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Muziejuje saugomų eksponatų 

skaičius (atitinka KM metinio veiklos 

plano vertinimo kriterijų 

„Respublikiniuose muziejuose 

saugomų eksponatų skaičiaus 

augimas iš viso, lyginant su 2012 

m.“)

34 179 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama, kad per metus muziejaus padaliniuose ir 

renginiuose apsilankys 24 000 lankytojų:                                                     

Panerių memoriale (Agrastų g. 15) - 10 000;                                  

Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2) - 7000;             

Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12) - 7000.                  

Muziejų lankytojų (įskaitant 

renginius) skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų R-02-04-02-01 

„Respublikinių muziejų lankytojų 

skaičiaus pokytis, proc.“ ir Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Apsilankymų muziejuose skaičiaus 

pokytis, lyginant su 2013 m.“)

24 000 Direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė, Tolerancijos 

centro vadovė 

I.Šadzevičienė, Ryšių su 

visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja I. Pocienė, 

Istorijos tyrimų skyriaus 

vedėja N. Latvytė-

Gustaitienė

I–IV

02-04-02-01

02-04-02-01-01 699 693 385 6

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės kodas

Veiksmo pavadinimas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

TIKSLAS. Išsaugoti ir populiarinti 

muziejuose ir archyvuose saugomas 

kultūros paveldo vertybes

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS PRIORITETAI

II–IV

Svarbiausi darbai

MUZIEJAUS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS, MAŽINANT KULTŪRINĘ BEI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Įgyvendinimo terminas (ketv.)

Įgyvendinti muziejaus ekspozicinių erdvių plėtros projektą Tolerancijos centre atidarant Samuelio Bako muziejų I–IV

I–III

iš jų

1

Parengti ir vykdyti edukacinius užsiėmimus specialių poreikių lankytojų grupėms

Planuojama reikšmė 2017 m.

2

Vertinimo 

kriterijaus 

reikšmė

Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų  išsamus aprašymas   

iš viso

Parengta 2017–2022 metų muziejaus veiklos strategija

2 300

I–IVAtlikti vartotojų pasitenkinimo muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimus

Parengti ir patvirtinti ilgametę (2017–2022 metų) muziejaus veiklos strategiją

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) tyrimų skaičius

02-04-02

1

Vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai išlaidoms

Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius

Atnaujintų/naujai įrengtų nuolatinių ekspozicijų skaičius

2017-ųjų metų asignavimai 

(tūkst. eurų)

Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes

Tikslo, uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų ir archyvų veiklą

turtui 

įsigyti

Įvykdy-mo 

terminas 

(ketv.)

Programa (02-04) „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
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Planuojama įsigyti 1600 eksponatų, iš jų į pagrindinį 

fondą – 1200, į pagalbinį – 400. Planuojama papildyti 

šiuos rinkinius: archeologijos – 1 000, raštijos – 75, 

fotografijos ir atvirukų – 90, daiktinių ir dailės rinkinių – 

10, Žako Lipšico memorialinį rinkinį – 25.

Įsigytų eksponatų skaičius (atitinka 

KM strateginio veiklos plano 

vertinimo kriterijų P-02-04-02-01-01 

„Respublikiniuose muziejuose naujai 

įsigytų eksponatų dalis nuo bendro 

eksponatų skaičiaus, proc.“)

1 600 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Vykdant muziejaus eksponatų apskaitą, planuojama 

parengti 30 eksponatų priėmimo aktų ir  į pagrindinio ir 

pagalbinio fondų pirminės apskaitos knygas įrašyti 1600 

naujų eksponatų.

Į pirminę apskaitą įrašytų eksponatų 

skaičius

1 600 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Vykdant muziejaus eksponatų apskaitą, planuojama 

inventorinti pagrindinio fondo Raštijos ir Dokumentų, 

Fotografijos, atvirukų ir negatyvų,  Dailės ir Istorinės 

reikšmės daiktinių, archeologijos, memorialinio Žako 

Lipšico,  J. Šapiro rinkinių eksponatus.

Suinventorintų pagrindinio fondo 

eksponatų skaičius

870 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja 

A.Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Vykdant muziejaus eksponatų apskaitą, planuojama 

inventorinti pagalbinio fondo eksponatus.

Suinventorintų pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius

350 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja 

A.Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama per metus tikrąja verte vertinti 1000  tikrąja 

verte neįvertintų Pagalbinio fondo eksponatų.

Per metus tikrąja verte įvertintų 

eksponatų skaičius

1 000 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja 

A.Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

dalis, proc.

41 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama parengti eksponatų metaduomenis ir juos 

pateikti į LIMIS-M sistemą.

Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų 

apie eksponatus skaičius

635 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja 

A.Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama prevenciškai konservuoti eksponatus iš 

Dailės, Raštijos ir Istorinės reikšmės daiktinių eksponatų 

rinkinių.

Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius (atitinka KM 

strateginio veiklos plano vertinimo 

kriterijų P-02-04-02-01-03 

„Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų ir prevenciškai 

konservuotų eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir prevenciškai 

konservuotinų eksponatų skaičiaus, 

proc.“ ir Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų eksponatų 

dalies nuo muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti eksponatų 

skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

300 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Pildyti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti jų 

apskaitą

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą



Planuojama retauruoti ir konservuoti iš Dailės, Raštijos, 

Fotografijos ir Istorinės reikšmės daiktinių eksponatų 

rinkinių.

Restauruotų eksponatų skaičius 

(atitinka KM strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-02-04-02-

01-03 „Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų ir prevenciškai 

konservuotų eksponatų dalis nuo 

restauruotinų ir prevenciškai 

konservuotinų eksponatų skaičiaus, 

proc. ir  ir Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Restauruotų ir 

prevenciškai konservuotų eksponatų 

dalies nuo muziejų rinkiniuose 

saugomų būtinų restauruoti ir 

prevenciškai konservuoti eksponatų 

skaičiaus pokytis, lyginant su 2013 

m.“)

95 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja Aistė 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama patikrinti 1-ą ir 2-ą saugyklas muziejaus 

filiale Pylimo g. 4 ir 3-ią saugyklą muziejausTolerancijos 

centre, Naugarduko g.10/2.

