
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

2 1 50%

2019 12 03 paskelbtas VP konkursas, 2020 

05 15 pasirašyta sutartis su tiekėju (užsitęsė 

procedūros dėl neįprastai mažos kainos 

pagrindimo), projektavimo darbai vyksta 

pagal darbų grafiką, t.y. iki 2021 02 15.

1 0 0%

Dėl susiklosčiusio COVID 19 situacijos  

vykdyti sklypo formavimo procedūrų 

muziejus negalėjo, todėl nebuvo parengtas 

ir Kultūros ministerijai pateiktas Panerių 

memorialo sklypo padidinimo veiksmų 

planas.	                        .

1 1 100%

 

100 60 60%

Dviejų prioritetinių priemonių - 

kolektyvinės monografijos apie masinių 

žudynių Paneriuose ir pačios vietos 

istoriją leidybos bei VGŽIM 

reprezetuojančių renginių Litvakų 

dienose San Paule - dėl COVID-19 

pandemijos įgyvendinti nepavyko.

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Užbaigti investicijų projekto "Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" pastato, esančio Pylimo g.4, Vilnius, aktualizavimas" 

sudėtinės dalies "Muziejaus ekspozicinių ir bendrųjų erdvių projekto parengimo bei projekto įgyvendinimo priežiūros" 

viešąjį paslaugų pirkimą                                                                                                                                                                                   

Įvykdymo informacija: 2019 m. gruodžio 3 d. paskelbtas viešojo pirkimo konkursas, 2020 m. gegužės 15 d. pasirašyta sutartis 

su tiekėju (užsitęsė procedūros dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo), projektavimo darbai vyksta pagal darbų grafiką.

Pasirašyta sutartis su tiekėju ir 

rengiamas Muziejaus, esančio 

Pylimo g. 4, Vilnius, ekspozicijos 

projektas

2. Užtikrinti Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinio sutvarkymo darbų vykdymą	                                                                                                                                                                                                   

Įvykdymo informacija: Panerių memorialo sklypo padidinimo veiksmų kalendorinio plano projektas nebuvo parengtas ir 

pateiktas Kultūros ministerijai, kadangi 2020 m. kovo 23 d. Kultūros paveldo departamento raštas, jog numatytoje teritorijoje 

muziejaus lankytojų informacinio centro statyba negalima; 2020 07 02 LR Vyriausybės kanceliarijoje įvykusio Panerių 

memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros komisijos posėdyje nutarta, kad tinkmiausia 

vieta lankytojų informacinio centro statybai galėtų būti  BUAB "Faulana" sklypas, adresu Agrastų g. 36, Vilnius. Paprašyta 

kreiptis į naujus sklypo bendraturčius, kad įsileistų Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto (EŽKIK) atstovus  ištirti sklypo 

teritoriją virgulėmis ir įvertinti ar šioje vietoje pagal judaizmo nuostatas būtų galima projektuoti lankytojų informacnį centrą ir 

vykdyti statybos darbus. Gautas bendraturčių raštiškas sutikimas dėl EŽKIK atstovų atvykimo. Dėl susiklosčiusio COVID 19 

situacijos EŽKIK atstovai atvykti šiais metais negalėjo. 

Neparengtas ir nepateiktas Kultūros 

ministerijai Panerių memorialo 

sklypo padidinimo veiksmų 

kalendorinio plano projektas 

3. Pasirašyti viešojo pirkimo sutartį, dėl investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis muziejus“ 

kapitalinio remonto techninio projekto parengimo                                                       Įvykdymo informacija:  2020 m. rugsėjo 

15 d. pasirašyta Statinio techninio projekto parengimo ir statinio techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo-

pardavimo sutartis Nr. 973 su UAB „Enero".

Sutartis pasirašyta įvykdžius supaprastintą paslaugų viešąjį pirkimą.

Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis 

4. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio institucijomis, įgyvendinti suplanuotą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metų minėjimo 2020 metais programą.                                                                                                                                                                          

Įgyvendinimo informacija: Įgyvendintos šios Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo 2020 m. programos 

priermonės: VGŽIM Tolerancijos centre surengta paroda „Knygos ant medžių neauga“ (Z.Kalmanovičius): išsaugoti ir perduoti 

atmintį“; Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje surengta Samuelio Bako darbų iš VGŽIM kolekcijų paroda; Parengta 

kilnojamoji paroda anglų kalba „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį"; 

Įgyvendintos penkios prioritetinės 

priemonės



100 90 90%

Dėl šalyje paskelbto karantino kai kurie 

planuoti metiniai rezultatai nebuvo 

pasiekti.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Faktinė reikšmė Komentaras

480.526

1946

3003

753

40,670

912

1051

2

0

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Visuomenei pristatytas 1051 eksponatas, t. y. 2,58 proc. 

muziejaus rinkinių (planuota 600).                                                                                                                      

2. Surengtos 4 parodos iš muziejaus rinkinių:  " Objektyve - 

portretas", "Knygos ant medžių neauga" išsaugoti ir perduoti 

atmintį". Kituose muziejuose: Samuelio Bako kūrinių paroda Kauno 

paveikslų galerijoje, Rhonos Gorvy kūrybos paroda "Kūrybinės 

įžvalgos" Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje). Kitur Lietuvoje 

surengta 18 naujų parodų.  Muziejaus padalinyje buvo surengta ir  1 

tarptautinė paroda, atvežta  iš Izraelio Šaco namų-muziejaus: "Boris 

Schatz: „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių" (kituose muziejuose ir 

institucijose planuota surengti 18 parodų, 4 iš jų – iš muziejaus 

rinkinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Įsigyti 912 eksponatai: 899 į pagrindinį fondą, 13 į pagalbinį fondą 

(planuota 700).                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Konsultuota 25 kitų muziejų specialistai (planuota  20).                                                        

5. Suinventorinta 356  muziejaus eksponatai  (planuota 500 

muziejaus eksponatų .  Planuotas rodiklis nepasiektas dėl darbuotojo 

ligos.                                                                                                                        

6. Tikrąja verte  įvertinti visi 898 naujai neatlygintinai gauti 

eksponatai (planuota visus naujai neatlygintinai gautus eksponatus 

įvertinti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Restauruota bei konservuota 20 muziejaus eksponatų, būtino 

konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis – 3,54 proc.  

(Planuota restauruoti, konservuoti 15 muziejaus eksponatų). 

Prevenciškai konservuota 300 eksponatų. 

8.  Parengti ir publikuoti 2 muziejaus rinkinį populiarinantys 

leidiniai. (Planuotas vienas leidinys).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Neplanuotai įsigyta 12 lituanistinių kultūros vertybių, tarp kurių 

yra Lietuvos žydų dailininko Neemijos Arbit Blato 5 darbai, 1 

dokumentas, 3 fotografijos ir 3 atvirukai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Dėl užsitęsusių statybos darbų  saugyklos per ataskaitinį 

laikotarpį nebuvo įrengtos, eksponatai neperkraustyti. Atlikti 

parengiamieji darbai (Planuotas perkraustymas ir perkėlimas  39 

000 muziejaus eksponatų į naujai įrengtas saugyklas, esančias 

Pylimo g. 4, Vilniuje).                                                                                        

11. Kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. 

Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” leidyba (lietuvių 

ir anglų kalbomis) perkelta į 2021 metus, dėl trūkstamo finansavimo 

ir dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių: buvo uždaryti 

Lietuvos ir užsienio archyvai, kuriuose saugoma monografijai 

parengti reikalinga istorinė medžiaga ir dokumentai. (Planuotas 

kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. 

Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” parengimas ir 

leidyba (lietuvių ir anglų kalbomis).                                                         

"

Lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

36500 10280 28%

38 29.21206226 77%

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:                                                                                                     

1.  Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje apsilankė: 10 280 

lankytojai (planuota 36500)

Tolerancijos centre - 6372 lankytojai;

Holokausto ekspozicijoje - 2215 lankytojai;

Panerių memoriale -1693 lankytojai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Virtualių lankytojų skaičius 434 260 (planuota 42 000).

3. Nemokamai muziejuje apsilankė 3003 lankytojai (planuota 17 

000).                                     Iš jų Tolerancijos centre - 1148 lankytojai;                                      

Holokausto ekspozicijoje - 162 lankytojai;                                            

Panerių memorialiniame muziejuje -1693 lankytojai.

4. Nemokamai VGŽIM paskutiniais mėnesio sekmadieniais - 753 

lankytojai (planuota 4100).                                                              

Tolerancijos centre - 641 lankytojai,                                                   

Holokausto ekspozicijoje  - 112 lankytojai,                                           

Panerių memoriale - lankymas visus metus nemokamas.

5. Parduota bilietų su nuolaida - 1946 (planuota 5000) .                          

Iš jų Tolerancijos centre - 1598, Holokausto ekspozicijoje - 348.  

Panerių memoriale - lankymas visus metus nemokamas.                                                                                        

Virtualių lankytojų skaičius (žm.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

Dėl didesnio kitų muziejų bei kultūros 

instituticijų susidomėjimo muziejaus 

rinkiniais, susijusio su Vilniaus Gaono ir 

Lietuvos žydų istorijos metais, visuomenei 

pristatyta daugiau eksponatų, nei planuota.                                                                                

Parodos "Knygos ant medžių neauga: 

išsaugoti ir perduoti atmintį" katalogas ir 

leidinys apie muziejaus eksponatus 

"Eksponatai. Asmenybės. Istorija. Iš Vilniaus 

Gaono žydų istorijos muziejaus rinkinių" 

lietuvių ir anglų kalbomis.

Dėl COVID-19 pandemijos fizinių lankytojų 

skaičius nepasiekė planuoto skaičiaus, 

tačiau gerokai išaugo virtualių lankytojų 

skaičius. 

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.)

Visuomenei pristatyta muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

2 2.584214409 129%

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir 

įgyvendinimas                                                                                                                                                                                              

Įgyvendinimo informacija: VGŽIM buvo surengtos 96  virtualios kultūrinės edukacijos, kuriose dalyvavo 2665 virtualūs 

dalyviai. Virtualioje erdvėje surengta 17 renginių, kuriose dalyvavo 427 žiūrovai. Muziejaus kolekcijos ir ekspozicijos 

pristatytos virtualiuose tarptautiniuose, bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Londone ir Nacionaline Izraelio biblioteka, 

organizuotuose renginiuose, kuriuose dalyvavo 732 žiūrovai.

Užtikrintas numatytų metinių 

rezultatų pasiekimas



3

18

0

0

12

1

0

40670

10

10

1442

0

0

25

2

21 21 100%

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių skaičius 

(vnt.)

II. Muziejaus rinkiniai:

1. Visuomenei pristatytas 1051 eksponatas, t. y. 2,58 proc. 

muziejaus rinkinių (planuota 600).                                                                                                                      

2. Surengtos 4 parodos iš muziejaus rinkinių:  " Objektyve - 

portretas", "Knygos ant medžių neauga" išsaugoti ir perduoti 

atmintį". Kituose muziejuose: Samuelio Bako kūrinių paroda Kauno 

paveikslų galerijoje, Rhonos Gorvy kūrybos paroda "Kūrybinės 

įžvalgos" Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje). Kitur Lietuvoje 

surengta 18 naujų parodų.  Muziejaus padalinyje buvo surengta ir  1 

tarptautinė paroda, atvežta  iš Izraelio Šaco namų-muziejaus: "Boris 

Schatz: „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių" (kituose muziejuose ir 

institucijose planuota surengti 18 parodų, 4 iš jų – iš muziejaus 

rinkinių).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Įsigyti 912 eksponatai: 899 į pagrindinį fondą, 13 į pagalbinį fondą 

(planuota 700).                                                                                                                                                                                                                                              

4.  Konsultuota 25 kitų muziejų specialistai (planuota  20).                                                        

5. Suinventorinta 356  muziejaus eksponatai  (planuota 500 

muziejaus eksponatų .  Planuotas rodiklis nepasiektas dėl darbuotojo 

ligos.                                                                                                                        

6. Tikrąja verte  įvertinti visi 898 naujai neatlygintinai gauti 

eksponatai (planuota visus naujai neatlygintinai gautus eksponatus 

įvertinti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Restauruota bei konservuota 20 muziejaus eksponatų, būtino 

konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis – 3,54 proc.  

(Planuota restauruoti, konservuoti 15 muziejaus eksponatų). 

Prevenciškai konservuota 300 eksponatų. 

8.  Parengti ir publikuoti 2 muziejaus rinkinį populiarinantys 

leidiniai. (Planuotas vienas leidinys).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Neplanuotai įsigyta 12 lituanistinių kultūros vertybių, tarp kurių 

yra Lietuvos žydų dailininko Neemijos Arbit Blato 5 darbai, 1 

dokumentas, 3 fotografijos ir 3 atvirukai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Dėl užsitęsusių statybos darbų  saugyklos per ataskaitinį 

laikotarpį nebuvo įrengtos, eksponatai neperkraustyti. Atlikti 

parengiamieji darbai (Planuotas perkraustymas ir perkėlimas  39 

000 muziejaus eksponatų į naujai įrengtas saugyklas, esančias 

Pylimo g. 4, Vilniuje).                                                                                        

11. Kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. 

Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” leidyba (lietuvių 

ir anglų kalbomis) perkelta į 2021 metus, dėl trūkstamo finansavimo 

ir dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių: buvo uždaryti 

Lietuvos ir užsienio archyvai, kuriuose saugoma monografijai 

parengti reikalinga istorinė medžiaga ir dokumentai. (Planuotas 

kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. 

Masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” parengimas ir 

leidyba (lietuvių ir anglų kalbomis).                                                         

"

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 100 100%

Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

20 25 125%

Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.) 

0 13 #DIV/0! Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas.

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, 

esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.)

Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir restauruoti 

muziejaus rinkinio dalis (proc.)

3.5 3.545611015 101% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

Sulaukta daugiau užklausų dėl konsultacijų, 

nei buvo planuota.



1244

76

17

435

68

12

93

59

3

4

27

1625

148

10392

583

91670

2526

495

0

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims skaičius (vnt.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių  asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Planinis edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius nebuvo pasiektas dėl COVID-19 

sukeltos pandemijos. Dalis edukacinių 

užsiėmimų buvo perkelta į virtualią erdvę. 

Pravesti 96 virtualūs edukaciniai 

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 2665 

dalyviai.

