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TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 
 

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 
 

2015  M.  VEIKLOS ATASKAITA 
 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas 
asmuo 

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA    
1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių 
skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai 
ir priimti sprendimai) 

Organizuoti 3 muziejaus 
Tarybos posėdžius. Svarstyti 
klausimai: 
1. Metinės VVGŽM 2014 m. 
ataskaitos ir 2015 m. planai; 
2. Skyrių vedėjų ir padalinių 
vadovų atsakomybė už skyrių ir 
padalinių veiklos efektyvumą; 
3. Ilgalaikiai muziejaus planai; 
4. Darbuotojų kvalifikacijos ir 
atestacijos sistema; 
5. Kiti per 2015 metus iškilę 
svarstytini klausimai. 

Įvyko  2 muziejaus tarybos posėdžiai. 
2015 04 07,  protokolo Nr. 1, svarstyta:  
1. Metinės VVGŽM 2014 m. veiklos ataskaitos 
2. Ilgalaikiai muziejaus planai ir 2015 m. finansiniai poreikiai; 
3. Skyrių vedėjų ir padalinių vadovų atsakomybė už skyrių ir padalinių 
veiklos efektyvumą. 
4. 2014 m. vykusio KM audito rekomendacijų įgyvendinimo eiga. 
2015 12 17,  protokolo Nr. 2, svarstyta: 
1. Ilgalaikiai muziejaus veiklos planai ir 2016 m. finansiniai poreikiai,  
2. Būsimi projektai, parodos  ir paraiškų rengimas; 
3. Darbuotojų kvalifikacijos ir atestacijos, individualaus planavimo ir 
atskaitomybės klausimai; 
4. Pylimo g. 4 Litvakų kultūros ir dailės centro darbo grupės 
reorganizavimas ir kilnojamų parodų sklaidos didinimas. 

J. M. Zingeris 
K. Rupeikaitė 
I.Pocienė 
 

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką 
reguliuojančių dokumentų rengimas 
(kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji 
dokumentai) 

Parengti muziejaus vidaus darbo 
tvarką reguliuojančius 
dokumentus: 
Dėl C. Gurlit parodos darbo 
grupės sudarymo; 
Dėl rinkinių priėmimo-
perdavimo komisijos sudarymo; 
Dėl VVGŽM viešųjų pirkimų 
komisijos sudarymo ir viešųjų 
pirkimų komisijos darbo 
reglamento patvirtinimo; 
Dėl muziejaus tarybos 
patvirtinimo; 

Parengti muziejaus vidaus tvarką reguliuojantys dokumentai:  
1. 2015 01 08 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-01 sudaryta C. 
Gurlit parodos darbo grupė;  
2. 2015 01 22 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-06 ir 2015-02-02 
muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-10  sudaryta rinkinių priėmimo - 
perdavimo komisija. 2015 02 02 įsakymu Nr. V-10 šios komisijos 
sudėtis pakeista; 
3. 2015 01 16 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-03 siekta užtikrinti 
spartesnį muziejaus eksponatų inventorinimo darbą; 
4. 2015 02 03 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-11 sudaryta 
VVGŽM viešųjų pirkimų komisija ir patvirtintas viešųjų pirkimų 
komisijos darbo reglamentas;  
5. 2015 02 09 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-14 patvirtinta 

J. M. Zingeris 
K. Rupeikaitė 
J. Razumienė 
Ž. Lukšė 
N. Mickevičiūtė 
T. Belonosova 
D. Salapėtienė 
S. Vaikšnoras 
A. Kybartas 
A. Rožankevičiūtė 
I. Šadzevičienė 
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Dėl knygų platinimo tvarkos; 
Dėl medžiagų nurašymo 
komisijos sudarymo; 
Dėl muziejuje pardavinėjamų 
leidinių, suvenyrų, bilietų ir 
pinigų inventorizacijos 
pravedimo; 
 
Dėl Rinkinių komplektavimo 
komisijos patvirtinimo. 
 
Parengti ir patvirtinti Muziejaus 
organizacinę struktūrą. 
 
Parengti ir patvirtinti 
Kilnojamųjų kultūros vertybių, 
esančių muziejuje gaisrinės 
saugos stiprinimo planą.  
 
Atlikti korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą bei 
vertinimą. 
 
 
Parengti ir įvertinti darbuotojų 
profesinę riziką darbo vietose 
pagal Valstybinės darbo 
inspekcijos rekomendacijas. 
 
Koreguoti ir tvirtinti teisininko-
viešųjų pirkimų pareigybių 
aprašymą.  
 
Koreguoti ir tvirtinti VVGŽM 
Tolerancijos centro 
administratoriaus, budėtojo ir 
ekspozicijų prižiūrėtojo 
pareigybių aprašymus. 
 
