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VILNIUS 
_________________________________________________________________________________________ 

(miesto, rajono savivaldybė) 
 

VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS 
_________________________________________________________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 
 

 

2013  METŲ  
MUZIEJAUS VEIKLOS STATISTINĖ 

A T A S K A I T A 
 
 

2014 m. vasario 15 d. 
_______________ 

      (užpildymo data) 
 

Pateikiama: iki vasario 15 d. ataskaitiniams metams pasibaigus steigėjui (-jams) ir Kultūros ministerijai  
 
Įstaigos kodas 
registre 

         

Adresas  
Naugarduko g. 10/2, Vilnius 
 

Telefonas, 
faksas, el. pašto 
adresas 

Tel.: +370 5 2312357 
Faks. +3705 2312358 
muziejus@jmuseum.lt 

Svetainės 
adresas 
internete 

www.jmuseum.lt 

Steigėjas (-jai)  
LR Kultūros Ministerija 
 

Muziejaus 
grupė 

Antra Muziejaus padalinių 
skaičius 

5 



2 
 

I. Muziejaus rinkinių charakteristika 
 

Eilutės 
kodas 

Muziejaus 
rinkiniuose 
saugomų 
eksponatų 
skaičius iš 

viso 

Per 
ataskaitinius 
metus įsigytų 

eksponatų 
skaičius 

Suinventorintų 
eksponatų 
skaičius iš 

viso 
 
 

Per 
ataskaitinius 

metus 
suinventorintų 

eksponatų 
skaičius 

Per 
ataskaitinius 

metus 
nurašytų 

eksponatų 
skaičius 

Suskaitmenintų 
eksponatų 

skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 
metus 

suskaitmenintų 
eksponatų 
skaičius 

Per ataskaitinius 
metus 

pervertintų 
tikrąja verte 
eksponatų 
skaičius 

Reikia 
restauruoti ir 
prevenciškai
konservuoti 
muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus 

restauruota 
ir prevenciškai 

konservuota 
muziejaus 
eksponatų  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 
 

      30 267 600 24 064 965 0         6 603 100 1 322 657 302 

 
 

II. Muziejaus veikla 
1. Lankytojai ir edukacinė veikla 

 
Eilutės 
kodas 

Apsilankymų 
muziejuje skaičius 
per ataskaitinius 

metus 

Edukacinių 
užsiėmimų 

temų skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 
metus parengtų 

edukacinių 
užsiėmimų temų 

skaičius 

Per ataskaitinius 
metus surengtų 

edukacinių 
užsiėmimų 

skaičius 

Edukacinių 
užsiėmimų dalyvių 

skaičius per 
ataskaitinius metus 

Per ataskaitinius 
metus surengtų 

muziejaus 
renginių skaičius 

Fondų lankytojų 
skaičius per 

ataskaitinius metus 

Apsilankymų 
muziejaus interneto 
svetainėje skaičius 
per ataskaitinius 

metus 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 
02 
 

17788 10 4 37 627 18 62 25737 

 
2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla 
 

Eilutės 
kodas 

Per ataskaitinius 
metus eksponuota 

muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus paskolinta 

muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus pasiskolinta 
kultūros vertybių 

Per ataskaitinius 
metus atnaujintų 

muziejaus 
ekspozicijų 

skaičius  

 
Per ataskaitinius metus surengta 

muziejaus parodų  

Per ataskaitinius 
metus muziejaus 

surengtų 
virtualių parodų 

skaičius 

 
Per ataskaitinius metus išleista 

leidinių 
Iš viso Iš jų tarptautinių Rinkinį 

populiarinantys 
leidiniai 

Kiti leidiniai  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
02 
 

336 56 22 3 8 7  1 0 2  
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