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2020–2022-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS (VEIKLOS) PLANAS 

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (toliau MLIM) veikla – grindžiama LR Konstitucija, 

LR Muziejų įstatymu, LR Kilnojamų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Klaipėdos miesto plėtros 

strateginiu planu 2014–2020 m., Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus nuostatais, Klaipėdos miesto mero ir tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos įsakymais bei kitais teisės aktais. 

MLIM vykdo šias funkcijas: 

- įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus; 

- formuoja muziejaus rinkinius, atspindinčius Mažosios Lietuvos, Klaipėdos miesto istoriją ir 

kultūrą;  

- užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas naudojimo sąlygas ir apsaugą, jų 

konservavimą ir restauravimą; 

- sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui (rengia 

nuolatines ekspozicijas ir laikinas parodas, publikuoja tyrimų rezultatus); 

- ruošia parodas bei kitus renginius muziejuje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje; 

- kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo edukacines programas bei konkursus; 

- organizuoja mokslines, muziejaus rinkinius gausinančias ekspedicijas (archeologines, 

etnografines, kompleksines) bei rengia konferencijas; 

- rengia, leidžia ir platina su muziejaus veikla susijusius leidinius; 

- dalyvauja bendrose regioninėse bei respublikos muziejinėse programose.  

Lietuvos narystė ES atvėrė naujas galimybes tobulinti esamas bei įvaldyti naujas muziejaus 

veiklos formas. Tačiau, norint gauti ir panaudoti ES fondų lėšas, reikia įsisavinti naujus darbo 

metodus ir kelti darbuotojų kvalifikaciją. Deja, vis dar išliekantys maži muziejaus darbuotojų 

atlyginimai neleidžia pritraukti aukštą profesinę kompetenciją turinčius darbuotojus bei skatinti darbo 

našumą, o menka seminarų temų pasiūla bei mažas įstaigos biudžetas stabdo darbuotojų 
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kompetencijos kėlimą. Naujų muziejaus funkcijų ir darbo apimčių didėjimas (eksponatų 

perkainavimas, privalomas integravimasis į LIMIS sistemą, naujų IT technologijomis paremtų 

ekspozicijų atidarymas) reikalauja naujų muziejininkų ir kitų specialistų. Dabartinis jų skaičius 

nepakankamas tam, kad būtų išspręsti nauji iššūkiai.  

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, 

propaguoja Mažosios Lietuvos kultūros paveldą Lietuvoje bei užsienyje ir atlieka svarbią miesto 

istorinės atminties formavimo bei kultūrinio tapatumo ugdymo misiją. Palanki aplinka turizmui, 

Kruizinių laivų terminalo atidarymas įpareigoja muziejų ieškoti naujų darbo formų Įstaigai tenka 

didelė atsakomybė ne tik kurti aukštos kokybės kultūros produktą, bet konkuruoti su masinės kultūros 

apraiškomis. Todėl įstaiga turi ne tik greitai reaguoti į visuomenės poreikius, bet ir keistis pati, ieškoti 

naujų darbo formų bei tobulinti, optimizuoti įstaigos struktūrą.  

MLIM svetainėje (www.mlimuziejus.lt), facebook socialiniame tinkle pateikiama visa 

lankytojams būtina informacija apie muziejuje veikiančias ekspozicijas, vykstančius renginius, 

muziejaus fondų lankymo galimybes, edukacinę ir parodinę veiklą, leidybą, dalyvavimą įvairiuose 

projektuose, čia pristatomos virtualios parodos. Duomenys apie įstaigos veiklą pateikiami ir 

respublikiniam portalui www.muziejai.lt. Lietuvos muziejų asociacijos svetainei. Įstaiga aktyviai 

dalyvauja bendroje respublikinėje Lietuvos muziejų kelio bei tarptautinėje muziejinėje Muziejų 

naktys programoje.  