 
 

muziejaus tarybos sudėtis; 
6. 2015 02 09 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-16 patvirtinta 
muziejaus leidinių platinimo tvarka; 
7. 2015 02 09 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-19 sudaryta 
medžiagų nurašymo komisija;  
8. 2015 02 09 priimtas muziejaus direktoriaus įsakymas Nr. V-20  
Dėl muziejuje pardavinėjamų leidinių, suvenyrų, bilietų ir pinigų 
inventorizacijos pravedimo; 
9. 2015 02 17 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-22 patvirtinta 
Muziejaus rinkinių komplektavimo komisijos sudėtis, kuri 2015 10 01 
muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-77 pakeista; 
10. 2015 06 01 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-50 patvirtinta 
muziejaus organizacinė schema; 
 
11.  12. 2015 08 07 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-66 patvirtintas 
VVGŽM ekstremalių situacijų planas. 2015 08 07 muziejaus direktoriaus 
įsakymu Nr. V-67 paskirti už šio plano vykdymo organizavimą atsakingi 
asmenys; 
 
12. 2015 06 23 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-55 patvirtinti 2015 
m. birželio 23 d. atlikto VVGŽM  korupcijos pasireiškimo tikimybės ir 
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, nustatymo ir vertinimo rezultatai; 
 
13. 2015 05 13 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-46 patvirtintos 
VVGŽM  patalpose Naugarduko g. 10/2, Vilnius ir Pylimo g. 4, Vilnius 
įrengtų darbo vietų profesinės rizikos vertinimo ataskaitos; 
 
 
Pakoreguoti ir patvirtinti pareigybių aprašymai: 
1. 2015 02 24 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-15 patvirtintas 
teisininko - viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas; 
2. 2015 05 28 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-28 patvirtintas 
Tolerancijos centro ūkio ir renginių priežiūros specialisto pareigybės 
aprašymas; 
3. 2015 05 28 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-28 patvirtintas 
Tolerancijos centro ekspozicijų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas; 
4. 2015 05 28 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-28 patvirtintas 
Tolerancijos centro budėtojo pareigybės aprašymas; 
5. 2015 05 28 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-28 patvirtintas 
Tolerancijos centro vadovo pareigybės aprašymas. 
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Parengti ir patvirtinti skyrių 
nuostatus: 
1. Panerių memorialo; 
2.  Ryšių su visuomene ir 
edukacijos.  
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 

Parengti nauji arba pakoreguoti ir patvirtinti muziejaus skyrių ir 
padalinių nuostatai:  
1. 2015 04 20 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-23 patvirtinti nauji 
Panerių memorialo nuostatai; 
2. 2015 04 20 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-23 patvirtinti nauji 
Ryšių su visuomene ir edukacijų skyriaus nuostatai; 
3. 2015 05 28 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-28 patvirtinti 
pakoreguoti Tolerancijos centro nuostatai. 
 
Parengti ir patvirtinti nauji pareigybių aprašymai: 
1. 2015 01 02 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-1 patvirtintas Ryšių 
su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas. 
2. 2015 06 30 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. P-32 patvirtintas 
investicinių ir plėtros projektų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 
 
Parengti dokumentai: 
1. 2015 02 26 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-26 patvirtinta 2015 
m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė;  2015 01 13 
muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-02 patvirtinta viešųjų pirkimų 
užduoties (raštu) pateikimo pirkimo iniciatoriams (PI) ir/ar 
organizatoriams (PO) forma; 
2. 2015 02 09 muziejaus direktoriaus įsakymais Nr. V-17, V-18 
sudarytos kasos inventorizacijos, aukų dėžučių atidarymo komisijos; 
3. 2015 02 23 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-25 paskirti mažos 
vertės viešųjų pirkimų organizatoriai; 
4. 2015 02 23 ir 2015 07 02 muziejaus direktoriaus įsakymais Nr. V-23 
ir V-57 patvirtintas bei pakoreguotas pareigybių, kurioms suteikiama 
teisė naudotis tarnybiniais mobiliojo ryšio telefonais, sąrašas bei 
patvirtinti ir pakoreguoti lėšų, skiriamų tarnybinio mobiliojo telefono 
ryšio abonementiniam mokesčiui apmokėti, limitai. 2015 02 23 
muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-24 patvirtinti fiksuotos ryšio 
telefonų išlaidų limitai.  
5. 2015 04 14 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-38 patvirtintos 
VVGŽM  darbuotojų prašymų kopijuoti VVGŽM  saugomus eksponatus 
tyrinėjimo tikslais ir pateikti VVGŽM  saugomų eksponatų 
skaitmeninius atvaizdus formos;  
6. 2015 05 29 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-49 sudaryta R. 
Chvoles nuolatinės ekspozicijos sukūrimo, derinimo ir įrengimo grupė; 
7. 2015 06 01 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-51 patvirtintas 
Muziejaus teisės aktų ir kito pobūdžio teisinių dokumentų projektų 
rengimo, derinimo ir jų pasirašymo tvarkos aprašas; 
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8. parengta ir 2015 06 03 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-52 
atsižvelgiant į vidaus audito pastabas bei teisės aktų reikalavimus 
patvirtinta VVGŽM  negyvenamųjų patalpų trumpalaikės nuomos 
sutarties pavyzdinė forma; 
9. 2015 m. birželio mėn. dėl poreikio koreguoti muziejaus fondo šifrus ir 
kitų priežasčių buvo parengta ir su LR Kultūros ministerijos atstovais 
suderinta nauja muziejaus nuostatų redakcija, kuri buvo patvirtinta 2015 
06 15 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-384. 2015 06 17 muziejaus 
nuostatai įregistruoti LR juridinių asmenų registre. 
10. 2015 07 02 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtinti 
pakoreguoti Muziejaus bilietų, ekskursijų, leidimų filmuoti ir 
fotografuoti įkainiai; 
11. 2015 07 08 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-59 paskirti 
asmenys, atsakingi už VVGŽM  Koordinatoriaus prašomos informacijos 
pateikimą; 
12. 2015 07 24 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-62 patvirtintas 
rinkinių komplektavimo komisijos darbo reglamentas; 
13. Vadovaujantis 2015 07 28 Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos rašto Nr. 12-1988 nurodymu, 2015 07 30 muziejaus 
direktoriaus įsakymu Nr. V-64 į rinkinių komplektavimo komisijos 
sudėtį įtraukta Vaiva Lankelienė, Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos atstovė, Muziejaus kuratorė, atitinkamai pakoreguotas šios 
komisijos darbo reglamentas; 
14. 2015 07 31 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-65 patvirtinta 
Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti 
kompleksinio sutvarkymo projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų 
viešojo pirkimo komisija bei jos darbo reglamentas; 
15. 2015 08 31 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-72 ir 2015 10 21 
muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-80 papildytas muziejaus lankymo 
lengvatų sąrašas; 
16. 2015 09 29 muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V-76 nustatyta 
šildymo ir kitų elektros prietaisų naudojimo tvarka; 
17. 2015 12 10 parengtas ir išleistas muziejaus direktoriaus įsakymas Nr. 
V-88 dėl Muziejaus fonduose nesančių kūrinių laikino eksponavimo 
Muziejaus padaliniuose lėšų rinkimo kūrinių įsigijimo tikslais; 
18. Atsižvelgiant į išorinio muziejaus veiklos vertinimo, vykusio 2015 
m. spalio 28 d., komisijos rekomendacijas dėl VVGŽM naujos darbo 
tvarkos taisyklių redakcijos poreikio dėl jų senumo, esančios perteklinės 
informacijos, 2015 m. gruodžio mėn. buvo parengta ir su muziejaus 
darbo taryba suderinta nauja vidaus darbo tvarkos taisyklių redakcija, 
kurią 2016 m. kovo mėn. ketinama tvirtinti muziejaus taryboje.  
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3. Muziejinės veiklos sutarčių su 
Lietuvos ir užsienio 
organizacijomis rengimas (kokios, 
kada pasirašytos, trumpas 
apibūdinimas, galiojimo laikas) 