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1.   Per ataskaitinį laikotarpį suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius - 91670 (planuota suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui – 6).                                                                           

2.  Suskaitmeninta (įvesta į LIMIS) 583 eksponatai ir koreguota iš RIS 

sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 100 eksponatų duomenys 

(planuota suskaitmeninti 500 eksponatų ir 100 koreguoti).                                                                   

3.  Sukurta daugiau nei planuota -  700 eksponatų skaitmeninių 

vaizdų (planuota 600 eksponatų skaitmeninių vaizdų).                                                                                   

4. Parengtos ir papildytos virtualios parodos "Mėnesio eksponatas 

2020", "Objektyve - portretas", "Vilniaus getas". Bendradarbiaujant 

su portalu 15 min parengtos ir eksponuotos virtualios parodos "14 

muziejaus eksponatų, kurie atskleidžia turtingą Lietuvos žydų kultūrą 

ir istoriją" ir "Kančios kupini metai: nuotraukos atskleidžia skaudžią 

Vilniaius geto istoriją".  (planuotos papildyti ir parengti  virtualios 

parodos). 

147%8.8212086226Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius didesnis 

nei planuota, nes interesantų poreikiai 

buvo didesni dėl proginių Vilniaus Gaonui ir 

Lietuvos žydų kultūrai skirtų metų  ir dėl 

didesnio virtualių projektų skaičiaus, 

išaugusio dėl įvesto karantino ir apribotų 

kontaktinių paslaugų.   

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų peržiūrų skaičius (vnt.)

LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų 

kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:                                                                                                                                               

1. VGŽIM kultūrinėse edukacijos dalyvavo - 1772 dalyvis. Iš jų vaikų ir 

mokinių - 1244; senjorų -76; asmenų, turinčių negalią -17; kt.asmenų 

435 (planuota edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 3210: vaikų 

ir mokinių – 2450; senjorų – 170; asmenų, turinčių negalią – 65; kt. 

asmenų – 715).                                                                                                                          

2.  Kultūrinėje edukacijoje Holokausto ekspozicijoje dalyvavo - 684 

dalyviai; Tolerancijos centre -  1088 dalyviai  (planuota edukacinių 

užsiėmimų dalyvių Holokausto ekspozicijoje - 1000, Tolerancijos 

centre ir Samuelio Bako muziejuje - 2210).                    

3. Siūlomų kultūrinių edukacinių užsiėmimų skaičius viršytas 

dvigubai, VGŽIM pasiūlė 68 edukacinius užsiėmimus.  Sukurta 12 

naujų užsiėmimų (planuota siūlyti 30 temų edukacinius užsiėmimus, 

sukurti 6 naujus).                                                                                                                                                                                                                                                

4. Iš viso surengti 93 kultūriniai edukaciniai užsiėmimai, iš s kirtų 

vaikams - 59, senjorams - 3,  skirtų asmenims turintiems negalią - 4; 

kitiems asmenims - 27 (planuota surengti 230 edukacinių 

užsiėmimų: edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams – 

140, skirtų senjorams – 20, skirtų asmenims, turintiems negalią – 5, 

skirtų kitiems asmenims – 65). 

5.  VGŽIM surengta 148 teminių bei pažintinių ekskursijų, jose 

dalyvavo 1625 dalyviai  (Planuojama organizuoti 135 teminių bei 

pažintinių ekskursijų, kuriose dalyvautų 1750 lankytojų).                                                                                                                                                                                                                                                         

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius (žm.)

3210 1772 55%

Ekskursijų dalyvių skaičius (žm.)



0

5

IV. Skaitmeninimas:

1.   Per ataskaitinį laikotarpį suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius - 91670 (planuota suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui – 6).                                                                           

2.  Suskaitmeninta (įvesta į LIMIS) 583 eksponatai ir koreguota iš RIS 

sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 100 eksponatų duomenys 

(planuota suskaitmeninti 500 eksponatų ir 100 koreguoti).                                                                   

3.  Sukurta daugiau nei planuota -  700 eksponatų skaitmeninių 

vaizdų (planuota 600 eksponatų skaitmeninių vaizdų).                                                                                   

4. Parengtos ir papildytos virtualios parodos "Mėnesio eksponatas 

2020", "Objektyve - portretas", "Vilniaus getas". Bendradarbiaujant 

su portalu 15 min parengtos ir eksponuotos virtualios parodos "14 

muziejaus eksponatų, kurie atskleidžia turtingą Lietuvos žydų kultūrą 

ir istoriją" ir "Kančios kupini metai: nuotraukos atskleidžia skaudžią 

Vilniaius geto istoriją".  (planuotos papildyti ir parengti  virtualios 

parodos). 

147%8.8212086226Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų peržiūrų 

skaičius, tenkantis vienam objektui 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius didesnis 

nei planuota, nes interesantų poreikiai 

buvo didesni dėl proginių Vilniaus Gaonui ir 

Lietuvos žydų kultūrai skirtų metų  ir dėl 

didesnio virtualių projektų skaičiaus, 

išaugusio dėl įvesto karantino ir apribotų 

kontaktinių paslaugų.   

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)



0

0

0

0

LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų kultūros 

paveldo objektų dalis VEPIS 

sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

0

0

Į „Europeana“ sistemą pateiktų 

suskaitmenintų Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų skaičius iš 

viso (vnt.)

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 #DIV/0! 0 Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

23

0

18

I. Paslaugos:                                                                                                                 

1.  Sukurtos 23 naujos paslaugos: 3 virtualios parodos, 17 virtualių 

renginių ir 3  virtualios paskaitos (planuota sukurti 27 naujas 

paslaugas) . Panerių lauko stendai buvo neįrengti (planuota                                                                                                               

gavus finansavimą planuota įrengti lauko stendus muziejaus 

panaudos teise valdomoje Panerių memorialo teritorijoje) .                                                                                                                               

2. Surengti 35 renginiai, iš jų 17 buvo virtualūs. Tarp šių renginių 

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimai, paskaitų 

ciklas "Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai", parodos "Knygos ant 

medžių neauga" atidarymas (planuota surengti 25 renginius, dalį - 

virtualiai).                                                                                                                 

3. A. Šenderovo vardu pavadinta VGŽIM Tolerancijos salė, atidengta 

memorialinė lenta.  

4. Paslaugą, asmenims su negalia, pritaikant asmenims su regėjimo 

negalia S. Bako ekspoziciją neįvykdyta (planuota pritaikyti S. Bako 

kūrinį asmenims su regėjimo negalia pažinti ir sukurti  edukacinį 

užsiėmimą).                                                                                                               

5. Parengta ir įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį 8 edukaciniai 

užsiėmimai (planuota 5 edukaciniai užsiėmimai).                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.Atnaujinta Tolerancijos centro ekspozicija, tačiau Panerių 

memorialo ekspozicija neatnaujina (planuota atnaujinti/naujai 

įrengti Panerių memorialo ekspoziciją ir atnaujinti Tolerancijos 

centro ekspoziciją .                                                     

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

Sukurtų naujų paslaugų ir/ar 

produktų skaičius (vnt.)

27 23 85% Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius 

(vnt.)