Patikrintų saugyklų skaičius 3 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

VVGŽM  įrangtose saugyklose  įrengta tinkama 

mikroklimatro kontroliavimo ir stebėsenos sistema, 

saugyklų įranga atitinka eksponatų saugojimo 

reikalavimus. 

Muziejuje įrengtų privalomus 

techninius ir kokybinius 

reikalavimus atitinkančių saugyklų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Įrengtų 

privalomus techninius ir kokybinius 

reikalavimus atitinkančių saugyklų 

skaičius“)

0

Atnaujintų/naujai įrengtų 

nuolatinių ekspozicijų skaičius 

(atitinka KM strateginio veiklos 

plano vertinimo kriterijų P-02-04-02-

01-02 „Respublikiniuose muziejuose 

atnaujintų/naujai įrengtų ekspozicijų 

skaičius, vnt.“ ir Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų ekspozicijų skaičius“ )

1 Direktorius J. M.Zingeris, 

Tolerancijos centro 

vadovė I. Šadzevičienė  

Direktoriaus pavaduotoja 

administravimui ir plėtrai 

J. Razumienė, Parodų ir 

ekspozicijų vadovė 

V.Sideraite-Alon

I–IVPopuliarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

2017 11 17 d. VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko 

g. 10) planuojama atidaryti naujai įrengtą ekspoziciją 

(Samuelio Bako muziejų). 

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą



Atnaujintų/naujai įrengtų 

nuolatinių ekspozicijų, kuriose 

pritaikyti inovatyvūs ir 

interaktyvūs kūrybiniai 

sprendimai, skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Įrengtų ir atnaujintų muziejų 

ekspozicijų, kuriose pritaikyti 

inovatyvūs kūrybiniai sprendimai, 

skaičius“)

0

Planuojama eksponuoti 5 laikinas parodas VVGŽM 

Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2):                                   

1. 2017 m. sausio-gegužės mėn. Gregory Talas 

fotografijų paroda;

2. 2017 m. kovo-gegužės mėn. Tatjanos Kazimierėnienės 

grafikos darbų paroda;

3. 2017 02 13 –  05 21 d. Augustino Savicko, Algirdo 

Savickio ir Raimundo Savicko tapybos darbų paroda 

„Kartos ir likimai“;  

4. 2017 06 01 - 2017 09 29 d. Rhonos Gorvy kūrybą 

pristatanti paroda;

5. 2017 09 mėn.  paroda „Išsaugoti tėvų kalbą: Jidiš 

lakštingalai Nechamai Lifšicaitei – 90“.

Muziejuje surengtų laikinų parodų 

skaičius (atitinka KM metinio veiklos 

plano vertinimo kriterijų 

„Respublikiniuose muziejuose 

surengtų laikinų parodų skaičius per 

ataskaitinius metus“)

5 Direktorius J. M.Zingeris, 

Tolerancijos centro 

vadovė  I. Šadzevičienė, 

muziejininkė A. 

Rožankevičiūtė, Parodų 

dailininkė A. Jacovskytė, 

dizainerė G. Zaveckienė

I–IV

Planuojama eksponuoti šias VVGŽM parengtas parodas:                                                                           

1.  201 01 18 d. VVGŽM kilnojama paroda „Lietuvos 

žydai už geležinės uždangos“ bus eksponuojama Davido 

Baazovo Gruzijos žydų istorijos ir gruzinų-žydų santykių 

muziejuje Tbilisyje (Gruzija).                                                                           

2. 2017 06 10 - 09 17 d. paroda  „Cornelia Gurlitt: širdies 

kelionė“ Festivalio „Documenta 14“ metu bus 

eksponuojama Kaselyje (Vokietija).

3. 2017 09 23 d. kilnojamą parodą  „Lietuvos žydai už 

geležinės uždangos“  planuojama eksponuoti Tuskulėnų 

memorialine parke.                                                                         

4-5. Atnaujintą kilnojamą parodą „Vilniaus geto afišos“ 

planuojama eksponuoti Užsienio reikalų ministerijoje ir  

Tuskulėnų rimties parke (datos derinamos).                                   

 6. 2017 09 mėn. kilnojamą parodą „Parengti gyvenimui. 

ORT Lietuvoje“ planuojama eksponuoti Vilniaus 

Paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre .                                                                        

7.2017 01 23 – 2017 02 02 d. VVGŽM kilnojama paroda 

su pastatomais stendais „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 

vaikas pasakoja apie Šoa“ bus eksponuojama Vilniaus 

Viršuliškių m-loje. 

8. 2017 01 17 – 2017 03 02 d. VVGŽM kilnojama paroda 

„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 

bus eksponuojama  Kėdainių krašto muziejaus 

Daugiakultūriniame centre.

Parodų kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

skaičius

8 Muziejininkė A. 

Rožankevičiūtė, 

Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė, 

Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir apsaugos 

skyriaus vedėja I. 

Murauskaitė, Parodų ir 

ekspozicijų vadovė  V. 

Sideraitė-Alon, Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja   

N. Latvytė-Gustaitienė, 

Tolerancijos centro 

vadovė  I. Šadzevičienė, 

Žydų gelbėtojų atminimo 

įamžinimo skyriaus 

vadovė  D. Selčinskaja

I–IV

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

2017 11 17 d. VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko 

g. 10) planuojama atidaryti naujai įrengtą ekspoziciją 

(Samuelio Bako muziejų). 



2017 metais planuojama bendradarbiauti su Lietuvos 

muziejais, skolinant 2 paveikslus LDM Nacionalinei 

galerijai, parodai „Miesto gamta: pradedant Vilniumi“; 

2 paveikslus LDM Nacionalinei galerijai parodai 

„Asmeniška: Lietuvos moterų dailė (1918-1940)“

16 paveikslų Documenta and Museum Fridericianum 

GmbH (Kaselis) parodai DOCUMENTA 14.

