Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymu Nr.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
(KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖS TARYBA), SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR
ORGANIZACIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1.Įstaigos pristatymas.
1.1. Pavadinimas, rekvizitai (buveinės adresas, kontaktinė informacija (telefonas, elektroninio
pašto adresas ir internetinės svetainės adresas), filialų, skyrių adresai ir kontaktinė informacija.
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2,
LT–91246, Klaipėda, tel. +370 (46) 410 523, el. p. direktorius@mlimuziejus.lt, www.mlimuziejus.lt)
1.2. Įstaigos vadovas.
Direktorius dr. Jonas Genys.
1.3. Darbuotojų ir pareigybių skaičius: muziejuje yra 48,5 etato.
Eil. Nr.

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Pareigybės pavadinimas
Įstaigos vadovas
Įstaigos vadovo pavaduotojai
Struktūrinių padalinių vadovai
Specialistai:

Pareigybės lygis
A2
A2
A2

Kvalifikuoti darbuotojai
Darbuotojai
Pedagoginiai darbuotojai:

Iš viso

Darbuotojų skaičius
1
3
5

A1
A2
B
C
D

18
1
11
6

A1
A2
B
–

45

1.4. Patikėjimo teise valdomos patalpos:
Ei. Nr.
1.
2.
3.
4.

Pastatai (nurodyti adresus)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus,
Vandens g. 2, Klaipėda
Saugykla, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda
Fridricho poterna, Priešpilio g. 2, Klaipėda
Karlo poterna, Priešpilio g. 2, Klaipėda

Plotas (kv. m)
Didžioji 1420,69
579,53
262,52
262,75
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5.
6.
7.
8.
9.

Muziejus 39-45, Priešpilio g. 2, Klaipėda
353,14
Kalvystės muziejus, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda
205,65
Kalvystės dirbtuvės, Šaltkalvių g. 2, Klaipėda
198,42
Tremties ir rezistencijos muziejus, S. Nėries g. 4, 36,48
Klaipėda
Pastatas-muziejus (Šiaurinė kurtina), Priešpilio g. 2, 1560,40
Klaipėda
Iš viso:
4879,58
1.5. Finansinė informacija:
1.5. Finansinė informacija:

Finansavimo šaltinis
Planas
(patikslintas)

Savivaldybės
biudžetas (SB)
Specialioji tikslinė
dotacija (VB)
Įstaigos gautos
pajamos (surinkta
pajamų SP), iš jų:
Pajamų išlaidos (SP)

1275,0

Projektų finansavimas
(ES; VB; SB)
Kitos lėšos (parama 2
% GM ir kt.)
Iš viso

Lėšos (tūkst. eurų)
Pastabos
Panaudota
Įvykdymas
lėšų
(%)
1270,4
99,4 %

0

0

0

53,2

34,2

30,0

15,4

51,3 %

23,0

18,8

81,7 %

0,2

0

0

1328,2

1304,6

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo
šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. 4,2 tūkst. Eur.
2. Įstaigos veiklos rezultatai (veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo
kriterijai ir pasiekti rezultatai):
1. Tikslas – 1. Tikslas – Išsaugoti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, ugdyti istorinę
savimonę ir formuoti klaipėdietišką identitetą.
1.1. Uždavinys – Įstaigos išlaikymas ir materialinės bazės atnaujinimas
Priemonės
1.1.1.Įstaigos
išlaikymas ir
darbuotojų samda

Rezultato vertinimo
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Etatų skaičius – 48,5

Etatų skaičius – 48,5 etato.

Kvalifikacijos kėlimas,
darbuotojų skaičius –
12

2020 m. kvalifikaciją kėlė 14 asmenų.
Tobulintasi edukacinių programų rengimo,
muziejinės vadybos, buhalterinės apskaitos,
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viešųjų pirkimų, eksponatų skaitmeninimo,
autorinių teisių bei lankytojų aptarnavimo
srityse.
Kompiuteriai ir kita
2020 m. įsigyti 3 kompiuteriai su programine
org. technika
įranga (4 000 Eur) ir 2 fotoaparatai (3 500
Eur) skirti eksponatų skaitmeninimui ir
įvedimui į LIMIS sistemą.
Lifto judėjimo negalią
Klaipėdos miesto savivaldybės
turintiems asmenims
administracijai pateikta visa reikalinga
projekto parengimas ir informacija ir dokumentacija, dėl lifto
įgyvendinimas
neįgaliesiems įrengimo Mažosios Lietuvos
(Didžioji Vandens g. 2) istorijos muziejuje.
1.2. Uždavinys – Pristatyti ir propaguoti krašto istoriją, kaupti ir tyrinėti kultūros paveldą
Priemonės

Rezultato vertinimo
kriterijai
1.2.1. 1.2.1.Organizuoti Parengta edukacinių
ir vykdyti istorinę
užsiėmimų temų – 30,
švietėjišką veiklą
iš jų moksleiviams ir
jaunimui – 28, 1
šeimoms, 1
suaugusiems.