Parengti ir pasirašyti: 
1.   1 sutartį su Lietuvos ir 
užsienio šalių organizacijomis 
ar fiziniais asmenimis 
(menininkais) įgyvendinant 
numatytos parodos  projektą; 
 
 
2.  4 trumpalaikės 
negyvenamųjų patalpų nuomos 
sutartys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parengtos ir pasirašytos 2 muziejinės veiklos sutartys: 
1.2015 02 24 sutartis Nr. 1 su privačiu kolekcininku Hubertu Porztu 
(Vokietija) dėl laikinai perduodamų 7 eksponatų iš privačios kolekcijos 
parodai „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė“; 
2.2015 09 28 d. Kilnojamosios parodos skolinimo sutartis Nr. 410A su  
„Yahad-In Unum“ organizacija (Prancūzija) dėl parodos „Sušaudyti.  
„Yahad-In Unum“ tyrimų dešimtmetis“ eksponavimo Tolerancijos 
centre. 
 
Parengtos ir pasirašytos 10 trumpalaikių  valstybės materialiojo turto 
(negyvenamųjų patalpų) nuomos sutartys: 
1. Nr.1 su „Goethe‘s institutu Vilniuje“ dėl Tarptautinio jaunimo debatų 
finalo. Sutarties galiojimo laikas: 2014 03 31 (pasirašyta) - 2015 04 24 (1 
dienos renginys); 
2. Nr. 2 su Vilniaus prancūzų vidurine m-la dėl mokyklos „VPM Tėvų 
kokteilio“. Sutarties galiojimo laikas: 2015-04-02 (pasirašyta) – 2015 04 
16 (1 dienos renginys); 
3. Nr. 3 su UAB „Lithuanian Holidays“ dėl mokytojų seminaro. Sutarties 
galiojimo laikas: 2015 05 21 (pasirašyta) – 2015 06 11 (1 dienos 
renginys); 
4. Nr. 4 su UAB „Meno rinkos agentūra“ dėl meno kūrinių parodos ir 
aukciono. Sutarties galiojimo laikas: 2015 05 27 (pasirašyta) - 3 dienų 
salės nuoma: 2015 09 23 - 25, galioja iki 2015 09 27 (kūrinių išvežimo 
data);  
5. Nr. 5 su UAB „Meno rinkos agentūra“ dėl meno kūrinių parodos ir 
aukciono. Sutarties galiojimo laikas: 2015 05 28 (pasirašyta) – 3 dienų 
salės nuoma: 2015 12 09 -11, galioja iki 2015 12 13 (kūrinių išvežimo 
data); 
6. Nr. 6/139 su Viktoru Žostautu, atstovaujančiu Lietuvos tango 
bendruomenę, dėl Lietuvos tango bendruomenės kasmetinės šventės. 
Sutarties galiojimo laikas: 2015 10 22 (pasirašyta) – 2 dienų salės 
nuoma: 2015 11 28-29 (1 dienos renginys plius nakties valandos); 
7. Nr. 7/420 su Vilniaus kolegija dėl Vilniaus kolegijos Ekonomikos f-ko 
70-ties metų jubiliejaus šventinio minėjimo. Sutarties galiojimo laikas: 
2015 11 12 (pasirašyta) – 2015 11 27 (1 dienos renginys); 
8. Nr. 8/140 su VšĮ Markučių dienos veiklos centru dėl projekto 
„Antiidealas“ pristatymo renginio. Sutarties galiojimo laikas: 2015 11 18 
(pasirašyta) – 2015 12 02 (1 dienos renginys); 
9. Nr. 9/142 su UAB „Meno rinkos agentūra“ dėl meno kūrinių parodos 
ir aukciono. Sutarties galiojimo laikas: 2015 12 10 (pasirašyta) – 3 dienų 
salės nuoma: 2016 03 16 -18, galioja iki 2016 03 20 (kūrinių išvežimo 

