įstaigos pareigybių skaičiaus augimas 

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 97% dr. Jonas Genys, direktorius 

Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam 

vadovaujančiam darbuotojui (vnt.) 

4 dr. Jonas Genys, direktorius 

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, 

tenkantis vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.) 

1 dr. Jonas Genys, direktorius 

II. Kvalifikacijos  tobulinimas: 

1. Planuojamas kvalifikacijos tobulinimas lankytojų aptarnavimo kokybės, 

darbo su neįgaliaisiais lankytojais, viešųjų ryšių, buhalterinės apskaitos 

srityse. 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 23 dr. Jonas Genys, direktorius 

Finansai 
I. Gautos lėšos: 

1. Teikiamos mokamos paslaugos muziejaus lankytojams. 

2. Vykdomi koofinansuojama projektinė veikla. 

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai) 35000 dr. Jonas Genys, direktorius 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)  dr. Jonas Genys, direktorius 

 

 Įstaigos projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas (proc.) 

100% dr. Jonas Genys, direktorius 



 

 

II. Išlaidos: 

1. 

Kreditinis įsiskolinimas (eurai) 6600  

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas 

infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.) 

0  

Investicijų projektai 

I. Projektų  valdymas: 

1. Veikla nevykdoma 

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga 

(proc.) 

0 Neplanuojama 

Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga 

ataskaitiniais metais (proc.) 

0 Neplanuojama 

Turtas 
I. Nekilnojamo turto valdymas 

1. Vykdoma nuolatinė įstaigos eksploatuojamų nekilnojamojo turto 

priežiūra.  

2. Bus vykdoma trumpalaikė edukacinės salės (Priešpilio g. 2) nuoma. 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai) 

20,44 Violeta Grikšienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir 

ūkio reikalams 

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 

100% Violeta Grikšienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir 

ūkio reikalams 

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.) 

0 Violeta Grikšienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir 

ūkio  reikalams 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m) 

8,2 Violeta Grikšienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir 

ūkio reikalams 

II. Kilnojamo turto valdymas: 

1.Įstaigos automobilio priežiūra ir eksploatacija 

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai) 

1500 Violeta Grikšienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir 

ūkio reikalams 

 

 

 
Direktorius 

 
 

dr. Jonas Genys 
 

(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas) (Vardas Pavardė) 