Muziejaus jungtinių parodų su 

kitais Lietuvos muziejais skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų jungtinių parodų 

dalis nuo visų muziejų parengtų 

parodų skaičiaus“)

3 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė, 

Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir apsaugos 

skyriaus vedėja I. 

Murauskaitė.

I–IV

Planuojama bendradarbiauti:                                                                

1. Rengti parodą „Išsaugoti tėvų kalbą: Jidiš lakštingalai 

Nechamai Lifšicaitei – 90“ bendradarbiaujant su 

Lietuvos žydų bendruomene ir VšĮ „Geros valios 

fondas“;                                                                   2.  

Paroda „Kartos ir likimai“ bus rengiama 

bendradarbiaujant su Savickų šeima. Taip pat, 

informacinei parodos sklaidai užtikrinti bus rengiamos 

kurybinės dirbtuvės su dailininku R. Savicku ir  

susitikimas su prof. dr. A Andrijausku  „Tarp 

lietuviškumo ir litvakiškumo: keturios menininkų 

kartos“.

Muziejaus kartu su švietimo 

įstaigomis, mokslininkais, vietos 

bendruomenėmis, NVO ar verslo 

organizacijomis parengtų parodų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Kartu su 

švietimo įstaigomis, mokslininkais, 

vietos bendruomenėmis, NVO ar 

verslo organizacijomis parengtų 

parodų muziejuose dalis nuo visų 

muziejų parengtų parodų skaičiaus“)

2 Direktorius J. M.Zingeris,                 

Tolerancijos centro 

vadovė  I. Šadzevičienė,                

Parodų kuratorė-

muziejininkė A. 

Rožankevičiūtė                  

Parodų dailininkė               

A. Jacovskytė,                   

Edukatorė J. Jackevičiūtė

II–III

Planuojama naujai parengti ir vykdyti:

1.  Parodą „Kartos ir likimai “ lydintį terminuotą 

edukacinį užsiėmimą visų amžiaus grupių lankytojams 

„Kūrybinės dirbtuvės su R. Savickiu“; 2-4. 3 naujas 

socialinių poreikių turintiems lankytojams skirtas 

edukacines programas:  „Sekmadieniukai“ 

mažamečiams; „Senjorų klubas“ senjorams; ir „Žydų 

pasaulis: matau širdimi, skaitau pirštais“ regėjimo 

negalią turintiems lankytojams; 5-7. Naują edukacinę 

programą , skirtą naujam S. Bako muziejui. Ją sudarys 3 

edukaciniai užsiėmimai, skirti visų amžiaus grupių 

lankytojams; 8. Kilnojamą parodą ,,Išsigelbėjęs Lietuvos 

žydų vaikas pasakoja apie Šoa“  lydintis edukacinis 

užsiėmimas;  9. R.Gorvy paveikslų parodą lydintis 

terminuotas edukacinis užsiėmimas.                                           

10-11. Papildyti edukacinę programą ,,Žydų šventės“ 

naujais edukaciniais užsiėmimais ,,Šavuot - Toros 

gavimo šventė" ir ,,Pesach - fizinės ir dvasinės laisvės 

šventė“;  12. Visai šeimai skirtas edukacinis užsiėmimas 

,,Sinagoga“; 13. 1-5 kl. moksleiviams skirtas užsiėmimas 

,,Pažintis su muziejumi“; 14-20. Suformuoti naują 

edukacinę programą ,,Žydų tradicijos ir papročiai“ ir 

papildyti ją naujomis temomis - ,,Gyvenimo ratas 

tradiciniame judaizme“, Žydų muzika: liturginės giesmės 

ir dainos“, ,,Vyro ir moters santkiai tradiciniame 

judaizme“, ,,Kašruto smaprata“, ,,Gyvenimas štetle“, 

,,Vaikų auklėjimas tradicinėje žydų šeimoje“; 21. 

Periodiškai rengti edukacinius užsiėmimus ,,Toros 

studijos“, kuriuose bus nagrinėjamos skirtingos Toros 

teksto dalys.

Naujų edukacinių užsiėmimų temų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Parengtų 

edukacinių užsiėmimų temų 

skaičius“)

21 Ryšių su visuomene ir 

edukacijos skyriaus 

vedėja I. Pocienė, 

Edukatorės J.Jackevičiūtė,  

N.Cheifec, muziejininkė 

R.Titovienė

I–IV

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Planuojama VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko 

g.10/2) tęsti naujomis temomis papildytų  edukacinių  

programų „Žydų šventės “, Žydų tradicijos ir papročiai" 

ir edukacinių užsiėmimų „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 

vaikas pasakoja apie Šoa“, skirtą 7–12 klasių 

moksleiviams ir  ,,Žydų istorijos puslapiais: tolerancija ir 

aš“, skirtą 5–12 klasių moksleiviams, vykdymą.

 Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12, Vilnius), 

tęsti edukacinę programą „Holokaustas Lietuvoje“.                                                       

Atnaujinti išvažiuojamosios edukacinės programos 

„Kalbamės apie Holokaustą mokykloje“ koncepciją ir 

organizuoti edukacinius užsiėmimus Lietuvos regionų 

švietimo įstaigose.

Surengtų edukacinių užsiėmimų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų skaičiaus muziejuose 

pokytis, lyginant su 2013 m.“)

95 Ryšių su visuomene ir 

edukacijos skyriaus 

vedėja I. Pocienė, 

edukatorės J. 

Jackevičiūtė, N. Cheifec, 

R.Titovienė, Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja N. 

Latvytė-Gustaitienė

I–IV

Edukacinių programų, suderintų su 

formaliojo, neformaliojo ugdymo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Muziejų edukacinių programų, 

suderintų su formaliojo, neformaliojo 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą 

programomis, skaičius“)

0

Planuojama, kad 2017 m. VVGŽM edukaciniuose 

užsiėmimuose Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2), 

Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12) dalyvaus 

1500 įvairaus amžiaus lankytojų. Šį rodiklį  planuojama 

pasiekti bendradarbiaujant su VVGŽM savanoriais iš 

Gedenkdienst organizacijos (Austrija), kurie  rengs  

išvažiuojamosios edukacinės programos „Kalbamės apie 

Holokaustą mokykloje“ užsiėmimus regionų švietimo 

įstaigose ir mokyklose.

