
        
      Kultūros ministerijos 2015 m. sausio     d. rašto Nr.   

                                                                                  Priedas 
VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2014-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, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“ 
02-04-01 TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą   
02-04-01-03 UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti kultūros paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose 

saugomose teritorijose ir etnografiniuose kaimuose   
02-04-01-03-03  Priemonė. Atlikti Panerių memorialo kompleksiniam sutvarkymui reikalingus pasirengimo darbus 

    
  

Organizuotas Panerių 
memorialo 

kompleksinio 
sutvarkymo (idėjos ir 

vizualizacijos 
projektinių pasiūlymų 

paslaugų pirkimo) 
konkursas 

Surengti „Panerių memorialo 
kompleksinio sutvarkymo“ 
idėjos konkursą 
 
 
 
 

1 1 100 
 

Pavadinimas „Panerių memorialo kompleksinis 
sutvarkymas“ vykdant konkursą buvo patikslintas   
-  ,,Panerių memorialo Holokausto ir visoms 
nacizmo aukoms atminti kompleksinis 
sutvarkymas“.  

  Parengti paraišką 
projektui finansuoti 
naudojant 2014 - 
2020 metų Europos 
Sąjungos 
struktūrinius fondus 
 

Parengta paraiška projektui 
finansuoti naudojant 2014 - 
2020 metų Europos Sąjungos 
struktūrinius fondus 
 

1 1 100 
 

 



        

02-04-02 TIKSLAS. 
Išsaugoti ir 
populiarinti 
muziejuose 
saugomas 
kultūros 
paveldo 
vertybes  

 Respublikiniame muziejuje 
saugomų eksponatų skaičius 
ataskaitiniais metais (atitinka 
kriterijų R-02-04-02-01 
Respublikiniuose muziejuose 
saugomų eksponatų skaičiaus 
augimas iš viso, lyginant su 
2012 m.) 

31 327 31 333 100 Techninė klaida, kadangi VVGŽM 2014 m. 
metiniame plane buvo pateiktas realiai muziejuje 
saugomų eksponatų skaičius (t.y. 30267), o ne 
planuojamų įsigyti. Kadangi (pagal 02-04-02-01-
01 vertinimo kriterijų) buvo planuota 1060 vnt., 
todėl planuota vertinimo kriterijaus reikšmė 2014 
m. metiniame plane turėjo būti – 31 327. 

02-04-02-01 UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą 
02-04-02-01-01 Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes 

  Vykdyti 
administracinę 
veiklą 

Muziejaus tarybos posėdžių 
skaičius 

3 2 66 Buvo surengti du muziejaus tarybos posėdžiai 
muziejaus ataskaitoms ir planams aptarti. 

 Pildyti muziejaus 
rinkinius 

Rinkinių komisijos posėdžių 
skaičius 

3 7 233 Gauta daugiau siūlymų įsigyti aktualių muziejui  
eksponatų pagal  muziejaus rinkinių 
komplektavimo kryptis (Lietuvos žydų dailės ir 
kt.), kuriems įsigyti reikalingas Rinkinių 
komplektavimo komisijos nutarimas. 

   
 

Įsigytų eksponatų skaičius 1 060 1 066 101  

  Vykdyti muziejaus 
rinkinių apskaitą 

Į pirminę apskaitą įrašytų 
eksponatų skaičius 

1 060 1 072 101  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Suinventorintų pagrindinio 
fondo eksponatų skaičius 

1 080 1 110 103  

  Suinventorintų pagalbinio 
fondo eksponatų skaičius 

120 120 100  

  Per metus tikrąja verte 
įvertintų eksponatų skaičius 

1 300 1 306 100  

  Į kompiuterinę apskaitą įvestų 
įrašų apie eksponatus skaičius 

150 153 102  

  Vykdyti muziejaus 
eksponatų priežiūrą 

Prevenciškai konservuotų 
eksponatų skaičius (atitinka 
kriterijų P-02-04-02-01-03 
Respublikiniuose muziejuose 
restauruotų/konservuotų 
eksponatų skaičius per 
ataskaitinius metus (tūkst. 
vnt.) 

300 306 102  



   
 

Restauruotų eksponatų 
skaičius (atitinka kriterijų P-
02-04-02-01-03 
Respublikiniuose muziejuose 
restauruotų/konservuotų 
eksponatų skaičius per 
ataskaitinius metus (tūkst. 
vnt.) 

1 0  Atidėta 2015 m., nes 2013 m. gruodį pateikta 
paraiška planiniam Vilniaus gete pagaminto 
Vilniaus miesto maketo dviejų dalių 
restauravimui 2014 m. pr. nebuvo finansuota. 
2014 m. šiam artefaktui restauruoti parengta ir 
pateikta paraiška Rotschildo fondui. 2015 m. 
sausį Rotschildo fondas informavo, kad paraiška 
finansuota, tad restauravimo darbai bus vykdomi 
2015 m.  

