
              Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos  

             kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d. 

                      įsakymu Nr. ĮV-12 

                   (Lietuvos Respublikos  kultūros ministro 2010 m.  
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS  

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr.V3-1 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 

   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, 

svarbiausi svarstyti 

klausimai ir priimti 

sprendimai) 

2015 metais – naujos 

Muziejaus tarybos rinkimai. 

Per metus numatoma surengti 3 

posėdžius, kuriuose bus 

svarstomi šie klausimai: 

1. 2014 m. muziejaus veiklos 

atskaita ir 2015 m. veiklos 

planai. 

2. Strateginiai veiklos planai 

2016–2018 metams. 

3. Kalvystės muziejaus naujos 

ekspozicijos koncepcija. 

4. Einamieji klausimai. 

 

Per metus surengti 3 Muziejaus tarybos posėdžiai, kuriuose 

svarstyti šie klausimai: 

1. Naujos Muziejaus tarybos rinkimai. 

2. 2014 m. muziejaus veiklos atskaita ir 2015 m. veiklos 

planai. 

3. Strateginiai muziejaus veiklos planai 2016–2018 

metams. 

3. Atstovo nuo muziejaus į Mažosios Lietuvos regiono 

etninės globos tarybą kandidatūra. 

4. Leidinio Klaipėdos pilies bei senamiesčio kokliai XIV 

a.–XIX a. vidurys koncepcija. 

5.Ekspozicijos, skirtos Antrajam pasauliniam karui 

projektiniai pasiūlymai. 

 

J. Genys 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti 

nauji dokumentai) 

Nenumatoma. 2015 m. lapkričio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. VI-77 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės MLIM 

eksponatų apsaugos ir evakavimo ginkluotų konfliktų ir 

kitų ekstremalių situacijų atvejais darbų planas. 

J. Genys 
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3. Muziejinės veiklos 

sutarčių su Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis 

rengimas (kokios, kada 

pasirašytos, trumpas 

apibūdinimas, galiojimo 

laikas) 

Daugiašalės bendradarbiavimo 

sutarties su Mažosios Lietuvos 

regiono muziejais ir kultūros 

įtaigomis pasirašymas. 

 

1. Bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos valstybine 

kolegija. Sutartis pasirašyta 2015 balandžio 13 d., ilgalaikė.  

2. Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Socialinių mokslų 

kolegija. Sutartis pasirašyta 2015 gegužės 15 d., ilgalaikė. 

J. Genys 

 

J. Genys 

4. Projektinė veikla 

(projekto pavadinimas, 

kokiems fondams teiktos 

paraiškos, koks gautas 

finansavimas) 

Planuojama teikti Lietuvos 

kultūros tarybai šias paraiškas: 

1. ,,Klaipėdos krašto XX a. 

pradžios moterų tautinio 

kostiumo – švarkelių (bliuzių) 

konservavimas“ 

2. „Evangelikų liuteronų 

giesmės Mažojoje Lietuvoje. 

Giedojimo tradicijų tęstinumas 

šiandieninėje kultūroje“  

3. „Vakarų Lietuvos istorinis 

kostiumas. Leidyba“. Kultūros 

ir Kultūros paveldo 

departamentui prie Lietuvos 

kultūros ministerijos: 

4. Klaipėdos pilies ir 

senamiesčio architektūrinė 

keramika XIV a.–XIX a. pr. 

Katalogas. Leidyba“ 

 

Pateiktos paraiškos ir gautas dalinis finansavimas šiems 

projektams: 

1. Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir 

paveldas. Dalinį finansavimą teikė Lietuvos kultūros 

taryba, gauta 3 000 eurų parama. 

2. Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. Jūros 

šventės. Dalinį finansavimą teikė Lietuvos kultūros taryba, 

gauta 5 000 eurų parama. 

3. Klaipėdos pilies 2014 m. radinių konservavimas. I 

etapas. Dalinį finansavimą teikė Lietuvos kultūros taryba, 

gauta 6 793 eurų parama. 

4. Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai XIV a. – XIX a. 

vidurys. Katalogas. II etapas. Dalinį finansavimą teikė 

Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos kultūros 

ministerijos, gauta 3 470 eurų parama. 

 

 

 

A. Grušelionienė 

 

 

Z. Genienė 

 

 

R. Songailaitė 

 

 

R. Songailaitė 

5. Kiti darbai    

II. MUZIEJAUS 

RINKINIAI: 

   

1. Eksponatų įsigijimas    
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1.1. Rinkinių komisijos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Planuojama, jog per metus 

įvyks 6 rinkinių komisijos 

posėdžiai, kuriuose bus 

sprendžiami šie klausimai: 

1. Eksponatų pirkimas. 

2. Naujai gautų eksponatų 

paskirstymas į pagrindinį ir 

pagalbinį fondus. 

3. Eksponatų vertės 

nustatymas. 

4. Eksponatų, gautų 

nemokamai ir rastų 

archeologinių tyrimų metu 

2015 m. realios vertės 

nustatymas. 

Per metus įvyko 11 posėdžių. Jų metu svarstyti šie 

klausimai: 

1. Eksponatų paskirstymas į pagrindinį ir pagalbinį fondus. 

2. Eksponato pirkimas. 

3. Eksponatų, gautų nemokamai 2015 m. vertės 

nustatymas. 

4. Eksponatų (fotonegatyvų) pervertinimas realia verte. 

 

Z. Juškėnienė 

1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius įsigyta) 

Per metus numatoma 

muziejaus fondus papildyti 2 

000 eksponatų, kurie pateks į 

archeologijos, istorijos, 

etnografijos rinkinius. 

Eksponatus numatoma įgyti 

šiais būdais: pirkti, gauti 

dovanotų bei rasti 

archeologinių tyrinėjimų metu. 

 

Muziejaus fondai papildyti 2 042 eksponatais: 

2 041 eksponatas gautas nemokamai, 1 eksponatas 

nupirktas už 100 eurų. 

Pagrindinį fondą papildė 394 eksponatai (visi priskirti 

istorijos rinkiniui). 

Pagalbinį fondą papildė 1 647 eksponatai. Iš jų: 

1 646 eksponatai papildė archeologijos rinkinį; 

1 eksponatas (pirktas) – etnografijos rinkinį. 

 

Z. Juškėnienė 

1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 

Etnografinės ekspedicijos po 

Mažąją Lietuvą 

1. Balandžio 17 d. surengta etnografinė ekspedicija į 

Žygaičių kaimą (Tauragės raj.), kurios metu įsigytas stalas, 

naudotas Juliaus Radtkės, g. 1935 05 05, šeimoje (dabar 

gyvena Vokietijoje, Ahaus mieste). Stalas restauruotas ir 

pristatytas lankytojams parodoje Lietuvininkai kloja 

drobules: praeitis ir dabartis Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

A. Kavaliauskienė 
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2. Liepos mėn. 9–10 d. surengta ekspedicija pas Anną 

Gelžytę Juzaitienę, gyvenančią Klaipėdos raj., Klišių 

kaime. Užrašyti senieji žvejų šeimos papročiai, atlikta 

Kuršių marių žvejo Martino Gelžio (1908–1988) ir Martos 

Marijos Gelžienės (gim. Babies) (1911–1990) senosios 

sodybos fotofiksacija (nufotografuoti gyvenamieji ir 

ūkiniai pastatai, architektūrinės detalės). Medžiaga 

pristatyta parodoje Lietuvininkai kloja drobules: praeitis ir 

dabartis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.  

A. Kavaliauskienė 

 

 

 

 

1.4. Kiti darbai    

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita 

(išrašytų priėmimo aktų, 

įrašytų eksponatų į pirminės 

apskaitos knygas skaičius) 

1. Išrašyti 5 vnt. eksponatų 

priėmimo aktus. 