Planuotas koncertas Tarptautinės 

Tolerancijos dienos minėjimas - koncertas 

kompozitoriui A.Šenderovui atminti neįvyko 

dėl pandemijos.
Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų 

skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 #DIV/0! #DIV/0! Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

IV. Skaitmeninimas:

1.   Per ataskaitinį laikotarpį suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius - 91670 (planuota suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui – 6).                                                                           

2.  Suskaitmeninta (įvesta į LIMIS) 583 eksponatai ir koreguota iš RIS 

sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 100 eksponatų duomenys 

(planuota suskaitmeninti 500 eksponatų ir 100 koreguoti).                                                                   

3.  Sukurta daugiau nei planuota -  700 eksponatų skaitmeninių 

vaizdų (planuota 600 eksponatų skaitmeninių vaizdų).                                                                                   

4. Parengtos ir papildytos virtualios parodos "Mėnesio eksponatas 

2020", "Objektyve - portretas", "Vilniaus getas". Bendradarbiaujant 

su portalu 15 min parengtos ir eksponuotos virtualios parodos "14 

muziejaus eksponatų, kurie atskleidžia turtingą Lietuvos žydų kultūrą 

ir istoriją" ir "Kančios kupini metai: nuotraukos atskleidžia skaudžią 

Vilniaius geto istoriją".  (planuotos papildyti ir parengti  virtualios 

parodos). 

Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 

(vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų 

kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, 

skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso 

(vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų  suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių 

skaitmeninimo kompetencijų 

centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui, Nacionaliniam M. K. 

Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos 

jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

0 #DIV/0! Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

LIMIS portale prieinamų Lietuvos 

muziejų suskaitmenintų ir 

skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos dailės 

muziejui]

0 #DIV/0! #DIV/0! Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.



Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso 

paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)

2 8 400% 6 Muziejaus padaliniai pateikė daugiau, nei 

buvo numatyta metiniame plane.

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)

1 0 0% Parengtas įgyvendinimo planas ir pateikta 

paraiška Lietuvos kultūros tarybai. Tarybai 

atšaukus edukacijų finansavimo sritį, neliko 

galimybės įgyvendinti projektą.  

1

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 2 100%

0

2

0

2

130 Planuotas muziejaus fondų eksponatų 

paskolinimas MO muziejaus parodai 

"Sunkus amžius: Vilnius, 1939-1949" 

neįvyko, nes paroda dėl pandemijos 

nukelta į 2021 m.                                                                                                               

112

2

0

0

Dėl Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metų muziejus sulaukė daugiau siūlymų 

bendradarbiauti.                                  

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1.  Surengtos 2 jungtinės parodos su kitais Lietuvos muziejais:  

Kauno paveikslų  galerija  ir  Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje 

(planuotos 3 jungtinės parodos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Įgyvendintas viešų paskatų ciklas "Lietuvos žydų pasaulėžiūros 

pamatai"(Judaikos tyrimo centras), suteiktos rekomendacijos ir 

konsultacijas UAB„TymDrym“ kūrybinei grupei, kuriančiai 2-ąjį TV 

dokumentinių filmų ciklą „Pasaulio Teisuoliai“ (11 dok. filmų) 

(planuotas viešų paskaitų ciklas ir konsultacijos UAB„TymDrym“ 

kūrybinei grupe i).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

2 3 150% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Jungtinių parodų su kitais Lietuvos 

muziejais skaičius (vnt.)

3 2 67%

II. Tarptautiškumas:                                                                                                                 

1. Surengtos 2 tarptautinės parodas"Knygos ant medžių neauga": 

išsaugoti ir perduoti atmintį", paroda "Boris Schatz: "Izraelio meno 

tėvas" iš Varnių"(planuotos 2 tarptautinės parodos).

2. Dalyvauta tarptautinio projekto EHRI  - Europos Holokausto tyrimų 

infrastruktūros (European Holocaust Research Infrastructure) 

trečiajame etape bei tarptautiniame istorinių šaltinių tyrimo projekte 

"At the Source Baltics", kurį organizavo Nacionalinė Izraelio biblioteka.                                                                                 

3.Planuota ir toliau būti tarptautinių organizacijų nariais: AEJM - 

Europos žydų muziejų asociacijos (Association of European Jewish 

Museums , ir IHRA  - Tarptautinio Holokausto atminties aljanso 

(International Holocaust Remembrance Alliance).     

3.  Nesurengtos Vokietijos kino dienas su filmų programa, remiantis 

bendradarbiavimo sutartimi su Vokietijos ambasada Vilniuje 

(planuota surengti  Vokietijos kino dienos su filmų programa 

žmogaus teisių ir žydų istorijos tema). 

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) 

įgyvendinant muziejus, skaičius 

(vnt.)

1 2 200% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

Metų eigoje buvo pasirašyta nauja 

bendradarbiavimo sutartis dėl VGŽIM 

dalyvavimo EHRI projekto trečiajame 

etape. Taip pat VGŽIM gavo kvietimą 

dalyvauti tarptautiniame projekte "At the 

Source Baltics".

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, 

kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

2 2 100% Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

2 1 50%

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

Negavus reikiamo finansavimo ir 

nusprendus naujus stendus įrengti 

įgyvendinant kartu su viso memorialo 

atnaujinimo ir lankytojams pritaikymo 

darbais. 

I. Paslaugos:                                                                                                                 

1.  Sukurtos 23 naujos paslaugos: 3 virtualios parodos, 17 virtualių 

renginių ir 3  virtualios paskaitos (planuota sukurti 27 naujas 

paslaugas) . Panerių lauko stendai buvo neįrengti (planuota                                                                                                               

gavus finansavimą planuota įrengti lauko stendus muziejaus 

panaudos teise valdomoje Panerių memorialo teritorijoje) .                                                                                                                               

2. Surengti 35 renginiai, iš jų 17 buvo virtualūs. Tarp šių renginių 

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimai, paskaitų 

ciklas "Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai", parodos "Knygos ant 

medžių neauga" atidarymas (planuota surengti 25 renginius, dalį - 

virtualiai).                                                                                                                 

3. A. Šenderovo vardu pavadinta VGŽIM Tolerancijos salė, atidengta 

memorialinė lenta.  

4. Paslaugą, asmenims su negalia, pritaikant asmenims su regėjimo 

negalia S. Bako ekspoziciją neįvykdyta (planuota pritaikyti S. Bako 

kūrinį asmenims su regėjimo negalia pažinti ir sukurti  edukacinį 

užsiėmimą).                                                                                                               

5. Parengta ir įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį 8 edukaciniai 

užsiėmimai (planuota 5 edukaciniai užsiėmimai).                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.Atnaujinta Tolerancijos centro ekspozicija, tačiau Panerių 

memorialo ekspozicija neatnaujina (planuota atnaujinti/naujai 

įrengti Panerių memorialo ekspoziciją ir atnaujinti Tolerancijos 

centro ekspoziciją .                                                     

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)



1

0

Lankytojų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis indeksas 

(proc.)

0 0 #DIV/0! 0 Dėl COVID -19 pandemijos lankytojų 

pasitenkinimo paslaugomis tyrimas nebuvo 

atliktas.      

Lankytojų rekomendavimo 

apsilankyti muziejuje indeksas 

(proc.)

90 0 0% 3810 Dėl COVID -19 pandemijos lankytojų 

pasitenkinimo paslaugomis tyrimas nebuvo 

atliktas.      

Dėl Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metų muziejus sulaukė daugiau siūlymų 

bendradarbiauti.                                  