J. M. Zingeris 
K. Rupeikaitė 
J. Razumienė 
Ž. Lukšė 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
J. M. Zingeris 
J. Razumienė 
N. Mickevičiūtė 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
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Sudaryti 30 naujų sutarčių su 
draudimo, aptarnavimo, nuomos, 
telekomunikacijų, šildymo-
vėdinimo – oro kondicionavimo 
sistemų įrengimo, remonto ir 
priežiūros, projektavimo, 
spaudos, darbus ir paslaugas 
teikiančiomis Lietuvos 
įmonėmis ir vykdyti  kontrolę ir 
priežiūrą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data); 
10. Nr. 10/143 su UAB „Meno rinkos agentūra“ dėl meno kūrinių 
parodos ir aukciono. Sutarties galiojimo laikas: 2015 12 11 (pasirašyta) – 
3 dienų salės nuoma: 2016 05 25 -27, galioja iki 2016 05 29 (kūrinių 
išvežimo data). 
 
Parengtos ir pasirašytos 42 prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo - 
pardavimo sutartys, iš kurių svarbiausios:  
1. 2015 01 27 rekonstruojamų patalpų, esančių Naugarduko g. 10, 
Vilnius, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų techninio 
projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo - pardavimo 
sutartis Nr. 358 su UAB „Inžinerijos projektai“ (vertė - 3.496,90 Eur). 
Sutartis galioja iki 2017 m. sausio 27 d.; 
2. 2015 02 12 muziejaus eksponato - Vilniaus gete pagaminto Vilniaus 
miesto plano - maketo - restauravimo paslaugų autorinė sutartis Nr. 361 
su Bronislava Kunkuliene (vertė - 10.434,90 Eur). Sutartis galioja iki 
2015 m. vasario 15 d.; 
3. 2015 02 17 dokumentinio filmo apie D. Pomerancaitę sukūrimo 
paslaugų sutartis Nr. 359 su Žydų labdaros ir paramos fondu "Meno 
rėmimo akcija" (vertė - 8.688,60 Eur). Sutarties galiojimas pratęstas iki 
2017 m. vasario 17 d., paslaugų teikimo terminas - iki 2016 m. rugsėjo 
30 d.; 
4. 2015 03 30 konsultavimo paslaugų litvakų kultūros ir dailės centro 
koncepcijos kūrimo klausimais viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 
368 su Jerzy Halbersztadt (vertė - 3.000,00 Eur.). Sutarties galiojimo 
terminas - iki 2016 m. kovo 30 d.  
5. 2015 03 30 elektros energijos tiekimo sutartis su UAB „Elektrum 
Lietuva“ Nr. CPO61660 (vertė - 31.502,35 Eur). Sutarties galiojimo 
terminas - iki 2016 m. kovo 30 d.; 
6. 2015 05 14 Naugarduko g. 10, Vilnius kapitalinio remonto projekto, 
keičiant patalpų paskirtį į muziejaus (kultūros), gaisrinės saugos 
sprendinių projekto parengimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 
UBA 15/05/11/DU / 380 su UAB „UBA Solutions“ (vertė - 1210,00 
Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2015 m. lapkričio 14 d.; 
7. 2015 06 01 Samulio Bako kūrybos pristatymo muziejaus patalpose, 
Naugarduko g. 10, Vilnius investicinio projekto parengimo paslaugų 
pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 383 su mažąja bendrija „Statybos 
ekspertizių centras“ (vertė - 2.400,00 Eur)). Sutarties galiojimo terminas 
- iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 
8. 2015 06 10 Panerių memorialo teritorijos tvarkymo paslaugų viešojo 
pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 384 su UAB „Stebulė“ (vertė - 
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Pasirašyti sutartį su Rothschildo 
fondu, pagal kurią numatoma 
gautas lėšas panaudoti Vilniaus 
gete sukurto Vilniaus plano-

13.798,36 Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2016 m. liepos 13 d.; 
9. 2015 06 29 konsultavimo dėl Litvakų kultūros ir dailės centro 
koncepcijos, panaudojant multimedijos technologijas, paslaugų viešojo 
pirkimo - pardavimo Nr. 389 su UAB „MultimediaMark“ (vertė - 
4.000,00 Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 
 