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Edukacinių 

užsiėmimų dalyvių skaičiaus pokytis, 

lyginant su 2013 m.“)

2 300 Ryšių su visuomene ir 

edukacijos skyriaus 

vedėja I. Pocienė, Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja N. 

Latvytė-Gustaitienė

I–IV

Muziejuje atnaujintų mokymui ir 

mokymuisi pritaikytų erdvių 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejuose 

atnaujintų mokymui ir mokymuisi 

pritaikytų erdvių skaičius“)

0

Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Populiarinti muziejaus 

rinkinius ir vykdyti 

edukacinę veiklą

Muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2) 

planuojami surengti 17 renginių:                                                                                         

2017 01 24-27 d. VVGŽM organizuojamas Tarptautinės 

Holokausto dienos minėjimas:

1. 2017 01 24 d. bendradarbiaujant su Lenkijos 

Respublikos ambasada rengiams filmo apie Henryk 

Sławik ir József Antal – lenkų ir vengrų Pasaulio tautų 

teisuolius peržiūra ir kilnojamos parodos atidarymas

2. 2017 01 31 d. surengta diskusija ,,Blogio banalumas" 

ir meninio filmo „Hannah Arendt“ (Vokietija/ 

Prancūzija/ Liuksemburgas) peržiūra;

3. 2017 01 27 d. Holokauso ekspozicijoje (Pamėnkalnio 

g.12) vyks nemokamos ekskursijos;

4. 2017 02 13 d. tapybos darbų parodos  „Kartos ir 

likimai“ atidarymas;

5. 2017 02 16 d. prisijungiant prie iniciatyvos „Vasario 

16-osios valstybingumo maršrutai: Geltona. Žalia. 

Raudona“ organizuojamas teminis susitikimas – 

pasivaikščiojimas po parodą  „Kartos ir likimai“;

6. 2017 02 21 d. Užgavėnių proga organizuojama 

diskusija ,,Kitataučių vaizdavimas lietuvių tautiniame 

folklore“;

7. 2017 03 01 d. T. Kazimierėnienės grafikos darbų 

parodos atidarymas;                                                                                       

8. 2017 03 07 d. VVGŽM  vyks VLKK lietuvių k. dienų 

renginys, kurio metu skaitoma paskaita apie Ch. 

Lemcheną ir demonstruojamas dok. filmas „Dėdė 

Chackelis“ (rež. R. Friedman);

9. 2017 03 10 d. A. Vinokuro knygos  „Mes nežudėme“ 

pristatymas anglų k.;

 Minint „Yom HaShoa“ dieną: 10. 2017 04 20 d. kartu su 

Čekijos Respublikos ambasada filmo „Septynios šviesos“ 

(„Seven Lights“) peržiūrą ir  susitikimą su filmo režisiere 

Olga Sommerova;

11. 2017 04 19 d. Holokausto ekspozicijoje 

(Pamėnkalnio g.12) ir Panerių memoriale (Agrastų g. 

15.) bus organizuojamos nemokamos ekskursijos;

12. 2017 m. balandžio mėn. parengti programą ir 

dalyvauti „Muziejų naktis“ renginiuose (ir VVGŽM 

Holokausto ekspocicijoje);

13. 2017 06 13 d. PAR fotografo, litvako Davido 

Goldblatto fotografijos, dovanotos muziejui  pristatymas 

ir K. Simonson paskaita „PAR fotografai litvakai“;

14. 2017 06 01 d. dailininkės Rhonos Gorvy kūrinių 

parodos ,,Rhona Gorvy: kūrybinės įžvalgos" atidarymas;

15. 2017 m. rugsėjo mėn. dalyvauti ,,Europos žydų 

kultūros dienos“ programoje;

Rengiamas Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas: 

16.  Vyks parodos apie N. Lipšicaitę atidarymas ir  

koncertas.                                                                               

17. Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12) ir 

Panerių memoriale (Agrastų g. 15 bus organizuojamos 

nemokamos ekskursijos.

Renginių muziejuje (be parodų ir jų 

atidarymų/uždarymų) skaičius 

17 Direktorius J.M. Zingeris, 

direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk, 

VVGŽM Tolerancijos 

centro vadovė 

I.Šadzevičienė, Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja N. 

Latvytė Gustaitienė, 

edukatorės J. 

Jackevičiūtė, I. Pocienė

I–IV



2017 m. planuojama atlikti 2 kokybinius vartotojų 

pasitenkinimo muziejaus paslaugomis tyrimus ir 

išanalizuoti gautus duomenis:                                                       

1. Edukacinių veiklų dalyvių tyrimą;

2. Būsimo S. Bako muziejaus paslaugų ir siūlomų 

maršrutų tyrimą.

Muziejaus atliktų rinkos (lankytojų) 

tyrimų skaičius

2 Ryšių su visuomene ir 

edukacijos skyriaus 

darbuotojai

I–IV

Parengti ir patvirtinti ilgametę (2017–2022 metų) 

muziejaus veiklos strategiją.

Parengta 2017–2022 metų muziejaus 

veiklos strategija

1 Direktorius J. M. Zingeris, 

direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk, 

direktoriaus pavaduotoja-

vyr. Fondų saugotoja A. 

Niunkaitė-

Račiūnienė,Direktoriaus 

pavaduotoja J. 

