
          
VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

        

        

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

kodas 

Tikslo, 
uždavinio, 
priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 
pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas 

Planuota 
vertinimo 
kriterijaus 
reikšmė 

Įvykdyta 
vertinimo 
kriterijaus 
reikšmė 

Įvykdymo 
procentas 

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų 
reikšmių priežastys (netinkamas planavimas, per 
ilgas derinimas, nepakankami administraciniai 

gebėjimai ir kita) 

1 2 3 4 5 6 7 9 
PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBĖS KALBOS APSAUGA“ 
02-04-02 TIKSLAS. 

Išsaugoti ir 
populiarinti 
muziejaus 
saugomas 
kultūros 
paveldo 
vertybes 

           

02-04-02-01 UŽDAVINYS. 
Gerinti 
muziejų 
veiklos 
efektyvumą ir 
kokybę 

         

  
02-04-02-01-01 Priemonė. Finansuoti respublikinių muziejų vidaus administravimą ir vykdyti muziejinę veiklą 

     Vykdyti 
administracinę  

Muziejaus tarybos posėdžių 
skaičius 

3 3 100%  

    Pildyti muziejaus 
rinkinius  

Rinkinių komisijos posėdžių 
skaičius 

3 5 166% 
 

Organizuoti du papildomi Rinkinių 
komplektavimo komisijos posėdžiai metodinėms 



 
 
 
 
 

neatlygintinai įsigytų eksponatų vertinimo tikrąja 
verte nuostatoms pakoreguoti iškilus klausimų 
vertinant muziejaus išskirtinę istorinę vertę 
turinčius eksponatus, bei atsiradus būtinybei 
papildomai apsvarstyti siūlomų įsigyti eksponatų 
istorinę išliekamąją vertę. 

   Įsigytų eksponatų skaičius 
(atitinka kriterijų P-02-04-02-
01-04 Nacionalinių ir 
republikinių muziejų įsigytų 
eksponatų skaičius) 
 

 
 
 

600 

 
 
 

600 100% 

 
       
  Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą 
Į pirminę apskaitą įrašytų 
eksponatų skaičius 

600       660 110% Gauta ir pagal LR muziejų veiklos instrukciją 
įforminta dailininko Rafaelio Chvoleso sūnų 
dovana VVGŽ muziejui 2012 m. gruodžio 
pabaigoje (priėmimo aktas Nr. 60). Į Pagrindinio 
fondo pirminės apskaitos knygą 1912 m. dovana 
(60 vnt. ) įrašyta 2013 m.  

  Suinventorintų pagrindinio 
fondo eksponatų skaičius 

750 765 102%  

  Suinventorintų pagalbinio 
fondo eksponatų skaičius 

200 200 100%  

  Per metus tikrąja verte 
įvertintų eksponatų skaičius 

  1 300     1 322 101%  

  Į kompiuterinę apskaitą įvestų 
įrašų apie eksponatus skaičius 

150 155 103%  

  Vykdyti muziejaus 
eksponatų priežiūrą 

Prevenciškai konservuotų 
eksponatų skaičius (atitinka 
kriterijų P-02-04-02-01-05 
Nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose 
restauruotų/konservuotų 
eksponatų skaičius) 

300 301 100,3%  

  Restauruotų eksponatų 
skaičius (atitinka kriterijų P-
02-04-02-01-05 
Nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose 

1 1 100%  



restauruotų/konservuotų 
eksponatų skaičius) 

  Restauravimo tarybos 
posėdžių skaičius 

0 0 -  

  Patikrintų saugyklų skaičius 3 3 100%  

  Populiarinti 
muziejaus rinkinius ir 
vykdyti edukacinę 
veiklą 

Atnaujintų nuolatinių 
ekspozicijų skaičius (atitinka 
kriterijų R-02-04-02-01 
Atnaujintų nuolatinių 
ekspozicijų nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose 
skaičius) 