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

IV. Rinkodara:                                                                                                          

1.  Neatliktas lankytojų pasitenkinimo Vilniaus Gaono žydų istorijos 

muziejaus teikiamomis paslaugomis tyrimą, vadovaujantis Kultūros 

ministerijos patvirtinta metodika (planuotas tyrimas apie 

pasitenkinimą muziejaus paslaugomis).                                                                                                                                        

2. Vykdyta reklaminė kampanija "Knygos ant medžių neauga": 

išsaugoti ir perduoti atmintį". Išleistas spaudos pranešimas, 

socialiniuose tinkluose viešinamos atmintinos datos susijusios su 

paroda. Pratęstus parodos eksponavimą, planuojama toliau viešinti 

ir tęsti reklaminę kompaniją (planuota reklaminė kampanija 

parodai).                                                                                                                         

3. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas pradėtas vykdyti: 

2020 m. birželio mėn. parengta sutartis pasirašymui), atsižvelgiant į 

LR Vyriausybės rekomendacijas pagyvenusiems žmonėms be būtino 

reikalo nedalyvauti socialinėse iniciatyvose, projekto įgyvendimas 

nukeltas į 2021 metus (planuotas M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo projektas). 

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1.  Surengtos 2 jungtinės parodos su kitais Lietuvos muziejais:  

Kauno paveikslų  galerija  ir  Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje 

(planuotos 3 jungtinės parodos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Įgyvendintas viešų paskatų ciklas "Lietuvos žydų pasaulėžiūros 

pamatai"(Judaikos tyrimo centras), suteiktos rekomendacijos ir 

konsultacijas UAB„TymDrym“ kūrybinei grupei, kuriančiai 2-ąjį TV 

dokumentinių filmų ciklą „Pasaulio Teisuoliai“ (11 dok. filmų) 

(planuotas viešų paskaitų ciklas ir konsultacijos UAB„TymDrym“ 

kūrybinei grupe i).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bendradarbiaujant su kultūros, 

švietimo ir mokslo įstaigomis, 

bendruomenėmis, 

nevyriausybinėmis ar verslo 

organizacijomis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

2 3 150%



V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: V. Savanoriavimas, 

socialinis dalyvavimas:

1. Į muziejaus veiklas įtraukti 2 savanoriai (planuoti 3 savanoriai). 

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

3 2 67% 2020 m. Holokausto ekspozicijoje 

savanoriavo Austrijos savanoriai: Matthias 

Gröller ir Niklas Hager.

51

2

Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

7 3.636363636 52% 11

12

0

38

17

4

2281611.96

790856.9

786919.9

3937

Gautos lėšos:

1. Planuojama didinti muziejaus padalinių lankytojų, ekskursijų ir 

edukcanių užsiėmimų dalyvių skaičių tokiu būdu didinant metines 

pajamas. Uždirbti 70000 Eur pajamų.                                                              

Uždirbtos metinės pajamos už parduotus bilietus, knygas, suvenyrus 

ir už suteiktas paslaugas 20433.15                                                                         

2. Planuojama pritraukti (rėmimais, projektais) 20000 Eur pajamų.         

1. BĮ Kultūros taryba  96566.83

2. LR Užsienio reikalų ministerija  5300.00

3. UAB Baltisches Hause  5000.00

4. Amerikos ambasada 18375.14

5. Izraelio ambasada  120.00

6.Koninklijke Nederlandse akademie (EHRI 3)   12868.75

7. VMI (2%) 147.31

8. Anatolijaus Šendorovo fondas 10000.00

9 UAB Diagnostikos sistemos 200.00

10 PAYPAL 3154.23

11. Dana Mazurkevich 1016.80

12. David Satin 267.02

Neatlygintinai gauta

LR kultūros ministerija (medaliai) 9673.50

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (S. Bak 

"Nutapyta žodžiais) 815.40          2.Uždirbtos metinės pajamos iš 

turto nuomos 2520.00

3.  Iš Kultūros ministerijos gautas kompensavimas už nemokamą 

lamkymą 3937.00                                                                                                                            

4. Planuojamas projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas 

– 80 proc.                                                                                                                         

Pasiektas  ir virštytas projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas. Teiktos paraiškos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijai, Kultūros paveldo departamentui, Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerijai. LR Užsienio reikalų ministerija 

kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. Masinės 

žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” leidybai (lietuvių ir anglų 

kalbomis) skyrė finansavimą (4000 eurų), tačiau dėl trūkstamo 

finansavimo ir COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių leidyba buvo 

perkelta į 2021 metus, o suteiktas finansavimas buvo grąžintas. 

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

70000 22953.15 33% Metinis įstaigos biudžetas (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos 

išlaidoms (eurai)

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti 

asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir 

programų vykdymui (eurai)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Darbuotojai kėlė kvalifikaciją stažuotėse ir gilino profesines žinas 

kvalifikacijos kėlmimo seminaruose (planuota skatinti ir sudaryti 

sąlygas muziejaus darbuotojams kelti kvalifikaciją ). 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų 

dalis (proc.)

50 33.33333333 67% Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(eurai)

Finansai

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos srities 

darbuotojui (vnt.)

0.5 0.315789474 63% Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas:

1. Racionaliai naudoti žmogiškieji ištekliai muziejaus funkcijoms 

įgyvendinti, vadovaujantis Muziejaus valdymo tobulinimo gairėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. 

gruodžio 13 d. įsakymuNr. ĮV-827.                                                                                                                                         

2. Atnaujinti ir patvirtinti muziejaus nuostatai; nauji pareigybių 

aprašai bei naujų struktūrinių padalinių nuostatai neparengti, 

kadangi dar derinama nauja muziejaus struktūra su Kultūros 

ministerija ( planuota atnaujinti muziejaus nuostatus, pareigybių 

aprašus ir padalinių nuostatus).                                                                                                             

3. Atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, supaprastinta atostogų, 

komandiruočių, priėmimo ir atleidimo dokumentų tvarka, 

darbuotojai supažindinti su taisyklėmis. Parengtos nuotolinio darbo 

ir tvarkos taisyklės. Patvirtinta darbuotojų motyvavimo sistema. 

Darbuotojams iškomunikuotas organizacinės kultūros gerinimo 

projektas. Parengta anketa siekiant įvertinti darbuotojų 

pasitenkinimą darbu, atlikta tyrimo analizė, pateiktos 

rekomendacijos ir pasiūlymai (planuota  stiprinti vidinę 

komunikaciją ir organizacinę kultūrą atnaujinant darbo tvarkos 

taisykles). 

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 96.07843137 96% Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos 

srityje skaičius (vnt.)

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

(kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)



5280.7

15152.45

2520

3409.12

Gautos lėšos:

1. Planuojama didinti muziejaus padalinių lankytojų, ekskursijų ir 

edukcanių užsiėmimų dalyvių skaičių tokiu būdu didinant metines 

pajamas. Uždirbti 70000 Eur pajamų.                                                              

Uždirbtos metinės pajamos už parduotus bilietus, knygas, suvenyrus 

ir už suteiktas paslaugas 20433.15                                                                         

2. Planuojama pritraukti (rėmimais, projektais) 20000 Eur pajamų.         

1. BĮ Kultūros taryba  96566.83

2. LR Užsienio reikalų ministerija  5300.00

3. UAB Baltisches Hause  5000.00

4. Amerikos ambasada 18375.14

5. Izraelio ambasada  120.00

6.Koninklijke Nederlandse akademie (EHRI 3)   12868.75

7. VMI (2%) 147.31

8. Anatolijaus Šendorovo fondas 10000.00

9 UAB Diagnostikos sistemos 200.00

10 PAYPAL 3154.23

11. Dana Mazurkevich 1016.80

12. David Satin 267.02

Neatlygintinai gauta

LR kultūros ministerija (medaliai) 9673.50

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (S. Bak 

"Nutapyta žodžiais) 815.40          2.Uždirbtos metinės pajamos iš 

turto nuomos 2520.00

3.  Iš Kultūros ministerijos gautas kompensavimas už nemokamą 

lamkymą 3937.00                                                                                                                            

4. Planuojamas projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas 

– 80 proc.                                                                                                                         

Pasiektas  ir virštytas projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas. Teiktos paraiškos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijai, Kultūros paveldo departamentui, Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerijai. LR Užsienio reikalų ministerija 

kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. Masinės 

žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” leidybai (lietuvių ir anglų 

kalbomis) skyrė finansavimą (4000 eurų), tačiau dėl trūkstamo 

finansavimo ir COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių leidyba buvo 

perkelta į 2021 metus, o suteiktas finansavimas buvo grąžintas. 