2. Visus naujai gautus 

eksponatus įrašyti į pirminės 

apskaitos knygą GEK ir 

pagalbinės medžiagos knygą P 

(2 000 vnt.) 

1. Išrašyti 48 eksponatų priėmimo aktai. 

2. Į gaunamų eksponatų knygą GEK ir pagalbinės 

medžiagos knygą įrašyti 2 042 eksponatai. 

 

 

Z. Juškėnienė 

 

 

 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Numatoma inventorinti šiuos 

pagrindinio fondo eksponatus: 

1. Dramos teatro aikštės 

sutvarkymo II etapo, Klaipėda 

(1986 m.), rasti radiniai – 700 

vnt. 

2. Sukilėlių g.11, Klaipėda 

(1979 m.), rasti radiniai – 122 

vnt. 

3. Istorijos fondo eksponatai – 

700 vnt. 

4. Etnografijos fondo 

eksponatai: XIX a. pab.–XX a. 

koklių kolekcija – 300 vnt. ir 

Per metus suinventorinti 1 872 pagrindinio fondo 

eksponatai, iš jų: 

1. 350 pagrindinio fondo eksponatų (XIX a. pabaigos – XX 

amžiaus koklių kolekcija); 

2. Istorijos fondo – 700 vnt.; 

 

 

3. Dramos teatro aikštės sutvarkymo II etapo (1986 m.) 

metu rastų radinių inventorinimas – 700 vnt. 

4. Sukilėlių g.11, Klaipėdoje 1979 m. rastų radinių 

inventorinimas –122 eksponatai.  

 

 

M. Kubilienė 

 

Z. Genienė 

R. Mečinskienė  

S. Vaičiūnienė  

 

D. Papariga 

R. Bračiulienė 
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50 vnt. kalvystės eksponatų.  

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 

 Numatoma užpildyti 1 900 

kartotekos kortelių. 

Užpildyta 5 514 kartotekos kortelių. 

 

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

M. Kubilienė 

Z. Genienė 

R. Mečinskienė  

S. Vaičiūnienė 

R. Bračiulienė 

2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Nenumatoma. Nevyko.  

2.5. Kiti darbai 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 gauti eksponatai 

išskirstyti po saugyklas pagal 

muziejuje nustatytą eksponatų 

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 F2. 

5. Vedamas eksponatų vidaus judėjimo registras. Rašomi 

aktai. 

6. Vedamas laikinai perduotų eksponatų registras, rašomi 

perdavimo aktai. 

7. Suderinti su kitais muziejais deponuotų eksponatų 

sąrašai. 

Deponuoti 193 eksponatai, iš jų: 

2 eksponatai Rambyno regioniniam parkui; 

4 eksponatai Šiaulių Aušros muziejui; 

23 eksponatai Liudviko Rėzos kultūros centrui; 

32 eksponatai S. Kuso siuvimo įmonei; 

1 eksponatas Klaipėdos laikrodžių muziejui; 

Z. Juškėnienė Z 

 

Z. Juškėnienė 

 

Z. Juškėnienė 

 

Z. Juškėnienė 

Z. Juškėnienė 

 

Z. Juškėnienė 

 

Z. Juškėnienė 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

saugojimo sistemą. 

8. Topografinius sąrašus 

papildyti naujai gautų 

eksponatų aprašais. 

9. Dalyvauti Muziejaus 

rinkinių komisijos darbe. 

10. Vertinti 2015 m. 

nemokamai gautus eksponatus 

ir teikti užpajamuoti 

buhalterinėje apskaitoje. 

11. Naujoje saugykloje Nr. 8 

sutvarkyti rinkinius: knygas, 

periodiką, dokumentiką, 

ikonografiją, kartografiją 

(pagrindinio ir pagalbinio 

fondo). 

12. Naujoje saugykloje Nr. 3 

sutvarkyti istorijos skyriaus 

eksponatus. 

13. Sunumeruoti lentynas, 

eksponatus išdėstyti laikymo 

vietose, surašyti topografinius 

sąrašus, padaryti laikymo 

vietos schemą, padaryti 

atžymas fondinėse kortelėse 

apie eksponato buvimo vietą 

saugykloje. 

14. Pervežti ir sutvarkyti 

etnografijos eksponatus. 

15. Sutvarkyti archeologinių 

radinių rinkinius naujose 

saugyklose. 

1 eksponatas Viešajai įstaigai Hesonos klubui; 

130 eksponatų Klaipėdos kūno kultūros rekreacijos centrui. 

8. Sutvarkyti eksponatai, kurie saugomi naujose patalpose: 

Saugykloje Nr.3 – Istorijos skyriaus eksponatai (daiktai); 

Saugykloje Nr.8 – Istorijos skyriaus (istorijos ir 

šiuolaikinio laikotarpių) eksponatai: knygos, periodiniai 

leidiniai, dokumentai, kartografija, (eksponatai sugrupuoti 

ir sudėti į lentynas, padaryti topografiniai sąrašai eksponatų 

saugojimo vietoje, padarytos žymos kortelėse apie 

eksponatų saugojimo vietą). 

9. Realios vertės nustatymas: 

2015 m. nemokamai gautas ir rastas archeologinių tyrimų 

metu 2 041 eksponatas įvertintas 4 839,92 eurų verte. 

Sudarytas 2015 m. nemokamai gautų eksponatų sąrašas ir 

suvestinė. 

Eksponatai pateikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje 

pagal užpajamavimo aktą. 

10. Eksponatų, kurie pirminio pripažinimo metu buvo 

įvertinti 1 euru perkainavimas: 

Perkainuoti šiuolaikinio laikotarpio eksponatai – 5 818 vnt. 

fotonegatyvų, kurių reali vertė – 8 462,93 eurų; 

Sudarytas sąrašas ir suvestinė; 

Eksponatai pateikti užpajamuoti buhalterinėje apskaitoje 

pagal užpajamavimo aktą. 

11. Dalyvauta Muziejaus rinkinių komisijos darbe. 

 

12. Klaipėdos piliavietės 2014 m. tyrimų metu rastų radinių 

plovimas ir rūšiavimas, radinių sąrašų sudarymas ir 

fotografavimas – 3 653 vnt. (pagal sutartį su Klaipėdos 

universiteto BRIAI). 

 

 

 

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

 

I. Budginienė 

 

 

 

 

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

 

 

 

 

 

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

 

 

 

 

 

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

R. Bračiulienė 

D. Papariga 

R. Songailaitė 
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3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 

   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo 

rezultatai) 

Numatoma tikrinti šiuos 

rinkinius: 

1. Bandužių kapinyno. 

 

2. Etnografijos. 

 

1.Direktoriaus 2015-02-12 d. įsakymu Nr. VI-35 patikrinti 

pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatai – atvirukai. 

Patikrinimo metu rasti 908 vnt. Surašytas patikrinimo 

aktas. 

2. Direktoriaus 2015-09-28 d. įsakymu Nr. VI-64 patikrinti 

pagrindinio fondo eksponatai – krosnių kokliai. 

Patikrinimo metu rasta 1 230 vnt. koklių. Surašytas 

patikrinimo aktas. 

 

R. Mečinskienė  

S. Vaičiūnienė  

I. Budginienė 

 

A. Kavaliauskienė 

M. Kubilienė 

I. Budginiene 

 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

Planuojama konservuoti ir 

restauruoti šiuos eksponatus: 

1. Keramikos: konservuoti – 

100 vnt., restauruoti – 10 vnt. 