1 3 300% Viena nuolatinė ekspozicija – „Dingęs pasaulis“ – 
VVGŽM Tolerancijos centre (II aukšte) buvo 
atnaujinta pagal planą 2013 m. 02 – 03 mėn. 
Kitos dvi ekspozicijos buvo neplanuotai 
fragmentiškai atnaujintos dėl susiklosčiusių 
aplinkybių: Panerių ekspozicijos išorinis stendas - 
dėl įvykusio vandalizmo akto, o Holokausto 
ekspozicijos stendai buvo atnaujinti, juos 
pritaikant LIMIS paslaugų tiekėjams įrengiant 
ekspozicijos audiogidą 2013 m. 12 mėn. 

  Surengtų laikinų parodų 
skaičius (atitinka kriterijų R-
02-04-02-02 Surengtų laikinų 
parodų nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose 
skaičius) 

1 8 
 

 

800% Iš anksto buvo sudėtinga numatyti, kiek bus 
organizuota lėšų laikinų parodų rengimui. Be to, į 
šį surengtų laikinų parodų skaičių įeina ne vien 
parodos iš muziejaus rinkinių, bet ir atvežtinės 
parodos. 

  Muziejų lankytojų (įskaitant 
renginius) skaičius 

17000 17788 105%  

  Naujų edukacinių programų 
skaičius 

6 4 67% Planuojant naujas programas buvo per mažai 
atsižvelgta į realius mokyklų poreikius. 
Edukacinė programa „Skulptoriaus 
M.Antokolskio mokinių kūryba“ buvo parengta, 
tačiau nesulaukė mokytojų ir vaikų susidomėjimo, 
nes ši tema yra per siaura lankytojams, 
ateinantiems į muziejų pirmą kartą ir mažai 
žinantiems apie žydų istoriją ir kultūrą, o 
dauguma moksleivių apsilanko muziejuje tik po 
vieną kartą. Moksleiviams reikalingos bazinės 
žinios, susijusios su mokyklos istorijos ar 
literatūros programomis, į tai bus daugiau 
atsižvelgta rengiant edukacines programas 2014 
metais. Laikinos parodos „Žydai Sovietinės 
okupacijos metais“ edukacinė programa rengiama 
ir bus pradėta vykdyti atsidarius parodai 2014 m. 
kovą. 



  Surengtų edukacinių 
užsiėmimų skaičius 

72 37 
 
 

51% Edukacinių užsiėmimų surengta mažiau, nei 
planuota, dėl kelių priežasčių:  
2013 metai buvo paskelbti Vilniaus geto 
likvidavimo minėjimo metais, todėl pačiose 
mokyklose buvo gausu renginių žydų istorijos ir 
holokausto temomis, tai atitraukė dėmesį nuo 
muziejaus rengiamų programų; 2013 metais 
muziejuje vykusios laikinos parodos buvo skirtos 
labiau pasirengusiems lankytojams, ateinantiems į 
muziejų ne pirmą kartą arba turintiems daugiau 
žinių apie žydų tautos istoriją bei kultūrą, jos 
nebuvo labai įdomios daugumai moksleivių.  

  Edukacinių užsiėmimų 
dalyvių skaičius 

1200 627 
 
 

52% Mažesnį aktyvumą nulėmė padidėjusi bilietų bei 
edukacinių renginių kaina. Dėl šių priežasčių 
muziejuje apsilankė mažiau moksleivių iš kitų 
Lietuvos miestų, kurių grupės paprastai būna 
didesnės nei vilniečių. 

  Renginių muziejuje (be 
parodų) skaičius 

7 18 
 

257% Planuose nebuvę numatyti renginiai surengti 
muziejaus partnerių iniciatyva. 