MLIM nuolat teikia paraiškas ir gauna finansavimą respublikinio lygmens parodinei, 

leidybinei, edukacinei bei restauravimo projektinei veiklai vykdyti. Siekdama užsibrėžtų tikslų įstaiga 

organizuoja įvairius renginius istorine tematika, rengia parodas ir edukacinius užsiėmimus, leidžia 

leidinius pristatančius muziejaus rinkinius, Klaipėdos miesto ir krašto istoriją. 

Muziejus sėkmingai įsijungė į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), 

kurios pagrindinės funkcijos – naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, 

kompiuteriais bei ryšio priemonėmis kaupti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus 

eksponatus, automatizuoti muziejų eksponatų apskaitą, ją tvarkyti ir valdyti vadovaujantis vieningais 

standartais bei organizuoti Lietuvos muziejuose sukaupto kultūros paveldo pristatymą virtualiose 

Lietuvos ir užsienio šalių kultūros paveldo informacinėse sistemose (pvz. Europeana – 

www.europeana.eu). 

01. TIKSLAS  

Vykdydamas programą muziejus siekia vieno tikslo – Išsaugoti Mažosios Lietuvos kultūros 

paveldą, ugdyti istorinę savimonę ir formuoti klaipėdietišką tapatumą bei jį vykdydamas įgyvendina du 

uždavinius. 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 

2019-ųjų metų 

faktas (sausio –

rugpjūčio mėn.)  

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

2022-ųjų 

metų 

1. Klaipėdos piliavietės šiaurinės 

kurtinos muziejinės ekspozicijos 

Priešpilio g. 2 projektavimas ir 

įrengimas, pritaikant šiuolaikines 

informacines technologijas.  

1 1 1 
 

2. Lankytojų skaičius 33 232 47 000 47 000 50 000 

3. Surengta edukacinių užsiėmimų 

temų, parodų ir renginių skaičius 

51 60 75 75 

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos rezultatas – klaipėdiečių bei miesto 

svečių domėjimąsi skatinantis nuosekliai ir profesionaliai parengtas istorinės didaktikos priemonių 

paketas, apimantis įvairius ekspozicinės, parodinės, edukacinės, leidybinės veiklos aspektus. 
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Dėmesys skiriamas ir Skulptūrų parko eksponatų restauravimui, senųjų jūrinių tradicijų atgaivinimui, 

internetinės svetainės plėtrai bei įstaigos veiklos reklamai. 

Muziejaus patrauklumą numatoma didinti vykdant kryptingą ypač vertingų eksponatų 

paiešką, įrengiant naujas modernias ekspozicijas piliavietėje Šiaurinėje kurtinoje (Priešpilio g. 2) ir 

Kalvystės muziejuje (Šaltkalvių g. 2, 2a), atnaujinat ekspozicijas Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje (Didžioji Vandens g. 2).  

MLIM Klaipėdos savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 23 d. Nr. T2-279 sprendimu teikia 

mokamas paslaugas: ekspozicijų lankymo, ekskursijų vadovo, edukacinių užsiėmimų, muziejinių 

vertybių fotografavimo, nuotraukų negatyvų ir skaidrių nuskaitymo, suvenyrų, reprezentuojančių muziejų 

gamybos ir platinimo, archeologinių tyrinėjimų. 2019 m. savivaldybei pateikti siūlymai keisti mokamų 

paslaugų įkainius, kadangi esami nebepadengia patiriamų išlaidų patiriamų teikiant paslaugas. Teikdamas 

paslaugas esamais įkainiais muziejus 2020 m. metais planuoja surinkti 30 000 eurų. Didelė  surinktų 

specialiųjų lėšų bus skirta įrangai, kuri būtina eksponatų skaitmeninimui ir pateikimui į LIMIS sistemą. 

2021–2022 m. taip pat planuojama surinkti po 30 000 eurų, kurie bus skiriami įstaigos kokybiškos veiklos 

užtikrinimui.  