2. Medienos ir etnografinių: 

konservuoti – 30 vnt., 

restauruoti – 2 vnt. 

3. Popieriaus: restauruoti – 10 

vnt. 

4. Archeologinio metalo: 

konservuoti – 50 vnt., 

restauruoti – 10 vnt.  

5. Tekstilės: konservuoti – 6 

vnt.(planuojama, jog 

konservavimas vyks LDM 

P.Gudyno restauravimo 

centre). 

 

Per 2015 metus konservuoti 285 ir restauruoti 127 MLIM 

eksponatai.  

Muziejaus archeologijos ir restauravimo skyriuje 

konservuoti 282 eksponatai, iš jų: 

72 keramikos; 

42 popieriaus; 

59 archeologinio metalo; 

57 medienos; 

52 odos eksponatai. 

Restauruoti 25 muziejaus eksponatai, iš jų: 

13 keramikos; 

5 popieriaus; 

7 medienos. 

LDM P. Gudyno restauravimo centre konservuoti 3 MLIM 

tekstilės eksponatai ir restauruoti 1 tekstilės bei 101 

archeologinio metalo eksponatas. 

 

R. Songailaitė 

L. Rutkaitienė 

J. Mažeikaitė 

R. Bračiulienė 

E. Gvildytė 

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

Neplanuota. Nevyko. 
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3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių 

kiekį, atliktus pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo 

darbus) 

Eksponatų saugojimo sąlygų 

patikrinimas, priežiūros darbai 

Pilies muziejuje ir Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

1. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas Pilies muziejaus 

Karlo poternoje. Ekspozicinių nišų ir eksponatų valymas.  

2. Numizmatikos salės ekspozicinių spintų valymas, 

eksponatų būklės patikrinimas.  

3. Eksponatų būklės ekspozicinėje salėje Klaipėdos kraštas 

XX a. pirmoje pusėje. 

 

Z. Genienė 

R. Mečinskienė 

S. Vaičiūnienė 

S. Karalius 

 

3.5. Kiti darbai 1. Ekspozicijų tvarkymas 

Mažosios Lietuvos istorijos ir 

Pilies muziejuje.  

 

 

 

 

2. Saugyklų patalpų 

signalizacijos priežiūra.  

3. Temperatūros ir drėgmės 

kontrolė muziejaus saugyklų 

patalpose. 

1. Archeologinių ekspozicijų bei patalpų tvarkymas Pilies 

bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. 

 

 

 

 

 

2. Saugyklų patalpų signalizacijos priežiūra.  

3. Temperatūros ir drėgmės kontrolė muziejaus saugyklų 

patalpose. 

B. Bračiulienė 

E. Gvildytė 

J. Mažeikaitė 

D. Papariga 

L. Rutkaitienė 

R. Songailaitė 

 

Z. Juškėnienė 

Z. Juškėnienė 

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; 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje ir jo padaliniuose 

2015  m. apsilankė 28 332 lankytojai. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejų aplankė 13 209 

lankytojai, iš jų: 

ekskursijose  – 785; 

edukaciniuose užsiėmimuose – 7 490; 

pavienių lankytojų – 2 203; 

renginiuose – 2 731. 

Pilies muziejų aplankė 10 829 lankytojai, iš jų: 

ekskursijose – 2 634 lankytojai; 

edukaciniuose užsiėmimuose – 2 317;  

O. Blagnytė 
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pavienių lankytojų – 2 200; 

renginiuose – 3 000 lankytojų. 

Pilies muziejų aplankys 8 400 

lankytojų, iš jų: 

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; 

pavienių lankytojų – 3 656; 

renginiuose – 2 222. 

Kalvystės muziejaus bendras lankytojų skaičius – 3 055, iš 

jų: 

ekskursijose 78 lankytojai; 

edukaciniuose užsiėmimuose – 1 917 dalyvių; 

pavienių lankytojų – 1 010 lankytojų; 

renginiuose – 50 lankytojų. 

Rezistencijos ir tremties ekspoziciją per metus aplankė 701 

lankytojas, iš jų: 

ekskursijose – 310 lankytojų; 

pavienių lankytojų – 313 lankytojų; 

renginiuose – 78 lankytojai. 

Skulptūrų parko renginių, edukacinių užsiėmimų ir 

edukacijų lankytojų skaičius buvo 538, iš jų: 

renginiuose – 316 lankytojų; 

edukaciniuose užsiėmimuose – 222. 
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renginiuose – 200 lankytojų. 

 

2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos 

skirtos, kur ir kada vyko) 

Edukaciniai užsiėmimai 

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. 

6. Pažinkite senuosius 

klaipėdiškių darbus 6–12 kl. 

mokiniams. 

7. Miesto simboliai 2–12 kl. 

mokiniams. 

8. Dingęs miestas 5–12 kl. 

mokiniams. 

9. Popieriaus istorija, senoji 

popieriaus gamyba 2–7 kl. 

mokiniams. 

10. Sausio įvykiai Klaipėdoje 

1923 m. 9–12 kl. mokiniams. 

Per metus muziejuje surengta 610 edukacinių užsiėmimų, 

kuriuose apsilankė 11 946 lankytojai. Lankytojams 

pateiktos 28 nuolatinių edukacinių užsiėmimų temos.  

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. 

6. Pažinkite senuosius klaipėdiškių darbus 6–12 kl. 

mokiniams. 

7. Miesto simboliai 2–12 kl. mokiniams. 

8. Dingęs miestas 5–12 kl. mokiniams. 

9. Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba 2–7 kl. 

mokiniams. 

10. Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m. 9–12 kl. mokiniams. 

11. Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai 5–12 kl. mokiniams. 

12. Kelionė po Mažąją Lietuvą 8–12 kl. mokiniams. 

13. Gintaro kelias 2–7 kl. mokiniams. 

14. Skrynia sugrįžta 5–7 metų ikimokyklinukams bei 1–4 

klasių mokiniams. 

15. Legendinė Klaipėdos virtuvė. Suaugusių žmonių 

grupėms. 

16. Grafikos užsiėmimai šeimoms.  

Kalendorinėms šventėms skirti užsiėmimai 

17. Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje 1–12 

kl. mokiniams. 

 

 

 

 

D. Našutinskaitė 

L. Kubiliutė  

D. Varkalis 

P. Monius 
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11. Senieji Klaipėdos 

gatvėvardžiai 5–12 kl. 

mokiniams. 

12. Kelionė po Mažąją Lietuvą 

8–12 kl. mokiniams. 

13. Gintaro kelias 2–7 kl. 

mokiniams. 

14. Skrynia sugrįžta 5–7 metų 

ikimokyklinukams bei 1–4 

klasių mokiniams. 

15. Legendinė Klaipėdos 

virtuvė, suaugusių žmonių 

grupėms. 

16. Grafikos užsiėmimai 

šeimoms.  

Kalendorinėms šventėms skirti 

užsiėmimai 

17. Mirusiųjų minėjimo 

tradicijos Mažojoje Lietuvoje 

1–12 kl. mokiniams. 

18. Kalėdiniai užsiėmimai 5–7 

metų ikimokyklinukams bei 1–

12 kl. mokiniams. 

19. Žiemos išvarymo šventės 

papročiai ir tradicijos 5–7 

metų ikimokyklinukams bei 1–

12 kl. mokiniams. 

20. Velykiniai užsiėmimai 1–12 

kl. mokiniams. 

Edukaciniai užsiėmimai 

Kalvystės muziejuje: 

21. Pažinkime baltų 

18. Kalėdiniai užsiėmimai 5–7 metų ikimokyklinukams bei 

1–12 kl. mokiniams. 

19. Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos 5–7 

metų ikimokyklinukams bei 1–12 kl. mokiniams. 

20. Velykiniai užsiėmimai 1–12 kl. mokiniams. 

Edukaciniai užsiėmimai Kalvystės muziejuje: 

21. Pažinkime baltų papuošalus 3–12 kl. mokiniams. 

22. Kalu dieną – kalu naktį! 2–6 kl. mokiniams. 

Edukaciniai užsiėmimai 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 kl. mokiniams. 

 

Taip pat per metus buvo parengtos 3 užsiėmimų temos, 

susijusios su 2015 metais eksponuotomis parodomis: 

1. Žvejyba viduramžių Klaipėdoje ir Baltijos švyturiai; 

2. Klaipėdos kultūra ir kulinarinis paveldas XIX a. pab. – 

XX a. pr.;  

3. Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir 

paveldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Simanaitienė 

 

 

D. Našutinskaite 

L. Kubiliute 
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papuošalus 3–12 kl. 

mokiniams. 

22. Kalu dieną – kalu naktį! 2–

6 kl. mokiniams. 

Edukaciniai užsiėmimai 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. 

 

3. Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

1. Pusiaužiemio šventė su l/d 

Radastėlė bendruomene, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

2. T. Urupinos knygos Tilžės 

dominantės (rusų k.) 

pristatymas, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

3. R. Bėkštos knygos 

Gyvenimas Malkų gatvėje: 

atsiminimai apie tarpukario 

Klaipėdą pristatymas, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

1. Klaipėdos m. l/d Radastėlė Pusiaužiemio šventė, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, sausio 23 d. 

2. Leidinio Tilžės dominantės (rusų klb.) pristatymas, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 5 d.  

3. Klaipėdos m. vaikų Užgavėnių kaukių bei personažų 

parodos atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

vasario 10 d. 

4. R. Bėkštos knygos Gyvenimas Malkų gatvėje: atsiminimai 

apie tarpukario Klaipėdą  pristatymas, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, vasario 12 d. 

5. Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 16 d. 

6. Klaipėdos regiono muziejininkų susitikimas, Mažosios 

M. Kubilienė 

 

A. Grušelionienė 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

Z. Genienė 

 

 

A.Grušelionienė 

J. Genys 

J. Genys 
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muziejuje. 

4. Renginys skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai, 

vasario 16-ajai paminėti, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

5. Tarpmokyklinis konkursas 

Jaunieji Klaipėdos istorijos 

žinovai, skirtas Klaipėdos 

miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų 5 klasių mokiniams, 

Pilies muziejuje. 

6. Jurginių šventė su l/d 

Radastėlė bendruomene, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

7. Renginys skirtas tarptautinei 

muziejų akcijai Muziejų naktis, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

8. Renginys skirtas Klaipėdos 

miesto gimtadieniui paminėti, 

Pilies muziejuje. 

9. Akcijos Lietuvos muziejų 

kelias renginys Lietuvininkai 

kloja drobulę, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

10. Tarpmokyklinis konkursas 

Senosios kalvystės tradicijos, 

skirtas Klaipėdos miesto 

bendrojo lavinimo mokyklų 8 

klasių mokiniams, Kalvystės 

Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 27 d. 

7. Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 10 d. 

8. Parodos Vytis: nuo lietuviško denaro iki euro atidarymas, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 10 d. 

9. Nacionalinio konkurso Lietuvos istorijos žinovas 

Klaipėdos turo nugalėtojų apdovanojimai, Pilies muziejuje, 

kovo 13 d.  

10. Klaipėdos m. 5 kl. moksleiviams skirtas konkursas 

Jaunieji Klaipėdos istorijos žinovai, Pilies muziejuje, kovo 

26 d. 

11. Parodos Žvilgsnis į Klaipėdą: pokyčiai ir pasiekimai 

atidarymas, prie paminklo Arka, kovo 11 d. 

12 .B. M. Sprindienės floristinių paveikslų parodos Žiedų 

poringės atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

kovo 25 d. 

13. Renginys Tradicinė Vynerio arbatėlė, Skulptūrų parke, 

balandžio 4 d. 

14. Klaipėdos m. l/d Radastėlė Vaikų Velykėlių šventė, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, balandžio 8 d. 

15. Klaipėdos m. mokinių fotografijos darbų parodos Polėkis 

atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, balandžio 

16 d. 

16. Senjorų kūrybos vakaras Jei prabiltų senasis 

Rambynas..., Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

balandžio 23 d. 

17. Bendruomeninė akcija Šveičiam meną (Aukuro 

gimnazijos mokiniai), Skulptūrų parke, balandžio 20 d. 

18. Meno akcija Skulptūra grįžta, Skulptūrų parke,  

balandžio 22 d. 

19. Tarptautinei akcijai Muziejų naktis skirtas renginys, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 16 d. 

 

A. Grušelionienė 

 

J. Genys 

 

A. Grušelionienė 

 

 

L. Kubiliutė 

 

 

J. Genys 

 

A. Kavaliauskienė 

 

 

S. Simanaitienė 

 

M. Kubilienė 

 

A. Grušelionienė 

 

 

S. Simanaitienė 

 

 

S. Simanaitienė 

 

S. Simanaitienė 

 

A. Grušelionienė 
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muziejuje. 

11. Šv. Martyno diena su l/d 

Radastėlė bendruomene, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

12. Tarpmokyklinis konkursas 

Pažink senuosius klaipėdiškių 

darbus, skirtas Klaipėdos 

miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų 3–4 kl. mokiniams, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

10. Renginys skirtas Mažosios 

Lietuvos dienai paminėti, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

11.Tarpmokyklinis konkursas 

Mažoji Lietuva: istorija, 

žmonės, kultūra, skirtas 

Klaipėdos miesto bendrojo 

lavinimo mokyklų 9–10 kl. 

mokiniams, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje. 

 

20. Bendruomeninė akcija Šveičiam meną (LSDP 

Klaipėdos skyriaus nariai), Skulptūrų parke, gegužės 19 d. 

21. Poezijos pavasario skaitymai Išėjusiems, Skulptūrų 

parke, gegužės 27 d. 

22. Renginys Senjorai sveikina vasarą, Skulptūrų parke, 

birželio 12 d. 

23. Atvirų durų diena Rezistencijos ir tremties muziejuje,  

Rezistencijos ir tremties ekspozicija, birželio 12 d. 

24. Diskusija Valstybės šimtmečio įamžinimas Klaipėdoje, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, birželio 18 d. 

25. Poezijos skaitymai Naktigonės, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, birželio 24 d. 

26. Kultūros magistrų apdovanojimo ceremonija, Pilies 

muziejuje, rugpjūčio 1 d. 

27. Klaipėdos miesto gimtadienio šventė, Klaipėdos 

piliavietėje, rugpjūčio 1 d. 

28. Lietuvos muziejų keliui 2015 skirtas renginys 

Lietuvininkai kloja drobules, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, rugpjūčio 27 d. 

29. Parodos Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė 

savastis, paveldas pristatymas Klaipėdos m. mokytojams, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, rugsėjo 22 d. 

30. Renginys Kultūros paveldo išsaugojimas ir 

atgaivinimas – naujos galimybės Žemaitijoje, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 6 d. 

31. Klaipėdos m. mokyklų 3–4 pradinių klasių mokiniams 

skirtas konkursas Pažink senuosius klaipėdiškių darbus, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 22 d. 

32. Folkloro popietė ir Violetos Benetienės veltinio darbų 

parodos Baltų mitologinės dievybės atidarymas, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 29 d.  