10. 2015 07 13 Pylimo g. 4 energinio audito paslaugų viešojo pirkimo - 
pardavimo sutartis Nr. CPO68801/394 su „Inžinerinių paslaugų 
spektras“ (vertė - 1.125,30 Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2015 
m. rugpjūčio 31 d.; 
11. 2015 07 13 spausdinimo ir susijusių paslaugų viešojo pirkimo - 
pardavimo sutartis su UAB „BMK leidykla“ Nr. 393 (vertė - iki 
18.000,00 Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2018 m. liepos 12 d.; 
12. 2015 07 09 ir 2015 11 30 Panerių neinvazinių geofizikinių tyrimų 
paslaugų pirkimo - pardavimo sutartys su archeologu Roku Vengaliu ir 
Lietuvos istorijos institutu Nr. 391 ir Nr. 427 (bendra vertė - 2.920,00 
Eur). Sutarčių galiojimo terminai - iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 
13. 2015 09 07 investicinių projektų rengimo ir viešųjų pirkimų 
konsultavimo paslaugų sutartis Nr. 401 su UAB „Smart IT“ (vertė - 
12.826,00 Eur). Sutarties galiojimo terminas - iki 2016 m. gruodžio 31 
d.; 
14. 2015 09 14 ir 2015 09 15 meno kūrinių (eksponatų) (M. Bando ir M. 
Chagallo drobių bei Man Ray fotografijų) pirkimo - pardavimo sutartys 
Nr. 01/MR/404 IR Nr. 407 su „Positive Image Foundation“ ir su mažąja 
bendrija“ Pylimo galerija. (bendra vertė - 8.700,00 Eur). Sutarčių 
galiojimo terminas - iki 2015 m. rugsėjo 30 d.; 
15. Sutartys su UAB „Vilprim“, UAB „Fima“, UAB „Pastatų 
inžineriniai tinklai“ dėl Naugarduko g. 10, Vilnius, paprastojo remonto 
darbų, patalpas pritaikant Samuelio Bako ekspozicijai (bendra vertė - 
31.497,98 Eur). Sutarčių galiojimo terminai įvairūs, iki 2016 m. 
gruodžio 31 d.; 
16. 2015 12 14 apsauginės, gaisrinės, pavojaus signalizacijų stebėjimo 
bei reagavimo ir jų techninės priežiūros sutartys Nr. 0715121485 / 430B 
ir 0715121485 / 430C su UAB „Apsaugos komanda“ (bendra vertė - 
12.8672,00 Eur). Sutarčių galiojimo terminai - iki 2018 m. gruodžio 14 
d. 
 
2015 01 14 parengta ir pasirašyta sutartis Grant 017/15  su Rothschildo 
fondu,  pagal kurią  gautos lėšos panaudotos Vilniaus gete sukurto 
Vilniaus plano-maketo (2 dalių) restauravimui, moksliniam tyrimui ir 
leidinio apie šio artefakto sukūrimo ir išlikimo istoriją publikavimui. 

N. Mickevičiūtė 
 
J. Razumienė,  
K. Rupeikaitė  
N. Mickevičiūtė 
 
J. Razumienė,  
A. Kybartas,  
N. Mickevičiūtė 
J. Razumienė, 
 N. Mickevičiūtė 
 
J. Razumienė,  
N. Mickevičiūtė 
 
 
J. Razumienė, 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
J. Razumienė,  
I. Murauskaitė,  
N. Mickevičiūtė 
 
 
 
J. Razumienė,  
A. Kybartas, 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
J. Razumienė,  
A. Kybartas, 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
 
M.Zingeris 
I. Murauskaitė 
A. Rožankevičiūtė 
 



 8 
maketo (2 dalių) restauravimui, 
moksliniam tyrimui ir katalogo 
apie šio artefakto sukūrimo ir 
išlikimo istoriją publikavimui. 
 
Pasirašyti sutartį su EHRI 
(European Holocaust Research 
Infrastructure) organizacija dėl 
dalyvavimo tarptautiniame 
projekte Horizon 2020, skirtame 
Holokausto istorijos tyrimams ir 
jų sklaidai. 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutarties galiojimo terminas – iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
 
 
 
 
 
2015 05 21 pasirašyta sutartis su NIOD (Holokausto ir genocidų tyrimų 
instituto Amsterdame) dėl bendradarbiavimo tarptautiniame 22 šalių 
konsorciume EHRI -2 (European Holocaust Research Infrastructure), 
skirtame Holokausto istorijos tyrimams ir jų sklaidai. 
 
  
 
Sudaryta 15 VVGŽM eksponatų skaitmeninių atvaizdų parengimo ir 
naudojimo sutarčių su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais 
asmenimis (Nr. 1, 2015 04 21; Nr. 2, 2015 04 28; Nr. 3, 2015 05 06; Nr. 
4, 2015 05 13; Nr. 5, 2015 08 31; Nr. 6, 2015 09 01; Nr. 7, 2015 10 05; 
Nr. 8, 2015 10 28; Nr. 9, 2015 10 31; Nr. 10, 2015 11 02; Nr 11, 2015 11 
09; Nr. 12, 2015 11 11 ; Nr. 13, 2015 11 25 ; Nr. 14, 2015 12 02; Nr. 15, 
2015 12 21), pagal šias sutartis interesantams parengti 146 VVGŽM 
eksponatų  skaitmeniniai atvaizdai. 
 
Parengtos ir sudarytos 4 paramos sutartys: 
1. 2015 06 10 paramos sutartis su UAB „Fima“ Nr. 1/386 dėl muziejaus 
patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Naugarduko g. 10 Vilniuje, 
pritaikymo dailininko Samuelio Bako kūrybos pristatymui investicijų 
projekto „Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus administracinio 
pastato (un. Nr.  1094-0243-6017) Naugarduko g. 10, Vilniaus m., 
cokolinio ir 1 aukšto patalpų kapitalinio remonto projektas, keičiant 
patalpų paskirtį į muziejaus (kultūros)“ (toliau – Projektas) techninio 
projekto sudėtinių dalių: a) apsauginės signalizacijos, b) gaisrinės 
signalizacijos, c) elektroninių ryšių, d) elektrotechninės parengimo 
(paramos vertė - 1.633,50 EUR Eur). Paslaugų teikimo terminas - iki 
2015 m. rugpjūčio 31 d.; 
2. 2015 06 15 paramos sutartis su UAB ‚Inžinerijos projektai“ Nr. 387 
dėl muziejaus patikėjimo teise valdomų patalpų, esančių Naugarduko g. 
10/2, Vilniuje, vėdinimo, vėsinimo ir drėkinimo palaikymo sistemos 
(toliau – ir sistema) rekonstravimo Projektinių pasiūlymų, 
Skaičiuojamosios dalies (sąmatos) ir Techninės specifikacijos parengimo 
Techniniam projektui (paramos vertė - 726,00 Eur). Paslaugų teikimo 
terminas - iki 2015 m. liepos 31 d.;  