01.01..TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

Uždavinys 01.01. Įstaigos išlaikymas ir materialinės bazės atnaujinimas 

Priemonė 01.01.01 Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje šiuo metu yra 48,5, etato, iš jų: 1 įstaigos vadovas, 3 

pavaduotojai, 1 vyr. fondų saugotojas, 4 skyrių vadovai, 16,5 specialistų įgijusių aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, 1 specialistas turintis aukštesnįjį išsilavinimą, 12,5 tarnautojų, 9,5 darbininko.  

Vykstantys visuomeninio gyvenimo pokyčiai įtakoja kultūros įstaigų vaidmenį ir reikšmę. 

Muziejininkystės samprata bei vykdomos veiklos transformuojasi, atsiranda naujų veiklos formų ir 

raiškos būdų, o tai savo ruožtu įpareigoja muziejininkus įsisavinti naujas žinias ir įgūdžius bei naujai 

peržvelgti esamą muziejaus struktūrą. 2019 m. muziejus planuoja atlikti įstaigos struktūros modelio 

analizę. 2020 m. bus rengiamas įstaigos struktūros modelis, kuris leistų efektyviau naudoti žmogiškuosius 

bei materialinius įstaigos išteklius bei pateisintų visuomenės ir steigėjo lūkesčius. 2021 m. numatoma 

įgyvendinti įstaigos struktūrinius pakeitimus.  

Siekdamas muziejines vertybes kuo išsamiau pristatyti visuomenei, atrasti sąsajas 

europiniame ir pasauliniame kontekste, muziejus dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. 

Dalyvavimas projektinėje veikloje taip pat skatina darbuotojus įgyti naujų žinių ir įgūdžių, kurie vėliau 

pritaikomi darbe. 2019 m. muziejaus darbuotojai kėlė kvalifikaciją edukacijos, projektų valdymo, 

lankytojų aptarnavimo ir kitose srityse. Planuojama, jog 2020–2022 metais keliančių savo 

kvalifikaciją darbuotojų skaičius išliks toks pat – 12 asmenų. 

Priemonė 01.01.02 Materialinės bazės gerinimas 

Vykdydamas funkcijas: 

- sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui (rengia 

nuolatines ekspozicijas ir laikinas parodas, publikuoja tyrimų rezultatus), 

- ruošia parodas bei kitus renginius muziejuje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje. 

MLIM rengia parodas ir įvairius renginius, skirtus miesto ir krašto istorijos 

populiarinimui. Didžioji dalis renginių vyksta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Didžioji 

Vandens g. 2) parodų salėse. 2019 m. suaktyvėjo kultūrinė veikla ir Pilies muziejuje. Naujai įrengtose 

Šiaurinės kurtinos patalpose vyksta įvairūs miesto gyventojams ir svečiams skirti renginiai: parodų 

atidarymai, knygų pristatymai, koncertinė ir edukacinė veikla. 

Viena iš svarbiausių muziejinės veiklos funkcijų – muziejaus eksponatų restauravimas 

ir konservavimas. Muziejuje šiuo metu dirba kvalifikuoti trys I ir III kategorijos restauratoriai, kurie 

atlieka keramikos, popieriaus ir medienos eksponatų konservavimo ir restauravimo darbus. Pagal 

sutartis muziejaus restauratoriai restauruoja ne tik MLIM, bet ir kituose Lietuvos muziejuose 

saugomus eksponatus. Siekiant užtikrinti tinkamą restauravimo darbų kokybę 2019 m. bus įsigyta 

restauravimo įrangos: traukos spinta, dejonizatorius, ultragarsinis skalpelis ir kt. 2020 m. planuojama 

įsigyti įrangos skirtos eksponatų skaitmenininmui. 2021–2022 m. surinktos lėšos bus skiriamos 

kompiuterinės bei kitos organizacinės. technikos atnaujinimui. 
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2018–2019 m. metais buvo planuota įrengti liftą žmonėms su negalia Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2. Muziejus yra įtrauktas į Klaipėdos miesto 

savivaldybės programą Dėl liftų įrengimo viešosiose erdvėse. Lifto įrengimas sudarytų galimybes 

apsilankyti muziejuje žmonėms su fizine negalia ir tokiu būdu prisidėtų prie neįgaliųjų integracijos į 

visuomenę bei socialinės atskirties mažinimo. Deja, šis uždavinys neįvykdytas ir jo įgyvendinimas 

perkeliamas į 2020 metus. 