33. Piemenėlių šventė (Klaipėdos m. l/d Radastėlė), 

S. Simanaitienė 

 

S. Simanaitienė 

 

S. Simanaitienė 

 

S. Karalius 

 

S. Simanaitienė 

 

A. Grušelionienė 

 

J. Genys 

 

J. Genys 

 

A.Grušelionienė 

A. Kavaliauskienė 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

O. Blagnytė 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

A. Kavaliauskienė 

 

 

A. Kavaliauskienė 

http://www.mlimuziejus.lt/lt/renginiai/124
http://www.mlimuziejus.lt/lt/renginiai/126
http://www.mlimuziejus.lt/lt/renginiai/127
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Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 11 d. 

34. Leidinio Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. 

Jūros šventės pristatymas, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, lapkričio 19 d. 

35. Kūrybinio rašymo dirbtuvės senjorams Po manęs ne 

tvanas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 24 

d. 

36. Klaipėdos m. mokyklų 7–8 klasių moksleiviams skirtas 

konkursas Senosios kalvystės tradicijos, Kalvystės 

muziejuje, lapkričio 25 d. 

37. Konferencija Kultūrinė atmintis: autentiškumo paieška 

ir subkultūra (rengėjas – Klaipėdos universitetas), 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 26 d. 

38. Klaipėdos m. 9–10 kl. mokiniams skirtas konkursas 

Mažoji Lietuva: istorija, žmonės, kultūra, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, lapkričio 27 d. 

39. Parodos Tilžės akto signataras, lietuvybės puoselėtojas, 

gydytojas Valteris Didžys atidarymas, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, lapkričio 30 d. 

40. Dokumentinio filmo Mažoji Lietuva pristatymas, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gruodžio 9 d. 

41. Advento popietė, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

gruodžio 11 d. 

42. Vaikų darbų parodos Žiemos išaustos juostos, 

atidarymas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, gruodžio 

17 d. 

 

M. Kubilienė 

Z. Genienė 

 

 

S. Simanaitienė 

 

 

D. Našutinskaitė 

D. Varkalis 

 

A. Kavaliauskienė 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

Z. Genienė 

 

 

A. Grušelionienė 

 

S. Simanaitienė 

 

A. Grušelionienė 

 

 

4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir kaip 

buvo atnaujinta) 

Kintančios/papildomai 

atsirandančios aktualios 

informacijos reguliarus 

talpinimas 

 

Pildoma/koreguojama informacija muziejaus internetinėje 

svetainėje www.mlimuziejus.lt : 

edukaciniai užsiėmimai; 

moksleivių konkursų nuostatai; 

nauji renginiai; 

O. Blagnytė 

 

http://www.mlimuziejus.lt/
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muziejaus lankomumas; 

galerija; 

naujienos; 

leidyba; 

prekyba leidiniais ir suvenyrais;  

muziejaus veiklos ataskaitos ir planai; 

muziejaus teikiamų paslaugų, parduodamų prekių kainos; 

informacija apie darbo užmokestį (kiekvieną mėn.) bei 

finansinių ataskaitų rinkiniai (kas ketvirtį), kt. smulkūs 

tvarkymai. 

Sukurtas muziejaus puslapis socialiniame tinkle 

„Facebook“ ir informacija nuolat atnaujinama (nuo 

gegužės mėn.) 

 

5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes 

ir skaičių) 

Planuojama, jog muziejaus 

fonduose apsilankys 100 

lankytojų 

Muziejaus fonduose apsilankė 297 fondų lankytojai: 

studentai, moksleiviai, KU dėstytojai, muziejaus 

darbuotojai. Lankytasi archeologijos, istorijos, etnografijos 

skyrių, šiuolaikinio laikotarpio, spaudos fonduose ir 

bibliotekoje. 

  

Z. Juškėnienė 

I. Budginienė 

6. Kita veikla Interesantų aptarnavimas e-

paštu 

 

 

 

Muziejaus lankytojų 

fiksavimas  

 

 

1. Administruota muziejaus bendra e-pašto sistema 

OUTLOOK EXPRESS ir teikta įvairaus pobūdžio 

informacija interesantams: dėl teikiamų paslaugų, darbo 

laiko, muziejuje ir muziejaus fonduose esančios 

informacijos ir pan., pildyti įv. pobūdžio su muziejaus 

veikla susiję klausimynai (kreipėsi 34 interesantai). 

2. Fiksuoti lankomumo duomenys ištisus metus, atlikta 

metinė 2015 m. lankytojų apskaita (bendras lankytojų 

skaičius; grupių (ekskursijų bei edukacijų) skaičius, jų 

dalyvių skaičius; renginiai ir jų dalyvių skaičius ir kt.).  

O. Blagnytė 

 

IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 
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1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei 

koncepcijų rengimas 

(pavadinimai, trumpas 

apibūdinimas) 

1. Antrojo pasaulinio karo 

ekspozicijos Pilies muziejuje 

koncepcijos parengimas ir 

teminio plano sudarymas. 

2. Parodos „Tilžės akto 

signataras V. Didžys (1896–

1977). Iš Didžių šeimos 

archyvo (Australija)“ teminis 

planas.  

3. Žardės (Bandužių) 

gyvenvietėje rasto šulinio 

eksponavimo koncepcijos 

parengimas. 

 

4. Velykinės parodos teminis 

planas. 

5. Advento ir šv. Kalėdų 

parodos koncepcija ir teminis 

planas 

1. Antrojo pasaulinio karo ekspozicijos piliavietėje 

koncepcijos parengimas, dalyvavimas ruošiant projektą, 

teminio plano paruošimas bei parengiamieji darbai: 

dokumentų, nuotraukų skenavimas.  

2. Parodos Tilžės akto signataras, lietuvybės puoselėtojas, 

gydytojas Valteris Didžys teminis planas.  

3. Parodos Lietuvininkų kraštas; istorija, kultūrinė savastis 

ir paveldas teminis planas. 

4. Parodos Lietuvininkai kloja drobules koncepcija ir 

teminis planas. 

J. Genys  

S. Karalius  

Z. Genienė  

 

Z. Genienė  

 

Z. Genienė  

 

A. Kavaliauskienė 

 

2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 

   

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

1. Klaipėdos m. bendrojo 

lavinimo mokyklų moksleivių 

Užgavėnių kaukių bei 

personažų paroda. Paroda 

organizuojama kartu su 

Klaipėdos m. moksleivių 

saviraiškos centru, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

2. Alberto Švenčionio 

fotografijų paroda Būtsargiai – 

1. Klaipėdos m. vaikų Užgavėnių kaukių bei personažų 

paroda, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 10 d.–

17 d. 

2. A. Švenčionio fotografijų paroda Būtsargiai – Lietuvos 

piliakalniai, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, vasario 

16d.–kovo 7 d.  

3. Pinigų muziejaus paroda Vytis: nuo lietuviško denaro iki 

euro, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 10 d.–

balandžio 10 d.  

4. B. M. Sprindienės floristinių paveikslų paroda Žiedų 

D. Našutinskaitė 

 

 

A. Grušelionienė 

J. Genys 

 

J. Genys  

 

 

A. Kavaliauskienė 
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Lietuvos piliakalniai, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

3. Pinigų muziejaus paroda 

Vytis, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje. 

4. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus parengta paroda, 

skirta Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

25-mečiui Žvilgsnis į 

Klaipėdą: pokyčiai ir 

pasiekimai, Klaipėdos miesto 

viešosios erdvės. 

5. Paroda skirta šv. Velykoms, 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje. 

6. Klaipėdos m. moksleivių 

saviraiškos centro moksleivių 

fotografijų paroda, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

7. Aido Jurkšto piešinių paroda 

Baltijos švyturiai, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje. 

8. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus parengta Klaipėdos 

piliavietės tyrimų metu atrastų 

žvejybos įrankių paroda. 

9. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus parengta paroda, 

Pirmasis pasaulinis karas ir 

Rytų Prūsija, Klaipėdos 

piliavietėje. 

poringės, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kovo 25 d.–

balandžio 25 d. 

5. Klaipėdos m. mokinių fotografijos darbų paroda Polėkis, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, balandžio 16 d.–

gegužės 9 d. 

6. A. Jurkšto darbų paroda Baltijos švyturiai, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, gegužės 16 d.–rugpjūčio 25 d. 

7. Žvejyba viduramžių Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, gegužės 16 d.–rugpjūčio 25d.  

8. Lietuvininkai kloja drobules, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, rugpjūčio 27 d.– spalio 19 d. 

9. Lietuvininkų kraštas: istorija kultūrinė savastis, 

paveldas, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, rugpjūčio 

27 d.– gruodžio 5 d. 

10. Violetos Benetienės darbų paroda Baltų mitologinės 

dievybės, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, spalio 29 

d.–lapkričio 25 d. 

11.Tilžės akto signataras, lietuvybės puoselėtojas, 

gydytojas Valteris Didžys, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, lapkričio 30 d. – 2016 m. sausio 5 d.  

12. Vaikų darbų paroda Žiemos išaustos juostos, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, gruodžio 17 d. – 2016 m. 

sausio 6 d.  

Žvilgsnis į Klaipėdą: pokyčiai ir pasiekimai, prie paminklo 

Arka, kovo 11 d.–balandžio 11 d. 

 

 

 

A. Grušelionienė 

 

 

A. Grušelionienė 

 

R. Songailaitė 

 

A. Kavaliauskienė 

 

Z. Genienė 

 

 

A. Kavaliauskienė 

 

 

Z. Genienė 

 

 

A. Grušelionienė 
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10. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus parengta paroda 

Tilžės akto signataras V. 

Didžys (1896–1977). Iš Didžių 

šeimos archyvo (Australija), 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje.  

10. Šv. Kalėdoms skirta 

paroda, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje. 

 

4. Parodos kituose 

muziejuose ir institucijose 

Lietuvoje ir užsienyje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 

 1. Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas, Priekulės kultūros 

centro Drevernos skyriuje, balandžio 1 d.–liepos 31 d. 

2. Vakarų Lietuvos istorinis kostiumas Šilutės muziejaus ir 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus organizuotoje 

jungtinėje etnografinėje parodoje Istorijos atspindžiai 

Mažosios Lietuvos gyventojų aprangoje, Alytaus 

kraštotyros muziejuje, rugsėjo 8 d.–spalio 4 d. 

3. Lietuvininkai kloja drobules: praeitis ir dabartis 

Gargždų kultūros centro Jakų skyriuje, lapkričio 14 d.–

gruodžio 6 d. 

4. Lietuvininkai kloja drobules: praeitis ir dabartis, 

Priekulės kultūros centro Drevernos skyriuje, nuo gruodžio 

6 d. 

5. Archeologiniai tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013 

m., Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos institute, nuo spalio 17 d.  

6. Žvejyba viduramžių Klaipėdoje,  Klaipėdos universiteto 

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, nuo 

spalio 17 d.  

7. Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinės savastis ir 

paveldas, Panevėžio krašto muziejuje, gruodžio 8 d. – 2016 

A. Kavaliauskienė 

 

A.Kavaliauskienė 

 

 

 

 

A.Kavaliauskienė 

 

 

A.Kavaliauskienė 

 

 

R. Songailaitė 

 

 

R. Songailaitė 

J. Genys 

 

Z. Genienė 
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sausio 10 d.  

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

Neplanuota. Nevyko.  

6. Bendradarbiavimas su 

kitais muziejais (kokioms 

parodoms, kokių ir kiek 

eksponatų paskolinta) 

 Gargždų krašto muziejui naujos ekspozicijos parengimui 

pateikti 35 skaitmeniniai vaizdai. 

R. Mečinskienė 

7. Kiti darbai  Dalyvauta I. Simonaitytės bibliotekos projekte Klaipėdos–

Manheimo draugystės 100 metų sukakčiai paminėti. 

Rengiamai parodai pateikti 27 skaitmeniniai 

fotodokumentinės medžiagos vaizdai. 

 

R. Mečinskienė 

S. Vaičiūnienė 

V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 

   

1. Katalogų, mokslinių ir 

kitų leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

1. Leidinio Lietuvos jūrinės 

kultūros raida 1925–2014 

metais. Jūros šventė rengimas 

ir leidyba. 

2. Katalogo Klaipėdos pilies 

senamiesčio architektūrinė 

keramika XIV a.–XIX a. vid. 

leidyba. 

 

1. Z. Genienė Lietuvos jūrinės kultūros raida 1925–2014. 

Jūros šventės, 134 psl.  

2. ,Klaipėdos pilies ir senamiesčio kokliai. XIV a. –XIX a. 

vidurys. Sudarytojai: J.Genys, L. Rutkaitienė,  

R. Songailaitė, 152 psl. 

Z. Genienė 

 

R. Songailaitė 

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų 

ir kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

Muziejaus įvaizdžio gerinimo 

priemonių 

kūrimas/atnaujinimas 

(lankstinukai, suvenyrai). 

 

1. Parodos Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis 

ir paveldas bukletas, 18 psl.  

2. Perleistas bendras dvikalbis (lietuvių ir anglų kalbomis) 

muziejaus lankstinukas; pridėta informacija apie naują 

muziejui priklausantį objektą – Rezistencijos ir tremties 

ekspoziciją (3 000 vnt.). 

Z. Genienė 

 

O. Blagnytė 
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3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

 1. Aušra Kavaliauskienė Lietuvininkų apranga XIX a. 

pabaigoje –XX a. pirmojoje pusėje pagal Ievą Simonaitytę, 

literatūrinis almanachas Baltija, 2015, Klaipėda. 

2. Aušra Kavaliauskienė Folkloro popietė muziejuje: 

gyvosios tradicijos paieškos, Klaipėdos laikraščio 

mėnesinis kultūros ir meno žurnalas Durys, 2015 m. 

lapkritis, Nr. 11 (23). 

 

 

4. Moksliniai tyrimai 

(temos) 

Neplanuota. Nevyko.  

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

 1. R. Songailaitė Tyrimai Klaipėdos pilies rytinėse 

prieigose, leidinyje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

2014 metais, Vilnius, 2015, 207–209 psl.  

2. R. Songailaitė Mantagailiškio dvaro tyrimai, leidinyje 

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 

2015, 239–242 psl. 

3. R. Songailaitė Senoji Rokiškio dvarvietė, leidinyje 

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 

2015, .242–246 psl. 

 

 

6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, 

vieta laikas) 

Neplanuota. Nevyko.  

7. Dalyvavimas mokslinėse 

ir kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

 1. Dalyvauta Klaipėdos Universiteto rengtoje tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje The Sea and the Coastlands. 

Konferencijos dalyviams buvo pristatyta Mažosios 

Lietuvos istorijos ekspozicija Archeologija nuo akmens 

amžiaus iki viduramžių, spalio 9 d. 

J. Genys, 

R. Bračiulienė, 

L. Kubiliutė 

R. Songailaitė 
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8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

 1. A. Grušelionienė, pranešimas Mažosios Lietuvos 

muziejaus edukacinės programos, konferencijoje 

Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo 

turinys nacionalinei vienybei puoselėti, Klaipėdos 

universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, vasario 12–

13 d. Konferencijos organizatorius – Klaipėdos 

universitetas.  