Razumienė, padalinių ir 

skyrių vedėjai

I–III

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 

Muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2) 

planuojami surengti 17 renginių:                                                                                         

2017 01 24-27 d. VVGŽM organizuojamas Tarptautinės 

Holokausto dienos minėjimas:

1. 2017 01 24 d. bendradarbiaujant su Lenkijos 

Respublikos ambasada rengiams filmo apie Henryk 

Sławik ir József Antal – lenkų ir vengrų Pasaulio tautų 

teisuolius peržiūra ir kilnojamos parodos atidarymas

2. 2017 01 31 d. surengta diskusija ,,Blogio banalumas" 

ir meninio filmo „Hannah Arendt“ (Vokietija/ 

Prancūzija/ Liuksemburgas) peržiūra;

3. 2017 01 27 d. Holokauso ekspozicijoje (Pamėnkalnio 

g.12) vyks nemokamos ekskursijos;

4. 2017 02 13 d. tapybos darbų parodos  „Kartos ir 

likimai“ atidarymas;

5. 2017 02 16 d. prisijungiant prie iniciatyvos „Vasario 

16-osios valstybingumo maršrutai: Geltona. Žalia. 

Raudona“ organizuojamas teminis susitikimas – 

pasivaikščiojimas po parodą  „Kartos ir likimai“;

6. 2017 02 21 d. Užgavėnių proga organizuojama 

diskusija ,,Kitataučių vaizdavimas lietuvių tautiniame 

folklore“;

7. 2017 03 01 d. T. Kazimierėnienės grafikos darbų 

parodos atidarymas;                                                                                       

8. 2017 03 07 d. VVGŽM  vyks VLKK lietuvių k. dienų 

renginys, kurio metu skaitoma paskaita apie Ch. 

Lemcheną ir demonstruojamas dok. filmas „Dėdė 

Chackelis“ (rež. R. Friedman);

9. 2017 03 10 d. A. Vinokuro knygos  „Mes nežudėme“ 

pristatymas anglų k.;

 Minint „Yom HaShoa“ dieną: 10. 2017 04 20 d. kartu su 

Čekijos Respublikos ambasada filmo „Septynios šviesos“ 

(„Seven Lights“) peržiūrą ir  susitikimą su filmo režisiere 

Olga Sommerova;

11. 2017 04 19 d. Holokausto ekspozicijoje 

(Pamėnkalnio g.12) ir Panerių memoriale (Agrastų g. 

15.) bus organizuojamos nemokamos ekskursijos;

12. 2017 m. balandžio mėn. parengti programą ir 

dalyvauti „Muziejų naktis“ renginiuose (ir VVGŽM 

Holokausto ekspocicijoje);

13. 2017 06 13 d. PAR fotografo, litvako Davido 

Goldblatto fotografijos, dovanotos muziejui  pristatymas 

ir K. Simonson paskaita „PAR fotografai litvakai“;

14. 2017 06 01 d. dailininkės Rhonos Gorvy kūrinių 

parodos ,,Rhona Gorvy: kūrybinės įžvalgos" atidarymas;

15. 2017 m. rugsėjo mėn. dalyvauti ,,Europos žydų 

kultūros dienos“ programoje;

Rengiamas Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas: 

16.  Vyks parodos apie N. Lipšicaitę atidarymas ir  

koncertas.                                                                               

17. Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12) ir 

Panerių memoriale (Agrastų g. 15 bus organizuojamos 

nemokamos ekskursijos.

Renginių muziejuje (be parodų ir jų 

atidarymų/uždarymų) skaičius 

17 Direktorius J.M. Zingeris, 

direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk, 

VVGŽM Tolerancijos 

centro vadovė 

I.Šadzevičienė, Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja N. 

Latvytė Gustaitienė, 

edukatorės J. 

Jackevičiūtė, I. Pocienė

I–IV



Papildyti virtualią parodą „Muziejaus mėnesio 

eksponatas“ 12 naujų eksponatų, atliekant jų tyrimą ir 

pateikiant aprašą. 

Sukurtų naujų e.paslaugų ir 

e.produktų skaičius (atitinka 

Muziejų plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Sukurtų naujų muziejų e.paslaugų 

ir e.produktų vartotojams skaičius“)

12 Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir aapsaugos 

skyriaus vėdėja I. 

Murauskaitė, Žydų 

atminimo gelbėjimo 

įamžinimo skyriaus 

vedėja D. Selčinskaja, 

Istorijos tyrimų skyriaus 

vedėja N. Latvytė-

Gustaitienė, interneto 

svetainės administratorė 

G. Zaveckienė

I–IV

Naujų muziejuje teikiamų 

lankytojų aptarnavimo paslaugų 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Naujų lankytojų 

aptarnavimo paslaugų skaičius“)

0

Muziejuje įrengtų naujų lankytojų 

aptarnavimo erdvių skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejuose įrengtų naujų 

lankytojų aptarnavimo erdvių 

skaičius“)

0

Planuojama parengti ir pateikti paraiškas:                                                                                                                                       

Všį „Geros valios fondas“ dėl meno kūrinių įsigijimo, N. 

Lipšicaitės parodos organizavimo.             

Lietuvos kultūros rėmimo fondui dėl parodos „Lietuva 

litvakų kūryboje“ ir dėl muziejaus katalogo „Lietuvos 

žydų istorija VVGŽM fonduose“ leidybos finansavimo, 

meno kūrinių, sukurtų po 1990 m. įsigijimo, S. Bako 

muziejaus (Naugarduko g.10)  infrastrūktūros įrengimo ir 

ekspozicinių/fondinių patalpų plėtros; kilonjamos 

parodos, skirtos Lietuvos Pasaulio tautų teisuoliams 

parengimo.                                                             

Fondams užsienyje ir užsienio šalių ambasadoms 

Lietuvoje edukaciniams projektams ir reikiamoms 

lėšoms gauti, norint eksponuoti 2018 m. rugsėjį Vilniaus 

geto artefaktus parodoje, skirtoje Vilniaus geto aukoms 

paminėti.

Muziejaus projektinio finansavimo 

paieškos paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis nuo visų 

pateiktų paraiškų), proc.

50 Direktorius J. M. Zingeris, 

Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. Fondų saugotoja A. 

Niunkaitė-Račiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk, 

Tolerancijos centro 

vadovė  I. Šadzevičienė, 

muziejininkė A. 