 
 
 
 
 
 
M.Zingeris 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
A. Niunkaitė 
Račiūnienė  
I. Murauskaitė 
 
 
 
 
 
 
 J. Razumienė, 
 N. Mickevičiūtė 
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Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 2015 07 13 paramos sutartis su UAB „Senamiesčio projektai“ Nr. 
394A dėl muziejaus patikėjimo teise valdomų patalpų - administracinio 
pastato (un. nr. 1094-0243-6017) Naugarduko g. 10, Vilniaus m. 
cokolinio ir pirmo aukšto patalpų kapitalinio remonto projekto, keičiant 
patalpų paskirtį i muziejaus (kultūros) suprojektavimas, statinio projekto 
dalių sprendinių bei statinio projekto dalių vadovų veiklos 
koordinavimo, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų 
reikalavimų įgyvendinimo statinio projekte priežiūros, techninio projekto 
įregistravimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“ bei kitų 
statinio projekto vadovo funkcijų atlikimo (paramos vertė - 9.680,00 
Eur). Paslaugų teikimo terminas - iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
4. 2015 10 06 paramos sutartis Nr. 412A su UAB „Architektūros paletė“ 
dėl Naugarduko g. 10, Vilniaus m., cokoliniame aukšte esančios 
lankytojų aptarnavimo - prekybos paskirties erdvei būtinų baldų 
projektavimo paslaugų (paramos vertė – 1000,00 Eur). Paslaugų teikimo 
terminas - iki 2015 m. lapkričio 13 d. 
 
Parengtos ir sudarytos 3 konsignacijos sutartys dėl prekybos leidiniais 
bei suvenyrais: 
1. 2015 05 26 konsignacijos sutartis Nr. 8 su Marina Jewelry LTD dėl 
prekybos smulkia judaikos juvelyrika; 
2. 2015 07 07 konsignacijos sutartis Nr. 9 su IĮ R. Paknio leidykla dėl 
prekybos leidyklos leidiniais; 
3. 2015 08 11 konsignacijos sutartis Nr. 10 su Ada Karpavičiene dėl 
prekybos leidiniais.  
 
Parengta ir sudaryta keliolika bendradarbiavimo sutarčių: 
Administracinės veiklos srities: 
1. 2015 08 03 naudojimosi savitarnos svetaine „Mano teo“ sutartis Nr. 
51011320-2015-08-03; 
2.2015 09 09 Šalto vandens subtiekimo sutartis Nr. 409 su UAB 
„Leaders academy“ 
Muziejaus veiklos srities: 
1. 2015 08 24 duomenų teikimo į Lietuvos erdvinės informacijos portalą 
sutartis Nr. (4.22)10MF/398 su distancinių tyrimų ir geoinformatikos 
centru „GIS-centras“ dėl duomenų rinkinio „Žydų Holokausto vietos 
Lietuvoje“ duomenų teikimo į Lietuvos erdvinės informacijos portalą; 
2. Naudojant gautą tikslinę Britų ambasados Vilniuje paramą, sudarytos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė, 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Mickevičiūtė 
 A. Kybartas 
J. Razumienė 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
M. Jakulytė - 
Vasil, N. 
Mickevičiūtė 
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Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 bendradarbiavimo sutarčių su mokymo įstaigomis (Kėdainių raj. 
Akademijos gimnazija ir kt.) dėl moksleivių apsilankymo muziejaus 
padaliniuose ir kuro išlaidų kompensavimo; 
3. 2015 09 28 sutartis Nr. 410A su „Yahad - In Unum“ dėl kilnojamosios 
parodos „Sušaudyti. ‚Yahad - In Unum“ tyrimų dešimtmetis“ skolinimo 
muziejui. 
4. 2015 11 03 bendradarbiavimo sutartis dėl seminaro organizavimo Nr. 
417 su Viešąja įstaiga „Šiaurės Jeruzalė; 
 
5. 2015 12 14 bendradarbiavimo (mainų) sutartis Nr. 430A su UAB 
„Muzikos architektai“ dėl atlikėjo Martyno Levickio pasirodymo 
muziejaus parodos atidarymo metu. 
 
Sudarytos 8 muziejaus kilnojamųjų parodų skolinimo sutartys: 
1. 2015 06 09 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis su Telšių apskrities archyvu. 
Skolinimo terminas - 2015 06 14 - 2015 07 31; 
2. 2015 08 20 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis Nr. 396 su Žagarės regioninio 
parko direkcija. Skolinimo terminas - 2015 09 01 - 2015 09 30; 
 
3. 2015 08 21 kilnojamosios parodos „Vilniaus Geto afišos“ skolinimo 
sutartis Nr. 397 su Šiaulių ‚Aušros“ muziejumi. Skolinimo terminas - 
2015 09 01 - 2015 09 30; 
4. 2015 08 31 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis Nr. 400 su Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centru. Skolinimo terminas - 2015 09 23 
- 2015 11 03; 
5. 2015 09 11 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis Nr. 408 su Lietuvos Respublikos 
ambasada Jungtinėje Karalystėje. Skolinimo terminas - 2015.09.15 - 
2015.12.15; 
6. 2015 09 30 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis Nr. 2015-1/411 su Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto biblioteka. Skolinimo terminas - 2015 
10 07 - 2015 11 10; 
7. 2015.10.12 kilnojamosios parodos „Vilniaus Geto afišos“ skolinimo 
sutartis Nr. 413 su Borussia Foundation. Skolinimo terminas - 
2015.10.12 - 2015.10.30; 
8. 2015 12 31 kilnojamosios parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ skolinimo sutartis Nr. 435 su Druskininkų 