1.2.2.

Surengta parodų ir
renginių 40, iš jų 1
renginys Muziejų
naktis, 1 renginys–
Miesto gimtadienio
šventė.

Lankytojų skaičius –
47 000, iš jų 19 000
moksleivių.

Pasiekti rezultatai
2020 metais muziejuje ir padaliniuose buvo
surengti 335 fiziniai edukaciniai užsiėmimai,
kuriuose dalyvavo 5 726 vaikų, moksleivių ir
suaugusiųjų. Esant Covid-19 karantino
apribojimams, muziejaus edukatoriai 10
edukacinių užsiėmimų temų pritaikė darbui
nuotoliniu būdu. Karantino laikotarpiu įvyko
72 virtualūs užsiėmimai, juose dalyvavo
1 863 lankytojai. Kultūros paso programai
pateiktos ir aprobuotos 3 edukacinių
užsiėmimų temos: „Klaipėdos miesto
simboliai“, „Viduramžių pramogos ir
žaidimai“, „Surask skulptūrą“.
2020 m. muziejuje surengti 24 fiziniai
renginiai ir 18 virtualių renginių muziejaus
facebook paskyroje, kuriuose apsilankė
138 272 lankytojų., www. mlimuziejus.lt
virtualių parodų lankytojų – 611 Muziejų
nakties renginys neįvyko dėl Covid-19
karantino apribojimų, Miesto gimtadienio
šventės renginys surengtas, jo transliaciją taip
pat buvo galima gyvai stebėti muziejaus
facebook paskyroje. Muziejus per metus
surengė 16 parodų: 6 muziejuje, 7
eksponuotos kituose Lietuvos muziejuose bei
Klaipėdos miesto viešose erdvėse, taip pat
parengtos 3 virtualios parodos.
Per metus (muziejus uždarytas lankytojams
buvo 4 mėnesius, kitu laiku dirbo su
apribojimais lankytojams) Mažosios Lietuvos
istorijos muziejuje ir jo padaliniuose
apsilankė 20 667 lankytojai, iš jų 209
lankytojai turintys negalią, 2 345 užsieniečiai.
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1.2.2. Rengti ir skleisti
istorinę ir taikomąją
informaciją.

Išleista muziejaus
leidinių – 1 vnt.

Istorinės laivų
krantinės pritaikymo
lankytojams projekto
parengimas
Muziejaus reklamos
sklaida

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
apsilankė 7 359 lankytojai. Iš jų – pavienių
lankytojų sulaukta 1 796, ekskursijose
dalyvavo 859 lankytojai, edukaciniuose
užsiėmimuose dalyvavo 3 890 dalyvių,
renginiuose apsilankė 814.
Pilies muziejuje apsilankė 11 209 lankytojų.
Iš jų: pavienių lankytojų – 7 706, ekskursijose
dalyvavo 1 510, edukaciniuose
užsiėmimuose – 817, renginiuose – 1 176.
Kalvystės muziejuje apsilankė 1 389
lankytojai. Iš jų: pavieniai – 469, ekskursijose
dalyvavo 168, edukaciniuose užsiėmimuose
sulaukta 752 dalyvių.
Tremties ir rezistencijos ekspozicijoje
apsilankė 236 lankytojai. Iš jų: pavieniai – 49,
ekskursijose sulaukta 95 dalyvių, renginiuose
dalyvavo 92 asmenys.
Skulptūrų parko renginiuose apsilankė 474
dalyviai. Iš jų : ekskursijose – 57,
edukaciniuose užsiėmimuose – 267,
renginiuose apsilankė 150 asmenų.
Išleistas leidinys – V. Safronovas „Klaipėdos
miesto istorija“. Leidinio apimtis – 19
spaudos lankų, 300 psl., išleista 500
egzempliorių tiražu.
Vakarų ekspresas bendradarbiaudamas su
muziejui išleido leidinį „Klaipėdos miesto
senųjų kapinių istorijos“, kurio sudarytojos S.
Simanaitienė ir J. Petronytė. Leidinio
apimtis – 112 psl., tiražas – 500 egzempliorių.
2019 m. atlikta krantinės fizinės būklės
ekspertizė, kurios metu nustatytas 82 %
nusidėvėjimas ir būtinybė atlikti krantinės
rekonstrukcijos darbus. 2020 m. dėl Covid19. KMSA planuoja rekonstrukcijos darbus.
Išleistas muziejaus edukacinę veiklą
pristatantis lankstinukas lietuvių kalba, tiražas
– 1 500 vnt.
JC Decaux stenduose (Klaipėdos mieste)
pristatyta: Klaipėdos miesto gimtadienio
šventė, rengiama Pilies muziejuje, bei
renginiai skirti senųjų Klaipėdos miesto
kapininių 200 metų įsteigimo datai paminėti.
Klaipėdos miesto gimtadienio šventės
renginys tiesiogiai buvo transliuojamas
muziejaus facebook paskyroje ir sulaukė
9 681 peržiūrų.
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1.2.3. Kaupti,
apskaityti ir sisteminti
kultūros paveldo
artefaktus

