
Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

84.77 54.93 65%

Planuota reikšmė nepasiekta, nes 

nebuvo galimybės numatyti rinkos 

pokyčių ir geopolitinės situacijos, kurie 

sąlygojo visuose sektoriuose rinkos 

kainų indeksavimą. Atitinkamai, dėl 

papildomų lėšų poreikio rangos 

darbams, buvo sustabdyti rangos darbai 

iki kol buvo skirtas papildomas 

finansavimas.

1 1 100%

1 0 0%

Planinė reikšmė nepasiekta, nes šiuo 

metu baigiamos vykdyti viešųjų pirkimų 

procedūros. Sutartį su tiekėjais 

planuojama pasirašyti 2023  I ketv.

1 1 100%

1 0 0%

Planinė reikšmė nepasiekta, nes šiuo 

metu pakartotinai vykdomos viešųjų 

pirkimų procedūros.

4.86 0 0%
Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

projekto vykdymas laikinai sustabdytas.

Investicijų projekto „Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ 

(buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius) įgyvendinimo 

pažanga (proc.)

Įvykdytas įrangos  viešasis pirkimas 

(vnt.) 

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

aktualizavimas" vykdymą.

Informacija apie vykdymą:  Pagal CPVA viešųjų specialistų rekomendacijas Ekspozicijos įrengimo techninė spacifikacija 

suskaidyta į dalis, paskebtas Muziejaus erdvių ir ekspozicijos projekto įgyvendinimo viešasis konkursas. Šiuo metu vertinami 

tiekėjų gauti pasiūlymai. 

VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Investicijų projekto "Istorinio 

hebrajų gimnazijos "Tarbut" pastato, 

esančio Pylimo g. 4, Vilnius, 

aktualizavimas" įgyvendinimo 

pažanga (proc.) 

Įvykdytas muziejaus erdvių ir 

ekspozicijos projekto įgyvendinimo 

viešasis pirkimas (vnt.)

Pasirašyta muziejaus erdvių ir 

ekspozicijos projekto įgyvendinimo 

sutartis (vnt.)

Pasirašyta įrangos įsigjimo sutartis su 

tiekėju (vnt.) 

Forma patvirtinta 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

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

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203

redakcija)

2. Užtikrinti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi 

Vilniaus geto biblioteka, Žemaitijos g. 4, Vilnius) įgyvendinimą.                           Projekto pavadinimas pakeistas į "Istorinio 

Villniaus geto bibliotekos pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje aktualizavimas įkuriant Holokausto Lietuvoje  ir Vilniaus geto 

muziejų'. 

Informacija apie vykdymą: 1. Neįvydytas rangos darbų viešasis pirkimas, nepasirašyta rangos darbų sutartis, nes projektas 

laikinai sustabdytas. Po atliktos Bendrosios ekspertizės, objekto kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 

yra 4 693 379,61 Eur su PVM. 2. Dalis lėšų (200 000 Eur) buvo perkeltos į projekto "Žako Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, modernizavimas ir plėtra" biudžetą.



1 0 0%
Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

projekto vykdymas laikinai sustabdytas.

1 0 0%
Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

projekto vykdymas laikinai sustabdytas.

42.52 9.55 22%

Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

rangovas neįvertino laiko, kurio reikėjo 

pastato konstrukcijų ekspertizei atlikti ir 

darbo projektui parengti. 

3.97 0 0%

Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

užtrukus sprendimams dėl galimos 

lankytojų statybos vietos, negalėjo būti 

vykdomos projekto veiklos.

2 3 150%

Planinė reikšmė viršyta metų eigoje 

organizuojant parodą Belgijos 

karališkosios šeimos vizito Lietuvoje 

laikotarpiu.

Įvykdytas rangos darbų viešasis 

pirkimas (vnt.)

3. Užtikrinti investicijų projekto „Žako Lipšico memorialinio muziejaus Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, 

modernizavimas ir plėtra" vykdymą.                                 

Informacija apie vykdymą: Metų pradžioje prasidėję rangos darbai, įgyvendinti tik dalinai, nes rangovas negalėjo pradėti 

rengti darbo projekto (DP), neatlikęs pastato konstrukcijų ekspertizės. Pradėjus ekspertizę, paaiškėjo, kad pastato 

konstrukcijos buvo žymiai prastesnės būklės nei manyta, todėl ir ekspertizės apimtys išaugo. Reikėjo atidengti daugiau 

konstrukcijų, jas ištirti, įvertinti jų būklę. Rengiant DP susidurta su TP netikslumais, tikslinimais ir papildymais, kuriuos 

reikėjo suderinti tarpusavyje ir suprojektuoti.  

Projekto įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

4. Užtikrinti investicijų projekto „Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis 

sutvarkymas" vykdymą. 

Informacija apie vykdymą: Po susitikimų su Kultūros ministerijos atstovais ir dalyvavimo Panerių memorialo kompleksinio 

sutvarkymo ir pritaikymo lankyti tarpžinybinės priežiūros komisijos posėdžiuose LRV buvo linkstama pritarti, kad Lankytojų 

informacinis centras  - Holokausto muziejaus galėtų atsirasti kaimyniniame sklype, Agrastų g. 34, Vilniuje. Pasikeitus 

informacijai, tikslingiausia Holokausto Lietuvoje įkūrimo siūloma vieta - Vilniaus senamiestis, t .y. Žemaitijos g. 4. Dėl 

lankytojų informacinio centro galimos statybos vietos Panerių memoriale sprendimo šiuo metu nėra.

Projekto įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

5. Surengti tarptautines litvakų dailininkų parodas, pristatant Lietuvos visuomenei iki šiol nežinomą litvakišką paveldą. 

Surengtos 3 tarptautinės litvakų dailininkų parodos: 2022 03 30 - 2022 06 06 d. Ariko Brauerio "Pesacho pasakojimai" iš 

Vienos žydų istorijos muziejaus, 2022 10 24 - 2022 03 15 d. Kopelio Simelovitziaus kūrybos ir dokumentų paroda iš Belgijos 

žydų istorijos muziejaus, 2022 12 23 - 2023 02 26 d. Saadia Bahato paroda "Akmuo, medis, metalas ir kūryba" iš Izraelio, 

asmeninės skulptoriaus kolekcijos.

Tarptautinių parodų skaičius (vnt.)

2. Užtikrinti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi 

Vilniaus geto biblioteka, Žemaitijos g. 4, Vilnius) įgyvendinimą.                           Projekto pavadinimas pakeistas į "Istorinio 

Villniaus geto bibliotekos pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje aktualizavimas įkuriant Holokausto Lietuvoje  ir Vilniaus geto 

muziejų'. 

Informacija apie vykdymą: 1. Neįvydytas rangos darbų viešasis pirkimas, nepasirašyta rangos darbų sutartis, nes projektas 

laikinai sustabdytas. Po atliktos Bendrosios ekspertizės, objekto kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 

yra 4 693 379,61 Eur su PVM. 2. Dalis lėšų (200 000 Eur) buvo perkeltos į projekto "Žako Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, modernizavimas ir plėtra" biudžetą.

Pasirašyta rangos darbų sutartis 

(vnt.)



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas,

įvykdymo informacija

Vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Faktinė reikšmė Komentaras

15283

87

1224

862

1464

2143

1924

1040

42,144

6144054.9

694

0

401

1050

0

2

6

13

5

3

Virtualių apsilankymų skaičius 

(vnt.)

5500 3662 67%

Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose 

skaičius (vnt.) 

Planinė reikšmė viršyta, nes kitų muziejų 

muziejininkai į savo rengiamų parodų 

koncepcijas įtraukė ir žydiškojo meno 

segmentą, skolinosi eksponatų parodoms 

depozito teisėmis; ataskaitiniais metais 

išliko virtualių parodų poreikio  tendencija, 

virtualios parodos  susidėjo iš didesnio 

muziejaus eksponatų atvaizdų kiekio. 

Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra 

vertė (eurai)

Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) 

Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių 

įsigijimui (eurai)

Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes nuo 2022 

m. gegužės 1 d. atlaisvinus karantino 

ribojimus sumažėjo virtualių lankytojų ar 

virtualių renginių dalyvių srautai. 

Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų 

eksponatų skaičius (vnt.)

Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

2 3.44 172% Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius 

(vnt.) 