Uždavinys 01.02 Pristatyti ir propaguoti krašto istoriją, kaupti bei tyrinėti 

kultūros paveldą 

Priemonė 01.02.01 Organizuoti ir vykdyti istorinę švietėjišką veiklą 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus aktyviai vykdo edukacinę veiklą: kuriami nauji 

edukaciniai užsiėmimai, įvairūs edukaciniai renginiai, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus 

lankytojai. Šiuo metu lankytojams pristatomos 30 edukacinių užsiėmimų temų, kuriose pristatomi 

Klaipėdos miesto ir Mažosios Lietuvos istorijos įvykiai, kalendorinės šventės, papročiai ir tradicijos. 

Per metus užsiėmimuose apsilanko daugiau nei 17 000 lankytojų. MLIM taip pat rengia 

tarpmokyklinius konkursus moksleiviams. 2019 m. konkursas „Senosios kalvystės tradicijos“, 

atsižvelgiant į mokytojų ir moksleivių pastebėjimus ir pageidavimus išaugo į „Jaunojo kalvio 

akademiją“ skirtą 7–8 klasių mokiniams. Tobulinant konkurso turinį sumažinta teorinių žinių apimtis 

ir daugiau dėmesio skiriama praktinėms žinioms ir įgūdžiams formuoti. 

2020 m. bus skiriamas didelis dėmesys edukacinių užsiėmimų tobulinimui bei naujų 

temų kūrimui. 2019 m. muziejus rengia edukacinės veiklos vystymo strategiją, kuri apims edukacinių 

programų rengimą ir tobulinimą įgalinant glaudų bendradarbiavimą tarp muziejus ekspozicijų 

rengėjų, edukatorių ir bendruomenės. Nuo 2019 m. vidurio muziejus asocijuoto partnerio teisėmis 

dalyvauja Interreg V-A pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos tarptautiniame projekte 

„Crossroads“ (Kryžkelės). Muziejaus tikslas – 2020–2021 m. pasinaudojant projekto partnerių 

patirtimi sukurti originalų edukacinį užsiėmimą naudojant „kelionės laiku“ metodą.  

Kiekvienais metais muziejus aktualizuoja ir visuomenei primena svarbias valstybei ir 

Klaipėdos miestui istorines datas bei asmenybes. Per metus visuomenei pristatoma apie 10 parodų, 

kurios eksponuojamos ne tik muziejuje, bet ir miesto viešosiose erdvėse bei kitose institucijose. 2019 

m. viena iš svarbiausių parodų – viešoje erdvėje eksponuojama paroda „Klaipėdiečiai Baltijos 

kelyje“. Tęsiant atmintinų datų paminėjimui skirtų parodų rengimą, 2020 m. planuojama parengti 3 

parodas „Lietuvos nepriklausomybės diena“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ies metų 

sukakčiai paminėti, „Klaipėdos kraštas Prancūzijos valdymo metais“ bei paroda skirta Klaipėdos 

senųjų kapinių įkūrimui (1820 m. ). 

Vienas iš muziejaus tikslų – muziejaus rinkinių, kolekcijų pristatymas visuomenei ir 

propagavimas. 2019 m. muziejus parengė parodą „Klaipėdos miesto Garbės pilietis Gytis Tiškus. 

Gyvenimas ir kūryba“. Ši paroda ne tik pristatė vieno iškiliausių Klaipėdos architektų veiklą, bet ir 

muziejui dovanotą gausią jo darbų bei rinktų kolekciją. 2020 m. bus rengiama paroda „Kolekcininko 

Jono Narmonto palikimas Klaipėdai“. 