2. Dr. J. Genys, R. Songailaitė, pranešimas Biržų pilies 

archeologinių tyrimų istorija, konferencijoje Naujausi 

Lietuvos pilių archeologiniai tyrimai, spalio 1 d., Valdovų 

rūmuose. Konferencijos organizatorius – Nacionalinis 

muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmai. 

3. A. Kavaliauskienė, pranešimas Lietuvininkų kultūrinio 

paveldo pristatymas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

konferencijoje Vietos kultūros pristatymas Lietuvos 

regioniniuose muziejuose, P. Stulgos lietuvių tautinės 

muzikos instrumentų muziejuje, lapkričio 19 d. 

Konferencijos organizatorius – Kauno miesto muziejus. 

4. A. Kavaliauskienė, pranešimas Lietuvininkų aprangos 

autentiškumo paieškos XVIII a., tarptautinėje 

konferencijoje Kultūrinė atmintis: autentiškumo paieška ir 

subkultūra, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 

lapkričio 26 d. Konferencijos organizatorius – Klaipėdos 

universitetas, Latvijos Universiteto Filosofijos ir 

sociologijos institutas. 

5. A. Kavaliauskienė, pranešimas Klaipėdos krašto 

gyventojų drabužiai I. Simonaitytės raštuose, 

respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Eisva 

mudu abudu, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje, gruodžio 

 



 23 

10 d. Konferencijos organizatorius – Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacija, Klaipėdos miesto pedagogų ir 

švietimo kultūros centras. 

 

9. Kiti darbai  1. Gegužės 11 d. dalyvauta VDA Telšių fakulteto kostiumo 

dizaino programos tarptautiniame vertinime. 

2. Straipsnio rengimas leidiniui Klaipėdos pilies 

tyrinėjimai. Leidinio rengėjas – Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos ir institutas. Straipsnio pavadinimas – Odos 

radiniai iš Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų.  

3. Straipsnio rengimas leidiniui Klaipėdos pilies 

tyrinėjimai. Leidinio rengėjas – Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos ir institutas. Straipsnio pavadinimas – 

Žvejybiniai kabliukai iš Klaipėdos piliavietės 

archeologinių tyrimų.  

 

A. Kavaliauskienė 

 

R. Bračiulienė 

 

 

 

D. Papariga 

 

VI. RINKINIŲ 

APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMA

S IR EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

 Dramos teatro aikštės tyrimų II etapo (1986 m.) eksponatų 

sutvarkymas: 700 vnt. suvesta į muziejaus duomenų bazę. 

 

D. Papariga 

 

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 

Planuota  į LIMIS sistemą 

įvesti 1 000 eksponatų. 

Į LIMIS sistemą įvesta 400 eksponatų vaizdai ir įrašai. 

 

R. Mečinskienė 

S. Vaičiūnienė 
 

3. Eksponatų 

skaitmeninimas 

   

3.1. Suskaitmenintų  Skaitmeninti šie eksponatai: R. Mečinskienė 
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eksponatų atranka (nurodyti 

prioritetinį kriterijų/-us: 

unikalumas, turinys ir vertė, 

fizinė būklė, amžius, rūšis 

tema kt.) 

1. Šiuolaikinio laikotarpio nuotraukos; 

2. Senoji medžio skulptūra; 

3. 2014 m. Klaipėdos piliavietės archeologiniai radiniai. 

S. Vaičiūnienė 

A. Kavaliauskienė 

R. Bračiulienė, 

D. Papariga, 

R.Songailaitė 

 

3.2. Suskaitmenintų 

eksponatų skaičius  

Suskaitmeninti 100 vnt. 

etnografijos eksponatų (senoji 

skulptūra) 

Suskaitmeninti ir parengti įdiegimui į LIMIS sistemą 3 753 

eksponatai, iš jų:  

1. 100 vnt. etnografijos eksponatų (senoji skulptūra);  

2. 3 653 Klaipėdos piliavietės 2014 m. archeologiniai 

radiniai.  

 

A.Kavaliauskienė 

 

R. Bračiulienė, 

D. Papariga, 

R.Songailaitė 

 

 

3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, 

kt.) 

Neplanuota. Nedalyvauta.  

4. Skaitmeninimo ir darbo 

su duomenų bazėmis 

gebėjimų ugdymas 

(dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

 Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS 

centro mokymai Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS, 

birželio 16–17 d., Palanga. Dalyvavo: A. Kavaliauskienė, 

M. Kubilienė, S. Karalius, S. Vaičiūnienė, R. Bračiulienė, 

J. Mažeikaitė, D. Papariga, L. Rutkaitienė. 

 

J. Genys 

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 

 

   

1. Informacija žiniasklaidai 

apie muziejų, jo rinkinius ir 

renginius (nurodyti 

parengtų informacinių 

pranešimų spaudai, radijo ir 

Informacinių pranešimų apie 

muziejaus veiklą (renginius, 

parodas) rengimas bei teikimas 

žiniasklaidai remiantis metiniu 

muziejaus renginių planu. 

Parengti 22 pranešimai žiniasklaidai apie muziejaus veiklą 

ir renginius.  

Taip pat teikti interviu televizijoms bei radijo stotims, 

kuriuose buvo pristatoma įstaigos veikla bei Klaipėdos 

krašto aktualijos istorine tematika: LRT – 6, Balticum TV – 

O. Blagnytė 

 

J. Genys 

Z. Genienė 

S. Karalius 
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televizijos laidų, kuriose 

dalyvauta, skaičių) 

Planuojama apie parengti apie 

35 pranešimus spaudai. 

 

8, TV 3 – 1, Kultūra + – 3, LRT radijui – 2, radijo stočiai 

Laluna – 1, Radiocentrui – 1, radijo stočiai Radijogama – 

15 kartų. 

 

A. Kavaliauskienė 

S. Simanaitienė 

D. Našutinskaitė 

A. Grušelionienė 

2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems buvo 

organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas 

trumpai apibūdinti) 

   

3. Kita veikla Reguliarus bendradarbiavimas 

su visuomenės informavimo 

priemonėmis, internetiniais 

portalais, muziejaus veikla 

suinteresuotomis įstaigomis bei 

kt. lankytojų grupėmis 

1. Muziejaus parodų, renginių edukacinių užsiėmimų 

anonsavimas/reklamavimas, moksleivių konkursų nuostatų 

teikimas mokykloms.  

2. Informacijos 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). 

3. Informacijos teikimas internetiniams portalams 

(Klaipėdos m. savivaldybei, Klaipėdos Tic‘ui, 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 www.mazoji-

lietuva.lt bei www.voruta.lt, www.1588.lt, 

www.zemaitijosgidas.lt; www.regionunaujienos.lt; 

www.klaipedoszinia.lt); 

4. Savarankiškai talpinama informacija apie renginius ir 

parodas svetainėje apie pramogas Lietuvoje www.eb.lt bei 

Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt. 

5. Informacijos teikimas suinteresuotiems 

asmenims/asmenų grupėms pagal parodos/renginio 

O. Blagnytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkas.lt/
http://www.muziejai.lt/
http://www.voruta.lt/
http://www.zemaitijosgidas.lt/
http://www.klaipedoszinia.lt/
http://www.eb.lt/
http://www.muziejai.lt/
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specifiką (Klaipėdos savivaldybės bei administracijos 

darbuotojams, įv. draugijoms, aukštųjų mokyklų 

darbuotojams, artimiausioms kultūros įstaigoms bei 

muziejams, turizmo agentūroms, mokykloms, darželiams, 

kt.).  

6. Parengta 2015 m. muziejaus renginių kronika bei 

bibliografija. 