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)

I. Apsilankymai:

1. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje (toliau VGŽIM) apsilankė - 

15 283 lankytojai, iš jų:                                                                                                        

Samuelio Bako muziejuje - 7686;                                                                                                

Holokausto ekspozicijoje -  3760;                                                                                             

Panerių memoriale - 3837.                                                                                                                   

2. Muziejaus virtualiuose veiklose dalyvavo 1464 lankytojai.                                                                                                                                        

3. Nemokamai muziejuje apsilankė 9,57 proc. lankytojų.                                          

4. Nemokamai muziejų  paskutiniais mėnesio sekmadieniais aplankė 

1040 lankytojų.                                                                                                                       

5. Parduota bilietų su nuolaida 2143.

Lankytojų skaičius (žm.) 15,000 20100 134% Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir 

parodose (žm.)

Planinė reikšmė viršyta, nes, nes iki 2022 m. 

gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojo 

įvesti karantino ribojimai (ekstremali 

situacija), į kuriuos atsižvelgiant buvo 

nustatytas planinis tikėtinų lankytojų 

skaičius.

Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes muziejus 

dėjo pastangas uždirbti už parduotus 

bilietus, siekiant surinkti daugiau pajamų 

muziejinėms veikloms. 
Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš 

jų:

Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius 

paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)

II. Muziejaus rinkinai.                                                                                                 

1.  Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose 

muziejuose bei institucijose pristatytos 1451 muziejinė vertybė. 

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis - 3,44 proc.

2. Surengtos 2 parodos iš muziejaus rinkinių  „Erotika&Ekspresija: 

Modernistai iš mecenatų kolekcijos" ir jubiliejinė Solomono 

Teitelbaumo darbų paroda, 3 tarptautinės parodos:  Ariko Brauerio 

"Pesacho pasakojimai“, iš Šeduvos kilusio Kopelio Simelovitziaus 

darbų ir dokumentų paroda, Saadia Bahato paroda "Akmuo, medis, 

metalas ir kūryba",  Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda) 

surengta Samuelio Bako darbų paroda "Alegorijos''. Eksponuota 13 

muziejaus kilnojamųjų parodų Lietuvoje: „Parengti gyvenimui" ORT 

(Žydų draugija amatui ir žemės ūkiui skleisti) Lietuvoje, Lazdijų krašto 

muziejus; Knygos ant medžių neauga". Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso Konferencijų salė; "Lietuva litvakų kūryboje", 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras; "Lietuva litvakų 

kūryboje", Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; "Lietuva 

litvakų kūryboje", Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka; 

„Litvakai Izraelio gatvėse", Akmenės kultūros namai; „Išsigelbėjęs 

Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“: Pakruojo sinagogoje, 

Lygumų kultūros centre, Pasvalio krašto muziejuje; „Išgelbėjęs vieną 

gyvybę, išgelbėja pasaulį“,

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje; 

"Litvakai Izraelio gatvėse", Vytauto didžiojo universitetas;  "Jidiš 

lakštingala Nechama Lifšicaitė", Vilniaus rotušė.                              Kitur 

užsienyje surengtos 6 kilnojamos parodos: "Vilniaus geto afišos", 

Johanesburgo Holokausto ir Genocido centras, Keiptaune; "Lietuvos 

žydai už geležinės uždangos", Rumunijos parlamentas; Bukarešto 

žydų istorijos muziejus;  „Whosoever saves a single life, saves entire 

universe", Kazerne Dossin memorialas, Belgijoje.      

 3 .Publikuotas straipsnis: Ilona Murauskaitė, „Avromo Suckeverio 

poezijos estetizmas: Jung Vilne diskursas“, in: Estetikos, meno 

filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos, estetikos ir 

meno filosofijos tyrinėjimai, t. IX, mokslo straipsnių rinkinys, sud. 

prof. Antanas Andrijauskas, Vilnius: Lietuvos kultūrų tyrimo 

institutas, 2022; Ieva Šadzevičienė, Cornelia Gurlitt: vokiečių 

ekspresionistė Vilniuje Pirmojo pasaulinio karo metais“, in Menotyra. 

2022, t. 29, Nr. 2, p. 83-100, ISSN 1392-1002; 2424-4708. p. 234–248, 

ISSN 1822-3192, ISBN 978-609-8231-45-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Įvertinta 694 neatlygintinai gautos muziejinės vertybės, tarp kurių 

yra 6 lituanistinės vertybės: 1 M. Chagallo ofortas ir 5 L. Segallo 

grafikos darbai.

5. Konsultuoti 87 interesantai, iš jų 19 kitų muziejų specialistai.                                                                                                                                                                     

6. Suinventorinta 652 muziejinės vertybės.                                                                                                                                                           

7. Restauruota, konservuota 14 muziejinių vertybių, prevenciškai 

konservuota 495 muziejinės vertybės.                                                                                                                

8. Parengtas ir sutikrintas sąrašas dailininko Rafaelio Chvoleso sūnų 

dovanojamos tėvo kolekcijos, kurią sudaro 836 artefaktai: 480 

paveikslų ir piešinių, 15 grafikos klišių, 263 daiktų ir kt., 78 knygų ir 

spaudinių. Parengti dovanojimo sutarties ir priėmimo akto projektai.                                                                                                                                                                             

9. Peržiūrėtas Ekstremalių situacijų planas, parengti visi dokumentai 

su priedais, susiję su muziejinių vertybių apsauga, saugojimo 

sąlygomis, ir pateiktas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui ir muziejaus 

administracijai parengti trūkstamus registrus ir planą tvirtinti.

Visuomenei pristatyta muziejaus 

rinkinio dalis (proc.)

9.57 48%Nemokamai apsilankiusių 

lankytojų dalis (proc.)

20

Planuotas surengtų parodų skaičius viršytas 

atliepiant išorės kultūrinių organizacijų (ir 

kt.) poreikį muziejaus kilnojamoms 

parodoms, bei tarptautinio 

bendradarbiavimo sąlygotas parodas 

muziejuje. 

Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)

Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)

Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių 

skaičius (vnt.)

Surengtų parodų skaičius (vnt.) 14 27 193% Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)

Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)

Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose 

renginiuose (žm.)

Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius 

(vnt.) 



0

6

0

0

42144

11

3

1477

0

0

19

0

1031

63

0

89

466

Planinė reikšmė viršyta, nes ataskaitiniais 

metais buvo didesnis konsultacijų poreikis 

žydų kultūros ir istorijos artefaktų 

eksponvimo klausimais, kitais rinkinių 

apsaugos, apskaitos, tyrimo, edukacijos 

klausimais.Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių 

apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo 

klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)

Tikrąja verte įvertintų muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų 

dalis (proc.)

100 100.00 100% Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

 1. Muziejaus organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 

1649 lankytojai, iš jų: 649 vaikai ir mokiniai, 63 senjorai, 0 asmenų, 

turinčių negalią, 89 šeimų edukacijų dalyviai ir 466 kiti asmenys.                                                                                        

2. Suorganizuoti 59 virtualūs edukaciniai užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo  - 1336 lankytojai.

3. Pravestos 263 ekskursijos, kuriose dalyvavo 1857 lankytojai.                                                                                                                       

4. Muziejuje sukurti nauji edukaciniai užsiėmimai: „Labdara ir išmalda 

žydų tradicijoje“, ,,Žymūs litvakai Toros tradicijoje: išminčius iš 

Salantų", A. Brauerio kūrybos parodai 1 užsiėmimas, S. Bahato 

kūrybos parodai, 1 nuotolinis edukacinis užsiėmimas "Degančios 

raidės: Šventosios kalbos raidės" (pagal S. Bako kūrybą), "Panerių 

memorialas: istorija ir atmintis".

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

1460 1649 113% Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir 

mokinių skaičius (žm.)

Planinė reikšmė viršyta 2022 m. kovo mėn. 

muziejuje įdarbinus muziejininkę-

edukatorę, kuri pravedė daugiau edukacinių 

užsiėmimų nei planuota teikiant veiklos 

planą. 

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų 

skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, 

turinčių negalią, skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, 

dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)

Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų 

asmenų skaičius (žm.)

Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias 

užsienyje, skaičius (vnt.)

Lituanistinių muziejinių vertybių 

aktualizavimo veiklų skaičius 

(vnt.) 

1 6 600% Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros 

vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems 

muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, 

skaičius (vnt.)

Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose 

saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtino konservuoti ir 

restauruoti muziejaus rinkinio 

dalis (proc.)

3.5 3.50 100% Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)

Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)

Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus 

rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)

II. Muziejaus rinkinai.                                                                                                 

1.  Muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose 

muziejuose bei institucijose pristatytos 1451 muziejinė vertybė. 

Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis - 3,44 proc.

2. Surengtos 2 parodos iš muziejaus rinkinių  „Erotika&Ekspresija: 

Modernistai iš mecenatų kolekcijos" ir jubiliejinė Solomono 

Teitelbaumo darbų paroda, 3 tarptautinės parodos:  Ariko Brauerio 

"Pesacho pasakojimai“, iš Šeduvos kilusio Kopelio Simelovitziaus 

darbų ir dokumentų paroda, Saadia Bahato paroda "Akmuo, medis, 

metalas ir kūryba",  Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Klaipėda) 

surengta Samuelio Bako darbų paroda "Alegorijos''. Eksponuota 13 

muziejaus kilnojamųjų parodų Lietuvoje: „Parengti gyvenimui" ORT 

(Žydų draugija amatui ir žemės ūkiui skleisti) Lietuvoje, Lazdijų krašto 

muziejus; Knygos ant medžių neauga". Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras Tuskulėnų rimties parko memorialinio 

komplekso Konferencijų salė; "Lietuva litvakų kūryboje", 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras; "Lietuva litvakų 

kūryboje", Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; "Lietuva 

litvakų kūryboje", Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka; 

„Litvakai Izraelio gatvėse", Akmenės kultūros namai; „Išsigelbėjęs 

Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“: Pakruojo sinagogoje, 

Lygumų kultūros centre, Pasvalio krašto muziejuje; „Išgelbėjęs vieną 

gyvybę, išgelbėja pasaulį“,

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje; 

"Litvakai Izraelio gatvėse", Vytauto didžiojo universitetas;  "Jidiš 

lakštingala Nechama Lifšicaitė", Vilniaus rotušė.                              Kitur 

užsienyje surengtos 6 kilnojamos parodos: "Vilniaus geto afišos", 

Johanesburgo Holokausto ir Genocido centras, Keiptaune; "Lietuvos 

žydai už geležinės uždangos", Rumunijos parlamentas; Bukarešto 

žydų istorijos muziejus;  „Whosoever saves a single life, saves entire 

universe", Kazerne Dossin memorialas, Belgijoje.      

 3 .Publikuotas straipsnis: Ilona Murauskaitė, „Avromo Suckeverio 

poezijos estetizmas: Jung Vilne diskursas“, in: Estetikos, meno 

filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos, estetikos ir 

meno filosofijos tyrinėjimai, t. IX, mokslo straipsnių rinkinys, sud. 

prof. Antanas Andrijauskas, Vilnius: Lietuvos kultūrų tyrimo 

institutas, 2022; Ieva Šadzevičienė, Cornelia Gurlitt: vokiečių 

ekspresionistė Vilniuje Pirmojo pasaulinio karo metais“, in Menotyra. 

2022, t. 29, Nr. 2, p. 83-100, ISSN 1392-1002; 2424-4708. p. 234–248, 

ISSN 1822-3192, ISBN 978-609-8231-45-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Įvertinta 694 neatlygintinai gautos muziejinės vertybės, tarp kurių 

yra 6 lituanistinės vertybės: 1 M. Chagallo ofortas ir 5 L. Segallo 

grafikos darbai.

5. Konsultuoti 87 interesantai, iš jų 19 kitų muziejų specialistai.                                                                                                                                                                     

6. Suinventorinta 652 muziejinės vertybės.                                                                                                                                                           

7. Restauruota, konservuota 14 muziejinių vertybių, prevenciškai 

konservuota 495 muziejinės vertybės.                                                                                                                

8. Parengtas ir sutikrintas sąrašas dailininko Rafaelio Chvoleso sūnų 

dovanojamos tėvo kolekcijos, kurią sudaro 836 artefaktai: 480 

paveikslų ir piešinių, 15 grafikos klišių, 263 daiktų ir kt., 78 knygų ir 

spaudinių. Parengti dovanojimo sutarties ir priėmimo akto projektai.                                                                                                                                                                             

9. Peržiūrėtas Ekstremalių situacijų planas, parengti visi dokumentai 

su priedais, susiję su muziejinių vertybių apsauga, saugojimo 

sąlygomis, ir pateiktas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui ir muziejaus 

administracijai parengti trūkstamus registrus ir planą tvirtinti.

Gauta neatlygintinai muziejinių vertybių, 

tarp kurių buvo daugiau lituanistinių 

vertybių nei planuota. 

Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio 

skaičius (vnt.)

Suteiktų metodinių prevencininio konservavimo, 

konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų 

konsultacijų skaičius (vnt.) 

Konsultuotų kitų muziejų 

specialistų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, 

parodų rengimo, edukacijos ir 

kitais muziejiniais klausimais 

skaičius (asm.) 

10 19 190% Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, 

apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, 

edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų 

muziejų specialistams skaičius (vnt.)



100

62

8

0

8

22

59

1

2255

35

6

Ekskursijose dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

1800 1857 103% 263

Virtualiose ekskursijose 

(turuose) dalyvavusių žmonių 

skaičius (žm.)

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

11,531

627

102,984

2552

504

0

Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir 

mokiniams, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, 

skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes daugiau 

interesantų domėjosi muziejaus rinkiniuose 

saugomomis muziejinėmis vertybėmis.

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.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių 

skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo 

kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų 

kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) 

Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) 

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

skaičius (vnt.)

Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų 

peržiūrų skaičius (vnt.)

Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes daugiau 

edukacijų dalyvių jungėsi į virtualias 

edukacijas.

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų skaičius iš viso (vnt.)

III. Kultūrinės edukacijos veikla:

 1. Muziejaus organizuotuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 

1649 lankytojai, iš jų: 649 vaikai ir mokiniai, 63 senjorai, 0 asmenų, 

turinčių negalią, 89 šeimų edukacijų dalyviai ir 466 kiti asmenys.                                                                                        

2. Suorganizuoti 59 virtualūs edukaciniai užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo  - 1336 lankytojai.

3. Pravestos 263 ekskursijos, kuriose dalyvavo 1857 lankytojai.                                                                                                                       

4. Muziejuje sukurti nauji edukaciniai užsiėmimai: „Labdara ir išmalda 

žydų tradicijoje“, ,,Žymūs litvakai Toros tradicijoje: išminčius iš 

Salantų", A. Brauerio kūrybos parodai 1 užsiėmimas, S. Bahato 

kūrybos parodai, 1 nuotolinis edukacinis užsiėmimas "Degančios 

raidės: Šventosios kalbos raidės" (pagal S. Bako kūrybą), "Panerių 

memorialas: istorija ir atmintis".

Edukaciniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių žmonių skaičius 

(žm.)

1460 1649 113% Planinė reikšmė viršyta 2022 m. kovo mėn. 

muziejuje įdarbinus muziejininkę-

edukatorę, kuri pravedė daugiau edukacinių 

užsiėmimų nei planuota teikiant veiklos 

planą. 

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, 

turintiems negalią, skaičius (vnt.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, 

skaičius (žm.)

Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems 

asmenims, skaičius (vnt.)

Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)

Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)

Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)

IV. Skaitmeninimas:

1. Pasiektas  ir viršytas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui –  8,93.                                                               

2. Koreguoti iš RIS sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 100 

muziejinių vertybių duomenis. Suskaitmenintos 627 muziejinės 

vertybės, koreguota iš RIS sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 

102 muziejinių vertybių duomenys.

3. Sukurta 730 muziejinių vertybių skaitmeninių atvaizdų, kurie 

panaudoti  skaitmeninat veiklos plane numatytas  muziejines 

vertybes ir pridėti prie jau įvestų į LIMIS muziejinių vertybių 

metaduomenų.

4. Parengtos 3 virtualios parodos muziejaus tinklalapyje:  „12 

eksponatų” (kasmėnesinis eksponatas),  „Trumpa Lietuvos žydų 

istorija“ ir  fotografijų paroda iš muziejaus rinkinių "Jie gyveno 

Viekšniuose".                                                                                                           

5. Parengtas muziejinių vertybių kompiuterizuotos apskaitos Lietuvos 

integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) tvarkos 

projektas. 

Suskaitmenintų ir skaitmeninių 

kultūros paveldo objektų 

peržiūrų skaičius, tenkantis 

vienam objektui (vnt.)

6 8.93 149%

1100Virtualiuose edukaciniuose 

užsiėmimuose dalyvavusių 

žmonių skaičius (žm.) 