I. Pocienė 
 N. Mickevičiūtė 
I. Šadzevičienė 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
 
K. Rupeikaitė  
N. Mickevičiūtė 
 
I. Šadzevičienė  
N. Mickevičiūtė 
 
 
D. Selčinskaja 
N. Mickevičiūtė 
 
D. Selčinskaja, 
 K. Rupeikaitė  
N. Mickevičiūtė 
 
V. Sideraitė - Alon 
N. Mickevičiūtė 
 
D. Selčinskaja 
N. Mickevičiūtė 
 
 
D. Selčinskaja 
N. Mickevičiūtė 
 
 
D. Selčinskaja 
N. Mickevičiūtė 
 
 
V. Sideraitė - Alon 
N. Mickevičiūtė 
 
D. Selčinskaja 
 N. Mickevičiūtė 
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savivaldybės viešąja biblioteka. Skolinimo terminas - 2016 01 21 - 2016 
02 19. 

4. Projektinė veikla (projekto 
pavadinimas, kokiems fondams 
teiktos paraiškos, koks gautas 
finansavimas) 

Parengti investicijų projekto 
Panerių memorialo Holokausto 
ir visoms nacizmo aukoms 
atminti kompleksinis 
sutvarkymas projektinių 
pasiūlymus (Jei bus gautas 
finansavimas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 

Tęstas Investicijų projektas Panerių memorialo Holokausto ir visoms 
nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas: 
1. Parengtas „Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms 
atminti kompleksinis sutvarkymas“ projektinių pasiūlymų viešojo 
pirkimo konkurso Techninės specifikacijos projektas. 
(Po Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės iniciatyva kapinių Europoje 
išsaugojimo komiteto (toliau – Komitetas) atstovo Rabbi Hershaft 
apsilankymo Paneriuose  raštu pateiktų rekomendacijų dėl galimybių 
vykdyti tolesnius šios žudynių vietos žemės judinimo darbus, siekiant 
pastatyti Panerių memorialo Informacinį/edukacinį/lankytojų centrą - 
muziejų bei atlikti kitokius sutvarkymo darbus t.y. Memorialo centro 
pastato statymas numatytose 2 vietos,  be papildomų neinvazinių 
geofizikinių tyrimų gali pažeisti žydų religijos nuostatas. Komiteto 
nuomone jose nerekomenduojamos jokios statybos.) 
 
2. Atlikti neinvaziniai geofizikiniai tyrimai, naudojant georadarą 
(teritorijos plotai Nr. 1-2). 
2015 07 09 sutartis su archeologu Roku Vengaliu, Nr. 391 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 09 08 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 500,00 EUR 
 
3. Parengtas investicijų projektas „Panerių memorialo Holokausto ir 
visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas“.  
2015 09 07 sutartis su UAB "Smart IT" Nr. 401 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 11 06 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 6 050,00 EUR 
 
4. Gautas neprieštaravimas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos dėl kirtimų Valstybinės reikšmės miško teritorijoje, 
leidimas kirsti mišką iš Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 
Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio 
poskyrio bei atliktas menkaverčių krūmų kirtimas numatytose 
vietose. 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 12 10 
Sąskaita faktūra Nr. MVP-0054, 2015 12 10  
Apmokėta už suteiktas paslaugas – 650,00 EUR 
 
5. Atlikti neinvaziniai geofizikiniai tyrimai, naudojant georadarą 

J. M. Zingeris 
J. Razumienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
J. Razumienė 
Z. Vitkus 
A. Kybartas 
 
 
 
A.Kybartas 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
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Tikslinti investicijų projektą 
Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus pastato Pylimo 
g. 4, rekonstravimo ir 
pritaikymo universalaus 
kultūros ir dailės centro veiklai 
projektas pagal CPVA 
patvirtintą metodiką. 
 
 

 
 

 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parengti Statybos darbų viešojo 
pirkimo konkurso sąlygas, 
organizuoti ir vykdyti 
investicijų projekto Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus 
pastato Pylimo g. 4, 

(teritorijos plotai Nr. 3-7). 
2015 11 30 sutartis su biudžetine įstaiga „Lietuvos istorijos institutas“, 
Nr. 175/427   
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 12 14 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 2420,00 EUR 
 
Tikslintas investicijų projektas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus pastato Pylimo g. 4, rekonstravimo ir pritaikymo 
universalaus kultūros ir dailės centro veiklai projektas:  
1. Koreguojamas investicijų projektas „Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus pastato Pylimo g. 4, rekonstravimo ir pritaikymo 
universalaus kultūros ir dailės centro veiklai“, pagal CPVA patvirtintą 
„Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 
metodiką“, skelbiama adresu http://www.ppplietuva.lt/metodikos.html 
2015 07 08 sutartis su mažąja bendrija „Statybos ekspertizių centras“, 
Nr. 390 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 07 31 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 1 500 EUR (visa suma – 1 600 EUR)  
 
2. Atliktas energinis auditas pastate Pylimo g. 4, Vilnius. 
2015 07 13 pasirašyta pagrindinė sutartis Nr. CPO 68801 / 394 su UBA 
„Inžinerinių paslaugų spektras“  
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai: 2015 08 07, 2015 09 17; 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 1425,30 EUR  
 
3. Parengtas Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių 
investicijų projektas (Pylimo g. 4, Vilnius). 
2015 09 07 sutartis su UAB "Smart IT" Nr. 401 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 09 17 
Apmokėta už suteiktas paslaugas - 4598,00 EUR 
2015 09 17 Energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių 
investicijų projektas pateiktas UAB „Viešųjų investicijų plėtros 
agentūrai“ (VIPA‘i) vertinimui, laukiame išvadų. 
 