7. Platinta informacija lietuvių kalba Lietuvoje esančioms 

turizmo agentūroms apie muziejuje teikiamas paslaugas ir 

naujienas.  

8. Bendradarbiauta su kruizinių laivų turistų grupes 

aptarnaujančiomis agentūromis koordinuojant organizuotų 

turistų apsilankymus muziejuje (UAB Klaipėdos Mėja, 

UAB Krantas Travel). 

9. Global television (Lichtenšteinas) filmavimo komandos 

sutikimas ir ekspozicijos pristatymas Pilies muziejuje 

gegužės 30 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kubiliūte 

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. Teikta konsultacija Gargždų krašto muziejui dėl naujos 

ekspozicijos įrengimo.  

2. 2015 m. konsultuota ir suteikta metodinė pagalba apie 

MLIM archeologijos rinkinius bei pavienius eksponatus 

KU, VU studentams ir dėstytojams, mokslininkams iš 

Estijos ir Vokietijos. 

3. Visus metus teiktos konsultacijos Klaipėdos l/d 

Radastėlė pedagogams kalendorinių švenčių klausimais. 

4. Klaipėdos universiteto archeologijos specialybės I kurso 

studentams pristatyta edukacijos ir ryšių su visuomene 

skyriaus edukacinė veikla. 

 

R. Mečinskienė 

S. Vaičiūnienė 

R. Bračiulienė 

D. Papariga 

R. Songailaitė 

 

A. Kavaliauskienė 

M. Kubilienė 

D. Našutinskaitė 
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2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

Teikti konsultacijas ir 

metodinę pagalbą Klaipėdos 

l/d Radastėlė pedagogams 

 

1. Visus metus teiktos konsultacijos ir metodinė pagalba 

Klaipėdos l/d Radastėlė pedagogams. 

2. Klaipėdos m. Vytauto Didžiojo gimnazijos 11–12 klasių 

gimnazistams skaityti du pranešimai Mažoji Lietuva ir 

Klaipėdos miesto istorinė raida, vasario 2 d. 

3. Suteikta metodinė pagalba Klaipėdos miesto istorijos 

mokytojų asociacijos atstovams dėl konkurso Lietuvininkų 

kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas, skirto 

Klaipėdos miesto 7–8 klasių mokiniams organizavimo. 

 

A. Kavaliauskienė 

M. Kubilienė 

D. Našutinskaitė 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 

1. Numatoma priimti 

Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Socialinių mokslų 

fakulteto, Klaipėdos 

universiteto Sveikatos mokslų 

katedros rekreacijos ir turizmo 

specialybės studentus, 

pageidaujančius atlikti 

gamybinę praktiką muziejuje. 

2. Archeologinė ir 

muziejininkystės praktika KU 

studentams. 

 

1. 2015-03-31–05-14 Klaipėdos universiteto Sveikatos 

mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo III k. studentė D. 

Surplytė atliko gamybinę praktiką. Praktikantė buvo 

supažindinta su muziejaus edukacinio skyriaus darbo 

specifika, vedamais edukaciniais užsiėmimais muziejuje, 

pristatyta darbo formų su vaikais metodika.  

2. 2015-04-20–06-12 Klaipėdos Socialinių mokslų 

kolegijos Kūrybos ir pramogų industrijos II kurso studentė 

J. Stasaitytė atliko gamybinę praktiką muziejuje. 

Praktikantė buvo supažindinta su muziejaus edukacinio 

skyriaus darbu, vedamais edukaciniais užsiėmimais, 

teminėmis ekskursijomis, darbo su lankytojais specifika, 

veiklos metodais ir formomis. 

3. 2015-05-25–06-19 Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Turizmo administravimo I kurso studentai S. Skurdelytė, 

V. Skiesgilas, A. Jokubauskaitė, G. Kurmytė, V. 

Sitnikovaitė, L. Kasperavičiūtė atliko gamybinę praktiką 

muziejuje. Praktikantai buvo supažindintas su muziejaus 

edukacinio skyriaus darbo specifika, vedamais edukaciniais 

užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo formų su vaikais 

metodika. 

4. 2015-08-03–08-28 Klaipėdos valstybinės kolegijos 

D. Našutinskaitė 

 

 

 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

 

 

 

 

D. Našutinskaitė 
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socialinių mokslų fakulteto Turizmo administravimo I 

kurso studentas R. Paškevičius atliko gamybinę praktiką 

muziejuje. Praktikantas buvo supažindinti su muziejaus 

edukacinio skyriaus darbo specifika, vedamais edukaciniais 

užsiėmimais muziejuje, pristatyta darbo formų su vaikais 

metodika.  

5. 2015-11-02–12-23 Klaipėdos socialinių mokslų 

kolegijos Turizmas ir viešbučiai II kurso studentė  

D. Bialaglovytė atliko gamybinę praktiką muziejuje. 

Praktikantės supažindintos su muziejaus veikla, Edukacijos 

ir ryšių su visuomene skyriaus pareiginiais nuostatais, 

darbo pobūdžiu, specifika, pan.  

 

 

 

 

 

 

D. Našutinskaitė 

 

 

 

 

 

 

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) 

 1. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS 

centro mokymai Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS, 

birželio 16–17 d., Palanga. Dalyvavo: A. Kavaliauskienė, 

M. Kubilienė, S. Karalius, S. Vaičiūnienė, R. Bračiulienė, 

J. Mažeikaitė, D. Papariga, L. Rutkaitienė. 

2.VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros seminaras Viešųjų 

pirkimų aktualijos,  sausio 30 d., Klaipėda. Dalyvavo  

V. Grikšienė. 

3. VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros organizuotas seminaras 

Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir pokyčiai 2015–2016 

m., rugsėjo 30 d., Klaipėda. Dalyvavo V. Grikšienė. 

4. Dalyvauta Klaipėdos Universiteto rengtoje tarptautinėje 

mokslinėje konferencijoje The Sea and the Coastlands, 

spalio 9 d., Klaipėda. Dalyvavo: dr. J. Genys, . 

J. Genys  
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R. Bračiulienė, L. Kubiliutė, R. Songailaitė. 

3. Kita svarbi informacija 

apie darbuotojus 

(apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ 

PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 

 1. Bibliotekos darbas: 

1. 1. Biblioteka papildyta 64 leidiniais, iš jų: 

4 leidiniai nupirkti už 121,56 EUR 

60 leidinių dovanota 

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 2016 m. dokumentacijos planas. 

2. 2. Sudaryti ir suderinti Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus 2013 m. nuolat saugomų bylų apyrašai Nr.1, 

Nr.2, ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 3, 4. 

2. 3. Sudarytas ir patvirtintas 2013 m. trumpai saugomų 

bylų sąrašas. 

2. 4. Sudarytas ir patvirtintas 2016 m. dokumentų registrų 

sąrašas. 

2. 5. Atrinktos bylos, kurių saugojimo laikas yra pasibaigęs 

2014 m. Sudarytas ir patvirtintas bylų naikinimo aktas. 

2. 6. Sutvarkytos muziejaus administracinio archyvo 2013 

m. ir 2014 m. bylos. 

 

I. Budginienė 

 

 

 

 

 

 

 

I. Budginienė 
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2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės 

išlaidos) 

 2015 m. Klaipėdos miesto savivaldybės ir ES lėšomis 

vykdyti statybos darbai piliavietėje, rytinės kurtinos 

vietoje.  

 

J. Genys 

3. Kitų padalinių darbas     
 

 

 

 

Direktorius  _     ___________________________     Dr. Jonas Genys 
 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

 2016-02-03___ 
 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 