121%1336



0

0

0

0

LIMIS portale prieinamų 

suskaitmenintų ir skaitmeninių 

Lietuvos muziejų saugomų 

kultūros paveldo objektų dalis 

VEPIS sistemoje (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 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 

nacionaliniam dailės muziejui]

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

muziejui nėra taikomas.

#DIV/0! Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninimo 

klausimais skaičius (vnt.)

Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų 

Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius 

(vnt.)

Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių 

vaizdų skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes 

muziejui nėra taikomas.

IV. Skaitmeninimas:

1. Pasiektas  ir viršytas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros 

paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui –  8,93.                                                               

2. Koreguoti iš RIS sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 100 

muziejinių vertybių duomenis. Suskaitmenintos 627 muziejinės 

vertybės, koreguota iš RIS sistemos į LIMIS  automatiškai perkeltų 

102 muziejinių vertybių duomenys.

3. Sukurta 730 muziejinių vertybių skaitmeninių atvaizdų, kurie 

panaudoti  skaitmeninat veiklos plane numatytas  muziejines 

vertybes ir pridėti prie jau įvestų į LIMIS muziejinių vertybių 

metaduomenų.

4. Parengtos 3 virtualios parodos muziejaus tinklalapyje:  „12 

eksponatų” (kasmėnesinis eksponatas),  „Trumpa Lietuvos žydų 

istorija“ ir  fotografijų paroda iš muziejaus rinkinių "Jie gyveno 

Viekšniuose".                                                                                                           

5. Parengtas muziejinių vertybių kompiuterizuotos apskaitos Lietuvos 

integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) tvarkos 

projektas. 

Lietuvos muziejų, 

pasinaudojusių skaitmeninimo 

kompetencijų centrų 

paslaugomis, skaičius (vnt.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui, 

Nacionaliniam M. K. Čiurlionio 

dailės muziejui, Lietuvos jūrų 

muziejui ir Šiaulių „Aušros“ 

muziejui]

0 0

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS 

portale skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

(proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 0 #DIV/0! Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius 

praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)

#DIV/0! 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.)

LIMIS portale prieinamų 

Lietuvos muziejų suskaitmenintų 

ir skaitmeninių kultūros paveldo 

objektų dalis (proc.) 

[Taikoma tik Lietuvos 

nacionaliniam dailės muziejui]

0 0



1

1

0

21

8

Paslaugų, įtrauktų į Kultūros 

paso paslaugų rinkinį, skaičius 

(vnt.)

15 15 100% 19

Asmenims, turintiems negalią, 

pritaikytų paslaugų skaičius 

(vnt.)

2 2 100%

1

0

Surengtų tarptautinių parodų 

Lietuvoje bei užsienyje skaičius 

(vnt.)

2 3 150% Planinė reikšmė viršyta metų eigoje 

organizuojant parodą Belgijos karališkosios 

šeimos vizito Lietuvoje laikotarpiu.

2

2

2Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose 

skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes Samuelio Bako 

muziejuje III a. atnaujintas nuolatinės 

ekspozicijos "Dingęs pasaulis" segmentas, 

įrengta R. Chwoleso ekspozicinė erdvė su 

Vilniaus geto kalinių 1943 m. kurtu Vilniaus 

miesto plastiniu planu. 

Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)

II. Tarptautiškumas:

1.Atvežta ir visuomenei pristatyta Ariko Brauerio paroda "Pesacho 

pasakojimai" iš Vienos žydų istorijos muziejaus, buvo atvežta ir 

pristatyta Kopelio Simelovitziaus kūrybos ir dokumentų paroda iš 

Belgijos žydų istorijos muziejaus bei atvežta ir visuomenei pristatyta 

Holokaustą išgyvenusio Izraelio skulptoriaus Saadia Bahato paroda 

"Akmuo, medis, metalas ir kūryba" iš Izraelio. (J. Gurvichiaus paroda 

iš Urugvajaus nebuvo eksponuota, dailininko sūnui atsisakius 

paskolinti kūrinius dėl karo Ukrainoje grėsmės).

2. Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos 

Respublikos ambasada Belgijoje ir Kazerne Dossin memorialu 

pristatyta muziejaus kilnojama  paroda  „Whosoever saves a single 

life, saves entire universe", Kazerne Dossin memoriale, Belgijoje.                                                                           

3. Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Izraelyje surengta  

kilnojamoji paroda "Knygos ant medžių neauga: išsaugoti ir perduoti 

atmintį" Izraelio parlamente - Knesete (Jeruzalė).

4. Išversta www.menas.samuelisbakas.lt svetainė  į vokiečių kalbą ir 

pristatyta visuomenei Lietuvoje ir Vokietijoje, bendradarbiaujant su 

Federacinės Vokietijos Respublikos ambasada Vilniuje.

5. JAV ambasadoje Vilniuje įvykus diplomatų rotacijai, už projekto 

tęstinumą atsakingam William A. Kendrickui (Ambasadoriaus 

patarėjui politikos ir ekonomikos klausimais) buvo perduota 

informacija apie poreikį tęsti Holokausto švietimo projektą, tačiau 

šiais metais JAV ambasada neskyrė biudžeto lėšų, abipusiu sutarimu 

tikintis, kad projektą galima bus tęsti 2023 m.

6. 2022 m. IHRA aljanso organizuojamose plenarinėse sesijose 

Stokholme ir Gotheborge, Švedijoje dalyvavo muziejininkas-

edukatorius Mantas Šikšnianas ir Samuelio Bako muziejaus vedėja 

Ieva Šadzevičienė.

7. 2022 m. EHRI-3 organizuotose konderencijose dalyvavo 

muziejininkė-edukatorė Šarūnė Sederevičiūtė.                                                                              

8. 2022 m. spalio 18 - 20 d.. Samuelio Bako muziejuje vyko 

Memorial de la Shoah (Prancūzija)  (ir kt. tarptautinių partnerių) 

organizuojamas seminaras Lietuvos ir Lenkijos mokytojams 

"Holokaustas - atspirties taškas pokalbiui: Lietuvos ir Lenkijos 

dialogas".                                                                                                                                                

8. Surengtas bendrą renginį su YIVO, pristatant Z. Kalmanovičiaus 

dienoraštį 

Tarptautinių projektų, kuriuos 

įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-

o) įgyvendinant muziejus, 

skaičius (vnt.)

4 4 100% Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) 

muziejus, skaičius (vnt.)

#DIV/0! Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)1

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

2 2 100%

Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)

Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie 

teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)

Surengtų renginių skaičius (vnt.)

Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)

Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose 

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

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:

1. Samuelio Bako muziejuje surengtas 21 fizinis renginys ir 8 virtualūs 

renginiai. Reikšmingesni iš jų: monografijos  „Nusikaltimų pėdsakai 

neišnyksta: masinės žudynės Panerių miške 1941-1944 m." 

pristatymas, skirtas Tarptautinei Holokausto atminimo dienai, 

parodos "Arik Brauer: Pesacho pasakojimai"" atidarymas - N.Brauer 

koncertas", S. Paukščio parodos ""Vilniaus istorijos atidarymas", 

parodos "Erotika ir ekspresija: modernistai iš mecenatų kolekcijos"" 

atidarymas - dr. Meike Hofmann (Berlynas) paskaita "Nacių 

konfiskacijos kampanija "Degenaratų menas" 1937 m. ir jos 

pasekmės menininkams", koncertas "Muzikinė geldutė", skirtas 

Kauno žydų bendruomenės atminimui, Kopelio Simelovitziaus 

kūrybos pristatymas Jos Didenybės Belgijos Karalienės Matildos vizito 

metu, Samuelio Bako svetainės menas.samuelisbakas.lt versijos 

vokiečių kalba pristatymas ir kt.

2.  Samuelio Bako muziejaus ekspozicijos pritaikytos   žmonėms su 

judėjimo negalia.

3. Parengtos ekskursijos maršruto planas žmonėms su judėjimo 

negalia ir pritaikytos gido paslaugos žmonėms su klausos negalia.                                          

4. Į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukti edukaciniai užsiėmimai: 

"Istorijos pasakojimas vaizdu: Samuelio Bako atvejis" ir "Šventosios 

kalbos raidės".

5. Menas.samuelisbakas.lt svetainės tekstai išversti į vokiečių kalbą ir 

funkcionuoja svetainės paskyra vokiečių kalbą.                                                                                                                            

6. Samuelio Bako ekspozicijos III a. erdvėje "Litvakai ir Lietuvos dailės 

mokykla" įrengtas R. Chwoleso kūrinių segmentas su 1943 m. 