Rožankevičiūtė, 

Muziejininkė V. 

Gradinskaitė Istorijos 

tyrimų vedėja N. Latvytė-

Gustaitienė Parodų ir 

ekspozicijų vadovė 

V.Sideraitė-Alon

I–IV

Suskaitmenintų muziejinių 

vertybių skaičius (atitinka KM 

metinio veiklos plano vertinimo 

kriterijų  „Respublikiniuose 

muziejuose suskaitmenintų 

muziejinių vertybių skaičiaus 

augimas per ataskaitinius metus, 

lyginant su 2012 metais“)

635 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė, 

Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir apsaugos 

skyriaus vedėja  I. 

Murauskaitė

I–IVSkaitmeninti eksponatus

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę 



Kriterijau reikšmė yra procentinė, o VVGŽM kiekvienais 

metais suskaitmeniname tokį patį skaičių eksponatų. 

2017 m. planuojame priimti 1600 naujų eksponatų, o 

suskaitmeninti 635 eksponatus, todėl procentinė 

kriterijaus reikšmė nekinta. 

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis, 

proc. (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Suskaitmenintų 

muziejuose saugomų eksponatų 

dalies nuo visų muziejuose saugomų 

eksponatų pokytis“)

25 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama parengti ir pateikti eksponatų metaduomenis 

su jų skaitmeniniais atvaizdais ir juos pateikti į LIMIS-M 

sistemą.

Į Lietuvos integralią muziejų 

informacinę sistemą (LIMIS) 

naujai įvestų eksponatų skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Į LIMIS sistemą naujai 

įvestų eksponatų skaičius“)

635 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Planuojama tęsti virtualią vieno eksponato parodą 

„Mėnesio eksponatas“ kas mėnesį atnaujinant eksponatų 

atvaizdus iš įvairių rinkinių su išsamiais aprašais ir 

komentarais, pristatyti Lietuvos žydų gelbėtojus ir 

išskirtines istorijas.

Surengtų virtualių parodų skaičius 

(atitinka KM metinio veiklos plano 

vertinimo kriterijų  Respublikinių 

muziejų surengtų virtualių parodų 

skaičius per ataskaitinius metus)

12 Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir apsaugos 

skyriaus vedėja  I. 

Murauskaitė,  Istorijos 

tyrimų skyriaus vedėja    

N. Latvytė Gustaitienė, 

Žydų gelbėtojų atminimo 

įamžinimos skyriaus 

vedėja D.Selčinskaja, 

interneto svetainės 

administratorė G. 

Zaveckienė

I–IV

2017 m. planuojama parengti muziejaus rinkinius 

pristatantį katalogą „Lietuvos žydų istorija VVGŽM 

fonduose. Iškiliausi eksponatai“. Leidinį išleisti 

planuojama 2018 m.

Išleistų leidinių apie muziejaus 

rinkinius skaičius (atitinka Muziejų 

plėtros strateginių krypčių 

2015–2020 m. vertinimo kriterijų 

„Atliktų muziejų rinkinių mokslinių 

tyrimų skaičius“)

0 Sudarytoja direktoriaus 

pavaduotoja muziejaus 

veiklai K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I–IV

Planuojama parengti  straipsnį anglų kalba „Muzikos 

vaizdiniai Tanache: esmė, kontekstas ir interpretacija“.            

Publikuotų mokslinių straipsnių 

skaičius

1 Direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk

I–IV

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Skaitmeninti eksponatus



2017 m. kovo 21-24 d. bendradarbiaujant su IHRA 

organizuoti tarptautinę konferenciją VVGŽM 

Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2), skirtą masinių 

žudynių vietų identifikavimui, žymėjimui  ir atminčiai – 

„Masinių žudynių pradžia: 1941 m. vasaros-rudens 

žudynių vietų identifikavimas ir atmintis“ („As Mass 

Murder Began: Identifying and Remembering the Killing 

Sites of Summer-Fall 1941“).                                                                  

Bendradarbiaujant su Memorial de la Shoah centru 

(Paryžius). 2017 m. rugpjūčio mėn.  organizuoti 

tarptautinį vasaros seminarą  Holokausto tyrėjams Trieste 

(Italija). 

Mokslinių konferencijų muziejuje 

skaičius

2 Direktoriaus pavaduotoja 

muziejaus veiklai K. 

Rupeikaitė-Mariniuk 

Istorijos tyrimų skyriaus 

vedėja N. Latvytė 

Gustaitienė

I–III

2017 m. kovo mėn. N. Latvytės- Gustaitienės  pranešimas 

,,Holokausto memorialai ir žudynių vietų 

memorializacija Lietuvoje“ tarptautinėje konferencijoje, 

skirtoje masinių žudynių vietų identifikavimui, 

žymėjimui  ir atminčiai – „Masinių žudynių pradžia: 

1941 m. vasaros-rudens žudynių vietų identifikavimas ir 

atmintis“ („As Mass Murder Began: Identifying and 

Remembering the Killing Sites of Summer-Fall 1941“).

K. Simonson pranešimas ,,Galios, dominavimo ir Vakarų 

kultūros kanonas Pietų Afrikos fotografo Eli Weinbergo 

darbuose“, 10 tarptautinė konferencija „Žydai 

besikeičiančiame pasaulyje“ Rygoje, 2017 m. balandžio 

mėn.

