
 

 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
(valstybės ar savivaldybės įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorius Jonas Genys 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

 

2023 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų užduotys  Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis ar jo 

įgaliotas asmuo vertina, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1. Užtikrinti efektyvią  įstaigos 

veiklą 

1.1.1.Įgyvendinti 

patvirtintąstrateginį veiklos 

planą ir nustatytus veiklos 

rodiklius 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Gebėti tinkamai 

naudoti skirtus 

asignavimus, vadovaujantis 

teisės aktais, 

reglamentuojančiais įstaigos 

finansinę veiklą. 

 

 

1.1.3. Tinkamas dokumentų 

valdymas  

1.1.1. Siektini veiklos rodikliai: 

lankytojų skaičius – 47 tūkst., 

suorganizuota renginių – 45, 

suorganizuota edukacinių 

renginių – 800, surengta 

edukacinių užsiėmimų temų, 

parodų ir renginių – 79, įsigyta 

muziejinių vertybių – 8, įsigyta 

mobiliųjų telefonų – 3, įsigytas 

kalvystės įrankis – 1, įsigyta 

kolonėlė ir mikrofonas – 2. 

1.1.2. Informacija iš KMSA 

Planavimo ir analizės bei 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyrių 

dėl savalaikio finansinių 

dokumentų pateikimo, skirtų 

asignavimų naudojimo teisės 

aktų nustatyta tvarka 

1.1.3. Informacija iš KMSA 

Planavimo ir analizės, 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos. 

Kultūros ir Personalų skyrių dėl 

tinkamai ir laiku pateiktų 

dokumentų ir ataskaitų, negautų 

nusiskundimų. 

. 

2.2. Aktyviai dalyvauti 

įgyvendinant Klaipėdos krašto 

prijungimo prie Lietuvos 100-

mečio priemonių planą. 

2.2. Eksponuoti parodas, 

skirtas Klaipėdos krašto 

šimtmečiui Klaipėdos 

regione ir didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose. 

2.2.1. Organizuoti parodos 

„1923-ieji. Klaipėda ir Lietuva: 

istorija, politika, diplomatija“ 

turą po Lietuvą ir pristatyti ją 

Vilniuje (LNM), Kaune 

(VDKM), Kėdainiuose 

(Kėdainių krašto muziejus), 

Šiauliuose (ŠAM) ir Šilutėje.  
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2.2.2.Užtikrinti parodos 

„Klaipėdos kraštas ir Lietuva: 

lemtingieji 1923-ieji“ sklaidą 

Klaipėdos mieste ir regione 

(aštuoniuose centruose).  

2.2.3. Išleisti leidinį „Jūros 

druska ant lūpų“. 

2.2.4. Surengti mokslinę 

konferenciją ir išleisti leidinį 

„Prikelta atmintis: šimtmečio 

eksponatai“.  

2.3. Didinti Klaipėdos senamiesčio 

patrauklumą atnaujinant ir 

modernizuojant ekspozicijas. 

2.3.Atnaujintos ekspozicijos 

didina lankytojų skaičių, 

gerina miesto ir muziejaus 

įvaizdį. 

2.3.1. Įrengti naują ekspoziciją, 

pristatančią Klaipėdos miesto ir 

krašto istoriją nuo 1945 iki 

1990 m. Ekspozicijos vieta  

adresu D. Vandens g. 2. 

2.3.2. Atnaujinti Kalvystės 

muziejaus Kalvės interjerą, 

įrengti kalvystės muziejaus 

kūrėjo D. Varkalio atminimo 

ekspoziciją, panaudojant 

nuotraukas, videomedžiagą. 

(Šaltkalvių  g. 2).  

2.3.3. Kartu su KMSA parengti 

Pilies bokšto įveiklinimo 

koncepciją ir paraišką bokšto 

ekspozicijos projektavimo ir 

įrengimo finansavimui gauti.  

2.5. Didinti personalo motyvaciją. 2.5. Sudaryta darbo grupė ir 

atliktas vidinis motyvacinių 

priemonių efektyvumo 

tyrmas.  

2.5. Parengta rekomenduojamų 

motyvacinių priemonių taikymo 

tvarka.  

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų užduotys gali būti neįvykdytos 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Terminuota darbo sutartis (iki 2023 liepos 1 d.) 

3.2. 

3.3. 

 