  Patikrintų saugyklų skaičius 3 3 100  

  Populiarinti 
muziejaus rinkinius ir 
vykdyti edukacinę 
veiklą 

Atnaujintų nuolatinių 
ekspozicijų skaičius 

2 3 150 Į atnaujintų nuolatinių ekspozicijų skaičių įtraukta 
ir nuolatinės virtualios parodos „Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 
(www.rescuedchild.lt) atnaujinimas – papildymas 
nauja medžiaga. 

  Surengtų laikinų parodų 
skaičius (Atitinka kriterijų P-
02-04-02-01-01 
Respublikiniuose muziejuose 
surengtų laikinų parodų 
skaičius per ataskaitinius 
metus) 

7 11 157 Dėl intensyvaus bendradarbiavimo su muziejaus 
partneriais  buvo įgyvendinta neplaninių parodų, 
aktualių įsimintinoms datoms. 

 
 
 

 Muziejų lankytojų (įskaitant 
renginius) skaičius 

18 000 19 141 106  

  Naujų edukacinių programų 
skaičius 

8 5 63 Parengtų naujų edukacinių programų skaičius 
neatitinka plane numatytojo, kadangi kelios 
parodos, kurioms  buvo rengiamos programos, 
dėl negauto finansavimo, nusikėlė į 2015 metus 
arba neįvyko. 

  Surengtų edukacinių 
užsiėmimų skaičius 

50 40 80 Dėl nusikėlusių arba neįvykusių parodų surengtų 
edukacinių programų skaičius taip pat neatitinka 
planuoto.  

  Edukacinių užsiėmimų 
dalyvių skaičius 

700 772 110 Edukacinių užsiėmimų dalyvių grupės buvo šiek 
tiek didesnės, nei planuota. 

  Renginių muziejuje (be 
parodų) skaičius 

15 28 187 Muziejaus glaudaus bendradarbiavimo su  
įvairiomis kultūros bei atminties politikos 
institucijomis dėka įvyko daugiau renginių nei 
buvo numatyta.  

  Parodų kituose muziejuose ir 
institucijose Lietuvoje ir 

4 2 
 

50 Parodos apie ORT (,,Draugija amatui ir žemės 
ūkiui žydų tarpe skleisti“ )istoriją Lietuvoje 

http://www.rescuedchild.lt/


užsienyje skaičius  skolinimą planavome dvejoms institucijoms – 
Kauno miesto muziejui ir Vilniaus geležinkeliečių 
mokyklai, tačiau šie planai dėl pasikeitusių 
aplinkybių nusikėlė į 2015 m.  

  Vykdyti leidybinę ir 
mokslinę veiklą 

Išleistų leidinių apie 
muziejaus rinkinius skaičius 

1  1  100 
 

  Publikuotų mokslinių 
straipsnių skaičius  

1 1 
 

100  

   Muziejaus darbuotojų skaitytų 
pranešimų mokslinėse 
konferencijose skaičius 

1 4 
 
 

400 Kvietimai dalyvauti mokslinėse konferencijose 
gauti neplanuotai  ir pagal galimybes dalyvauta 
bei pranešimų skaityta gausiau nei planuota. 

  Muziejaus darbuotojų  
pranešimų kitose 
konferencijose skaičius 

1 5 
 

500 Kvietimai dalyvauti konferencijose gauti 
neplanuotai ir pagal galimybes dalyvauta bei 
pranešimų skaityta gausiau nei planuota. 

  Eksponatų 
skaitmeninimas 

Skaitmeninimo projektų, 
kuriuose dalyvauja muziejus, 
skaičius 

2 2 100  

  Suskaitmenintų muziejinių 
vertybių skaičius (atitinka 
kriterijų R-02-04-02-02 
Respublikiniuose muziejuose 
suskaitmenintų muziejinių 
vertybių skaičiaus augimas 
per ataskaitinius metus, 
lyginant su 2012 metais 
(procentai) 

200 200 100  

  Surengtų virtualių parodų 
skaičius (atitinka kriterijų P-
02-04-02-01-02 Respublikinių 
muziejų surengtų virtualių 
parodų skaičius per 
ataskaitinius metus (vienetai) 

1 1 100  

  Virtualių lankytojų skaičius 26 000 30 606 118 Virtualių lankytojų susidomėjimas muziejaus 
tinklalapiu padidėjo dėl to, kad  buvo vykdomas 
viešas Panerių memorialo kompleksinio 
sutvarkymo idėjos konkursas, ir medžiaga apie jo 
eigą buvo skelbiama muziejaus tinklalapyje. 

  Palaikyti ryšius su 
visuomene 

Parengtų informacinių 
pranešimų spaudai skaičius 

15 19 127 Dėl didesnio negu planuota renginių skaičiaus 
buvo parengta daugiau pranešimų spaudai. 

  Suteiktų metodinių 
konsultacijų   skaičius 

50 134 
 
 

268 Muziejaus specifika ir jame vykdomi Lietuvos 
žydų istorijos, Holokausto istorijos ir žydų 
kultūros bei meno tyrimai ir bendradarbiavimas 