 2017 m. liepos 30 - rugpjūčio 4 d. N. Latvytė- 

Gustaitienė parengs ir pristatys pranešimą apie 

Holokaustą Lietuvoje EHRI-2 vasaros seminare Trieste 

(Italija).                                                                               

2017 m. rugpjūčio mėn. K. Rupeikaitės-Mariniuk 

pranešimas anglų k. „Muzikos mokymas žydų švietimo 

įstaigose Vilniuje XIX a.“ Pasauliniame žydų mokslo 

kongrese Jeruzalėje.                                                                            

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų mokslinėse konferencijose 

skaičius

4 Direktoriaus pavaduotoja 

K. Rupeikaitė-Mariniuk 

Istorijos tyrimų skyriaus 

vedėja N. Latvytė 

Gustaitienė, muziejininkė 

K. Simonson

I–IV

Planuojama parengti ir skaityti įvadinę paskaitą apie 

Chackelio Lemcheno asmenybę, leksikografijos darbus ir 

jo indėlį puoselėjant lietuvių kalbą VVGŽM 

vyksiančiame lietuvių kalbos dienų renginyje, kurį 

Lietuvoje inicijuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.                                              

Planuojama parengti ir skaityti paskaitą „PAR fotografai 

litvakai“ VVGŽM Tolerancijos centre.                                                                                                        

Planuojama parengti ir skaityti pranešimą ,,Ypatingojo 

būrio kasdienybė" Žydų kultūros ir informacijos centre, 

Vilniuje. 

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų kitose konferencijose 

skaičius

3 Rinkinių apskaitos, 

tyrinėjimo ir apsaugos 

skyriaus vedėja I. 

Murauskaitė, 

Muziejininkai K. 

Simonson, M. Šikšnianas

I–IV

Planuojama suteikti informacinių ir metodinių 

konsultacijų įvairiomis komunikavimo priemonėmis 

Lietuvos ir užsienio interesantams VVGŽM tyrimų, 

rinkinių eksponatų, jų tyrimo klausimais, judaikos ir 

Lietuvos žydų istorijos bei kultūros klausimais.

Suteiktų metodinių konsultacijų 

skaičius

350 VVGŽM direktorius,  

pavaduotojai, skyrių ir 

padalinių vadovai.

I–IV

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Teikti metodines 

konsultacijas 

lankytojams, muziejams 

ir kitoms institucijoms 



Numatoma aptarnauti fondų lankytojus iš Lietuvos ir 

užsienio, kurių struktūrines grupes sudarytų: moksleiviai, 

studentai, mokslininkai, kolegos iš kitų muziejų, knygų 

leidėjai, parodų rengėjai ir kuratoriai, projektų vadovai.

Fondų lankytojų skaičius 65 Direktoriaus pavaduotoja-

vyr. fondų saugotoja A. 

Niunkaitė Račiūnienė

I–IV

Muziejaus bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose dalyvavo 

muziejaus darbuotojai, skaičius 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų bendradarbiavimo 

projektų su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriuose dalyvavo 

muziejų darbuotojai, skaičius“)

0

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų (be restauratorių) 

skaičius (atitinka Muziejų plėtros 

strateginių krypčių 2015–2020 m. 

vertinimo kriterijų „Muziejų 

darbuotojų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo programose 

(projektuose) skaičius“)

17

Kvalifikaciją tobulinusių muziejaus 

darbuotojų dalis nuo muziejaus 

darbuotojų skaičiaus, proc. 

(atitinka Muziejų plėtros strateginių 

krypčių 2015–2020 m. vertinimo 

kriterijų „Muziejų darbuotojų, 

dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo 

programose dalies nuo muziejų 

darbuotojų skaičiaus pokytis, 

lyginant su 2013 m.“)

30

Efektyviau valdyti 

įstaigos finansus

Įstaigos įsiskolinimų metų pabaigoje 

likutis (eurai)

0 Vyriausioji buhalterė 

Tatjana Belonosova

I–IV

02-04-01

02-04-01-01

02-04-01-01-09

Teikti metodines 

konsultacijas 

lankytojams, muziejams 

ir kitoms institucijoms 

I–IVDirektorius J.M.Zingeris 

Direktoriaus pavaduotojos  

J. Razumienė,  K. 

Rupeikaitė-Mariniuk

Planuojama tobulinti darbuotojų kvalifikaciją pagal 

muziejaus poreikius ir esamas galimybes. Dalyvauti 

Administracijos darbuotojų asociacijos ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos mokymų ir konsultavimų skyriaus, LR 

kultūros ministerijos  organizuojamuose mokymuose. 

Tęsti mokymąsi Hebrajų ir Jidiš kalbų kursusuose.                                                                          

2017 m. muziejaus darbuotojai tęs studijas:                                                              

1. N. Latvytė Gustaitienė tęs doktorantūros studijas 

Vilniaus universiteto  Komunikacijos ir Informacijos 

mokslų fakultete ir rengs disertaciją „Sunkiojo paveldo 

komunikacija besikeičiančiame socialiniame kontekste: 

Holokausto atminties vietos“ tema;                                                                                                                                          

2. Z. Vitkus tęs doktorantūros studijas Klaipėdos 

universitete, Humanitarinių mokslų fakultete, Istorijos 

katedroje. Tema: „Atminimo politikos kaita: Panerių 

memorialo atvejis (2014–2018)“;                                                                                                       

3. K. Simonson tęs doktorantūros studijas LKTI ir rengs 

disertaciją „Litvakų fotografija Pietų Afrikos 

Respublikos XX a. 4-8 deš. sociopolitiniame 

kontekste:Leono Levsono ir Eli Weinbergo kūryba“.

TIKSLAS. Tobulinti kultūros paveldo apsaugos politikos formavimą ir užtikrinti tinkamą jos įgyvendinimą

Priemonė. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus

UŽDAVINYS. Apskaityti, išsaugoti ir pristatyti visuomenei Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kilnojamąsias kultūros vertybes, tobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą

Tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją



Užtikrinti sėkmingą 

investicijų projekto 

„Istorinio hebrajų 

gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo 

g. 4, Vilnius, 

aktualizavimas“  

įgyvendinimo pradžią   

Projektą numatoma finansuoti ES lėšomis.

2017 m. planuojame:                                                             

1. Gauti iš Centrinės projektų valdymo agantūros (toliau - 

CPVA) kvietimą teikti paraišką dėl  IP iš ES 

finansavimo.                                                                         

2. Pateikti paraišką CPVA dėl IP iš ES finansavimo 

derinimui;                                                                              

3. Pasirašyti su CPVA IP ES finansavimo  ir 

administrvimo  sutartį;                                                                    

3. Parengti statybos rangos darbų pirkimo atvirojo 

viešojo konkurso būdu sąlygas ir pradėti vykdyti statybos 

rangos darbų viešąjį pirkimą. 