Didelis dėmesys muziejuje skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui. 2018–2019 m. 

muziejus vykdė tarptautinį projektą, kurio organizatorius – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 

partneriai: Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Šiaurės rytų 

Vidurio Europos archeologinių radinių rinkinių ir dokumentų tyrimų komisija (Kommission zur 

Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen 

Mitteleuropa, KAFU), MVF, Lietuvos nacionalinis muziejus, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Trakų 

istorijos muziejus, Kretingos muziejus. Projekto metu buvo parengta ir Pilies muziejaus Šiaurinėje 

kurtinoje pristatyta tarptautinė paroda Klaipėdos (Memel) kraštas:nuo ištakų iki XVII amžiaus. 2020 

m planuojama minėtos parodos pagrindu parengti bei atidaryti parodą, kuri bus eksponuojama 

Berlyno Priešistorės ir ankstyvosios istorijos muziejuje (Vokietija). Taip pat 2020 m. Olštyneke 

įsikūrusiame Lenkijos liaudies architektūros muziejuje bus pristatoma muziejaus parengta paroda 

„Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“  

2020 m. kultūrinės veiklos programoje bus gausu renginių skirtų krašto istorijos 

populiarinimui bei tradicijų puoselėjimui. Bus rengiami lankytojų gausiai lankomi ir pamėgti 
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renginiai skirti tarptautinei Muziejų nakčiai, Miesto gimtadieniui, Muziejų keliui. Taip pat 2020 m. 

muziejus planuoja tęsti tradicija tapusius paskaitų ciklus, skirtus Klaipėdos miesto istorijai. 2020 m. 

planuojama surengti keturių paskaitų ciklą, kuris bus skirtas Klaipėdos šv. Jono bažnyčiai. 

Aktualizuojant miestui svarbius istorijos momentu , 2020 m. planuojama organizuoti forumą skirtą 

Klaipėdos miesto kapinių įkūrimo datai (1820 m.) paminėti.  

Lankytojų aptarnavimui muziejus skiria didėlį dėmesį, todėl siekiant didinti muziejaus 

patrauklumą 2019 m. lankytojams buvo pristatyta audio gidų paslauga (Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje, Didžioji Vandens g. 2) teikiama lietuvių, angų ir rusų kalbomis.  

Atnaujinamos ir naujai kuriamos ekspozicijos, rengiamos įdomios edukacinių 

užsiėmimų temos, tvarkomos muziejaus prieigos įgalina pritraukti daugiau lankytojų į muziejų. 

Planuojama, jog 2020–2021 m. muziejus sulauks 47 000, o 2022 m. – 50 000 lankytojų.  

Priemonė 01.02.02. Rengti ir skleisti istorinę ir taikomąją informaciją 

Muziejus plėtoja leidybinę veiklą. 2019 metais išleistas bukletas lietuvių ir anglų 

kalbomis pristatantis esamas ir naujai įrengtas muziejaus ekspozicijas, 2020 metais planuojama 

išleisti pakartotinį jo tiražą. Siekiant populiarinti edukacinę veiklą, 2020 m. bus leidžiamas bukletas 

pristatantis Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacines programas.  

2020 metais planuojama išversti iš lotynų kalbos ir parengti spaudai Johan Arnolds von 

Brand 1702 m. išleistų tų kelionių aprašą, kuriame daug dėmesio skirta Klaipėdos kraštui, jame 

gyvenusiems žmonėms. 2021 m. numatomi šio kūrinio leidybos darbai. 

Siekiant tinkamai pristatyti jūrinį paveldą 2020 metais planuojama parengti Istorinių 

laivų krantinės pristatymo visuomenei koncepciją, apjungiančią pristatomus artefaktus bei edukacinę 

veiklą.  

Svarbus muziejaus kultūrinės veiklos objektas – Atminties sodas –Wittes vynuogynas 

(kiemelis, Didžiojo vandens g.2) 2019 m. jame atlikti muziejaus pastato sienos tvarkybos darbai, 

įrengta vertikali atrama augalams, pasodinti augalai. Įveiklinant muziejaus kiemelio erdvę 2019 m. 