Vilniaus geto kalinių kurtu Vilniaus miesto plastiniu planu.         

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 

(vnt.)

2 2 100% Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)

Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų 

rinkinį, skaičius (vnt.)

Atnaujintų/naujai įrengtų 

muziejaus ekspozicijų skaičius 

(vnt.)

0



0

II. Tarptautiškumas:

1.Atvežta ir visuomenei pristatyta Ariko Brauerio paroda "Pesacho 

pasakojimai" iš Vienos žydų istorijos muziejaus, buvo atvežta ir 

pristatyta Kopelio Simelovitziaus kūrybos ir dokumentų paroda iš 

Belgijos žydų istorijos muziejaus bei atvežta ir visuomenei pristatyta 

Holokaustą išgyvenusio Izraelio skulptoriaus Saadia Bahato paroda 

"Akmuo, medis, metalas ir kūryba" iš Izraelio. (J. Gurvichiaus paroda 

iš Urugvajaus nebuvo eksponuota, dailininko sūnui atsisakius 

paskolinti kūrinius dėl karo Ukrainoje grėsmės).

2. Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos 

Respublikos ambasada Belgijoje ir Kazerne Dossin memorialu 

pristatyta muziejaus kilnojama  paroda  „Whosoever saves a single 

life, saves entire universe", Kazerne Dossin memoriale, Belgijoje.                                                                           

3. Bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Izraelyje surengta  

kilnojamoji paroda "Knygos ant medžių neauga: išsaugoti ir perduoti 

atmintį" Izraelio parlamente - Knesete (Jeruzalė).

4. Išversta www.menas.samuelisbakas.lt svetainė  į vokiečių kalbą ir 

pristatyta visuomenei Lietuvoje ir Vokietijoje, bendradarbiaujant su 

Federacinės Vokietijos Respublikos ambasada Vilniuje.

5. JAV ambasadoje Vilniuje įvykus diplomatų rotacijai, už projekto 

tęstinumą atsakingam William A. Kendrickui (Ambasadoriaus 

patarėjui politikos ir ekonomikos klausimais) buvo perduota 

informacija apie poreikį tęsti Holokausto švietimo projektą, tačiau 

šiais metais JAV ambasada neskyrė biudžeto lėšų, abipusiu sutarimu 

tikintis, kad projektą galima bus tęsti 2023 m.

6. 2022 m. IHRA aljanso organizuojamose plenarinėse sesijose 

Stokholme ir Gotheborge, Švedijoje dalyvavo muziejininkas-

edukatorius Mantas Šikšnianas ir Samuelio Bako muziejaus vedėja 

Ieva Šadzevičienė.

7. 2022 m. EHRI-3 organizuotose konderencijose dalyvavo 

muziejininkė-edukatorė Šarūnė Sederevičiūtė.                                                                              

8. 2022 m. spalio 18 - 20 d.. Samuelio Bako muziejuje vyko 

Memorial de la Shoah (Prancūzija)  (ir kt. tarptautinių partnerių) 

organizuojamas seminaras Lietuvos ir Lenkijos mokytojams 

"Holokaustas - atspirties taškas pokalbiui: Lietuvos ir Lenkijos 

dialogas".                                                                                                                                                

8. Surengtas bendrą renginį su YIVO, pristatant Z. Kalmanovičiaus 

dienoraštį 

Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse 

veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius 

(vnt.)

Tarptautinių organizacijų, kurių 

narys įvairiomis formomis yra 

muziejus, skaičius (vnt.)

2 2 100%



55

97

1

0

0

0

0

5526

56,026

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:

1. Į muziejaus veiklas įtraukti 6 savanoriai.

Muziejuje ir/ar jos renginiuose 

bent kartą dirbusių savanorių 

skaičius (žm.)

6 6 100%

2 100%

Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir 

organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų 

iniciatyvų skaičius (vnt.)

Virtualiųjų apsilankymų administruojamose 

interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius 

(vnt.)

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:

1. Paskolinta Vilniaus miesto muziejaus parodai  "Vokiečių gatvė"  7 

muziejinės vertybės, MO muziejaus parodai  „Kaunas – Vilnius: 

nuversti kalnus“ 2 muziejinės vertybės. Tęstas 15 muziejinių vertybių 

skolinimas Lietuvos nacionalinio dailės  muziejaus Vytauto Kasiulio 

dailės muziejui ir 2 muziejinių vertybių skolinimas Ukmergės 

kraštotyros muziejui. Neplanuotai paskolintos  27 muziejinės 

vertybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, 1 muziejinė vertybė 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinės dailės galerijos 

parodai, skirtai rekreacijos įvaizdžiams Lietuvos dailėje, 1 muziejinė 

vertybė Lietuvos nacionalinio muziejaus Nacionalinės dailės galerijos 

parodai   "Socialinė kritika Lietuvos tarpukario dailėje".                                                      

2. Tęstas  6 muziejinių vertybių skolinimasis iš Lietuvos teatro, 

muzikos ir kino muziejaus, 1 muziejinės vertybės iš Nacionalinio M. K. 

Čiurlionio dailės muziejaus, 6 muziejinių vertybių iš Lietuvos 

nacionalinio dailės muziejaus  VGŽIM  parodai "Arbit Blatas: 

modernistas teatro aplinkoje" skolinimasis. Planuotai parodai "Arik 

Brauer: Pesacho pasakojimai" pasiskolinta iš Vienos žydų muziejaus 

26 muziejinės vertybės , iš Brauerių šeimos - 4 muziejinės vertybės, 

Kopelio  Simelovitchiaus parodai iš Belgijos žydų muziejaus 

pasiskolintos 6 muziejinės vertybės, S. Teitelbaumo jubiliejinei 

parodai pasiskolinti iš autoriaus 3 darbai, iš Alytaus kraštotyros 

muziejaus ir dailininko Saadia Bahato pasiskolinta 30 muziejinių 

vertybių S. Bahato darbų parodai VGŽIM.                                                                                                                

3. Pagal bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nacionaliniu muziejumi 

atrinkta ir perduota parodos "Išėjusios su viltimi. Kovojančios 

moterys XIX - XX a." medžiaga.                                                                                                             

4. Parengta medžiaga 2022 m. rudens žydų gelbėtojų ceremonijai LR 

Prezidentūroje, rengiant ceremoniją ir leidžiant bukletą  „Gyvenimą 

dovanojusios širdys".

Jungtinių parodų su kitais 

Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)

5 5 100% Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)

Bendradarbiaujant su kitomis 

įstaigomis ir organizacijomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius 

(vnt.)

1 1 100% Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis 

įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)

Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose 

tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)

Atliktų lankytojų tyrimų skaičius 

(vnt.)

IV. Rinkodara:

1.  Atliktos 2 lankytojų pasitenkinimo muziejaus paslaugomis 

apklausos.                                                                                                                                               

2. 2022 m. balandžio 15 d. direktorės pareigas baigė eiti Kamilė 

Rupeikaitė, o naujas direktorius Simonas Strelcovas, po antrojo, 2022 

m. lapkričio 21 d. įvykusio konkurso pradėjo pareigas eiti nuo 2023 

m. sausio 2 d. Nesant paskirto nuolatinio vadovo, Rinkodaros plano 

sudarymas nukeltas į 2023 m.                                                                                                                                   

3. Stiprintas muziejaus prekės ženklas, įsitraukiant į 4 socialiai 

atsakingas veiklas: tęsta Senjorų klubo veikla: surengti 7 senjorų 

klubo susitikimai;

2022 03 09 d. muziejaus darbuotojams surengti Lietuvos kurčiųjų 

draugijos mokymai, siekiant gerint žmonių su klausos negalia 

aptarnavimo paslaugas muziejuje; pravestos 6 edukacijos Vilniaus 

pataisos namuose-kalėjime; 2022 09 06 d. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis Nr.11194 su Lietuvos kariuomenės karo 

2
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35

2
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499856.94

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų dalis (proc.)

40 52.08 130% 25 Planinė reikšmė viršyta, nes 2022 09 14 d. 

organizuota pažintinė - kvalifikacijos 

tobulinimo kelionė į Šiaulių kraštą.