Projekto pradžia 2014 m.

Bendra investicijų projekto vertė – 3 680,202 tūkst. eurų.

Iki 2016-01-01 investicinio projekto įvykdymas, proc. 

nuo bendros projekto vertės - 2,46 proc.

Parengtų ir pateiktų pareiškų skaičius 1 Direktorius J. M. Zingeris,                           

Direktoriaus pavaduotoja 

J. Razumienė

I–IV

05-01-02

05-01-02-01 Planuojama tęsti įgyvendinamų infrastruktūros plėtros 

programų projektus „Panerių memorialo, esančio 

Agrastų g. 15, Vilnius, Holokausto ir visoms nacizmo 

aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas“ ir 

„Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus pastato. 

esančio Pylimo g. 4, rekonstrukcija ir pritaikymas 

universalaus kultūros ir dailės centro veiklai“.

Įgyvendinamų infrastruktūros plėtros 

programų projektų skaičius

1 Direktorius J. M. Zingeris, 

Direktoriaus pavaduotoja 

J. Razumienė

I–IV

05-01-02-01-03 90 0 0 90

STRATEGINIS TIKSLAS (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“

Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“

TIKSLAS. Sudaryti sąlygas efektyviam kultūros politikos formavimui ir jos įgyvendinimui

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

UŽDAVINYS. Tęsti kultūros objektų 

statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti 

įstaigas šiuolaikines technologijas 

atitinkančia įranga



Organizuoti investicijų 

projekto „Panerių 

memorialo Holokausto 

ir visoms nacizmo 

aukoms atminti 

kompleksinis 

sutvarkymas“ vykdymo 

priežiūrą

2017 m. planuojame:

1. Organizuoti monografijos-studijos parengimą apie 

Panerių memorialą, kur būtų surinkti ir sukoncentruoti 

nauji ir visi kiti iki šiol atliktų istorinių bei archeologinių 

tyrimų duomenys, nuotraukos brėžiniai ir pan.;

2. Gavus atsakymą iš Kultūros ministerijos dėl  

galimybės įsigyti kaimyninį sklypą - vietos muziejaus 

lankytojų informaciniam centrui projektuoti (2016 m. 

lapkričio 15 d. Panerių memorialo kompleksinio 

sutvarkymo ir pritaikyti lankyti tarpžinybiės priežiūros 

komisijos posėdžio protokolas Nr. LV-425, nutarimo 

punktas Nr. 2. Parengti Vyriausybės kanclerio pavedimą 

ministerijoms, atsižvelgiant į šį Komisijos protokolą, 

išnagrinėti galimybę visuomenės poreikiams paimti šalia 

Panerių memorialo esantį 1,5 ha sklypą memorialui 

reikalingos infrastruktūros plėtrai):

1) tvarkyti žemės įsigijmo procedūras, arba:

2) Atnaujinti Viešojo pirkimo (toliau – VP) komisijos 

sudėtį; parengti projektavimo paslaugų VP konkurso 

sąlygas, techninę specifikaciją, atsižvelgiant į naujai 

gautus duomenis; organizuoti viešąjį projektavimo 

paslaugų (organizuotas kviestinis konkurencinis dialogas 

dėl techninio projekto parengimo) pirkimo konkursą ir 

išrinkti nugalėtoją.      

Projekto pradžia 2014 m.

Bendra investicijų projekto vertė – 3 240 tūkst. eurų.

Investicinio projekto (Panerių 

memorialo sutvarkymas) įvykdymas, 

proc. nuo bendros projekto vertės

5,02 Direktorius J. M. Zingeris,                           

Direktoriaus pavaduotoja 

J. Razumienė

I–IV 90 0 0 90

0 0 0 0

Parengtas muziejaus ekspozicinio 

padalinio Žako Lipšico muziejaus 

ekspozicinio plano projektas

1

Parengtas statinio (ŠV. Jokūbo g. 17, 

Druskininkai) kapitalinio remonto 

techninis projektas

1

Pradėti organizuoti ir 

vykdyti VVGŽM 

padalinio, esančio 

Žemaitijos g. 4, Vilniuje 

būsimo „Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus 

geto memorialinis 

muziejus“ avarinės 

būklės likvidavimo 

darbus

2017 m. planuojame:                                                                   

1. Parengti statinio tvarkybos darbų projekto korektūrą su 

orientaciniais sąmatiniais skaičiavimais.                            

Parengta statinio (Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinis muziejus, Žemaitijos g. 

4) tvarkybos darbų projekto korektūra

1 Direktorius J. M. Zingeris,                           

Direktoriaus pavaduotoja 

J. Razumienė                         

Ūkio administravimo 

skyriaus vedėjas A. 

Kybartas

I–IV

789 693 385 961. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

I–IV

Darbai vykdomi iš muziejui skiriamų biudžeto asignavimų, pajamų įmokų ir tikslinės paramos lėšų.

Pradėti vykdyti VVGŽM 

padalinio Ž. Lipšico 

memorialinis muziejus, 

esančio šv. Jokūbo g. 17, 

Druskininkuose 

įrengimo projektą

2017 m. planuojame:                                                                 

1. Parengti ekspozicinio plano projektą;                                              

2. Organizuoti statinio kapitalinio remonto darbų 

techninio projekto parengimą.

Direktorius J. M. Zingeris,                           

Direktoriaus pavaduotoja 

J. Razumienė                    

Ekspozicijų ir parodų 

vadovė V. Sideraitė-Alon 

Parodų kuratorė-

muziejininkė                       

A. Rožankevičiūtė



691 601 359 90

0 0 0 0

0 0 0 0

98 92 26 6

0 0 0 0

789 693 385 96

Direktorius Jaša Markas Zingeris

Iš viso programai finansuoti (1+2)

1.1. valstybės biudžeto lėšos

1.2. bendrojo finansavimo lėšos

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
