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos 

(eurai)

70000 22953.15 33%

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas 

paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas 

prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(eurai)

Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje 

(eurai)



133110.72

19905.36

10488.9

1300887.81

30000

1270887.81

13

10

790856.9

363853.4

625819.72

208042.1

417777.62

155811.3

22939.34

350

204

697

24

#DIV/0!

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 20000 1464392.79 7322% Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.)

II. Išlaidos:

1. Sutelkti dėmesį į išankstinę finansų kontrolę, nuolat stebėti ir 

kontroliuoti mokėtinas sumas, priimti savalaikius sprendimus dėl 

sąmatų tikslinimo. Siektinas rezultatas – artimas nuliui įstaigos 

įsiskolinimų likutis metų pabaigoje.

Metinės įstaigos išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)

00Kreditinis įsiskolinimas (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų 

komandiruotėms (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)

Gautos lėšos:

1. Planuojama didinti muziejaus padalinių lankytojų, ekskursijų ir 

edukcanių užsiėmimų dalyvių skaičių tokiu būdu didinant metines 

pajamas. Uždirbti 70000 Eur pajamų.                                                              

Uždirbtos metinės pajamos už parduotus bilietus, knygas, suvenyrus 

ir už suteiktas paslaugas 20433.15                                                                         

2. Planuojama pritraukti (rėmimais, projektais) 20000 Eur pajamų.         

1. BĮ Kultūros taryba  96566.83

2. LR Užsienio reikalų ministerija  5300.00

3. UAB Baltisches Hause  5000.00

4. Amerikos ambasada 18375.14

5. Izraelio ambasada  120.00

6.Koninklijke Nederlandse akademie (EHRI 3)   12868.75

7. VMI (2%) 147.31

8. Anatolijaus Šendorovo fondas 10000.00

9 UAB Diagnostikos sistemos 200.00

10 PAYPAL 3154.23

11. Dana Mazurkevich 1016.80

12. David Satin 267.02

Neatlygintinai gauta

LR kultūros ministerija (medaliai) 9673.50

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (S. Bak 

"Nutapyta žodžiais) 815.40          2.Uždirbtos metinės pajamos iš 

turto nuomos 2520.00

3.  Iš Kultūros ministerijos gautas kompensavimas už nemokamą 

lamkymą 3937.00                                                                                                                            

4. Planuojamas projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas 

– 80 proc.                                                                                                                         

Pasiektas  ir virštytas projektinio finansavimo paieškos 

rezultatyvumas. Teiktos paraiškos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarijai, Kultūros paveldo departamentui, Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerijai. LR Užsienio reikalų ministerija 

kolektyvinės monografijos „Nusikaltimų pėdsakai neišnyksta. Masinės 

žudynės Panerių miške 1941-1944 metais” leidybai (lietuvių ir anglų 

kalbomis) skyrė finansavimą (4000 eurų), tačiau dėl trūkstamo 

finansavimo ir COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių leidyba buvo 

perkelta į 2021 metus, o suteiktas finansavimas buvo grąžintas. 

Įstaigos projektinio finansavimo 

paieškos rezultatyvumas (proc.)

80 76.92307692 96%

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities 

(kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui 

(eurai)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

išlaikymo išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos (eurai)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo 

išlaidos (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)

Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)

Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės 

paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo 

investicijų projektams įgyvendinti (eurai)



7670.2

#DIV/0!II. Išlaidos:

1. Sutelkti dėmesį į išankstinę finansų kontrolę, nuolat stebėti ir 

kontroliuoti mokėtinas sumas, priimti savalaikius sprendimus dėl 

sąmatų tikslinimo. Siektinas rezultatas – artimas nuliui įstaigos 

įsiskolinimų likutis metų pabaigoje.

Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros 

vertybių įsigijimui (eurai)

00Kreditinis įsiskolinimas (eurai)



1665987.05

30000

1635987.05

5,000,000

2390639.37

1,500,000

1,645,639.37

3,240,000

128,703

Investicijų projekto Panerių memorialo, Holokausto 

ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis 

sutvarkymas  bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Panerių memorialo, Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas 

(eurai)

I. Projektų valdymas:                                                                                                                                                                                                  

I. Investicijų projektas "Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" 

pastato, esančio Pylimo g.4, Vilnius, aktualizavimas": 

1. Tęsti rangos darbų sutarties vykdymą pagal Rangos sutartyje 

numatytą darbų grafiką (2 300 000 Eur);                                                                                                                     

Tęstas rangos darbų sutarties vykdymas pagal Rangos sutartyje 

numatytą darbų grafiką.                           

2. Užbaigas investicijų projekto "Istorinio hebrajų gimnazijos 

"Tarbut" pastato, esančio Pylimo g.4, Vilnius, aktualizavimas" 

sudėtinės dalies "Muziejaus ekspozicinių ir bendrųjų erdvių 

projekto parengimo bei projekto įgyvendinimo priežiūros" viešąjį 

paslaugų pirkimą, t.y. pasirašyti paslaugų sutartį ir parengti 

projektą (150 000 Eur).  Užbaigtas investicijų projekto "Istorinio 

hebrajų gimnazijos "Tarbut" pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius, 

aktualizavimas" sudėtinės dalies "Muziejaus ekspozicinių ir bendrųjų 

erdvių projekto parengimo bei projekto įgyvendinimo priežiūros" 

viešasis paslaugų pirkimas, pasirašyta paslaugų sutartis ir  projektas 

vykdomas pagal darbų grafiką - užbaigimas 2021 02 15;                                                                                                                      

3. Koordinuoti nupirktų baldų administracijai ir saugyklų baldų 

pagaminimo procesą (70 000  Eur);                                            

Koordinuotas nupirktų baldų  administracijai ir saugykloms procesas, 

sumontuoti baldai objekte.                                                                                                                          

4. Parengti įrangos saugykloms (traukos spinta) viešojo pirkimo 

konkurso sąlygas, įvykdyti viešąji pirkimą, pasirašyti prekių 

tiekimo sutartį ir gauti prekę (10 000 Eur).                                                                                                                                                      

ES finansavimas - 5 000 000 Eur.                                                                                                     

Panaudota iki 2020 ~ 745 000 Eur.                                                                                                               

Parengtos įrangos saugykloms (traukos spinta) VP konkurso sąlygos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