įvyko bendras trijų institucijų – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Klaipėdos kultūrų 

komunikacijų centro bei Klaipėdos etnokultūros centro renginys „Slėpiningi Klaipėdos vandenys“. 

2020–2022 m. bus tęsiami kiemelio Atminties sodas – Wittes vynuogynas tvarkybos darbai: 

įrengiami mažosios architektūros objektai, tęsiami kiemelio vertikalaus apželdinimo darbai ir 

vykdoma įvairi kultūrinė tarpinstitucinio veikla.  

Didelis dėmesys skiriamas renginių, parodų ir edukacinių užsiėmimų reklamavimui 

muziejaus internetinėje svetainėje www.mlimuziejus.lt. Nuolat pateikiama informacija įvairiems 

internetiniams portalams bei žiniasklaidos priemonėms. Taip pat planuojama atnaujinti muziejaus 

reklaminius stendus, daugiau dėmesio skirti vizualinei informacijos sklaidai. 2020 m. planuojama 

pradėti rengti muziejaus firminio stiliaus koncepciją, kurios įgyvendinimas numatomas 2021–2022 

m.  

Priemonė 01.02.03 Kaupti, apskaityti ir sisteminti kultūros paveldo artefaktus 

MLIM kiekvienais metais rengia ekspedicijas po Mažąją Lietuvą (Klaipėdos kraštą), 

kurių tikslas – muziejinių vertybių įsigijimas, vaizdo ir garso įrašų parengimas. Taip pat vykdomi 

užsakomieji archeologiniai tyrimai, kurių metu tyrinėjamas Klaipėdos senamiestis. Planuojama, jog 

2020–2022 metais kasmet rengiamų ekspedicijų skaičius išliks toks pat kaip ir 2019 metais – 1 

kompleksinė arba archeologinė. 

Muziejaus restauratoriai kiekvienais metais restauruoja ir konservuoja Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje saugomus eksponatus bei kitų institucijų muziejines vertybes. 2020–

2022 metais numatoma kasmet restauruoti ir konservuoti apie 350 MLIM eksponatų. Dalį jų, pagal 

savo kompetencijas, restauruos muziejaus restauratoriai, dalis bus gabenama į Lietuvos nacionalinio 

muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno ir kitus restauravimo centrus. Prioritetas teikiamas 

archeologijos eksponatų restauravimui, kurie sudaro didžiąją dalį muziejuje saugomų eksponatų. 

Muziejaus darbuotojai nuolat ieško papildomo finansavimo eksponatų restauravimui, teikia 

projektines paraiškas Lietuvos kultūros tarybai.  

Muziejus vystydamas kultūrinę veiklą Skulptūrų parke, nemažą dėmesį skiria skulptūrų 

parko eksponatų restauravimui bei informacinės sistemos atnaujinimui. 2020 metais planuojama 
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atlikti dviejų skulptūrų tvarkybos darbus, atnaujinti jų postamentus. 2021–2022 metais numatoma 

restauruoti po 1 skulptūrą.  

Kiekvienais metais muziejaus fondai papildomi naujais eksponatais. Eksponatai 

įsigyjami juos perkant, randami archeologinių kasinėjimų metu ar privačių asmenų dovanojami 

muziejui. Taip pat muziejus kasmet priima saugoti po keliolika tūkstančių archeologijos eksponatų iš 

kitų institucijų, kurios užsiima archeologiniais tyrinėjimais Klaipėdoje bei regione Vykdant 2015 m. 

d sausio 7 d. LR kultūros ministro įsakymą Dėl muziejuose saugomų kilnojamų kultūros vertybių 

vertinimo tikrąją verte metodikos patvirtinimo Nr. ĮV-3 muziejuje vykdomas eksponatų vertinimas. 