Išlaidos vieno darbuotojo 

kvalifikacijos tobulinimui (eurai)

70 27.20 39% 680 Planinė reikšmė nepasiekta, nes 

darbuotojai savo iniciatyva tobulinosi 

nemokamai arba trečiųjų šalių pasiūlytuose 

mokymuose. 

32870.7

0

26175.2

6695.5

0

19883.1

Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), 

iš jų:

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 

(vnt.)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas 

paslaugas (eurai), iš jų:

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu 

(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už 

parduotas prekes (eurai)

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto 

nuomos (eurai)

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)

Gauta parama pinigais (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno 

darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti (eurai)

Finansai

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė viršyta, nes muziejus 

papildomai uždirbo už parduotas prekes ir 

nuomą. Muziejus neuždirbo pajamų už 

virtualiu būdu suteiktas paslaugas, nes 

atsižvelgus į nemokamų virtualių užsiėmimų 

poreikį, siekiant didinti virtualių užsiėmimų 

dalyvių skaičių, vadovaujantis 2022 02 07 d. 

Direktoriaus įsakymu Nr. V-13, šios 

paslaugos buvo suteiktos nemokamai.

Planinė reikšmė nepasiekta, nes muziejus 

surinko mažiau lėšų iš rėmėjų ir kitų šaltinių 

nei planuota. 

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 96 96%

Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.), iš jų:

Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių 

skaičius (vnt.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi 

muziejaus padaliniai suformuoti pagal 

darbo ir temų specifiką. 

72%4.336Darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam vadovaujančiam 

darbuotojui (vnt.)

Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje 

skaičius (vnt.)

I. Pritrauktos papildomos lėšos:                                                        

1. Per ataskaitinį laikotarpį planuota uždirbti 45 000 Eur. pajamų 

įmokų:  Už nuomą, knygų, bilietų, edukacijas, suvenyrų paradvimą, 

muziejaus eksponatų fotografavimą, gido paslaugas gauta - 32870,7  

Eur.                                                         

2. Planuota pritraukti lėšų - 60 000 Eur, per ataskaitinį laikotarpį 

pritraukta:

1.TIDES FONDATIONS 1809,61 Eur. Tikslinės lėšos, skirtos Pylimo 4A 

ekspozicijų tekstų vertimams.

2. VMI 165,99 (2 PROC) 165,49 Eur.

3. ADB 'Compensa Vienna Insurance Group" 5000,00 Eur: lėšos 

skirtos parodos "Pesacho pasakojimai" viešinimo išlaidoms ir 

informacijos sklaidai.

4. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 9500 Eur: lėšos skirtos 

parodos "Pesacho pasakojimai" eksponatų iš Vienos žydų muziejaus 

pervežimui į Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų ir grąžinimui atgal.

5. Amerikos ambasada 1423,35 Eur (edukacija): pinigai gauti pagal 

JAV ambasados Vilniuje paramą (SLH50020GR0031 (Part 2),  

kompensuojant moksleivių keliones iš regionų į Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus padalinius išlaidas. (Veiklos vykdytos 2021 m., 

kompensacija pervesta 2022 m.). 

7. Aukojimo aktai 1984,65 Eur (Panerių memorialas, Holokausto 

ekspozicija, Samuelio Bako muziejus); lankytojų suaukoti pinigai 

(laisva parama). 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų parėmė:

1. Irina Guzenberg muziejui padovanojo leidinių už 400 Eur. (Leidinių 

dovanojimo sut. Nr.255  200 vnt. x 2 Eur- 400 Eur).

2. Hubertas Portzas padovanojo meno kūrinių muziejaus fondams, 

kurių vertė 23153 Eur (sut. 254 ir 253 ir kiti 23153,00 (neatlygt. 

eksponatai ) knygos 2592,82 Eur. Kūriniai dovanoti pildant muziejuje 

kaupiamą Cornelios Gurlitt ir XX a. I pus. ekspresionistų kolekciją. 

Dalis jų eksponuoti parodoje "Erotika ir ekspresija: modernistai iš 

mecenatų kolekcijos". 

Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų 

įmokos) (eurai)

46028.92

45,000 65741.4 146%

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 77%60000

BENDROSIOS FUNKCIJOS

I. Personalo valdymas:

1. Parengti ir muziejaus direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 

P-64 "Dėl pareigybinių nuostatų patvirtinimo" patvirti muziejaus 

darbuotojų pareigybiniai aprašymai.
Bendrosios veiklos srities 

darbuotojų skaičius, tenkantis 

vienam specialiosios veiklos 

srities darbuotojui (vnt.)

0.25 0.27 93%

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

 1. Kvalifikaciją tobulino 25 muziejaus darbuotojai. Taip pat 2022 09 

14 d. organizuota pažintinė - kvalifikacijos tobulinimo kelionė 

muziejaus darbuotojams į  Šiaulių kraštą.  



26145.82Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes muziejus 

surinko mažiau lėšų iš rėmėjų ir kitų šaltinių 

nei planuota. 

I. Pritrauktos papildomos lėšos:                                                        

1. Per ataskaitinį laikotarpį planuota uždirbti 45 000 Eur. pajamų 

įmokų:  Už nuomą, knygų, bilietų, edukacijas, suvenyrų paradvimą, 

muziejaus eksponatų fotografavimą, gido paslaugas gauta - 32870,7  

Eur.                                                         

2. Planuota pritraukti lėšų - 60 000 Eur, per ataskaitinį laikotarpį 

pritraukta:

1.TIDES FONDATIONS 1809,61 Eur. Tikslinės lėšos, skirtos Pylimo 4A 

ekspozicijų tekstų vertimams.

2. VMI 165,99 (2 PROC) 165,49 Eur.

3. ADB 'Compensa Vienna Insurance Group" 5000,00 Eur: lėšos 

skirtos parodos "Pesacho pasakojimai" viešinimo išlaidoms ir 

informacijos sklaidai.

4. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 9500 Eur: lėšos skirtos 

parodos "Pesacho pasakojimai" eksponatų iš Vienos žydų muziejaus 

pervežimui į Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų ir grąžinimui atgal.

5. Amerikos ambasada 1423,35 Eur (edukacija): pinigai gauti pagal 

JAV ambasados Vilniuje paramą (SLH50020GR0031 (Part 2),  

kompensuojant moksleivių keliones iš regionų į Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus padalinius išlaidas. (Veiklos vykdytos 2021 m., 

kompensacija pervesta 2022 m.). 

7. Aukojimo aktai 1984,65 Eur (Panerių memorialas, Holokausto 

ekspozicija, Samuelio Bako muziejus); lankytojų suaukoti pinigai 

(laisva parama). 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų parėmė:

1. Irina Guzenberg muziejui padovanojo leidinių už 400 Eur. (Leidinių 

dovanojimo sut. Nr.255  200 vnt. x 2 Eur- 400 Eur).

2. Hubertas Portzas padovanojo meno kūrinių muziejaus fondams, 

kurių vertė 23153 Eur (sut. 254 ir 253 ir kiti 23153,00 (neatlygt. 

eksponatai ) knygos 2592,82 Eur. Kūriniai dovanoti pildant muziejuje 

kaupiamą Cornelios Gurlitt ir XX a. I pus. ekspresionistų kolekciją. 

Dalis jų eksponuoti parodoje "Erotika ir ekspresija: modernistai iš 

mecenatų kolekcijos". 

46028.92Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 77%60000



6207.23

0

0

0

518.68

0

158056

0

1

1

0

Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės 

transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)

Planuota reikšmė nepasiekta, nes nebuvo 

galimybės numatyti rinkos pokyčių, kurie 

sąlygojo visusoe sektoriuose rinkos kainų 

indeksavimą. Atitinkamai, dėl lėšų trūkumo 

tarnybinis transportas buvo naudojamas 

labai minimaliai, o numatytos 

eksploatacinės lėšos nebuvo panaudotos. 

Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Turtas
I. Nekilnojamo turto valdymas: 

1. Muziejaus valdomų pastatų, centrinio šildymo sistemų, privalomo  

patikrinimo ir paruošimo paslaugų pirkimas, 2022-2023 metų žiemos 

sezonui - 2 065 Eur.                                                                                                                                                

2. Muziejaus valdomų pastatų, elektroninės bei fizinės apsaugos, 

apimančios pastatų stebėjimą ir reagavimą, paslaugų teikimo 

pirkimas, per ataskaitinį periodą - 1 363 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Per ataskaitinį periodą už elektros energijos tiekimą Muziejaus 

valdomiems pastatams, sumokėta 46 048 Eur.                                                                                                                                                    

4. Per ataskaitinį periodą už šilumos energijos tiekimą Muziejaus 

valdomiems pastatms, sumoketa 71 870 Eur.                                                                                                                   

5. Per ataskaitinį periodą už komunalinių atliekų išvežimo paslaugas 

sumokėta 1 950  Eur.                                                                                                           

6. Per ataskaitinį periodą už šalto vandens tiekimą Muziejaus 

valdomiems pastatmas, sumokėta 475 Eur.                                                                                                                                           

7. Interneto ir stacionaraus telefoninio ryšio paslaugų suteikimas 

Muziejaus valdomuose pastatuose, per ataskaitinį periodą - 3 771 

Eur.                                                                                                                                                                                          

8. Muziejaus valdomuose pastatuose esančių liftų nuolatinės 

priežiūros, bei kasmetinės techninės apžiūros paslaugų teikimo 

pirkimas, per ataskaitinį periodą - 2 900 Eur.                                                                                                       

9. Muziejaus valdomuose pastatuose naudojamų purvą sulaikančių 

kilimėlių keitimo paslaugų teikimo pirkimas, per ataskaitinį periodą - 

720 Eur.                                                                                                                               

10. Per ataskaitinį periodą einamieji statybos remonto darbai nebuvo 

vykdyti, o suplanuotos lėšos buvo panaudotos atsiskaitymams už 

komunalines paslaugas.                                             

11. Per ataskaitinį periodą, prižiūrint Muziejaus valdomus pastatus 

buvo vykdomi įvairūs santechnikos, elektros ūkio, baldų ir 

inventoriaus remontai, smulkūs patalpų remonto darbai -  3 909 Eur.                                                                                                                                                                      

12. Muziejaus valdomuose pastatuose esančių gesintuvų ir gasro 

gesinimo žarnų privalomos kasmetinės patikros paslaugų pirkimas - 

175 Eur.                                                                                             

13. Muziejaus valdomamo pastato Pylimo 4A, Vilnius inžinerinių 

sistemų (tikslios klimato kontrolės, šilumos, vėdinimo ūkis) 

nuolatinės priežiūros paslaugų teikimo pirkimas, per ataskaitinį 

periodą - 9 510 Eur.                                             

14. Muziejaus darbuotojams ir lankytojams reikalingų higienos ir 

ūkinių prekių pirkimai per ataskaitinį periodą - 1 800 Eur.                                                                                                                                

15. Muziejaus valdomuose pastatuose esančių darbo kompiuterių ir 

kitos kompiuterinės įrangos nuolatinės priežiūros paslaugų teikimo 

pirkimas, per ataskaitinį periodą - 11 500 Eur.                                                  

Įstaigos valdomų ar naudojamų 

pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras 

plotas (kv. m), iš jų:

Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras 

plotas (kv. m)

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.Nupirktos  tarnybinio automobilio Kasko ir civilinės atsakomybės 

draudimo paslaugos - 307 Eur. 

2. Tarnybinio automobilio eksploatacijai  degalams išleista  869 Eeur.

3. Per ataskaitinį periodą Muziejaus tarnybinio automobilio remonto 

detalėms ir eksploatacinėms priemonėms buvo sumokėta 62 Eur.

Įstaigos naudojamos vienos 

tarnybinės transporto 

priemonės išlaikymo kaina 

(eurai)

2650 1238.00 214%

Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar 

patalpų bendras plotas (kv. m)

Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto 

priemonės (vnt.), iš jų:

27.55 27.78 99%

Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / 

ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:

Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų 

ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)



4250

1000

1238

5,000,000.00

2,746,381.76

1,628,286.00

0.00

1,256,823.00

0.00

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

"Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" pastato, 

esančio Pylimo g. 4, Vilnius,aktualizavimas"  (eurai)

Investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus 

geto memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi 

Vilniaus geto biblioteka, Žemaitijos g. 4, Vilnius 

bendra vertė (eurai)

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinio 

muziejaus įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius  (eurai)

Planuota reikšmė nepasiekta, nes nebuvo 

galimybės numatyti rinkos pokyčių, kurie 

sąlygojo visusoe sektoriuose rinkos kainų 

indeksavimą. Atitinkamai, dėl lėšų trūkumo 

tarnybinis transportas buvo naudojamas 

labai minimaliai, o numatytos 

eksploatacinės lėšos nebuvo panaudotos.

65%

Planinė reikšmė nepasiekta, nes projektas 

laikinai sustabdytas.

54.93

II. Kilnojamo turto valdymas:

1.Nupirktos  tarnybinio automobilio Kasko ir civilinės atsakomybės 

draudimo paslaugos - 307 Eur. 

2. Tarnybinio automobilio eksploatacijai  degalams išleista  869 Eeur.

3. Per ataskaitinį periodą Muziejaus tarnybinio automobilio remonto 

detalėms ir eksploatacinėms priemonėms buvo sumokėta 62 Eur.

Tarnybinių transporto 

priemonių išlaikymo išlaidos, 

tenkančios vienam nuvažiuotam 

kilometrui (eurai)

I. Investicijų projektas  "Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius,aktualizavimas"ES lėšos.                                                                                     

1. 2022 09 21 pasirašytas sustarimas dėl rangos darbų atnaujinmo, 

darbų pabaiga - gegužės 31 d.  2022 11 15 gautas pritarimas 

papildomam projekto finansavimui - 828 797,00 Eur (rangos 

darbams).                                                                                

2. Pagal CPVA viešųjų specialistų rekomendacijas Ekspozicijos 

įrengimo techninė spacifikacija suskaidyta į dalis, paskebtas 

Muziejaus erdvių ir ekspozicijos projekto įgyvendinimo viešasis 

konkursas. Šiuo metu vertinami tiekėjų gauti pasiūlymai.                 

3. Įvykdytas IT įrangos (administracijai) įsigijimo viešasis pirkimas per 

CPO, pasirašytos su tiekėjais sutartys (1 kompl. - 7 vnt.).                                                                

Projekto vertė - 5 000 000,00 Eur (ES lėšos).                                                                                                

Panaudota iki 2022 12 31 -2 746 381,67 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekto įgyvendinimo pažanga - 53,44 proc.     

............................................................................................  

II. Investicijų projektas „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius.  Projekto pavadinimas pakeistas į "Istorinio 

Villniaus geto bibliotekos pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje 

aktualizavimas įkuriant Holokausto Lietuvoje  ir Vilniaus geto 

muziejų'.  Biudžeto lėšos (ne VIP).                                                                           

1. Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros 

paveldo statinio tvarkybos darbus.                                                   

2. Neįvykdytas rangos darbų viešasis pirkimas, nepasirašyta rangos 

darbų sutartis, nes projektas laikinai sustabdytas. Po atliktos 

Bendrosios ekspertizės, objekto kapitalinio remonto ir tvarkybos 

darbų skaičiuojamoji kaina yra 4 693 379,61 Eur su PVM.              

Projekto vertė - 1 628 286 Eur. Biudžeto lėšos (ne VIP).                                                                                                

Panaudota iki 2022 12 31 - 79 084,95 Eur.                                                                                                                                                                                                                                               

Projekto įgyvendinimo pažanga -  4,86 proc.              

..........................................................................................                   

III. Investicijų projektas „Žako Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, modernizavimas ir plėtra".         

Metų pradžioje prasidėję rangos darbai, įgyvendinti tik dalinai, nes 

rangovas negalėjo pradėti rengti darbo projekto (DP), neatlikęs 

pastato konstrukcijų ekspertizės. Pradėjus ekspertizę, paaiškėjo, kad 

pastato konstrukcijos buvo žymiai prastesnės būklės nei manyta, 

todėl ir ekspertizės apimtys išaugo. Reikėjo atidengti daugiau 

konstrukcijų, jas ištirti, įvertinti jų būklę. Rengiant DP susidurta su TP 

netikslumais, tikslinimais ir papildymais, kuriuos reikėjo suderinti 

tarpusavyje ir suprojektuoti.                                                

Projekto vertė - 1 256 823 Eur. Biudžeto lėšos (ne VIP).                                     

Panaudota iki 2022 12 31  - 120 000 Eur.                                            

Įgyvendinimo pažanga - 9,55 proc. 

..........................................................................................                    