II. Investicijų projektas "Panerių memorialo Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas":                                                                     

1.  Atsižvelgiant į Panerių kultūros paminklo patikslintas 

vertingąsias savybes ir ir teritorijos plotą, patikslinti muziejaus 

panaudos teise valdomo Panerių memorialo sklypo plotą - įtraukti 

į jį ir teritoriją, esančią ties įvažiavimu į UAB "Faulana" (50 000 Eur 

- suplanuotas lėšų skyrimas 2020 m).  VIP finansavimo - 3 240 000 

Eur.                                                                            Panaudota iki 2020 - 

128 703 Eur.                                                                                                                                                                                 

Atsižvelgiant į Panerių kultūros paminklo patikslintas vertingąsias 

savybes ir ir teritorijos plotą, nepatikslintas muziejaus panaudos 

teise valdomo Panerių memorialo sklypo plotas - įtraukiant į jį ir 

teritoriją, esančią ties įvažiavimu į UAB "Faulana", nes 2020 03 23 

gautame KPD rašte teigiama, kad šioje teritorijoje statyba negalima.                                                                                                                                                                                                                                                                             

III. Investicijų projektas „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius):                                                                                     

1. 1.Parengti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus 

geto memorialinis muziejus“ kapitalinio remonto techninio 

projekto parengimo viešojo pirkimo konkurso sąlygas, paskelbti 

viešąjį pirkimą ir pasirašyti viešojo pirkimo sutartį (80 000 Eur - 

suplanuotas lėšų skyrimas 2020 m).                                                                                             

VIP finansavimas - 1 628 485,77 Eur, projekto pradžia.                              

Suplanuota 2020 m. - 80 000 Eur                                                                                   

Parengtos IP „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis 

muziejus“ kapitalinio remonto techninio projekto parengimo VP 

konkurso sąlygos, paskelbtas VP ir pasirašyta VP sutartis.                          

Investicijų projekto Panerių 

memorialo, Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti 

kompleksinis sutvarkymas 

įgyvendinimo pažanga (proc.)                          

VIP lėšos

5 3.972314815 79%

50 47.8127874 96% Investicijų projekto Istorinio hebrajų gimnazijos 

„Tarbut“ pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius 

aktualizavimas bendra vertė (eurai)

                                                                                                    

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Istorinio hebrajų gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius aktualizavimas 

(eurai)

Investicijų projekto Istorinio 

hebrajų gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius 

aktualizavimas  įgyvendinimo 

pažanga ataskaitiniais metais (proc.)         

ES lėšos

100 109.7092913 110% Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui Istorinio hebrajų gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius aktualizavimas 

įgyvendinti (eurai)

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Istorinio hebrajų gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius aktualizavimas 

(eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(valstybės biudžeto lėšos) (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, 

EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) 

(eurai)

Investicijų projektai

Investicijų projekto Istorinio 

hebrajų gimnazijos „Tarbut“ 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius 

aktualizavimas įgyvendinimo 

pažanga (proc.)      ES lėšos

II. Išlaidos:

1. Sutelkti dėmesį į išankstinę finansų kontrolę, nuolat stebėti ir 

kontroliuoti mokėtinas sumas, priimti savalaikius sprendimus dėl 

sąmatų tikslinimo. Siektinas rezultatas – artimas nuliui įstaigos 

įsiskolinimų likutis metų pabaigoje.

Valstybės biudžeto lėšų 

panaudojimas infrastruktūros ir 

turto atnaujinimo investicijų 

projektams įgyvendinti (proc.)

100 100 100% Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto 

atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti 

(eurai)



50,000

0

1,628,000

30,000

30,000

30,000

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto 1 kv. m išlaikymo kaina 

(eurai)

17.61 27.1647024 154% 5735.8

5620.3

115.5

0

Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą Panerių memorialo, Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas  

(eurai)

Investicijų projekto Panerių 

memorialo, Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti 

kompleksinis sutvarkymas 

įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais 

metais (proc.)                                            

VIP lėšos

100 0 0%

Investicijų projekto „Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ 

įgyvendinimo pažanga (proc.)                              

Biudžeto lėšos

Investicijų projekto „Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ į 

gyvendinimo pažanga ataskaitiniais 

metais (proc.)                                            

Biudžeto lėšos

1.842751843 2%

100 100%

Investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus 

geto memorialinio muziejaus įkūrimas“ bendra 

vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“  (eurai)

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“  įgyvendinti 

(eurai)

100

100

Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų 

projektui Panerių memorialo, Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas  

įgyvendinti (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų 

projektą „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“  (eurai)

I. Projektų valdymas:                                                                                                                                                                                                  

I. Investicijų projektas "Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" 

pastato, esančio Pylimo g.4, Vilnius, aktualizavimas": 

1. Tęsti rangos darbų sutarties vykdymą pagal Rangos sutartyje 

numatytą darbų grafiką (2 300 000 Eur);                                                                                                                     

Tęstas rangos darbų sutarties vykdymas pagal Rangos sutartyje 

numatytą darbų grafiką.                           

2. Užbaigas investicijų projekto "Istorinio hebrajų gimnazijos 

"Tarbut" pastato, esančio Pylimo g.4, Vilnius, aktualizavimas" 

sudėtinės dalies "Muziejaus ekspozicinių ir bendrųjų erdvių 

projekto parengimo bei projekto įgyvendinimo priežiūros" viešąjį 

paslaugų pirkimą, t.y. pasirašyti paslaugų sutartį ir parengti 

projektą (150 000 Eur).  Užbaigtas investicijų projekto "Istorinio 

hebrajų gimnazijos "Tarbut" pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius, 

aktualizavimas" sudėtinės dalies "Muziejaus ekspozicinių ir bendrųjų 

erdvių projekto parengimo bei projekto įgyvendinimo priežiūros" 

viešasis paslaugų pirkimas, pasirašyta paslaugų sutartis ir  projektas 

vykdomas pagal darbų grafiką - užbaigimas 2021 02 15;                                                                                                                      

3. Koordinuoti nupirktų baldų administracijai ir saugyklų baldų 

pagaminimo procesą (70 000  Eur);                                            

Koordinuotas nupirktų baldų  administracijai ir saugykloms procesas, 

sumontuoti baldai objekte.                                                                                                                          

4. Parengti įrangos saugykloms (traukos spinta) viešojo pirkimo 

konkurso sąlygas, įvykdyti viešąji pirkimą, pasirašyti prekių 

tiekimo sutartį ir gauti prekę (10 000 Eur).                                                                                                                                                      

ES finansavimas - 5 000 000 Eur.                                                                                                     

Panaudota iki 2020 ~ 745 000 Eur.                                                                                                               

Parengtos įrangos saugykloms (traukos spinta) VP konkurso sąlygos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

II. Investicijų projektas "Panerių memorialo Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas":                                                                     

1.  Atsižvelgiant į Panerių kultūros paminklo patikslintas 

vertingąsias savybes ir ir teritorijos plotą, patikslinti muziejaus 

panaudos teise valdomo Panerių memorialo sklypo plotą - įtraukti 

į jį ir teritoriją, esančią ties įvažiavimu į UAB "Faulana" (50 000 Eur 

- suplanuotas lėšų skyrimas 2020 m).  VIP finansavimo - 3 240 000 

Eur.                                                                            Panaudota iki 2020 - 

128 703 Eur.                                                                                                                                                                                 

Atsižvelgiant į Panerių kultūros paminklo patikslintas vertingąsias 

savybes ir ir teritorijos plotą, nepatikslintas muziejaus panaudos 

teise valdomo Panerių memorialo sklypo plotas - įtraukiant į jį ir 

teritoriją, esančią ties įvažiavimu į UAB "Faulana", nes 2020 03 23 

gautame KPD rašte teigiama, kad šioje teritorijoje statyba negalima.                                                                                                                                                                                                                                                                             

III. Investicijų projektas „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius):                                                                                     

1. 1.Parengti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus 

geto memorialinis muziejus“ kapitalinio remonto techninio 

projekto parengimo viešojo pirkimo konkurso sąlygas, paskelbti 

viešąjį pirkimą ir pasirašyti viešojo pirkimo sutartį (80 000 Eur - 

suplanuotas lėšų skyrimas 2020 m).                                                                                             

VIP finansavimas - 1 628 485,77 Eur, projekto pradžia.                              