  Parodų kituose muziejuose ir 
institucijose Lietuvoje ir 
užsienyje skaičius 

2 3 
 
 

150% „Parengti gyvenimui ORT Lietuvoje“ pristatyta 
LR Seime  2013.09.22-10.01 d. 
Geto Afišos buvo eksponuojamos Genocido 
muziejus2013.09.16 d. – 10. 01 d., ir Lenkijos 
žydų istorijos muziejuje, Varšuvoje 
(tarpininkaujant LR Kultūros centrui) 2013. 12. 
14 d. – 2014. 01. 31 d. 

  Vykdyti leidybinę ir 
mokslinę veiklą 

Išleistų leidinių apie 
muziejaus rinkinius skaičius 

0 1 - Tapytojo Rafaelio Chvoleso sūnums Milijui ir 
Aleksandrui Chvolesams (Paryžius), 
bendradarbiaujant su muziejumi, parengtas 
albumas "Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės 
ieškojimas" (trimis kalbomis, t.y. anglų, prancūzų 
ir lietuvių kalbomis atskirai, po 272 psl.), kuris 
pristato žydų kilmės Vilniaus tapytojo Rafaelio 
Chvoleso (1913-2002) kūrybą, saugomą jo šeimos 
rinkinyje Paryžiuje bei Lietuvos muziejuose. 

  Publikuotų mokslinių 
straipsnių skaičius 

2 5 
 
 

250%  
 

Mokslo straipsniai juos publikuojančioms mokslo 
institucijoms, atskiriems mokslo leidiniams buvo 
įteikti ankstesniais metais. Dėl tų institucijų 
finansinių, leidybinių aspektų, straipsniai 
publikuoti vėliau, nei buvo numatyta. 



  Mokslinių konferencijų 
muziejuje skaičius 

0 0 -  

  Kitų konferencijų muziejuje 
skaičius 

0 1 - 2013 m. gruodžio 2-6 d., bendradarbiaujant su 
European Shoah Legacy Institute, KM ir URM, 
muziejuje įvyko seminaras Provenance research 
training program, skirtas kultūros vertybių kilmės 
tyrimams. Tai nebuvo iš anksto planuotas 
renginys – jį surengti užsienio partneriai pasiūlė 
jau 2013 m., siejant su Lietuvos pirmininkavimu 
Europos Sąjungai. 

  Muziejaus darbuotojų skaitytų 
pranešimų mokslinėse 
konferencijose skaičius 

3 6 
 
 

200% Dalyvavimas planuojamas ir įgyvendinamas pagal 
galimybes ir poreikius. Muziejaus darbuotojai 
gavo daugiau kvietimų dalyvauti konferencijose, 
negu buvo planuota. 

  Muziejaus darbuotojų 
pranešimų kitose 
konferencijose skaičius 

1 1 
 
 

100% Muziejaus direktoriaus pavaduotojos 
muziejininkystei pavedimu parengtas specialus 
pranešimas ir vaizdinė prezentacija  apie VVGŽM 
istoriją ir kolekcijas tarptautiniam seminarui, 
vykusiam VVGŽM Tolerancijos centre 
Provenance research training program , 2013-12-
05 

  Eksponatų 
skaitmeninimas 

Skaitmeninimo projektų, 
kuriuose dalyvauja muziejus, 
skaičius 

1 1 100%  

  Suskaitmenintų muziejinių 
vertybių skaičius (atitinka 
kriterijų P-02-04-02-01-02 
Nacionaliniuose ir 
respublikiniuose muziejuose 
suskaitmenintų muziejinių 
vertybių skaičius) 

100 100 100%  

  Surengtų virtualių parodų 
skaičius (atitinka kriterijų P-
02-04-02-03 Nacionalinių ir 
respublikinių muziejų 
surengtų virtualių parodų 
skaičius) 

1 1 
 

100%  

  Virtualių lankytojų skaičius 22000 25737 117% Didesnį virtualių lankytojų skaičių, negu 
planuota, galėjo lemti išaugęs susidomėjimas 
muziejaus veikla, kadangi 2013-ieji buvo 
paskelbti Vilniaus geto atminimo metais. 