Planuojama, jog 2020–2022 metais muziejaus darbuotojai tolimesniam saugojimui kasmet parengs ir 

įkainuos ar perkainuos po 3 000 eksponatų. 

Pagrindinė muziejinės veiklos sritis – eksponatų apsauga ir mokslinė apskaita, 

įtraukimas duomenų į LIMIS sistemą. Kiekvienas naujai gaunamas eksponatas aprašomas mokslinėse 

inventorinėse kortelėse. 2020–2021 metais kasmet numatoma įtraukti 600 eksponatų duomenis į 

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemą LIMIS. 

Muziejinės veiklos vykdymui, naujų parodų ir edukacinių programų rengimui svarbus 

MLIM bibliotekos kaupimas ir jos papildymas naujais leidiniais. Biblioteka komplektuojama 

dovanotais ir pirktais leidiniais. 2020–2022 metais planuojama biblioteką kasmet praturtinti 10 

muziejaus lėšomis įsigytų leidinių bei apie 60 įvairių institucijų ir privačių asmenų dovanotomis 

knygomis.  

Priemonė 01.02.04 Ekspozicijų rengimas ir modernizavimas 

Ekspozicijų atnaujinimas ir modernizavimas – svarbi muziejinės veiklos sritis, 

įgalinanti naujų technologijų pagalba patraukliai ir įtaigiai pateikti miesto ir krašto istoriją muziejaus 

lankytojams. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) 2017 metais pradėti 

ekspozicijos atnaujinimo darbai tęsiami ir 2019 m. planuojama lankytojus pakviesti į naują 

ekspoziciją pristatančią Mažosios Lietuvos regiono etninį paveldą. 2020–2022 m. muziejuje bus 

atnaujintos dar dvi ekspozicinės salės, kuriose bus pristatomas Klaipėdos miesto istorijos tarpsnis nuo 

pokario iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.  

2017 m. parengta naujos muziejaus ekspozicijos koncepcija, kurios pagrindu parengta 

ekspozicija taptų pamatine ne tik kalvystės ir amatų puoselėjimui, krašto kultūros pažinimui, miesto 

ir Klaipėdos krašto reprezentacijai, bet ir jaunosios kartos kūrybiškumo ugdymui. Planuojama pagal 

šią koncepciją 2020 m. parengti ekspozicinių salių techninį projektą, kurio įgyvendinimas vyktų 

2021–2022 m.  

Priemonė 01.02.05 Vykdyti projektą. Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos 

muziejinės ekspozicijos įrengimo darbai, Priešpilio g. 2  

Vykdant pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimo ir bastionų tvarkybos 

darbus 2017 metais muziejus parengė modernios ekspozicijos Šiaurinėje kurtinoje projektą. Ekspozicija 

kuriama naudojant naujausias vaizdo ir garso technologijas ir pristatys Klaipėdos miesto kūrimosi 

istorijos tarpsnį nuo XIII a. iki XVIII a. Projekto įgyvendinimas numatytas 2019–2021 m. 

Priemonė 01.02.06 Kalvystės muziejaus vidaus rekonstrukcija ir remontas, 

Šaltkalvių g. 2. 

2016 metais atliktas šilumos auditas. 2021 planuojami pastato rekonstrukcijos darbai, 

2022 m. – ekspozicijos įrengimas. 

Priemonė 01.02.07. Istorinių laivų krantinės tvarkybos darbai  

2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybė pradėjo istorinių laivų krantinės tvarkybos 

darbus. Muziejus 2020 m. planuoja parengti informacinės sistemos, skirtos lankytojams, koncepciją, 

kurios įgyvendinimas planuojamas 2021 m.  
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VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

1. (n-1)-(n+2)-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto 

kriterijų suvestinė, 1 lentelė. 
 

 

 

      dr. Jonas Genys 

BĮ direktorius   Parašas    Vardas, pavardė 

 

 

 
Specialistas,      Asta Grušelionienė 

atsakingas už veiklos plano parengimą  Parašas   Vardas, pavardė 

 

 