Suplanuota 2020 m. - 80 000 Eur                                                                                   

Parengtos IP „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis 

muziejus“ kapitalinio remonto techninio projekto parengimo VP 

konkurso sąlygos, paskelbtas VP ir pasirašyta VP sutartis.                          

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas

1 .  Apsaugos nuo įsilaužimų įrenginys - signalizacijos sistemos 

centralės valdymo pultelis  - 603,79 eurai                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Apsauginių dangų(langų plėvelių)  įrengimo darbai - 6000 eurų.                                                        

3. Centrinio šildymo sistemos paruošimo žiemai paslaugos - 2210,13  

eurai.                                                                                                                        

4.Belaidė signalizacijos ant langų žaliuzių įrenginiai bei jų montavimo 

darbai - 2199, 76 eurai.                                                                                          

5.Apsauginės žaliuzės ant saugyklų langų -4537,50  eurai.                             

6. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus valdomo pastato 

Naugarduko 10, Vilnius, garažo stogo remontas. 

Darbai atlikti, pakeistos stogo konstrukcijos,danga, stogo pakalimai, 

įrengta nauja pastogės ventiliavimo sistema, įrengta nauja lietaus 

nuvedimo sistema -8992,08 eurai.                                                                       

7. Apasaugos pastatų paslaugos - 3400,83 eurai.                                         

8. Klimato kontrolės įrangos remonto darbai -145,20 eurai.                       

9. Kanalizacijos tvarkymo paslaugos -35,17 eurai.                                      

10. Elektra - 27308,85 eurai.                                                                                

11. Pastatų šildymo išlaidos - 20042,60 eurai.                                            

12. Atliekų vežimo išlaidos - 3065,32 eurai.                                                   

13. Vanduo -1595,04 eurai.                                                                             

14. Internetas ir stacionarus telefonas - 2659, 70 eurai.                              

15. Liftų priežiūra ir remontas - 1911, 94 eurai.             

Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo 

turto bendras plotas (kv. m)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

72.66 97.98633146 135% Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)



0

0

0

0

0

0

0

Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto 

pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. 

m)

Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, 

naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

plotas (kv. m)

Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo 

turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1 .  Apsaugos nuo įsilaužimų įrenginys - signalizacijos sistemos 

centralės valdymo pultelis  - 603,79 eurai                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Apsauginių dangų(langų plėvelių)  įrengimo darbai - 6000 eurų.                                                        

3. Centrinio šildymo sistemos paruošimo žiemai paslaugos - 2210,13  

eurai.                                                                                                                        

4.Belaidė signalizacijos ant langų žaliuzių įrenginiai bei jų montavimo 

darbai - 2199, 76 eurai.                                                                                          

5.Apsauginės žaliuzės ant saugyklų langų -4537,50  eurai.                             

6. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus valdomo pastato 

Naugarduko 10, Vilnius, garažo stogo remontas. 

Darbai atlikti, pakeistos stogo konstrukcijos,danga, stogo pakalimai, 

įrengta nauja pastogės ventiliavimo sistema, įrengta nauja lietaus 

nuvedimo sistema -8992,08 eurai.                                                                       

7. Apasaugos pastatų paslaugos - 3400,83 eurai.                                         

8. Klimato kontrolės įrangos remonto darbai -145,20 eurai.                       

9. Kanalizacijos tvarkymo paslaugos -35,17 eurai.                                      

10. Elektra - 27308,85 eurai.                                                                                

11. Pastatų šildymo išlaidos - 20042,60 eurai.                                            

12. Atliekų vežimo išlaidos - 3065,32 eurai.                                                   

13. Vanduo -1595,04 eurai.                                                                             

14. Internetas ir stacionarus telefonas - 2659, 70 eurai.                              

15. Liftų priežiūra ir remontas - 1911, 94 eurai.             

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

72.66 97.98633146 135%



0

0

0

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo 

turto kabinetinis plotas tenkantis 

vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

11.13 51.93166667 467% 623.18

1

0

0

0

0

Direktorė
(Pasirašančio asmens pareigos) (parašas)

Kamilė Rupeikaitė
(Vardas Pavardė)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai 

lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis 

gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo 

su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai 

veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas (kv. m)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.  Automobilio Kasko ir civilinės atsakomybės draudimo paslaugos - 

331,72 eurai.                                                                                                               

2. Benzinas - 443,85 eurai.                                                                                                                                                                                                               

3. Detalės - 191,32 eurai.                                                                                            

Automobilis prižiūrimas, sugedus stabdymo ir sankabos sistemoms, 

atlikti remonto darbai: pakeisti visų ratų stabdymo diskai ir 

kaladėlės, pakeistas pagrindinis sankabos cilindras. 

Įstaigos naudojamos vienos 

transporto priemonės išlaikymo 

kaina (eurai)

1300 350 27% Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai 

bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos panaudos pagrindais perduoto 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

0 0 #DIV/0! Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. 

m)

I. Nekilnojamo turto valdymas

1 .  Apsaugos nuo įsilaužimų įrenginys - signalizacijos sistemos 

centralės valdymo pultelis  - 603,79 eurai                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Apsauginių dangų(langų plėvelių)  įrengimo darbai - 6000 eurų.                                                        

3. Centrinio šildymo sistemos paruošimo žiemai paslaugos - 2210,13  

eurai.                                                                                                                        

4.Belaidė signalizacijos ant langų žaliuzių įrenginiai bei jų montavimo 

darbai - 2199, 76 eurai.                                                                                          

5.Apsauginės žaliuzės ant saugyklų langų -4537,50  eurai.                             

6. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus valdomo pastato 

Naugarduko 10, Vilnius, garažo stogo remontas. 

Darbai atlikti, pakeistos stogo konstrukcijos,danga, stogo pakalimai, 

įrengta nauja pastogės ventiliavimo sistema, įrengta nauja lietaus 

nuvedimo sistema -8992,08 eurai.                                                                       

7. Apasaugos pastatų paslaugos - 3400,83 eurai.                                         

8. Klimato kontrolės įrangos remonto darbai -145,20 eurai.                       

9. Kanalizacijos tvarkymo paslaugos -35,17 eurai.                                      

10. Elektra - 27308,85 eurai.                                                                                

11. Pastatų šildymo išlaidos - 20042,60 eurai.                                            

12. Atliekų vežimo išlaidos - 3065,32 eurai.                                                   

13. Vanduo -1595,04 eurai.                                                                             

14. Internetas ir stacionarus telefonas - 2659, 70 eurai.                              

15. Liftų priežiūra ir remontas - 1911, 94 eurai.             

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms 

vykdyti naudojamo nekilnojamojo 

turto ploto dalis (proc.)

72.66 97.98633146 135%
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