IV. Investicijų projektas  „Panerių memorialo Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas" .                                                     

Po susitikimų su Kultūros ministerijos atstovais ir dalyvavimo Panerių 

memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 

tarpžinybinės priežiūros komisijos posėdžiuose LRV, buvo linkstama 

pritarti, kad Lankytojų informacinis centras ir Holokausto muziejus 

galėtų atsirasti kaimyniniame sklype, Agrastų g. 34, Vilniuje. 

Pasikeitus informacijai išaiškėjo, kad tikslingiausia Holokausto 

Lietuvoje muziejaus  įkūrimo pasiūlyta vieta - miesto centras, t .y. 

Žemaitijos g. 4, Vilniuje. Dėl Lankytojų informacinio centro galimos 

statybos vietos Panerių memoriale sprendimo šiuo metu nėra. 

Finansavimas 2022 m. nebuvo numatytas.                                 

Projekto vertė - 3 240 000 Eur. (VIP lėšos)                                          

Panaudota iki 2022 12 31 - 128 703 Eur.                                             

Įgyvendinimo pažanga lieka - 3,97 proc.  

Investicijų projekto „Žako 

Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 

17, modernizavimas ir plėtra" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

42.52

0%

3.77 0.29

Planinė reikšmė nepasiekta, nes rangovas 

neįvertino laiko, kurio reikėjo pastato 

konstrukcijų ekspertizei atlikti ir darbo 

projektui parengti. 

9.55 22% Investicijų projekto „Žako Lipšico memorialinio 

muziejaus Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, 

modernizavimas ir plėtra" bendra vertė (eurai)

Investicijų projektai
Investicijų projekto  "Istorinio 

hebrajų gimnazijos "Tarbut" 

pastato, esančio Pylimo g. 4, 

Vilnius,aktualizavimas" įgyvendi

nimo pažanga (proc.)

84.77 Investicijų projekto "Istorinio hebrajų gimnazijos 

"Tarbut" pastato, esančio Pylimo g. 4, 

Vilnius,aktualizavimas"  bendra vertė (eurai)

Planinė reikšmė nepasiekta, nes nebuvo 

galimybės numatyti rinkos pokyčių  ir 

prasidėjusio karo, kurie sąlygojo visusoe 

sektoriuose rinkos kainų indeksavimą. 

Atitinkamai, dėl papildomų lėšų poreikio 

rangos darbams, buvo sustabdyti rangos 

darbai iki kol buvo skirtas papildomas 

finansavimas. 

Investicijų projekto „Holokausto 

Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus 

įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto 

biblioteka, Žemaitijos g. 4, 

Vilnius) įgyvendinimo pažanga 

(proc.)

4.86

1294% Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto 

priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)

Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto 

priemonių išlaidų dydis (eurai)

Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių 

išlaikymo išlaidos (eurai)



120,000.00

3,240,000.00

0.00

Direktorius

I. Investicijų projektas  "Istorinio hebrajų gimnazijos "Tarbut" 

pastato, esančio Pylimo g. 4, Vilnius,aktualizavimas"ES lėšos.                                                                                     

1. 2022 09 21 pasirašytas sustarimas dėl rangos darbų atnaujinmo, 

darbų pabaiga - gegužės 31 d.  2022 11 15 gautas pritarimas 

papildomam projekto finansavimui - 828 797,00 Eur (rangos 

darbams).                                                                                

2. Pagal CPVA viešųjų specialistų rekomendacijas Ekspozicijos 

įrengimo techninė spacifikacija suskaidyta į dalis, paskebtas 

Muziejaus erdvių ir ekspozicijos projekto įgyvendinimo viešasis 

konkursas. Šiuo metu vertinami tiekėjų gauti pasiūlymai.                 

3. Įvykdytas IT įrangos (administracijai) įsigijimo viešasis pirkimas per 

CPO, pasirašytos su tiekėjais sutartys (1 kompl. - 7 vnt.).                                                                

Projekto vertė - 5 000 000,00 Eur (ES lėšos).                                                                                                

Panaudota iki 2022 12 31 -2 746 381,67 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekto įgyvendinimo pažanga - 53,44 proc.     

............................................................................................  

II. Investicijų projektas „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto 

memorialinio muziejaus įkūrimas“ (buvusi Vilniaus geto biblioteka, 

Žemaitijos g. 4, Vilnius.  Projekto pavadinimas pakeistas į "Istorinio 

Villniaus geto bibliotekos pastato Žemaitijos g. 4, Vilniuje 

aktualizavimas įkuriant Holokausto Lietuvoje  ir Vilniaus geto 

muziejų'.  Biudžeto lėšos (ne VIP).                                                                           

1. Gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros 

paveldo statinio tvarkybos darbus.                                                   

2. Neįvykdytas rangos darbų viešasis pirkimas, nepasirašyta rangos 

darbų sutartis, nes projektas laikinai sustabdytas. Po atliktos 

Bendrosios ekspertizės, objekto kapitalinio remonto ir tvarkybos 

darbų skaičiuojamoji kaina yra 4 693 379,61 Eur su PVM.              

Projekto vertė - 1 628 286 Eur. Biudžeto lėšos (ne VIP).                                                                                                

Panaudota iki 2022 12 31 - 79 084,95 Eur.                                                                                                                                                                                                                                               

Projekto įgyvendinimo pažanga -  4,86 proc.              

..........................................................................................                   

III. Investicijų projektas „Žako Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, modernizavimas ir plėtra".         

Metų pradžioje prasidėję rangos darbai, įgyvendinti tik dalinai, nes 

rangovas negalėjo pradėti rengti darbo projekto (DP), neatlikęs 

pastato konstrukcijų ekspertizės. Pradėjus ekspertizę, paaiškėjo, kad 

pastato konstrukcijos buvo žymiai prastesnės būklės nei manyta, 

todėl ir ekspertizės apimtys išaugo. Reikėjo atidengti daugiau 

konstrukcijų, jas ištirti, įvertinti jų būklę. Rengiant DP susidurta su TP 

netikslumais, tikslinimais ir papildymais, kuriuos reikėjo suderinti 

tarpusavyje ir suprojektuoti.                                                

Projekto vertė - 1 256 823 Eur. Biudžeto lėšos (ne VIP).                                     

Panaudota iki 2022 12 31  - 120 000 Eur.                                            

Įgyvendinimo pažanga - 9,55 proc. 

..........................................................................................                    

IV. Investicijų projektas  „Panerių memorialo Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas" .                                                     

Po susitikimų su Kultūros ministerijos atstovais ir dalyvavimo Panerių 

memorialo kompleksinio sutvarkymo ir pritaikymo lankyti 

tarpžinybinės priežiūros komisijos posėdžiuose LRV, buvo linkstama 

pritarti, kad Lankytojų informacinis centras ir Holokausto muziejus 

galėtų atsirasti kaimyniniame sklype, Agrastų g. 34, Vilniuje. 

Pasikeitus informacijai išaiškėjo, kad tikslingiausia Holokausto 

Lietuvoje muziejaus  įkūrimo pasiūlyta vieta - miesto centras, t .y. 

Žemaitijos g. 4, Vilniuje. Dėl Lankytojų informacinio centro galimos 

statybos vietos Panerių memoriale sprendimo šiuo metu nėra. 

Finansavimas 2022 m. nebuvo numatytas.                                 

Projekto vertė - 3 240 000 Eur. (VIP lėšos)                                          

Panaudota iki 2022 12 31 - 128 703 Eur.                                             

Įgyvendinimo pažanga lieka - 3,97 proc.  

Investicijų projekto „Žako 

Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 

17, modernizavimas ir plėtra" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

42.52 Planinė reikšmė nepasiekta, nes rangovas 

neįvertino laiko, kurio reikėjo pastato 

konstrukcijų ekspertizei atlikti ir darbo 

projektui parengti. 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Žako Lipšico memorialinio muziejaus 

Druskininkuose, Šv. Jokūbo g. 17, modernizavimas ir 

plėtra"  (eurai)

Investicijų projekto  „Panerių 

memorialo Holokausto ir visoms 

nacizmo aukoms atminti 

kompleksinis sutvarkymas" 

įgyvendinimo pažanga (proc.)

3.97 0.00 0% Investicijų projekto „Panerių memorialo Holokausto 

ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis 

sutvarkymas" bendra vertė (eurai)

Planinė reikšmė nebuvo siekiama, nes 

nebuvo planuojamos šio projekto veiklos iki 

kol bus išspręstas tinkamos vietos 

klausimas. 

Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą 

„Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo 

aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas"  (eurai)

9.55 22%

Dr. Simonas Strelcovas

Simonas Strelcovas