Etnografinės ir
archeologinės
ekspedicijos – 1 vnt.

Eksponatų ir
archeologinių atodangų
konservavimas ir
restauravimas – 350
vnt.

Skulptūrų parko
skulptūrų 1

Įsigyta vertingų
eksponatų ir replikų –
10 vnt.
Įdiegta eksponatų į
LIMIS sistemą 600
Parengta eksponatų
saugojimui – 3 000

1.2.4. Ekspozicijų
rengimas ir
modernizavimas

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

Per metus buvo atliktos 8 išvykos, kurių
metu buvo fiksuojamas etnografinis
palikimas Kisiniuose, Plikiuose, Melnragėje,
Dreižiuose, Tauragėje bei Klaipėdoje.
Surinkta medžiaga – etnografiniai
pasakojimai, įsigyti eksponatai, garso įrašai ir
fotografijos – naudojami ekspozicijų
atnaujinimui.
Per metus muziejaus restauratoriai
konservavo 241 eksponatą ir 50 kv. m.
atodangų Pilies muziejaus Šiaurinėje
kurtinoje (Priešpilio g.2) bei restauravo 61
eksponatą.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P.
Gudyno restauravimo centre konservuoti 289
muziejaus eksponatai. Skulptūrų parke
restauruota viena skulptūra.
Iš viso per metus restauruotas 591 muziejaus
eksponatas.
Skulptūrų parke sutvarkytos 2 granito
skulptūros: R. Kazlausko skulptūrai „Praeitis“
atlikti montavimo, nuvalymo darbai (2 000
Eur), V. Šerio skulptūra „Budėjimas“ –
restauruota (605 eurai).
Įsigyti 6 eksponatai už 8 200 eurų.
Šiuo metu LIMIS sistemoje galima
susipažinti su 5011 eksponatų iš muziejaus
rinkinių. Per 2020 m. į LIMIS sistemą įvesti
634 eksponatai.
Muziejaus fondus papildė 3 841 eksponatas:
1 420 dovanoti muziejui, 6 eksponatai įsigyti
už 8 200 Eur.
2 415 rasti archeologinių tyrimų metu. Šiuo
metu muziejaus rinkinį sudaro 132 419
eksponatų.
Biblioteka papildyta 68 leidiniais. Iš jų: 61
gautas nemokamai, 7 pirkti už 131,50 eurų.
Įvykdytas ekspozicinių salių modernizavimo
„XX a. istorijos laikotarpio Etnografijos
salė“ įrengimo (D. Vandens g. 2) II etapas.
Dėl Covid-19 apribojimų ekspozicijos
pristatymas vyko virtualiu būdu muziejaus
facebook paskyroje, sulaukta 557 peržiūrų.
Parengta nauja Kalvystės muziejaus
ekspozicijos atnaujinimo koncepcija. 2021
m. bus teikiama Klaipėdos miesto
savivaldybės kolegijai aprobavimui.
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1.2.5. Vykdyti projektą
„Klaipėdos piliavietės
Šiaurinės kurtinos
muziejinės
ekspozicijos įrengimo
darbai Priešpilio g. 2“

1.2.6. Kalvystės
muziejaus vidaus
rekonstrukcija ir
remontas, Šaltkalvių g.
2
1.2.7. Istorinių laivų
krantinės tvarkybos
darbai

parengimas ir
įgyvendinimas,
Šaltkalvių g. 2 – 1 vnt .
Ekspozicijos įrengimas

Techninio projekto
parengimas (220,23
m²)
Informacinės sistemos
koncepcijos
parengimas ir
įgyvendinimas – 1 vnt.

Ekspozicijos įrengimo darbai vykdomi pagal
numatytą grafiką. 2020 m. rugpjūčio 1 d.
Klaipėdos miesto gimtadienio šventės metu
lankytojams buvo suteikta galimybė
susipažinti su naujai kuriama ekspozicija ir
pamatyti kaip ji atrodo įpusėjus darbus.
Galimybe pasinaudojo 876 lankytojai.
2020 m. įrengiant ekspoziciją atlikta 60 proc.
sąmatoje numatytų darbų. Planuojamas jos
atidarymas 2021 rugpjūčio 1 d.
Darbai nevykdyti, nes negautas finansavimas.
Planuojama minėtus darbus atlikti 2021 m.

Dėl nustatytos avarinės krantinės būklės
rekonstrukcinius darbus planuoja vykdyti
savivaldybė. Kiti įveiklinimo darbai nukelti į
ateitį.

3. Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, adresu Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda, 2020 m. buvo
atliktas patalpų ir teritorijos planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas, kurio metu buvo tikrinamos
šios pozicijos:
1) objekte yra parengtos gaisrinės saugos instrukcijos ir atliekamas periodinis visų darbuotojų
instruktavimas bei mokymas gaisrinės saugos klausimais;
2) objekte yra parengti žmonių evakavimo planai;
3) privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, laisvi,
tvarkingi;
4) evakuacijos keliai ir išėjimai laisvi ir parengti žmonėms evakuoti;
5) koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose yra evakuacijos kryptį
nurodantys ženklai, jie įrengti pagal nustatytus reikalavimus;
6) teritorija, patalpos yra pakankamai aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
7) gesintuvai techniškai tvarkingi, laiku pripildomi, jų tipas ir išdėstymo vietos atitinka teisės
aktuose nustatytus reikalavimus;
8) statiniuose ir patalpose tvarkinga elektros instaliacija, naudojami tik techniškai tvarkingi
elektros prietaisai, jie tinkamai eksploatuojami;
9) technologiniai įrenginiai techniškai tvarkingi ir eksploatuojami pagal teisės aktų nustatytus
reikalavimus;
10) medžiagos sandėliuojamos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
11) techniškai tvarkingas vidaus gaisrinis vandentiekis, jis tikrinamas teisės aktų nustatyta
tvarka;
12) aktyviosios gaisrinės saugos priemonės techniškai tvarkingos ir nuolat veikiančios,
atliekama jų periodinė techninė priežiūra ir t.t.
Nustatyta, jog objekte yra užtikrintas teisės aktų, nustatančių eksploatuojamo objekto
priešgaisrinės saugos reikalavimus, laikymasis, pažeidimų nerasta.
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4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių).
4. Problemos.
4.1. Išlieka Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (Didžioji Vandens g.2) ekspozicijų
pritaikymo lankytojams su negalia problema (lifto projektavimas ir įrengimas).
4.2. Būtinas Kalvystės muziejaus pastato remontas. Neatlikus remonto darbų nėra galimybės
atnaujinti muziejaus ekspozicijas, muziejų modernizuoti ir pritraukti daugiau lankytojų.
4.3. 2019 m. atlikta istorinių laivų krantinės Klaipėdos piliavietėje (Priešpilio g. 2) būklės
ekspertizė parodė, kad krantinė yra avarinės būklės (82 proc. susidėvėjimas) ir būtina ją
rekonstruoti. 2020 metais lėšų tam neskirta, tačiau krantinės ir piliavietės tvarkybos darbai įtraukti
į 2021–2030 m. miesto strateginį vystymo planą.
5. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
5.1. Siekiant muziejaus patrauklumo didinimo, miesto įvaizdžio stiprinimo naujos ekspozicijos
piliavietėje, šiaurinėje kurtinoje įrengimas ir ekspozicijos atidarymas 2021 m. III ketv.
5.2. Pandemijos sąlygomis planuojama išplėsti virtualių paslaugų paketą internetiniame MLIM
tinklalapyje www.mlimuziejus.lt: sukurti ir pristatyti MLIM ir Kalvystės muziejaus virtualius turus,
įvesti naujas rubrikas (eksponatas pasakoja, muziejus ir krašto istorija dokumentiniuose filmuose ir
TV laidose, nauja paroda muziejuje, virtuali mini paskaita).
5.3. Eksponatų vertinimas tikrąja verte (ne mažiau 10 tūkst.) ir LIMIS sistemos pildymas.
5.4. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, asociacijose (įstoti į Pilių ir muziejų aplink
Baltijos jūrą asociaciją).

Direktorius
(įstaigos vadovo pareigos)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(parašas)

Jonas Genys
(vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________________________________________