4. Pradėtos rengti statybos darbų viešojo pirkimo konkurso sąlygos 
(Pylimo g. 4, Vilnius).  
2015 09 07 sutartis su UAB "Smart IT" Nr. 401 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 10 12 
Apmokėta už suteiktas paslaugas - 874,70 EUR (visa suma – 2178 EUR) 
Atsižvelgiant į tai, kad LR Kultūros ministerijos pavedimu, Pylimo g. 4 

Z. Vitkus 
A. Kybartas 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
A. Kybartas 
 
 
 
J. Razumienė 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppplietuva.lt/metodikos.html
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rekonstravimo ir pritaikymo 
universalaus kultūros ir dailės 
centro veiklai projektas 
Statybos darbų viešąjį pirkimą 
(Jei bus skirtas ES 2014-2020 
metų paramos finansavimas). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengti ir pateikti paraišką VŠį 
“Geros valios fondui” dėl 
finansavimo paramos projekto 
Dailininko Samuelio Bako 
kūrybos pristatymas muziejaus 
patalpose, Naugarduko g. 10, 
Vilnius 
 
 
 
 
 
 
Parengti projekto Dailininko 
S.Bako kūrybos pristatymas 
muziejaus patalpose, 
Naugarduko g. 10, Vilnius 
investicijų projektą 

 
 

Parengti ir pateikti paraišką 
Lietuvos kultūros tarybai 
katalogo kilnojamajai parodai 

projektas buvo skaidomas į dvi dalis, iš kurių viena skirta kultūros 
veikloms įgyvendinti (pagal CPVA administruojamas priemones), tuo 
tarpu, antroji dalis skirta energinio efektyvumo veiklų įgyvendinimui. 
Projektas, dėl energinio efektyvumo priemonių finansavimo šiuo metu 
vis dar vertinamas Viešųjų investicijų plėtros agentūroje (VIPA). 
Kultūros veiklų įgyvendinimui vis dar laukiama kvietimo pateikti 
investicijų projektą vertinimui, dėl finansavimo skyrimo. Todėl paskelbti 
viešojo pirkimo bei pasirašyti statybos darbų viešojo pirkimo sutarties 
šiuo metu nėra galimybės, nes: 
1. Nėra sprendimo dėl finansavimo skyrimo projekto kultūros veiklų 

įgyvendinimui; 
2. Nėra VIPA sprendimo dėl finansavimo skyrimo/neskyrimo projekto 

energetinių veiklų vykdymui; 
3. Gavus VIPA atsakymą dėl finansavimo bus žinoma, kokios apimties 

rangos darbų pirkimą skelbti, nes energinių priemonių 
įgyvendinimui taikomi atskiri reikalavimai. 

 
 
1. 2015 03 31 parengta ir pateikta paraiška VšĮ „Geros valios fondui“ 
dėl dailininko S.Bako kūrybos pristatymo muziejaus patalpose, 
Naugarduko g. 10, Vilnius (S. Bako muziejaus įkūrimo) – I etapo 1 
daliai (infrastruktūrai), daliniam finansavimui gauti. 
Gautas atsakymas (el. paštu: 2015 07 03), kad VšĮ „Geros valios 
fondas“ priėmė sprendimą iš dalies finansuoti pateiktą projektą, 
skirdamas 60 000 EUR dvejiems metams. Bet prašoma pateikti 
oficialią informaciją, kad turime (arba kada turėsime) likusiais 
projekto įgyvendinimui būtinas lėšas. Šiuo metu pateikti tokios 
oficialios informacijos negalime. I etapo 1 dalies sąmata infrastruktūros 
darbams (patikslinta parengus kapitalinio remonto projektą) yra 162 000 
EUR.  
 
2. Parengtas investicijų projektas „Samuelio Bako kūrybos 
pristatymas muziejaus patalpose Naugarduko g. 10, Vilniuje“.  
Paslaugų sutartis: 2015 06 01 Nr. 383 
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 12 14 
Apmokėta suteiktas už paslaugas – 2 400,00 EUR 
 
 
2015 m. II ketv. parengta ir pateikta  Lietuvos kultūros tarybai paraiška 
katalogo kilnojamajai parodai „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ sudarymo ir leidybos darbams atlikti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Razumienė 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
D. Selčinskaja 
J. Stundžiaitė 
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„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“ 
sudarymo ir leidybos darbams 
atlikti. 
 
Parengti ir pateikti paraišką 
Lietuvos kultūros tarybai 
parodos, skirtos Ž. Lipšico 
kūrybai, rengimui.  
 
Sutarties, pagal  kurią bus 
vykdomas Vilniaus plano-
maketo (2 dalių) restauravimas, 
mokslinis tyrimas ir katalogo 
apie šio artefakto sukūrimo ir 
išlikimo istoriją publikavimas, 
su Rothschildo fondu 
kuravimas, vykdymas ir 
ataskaitos rengimas. 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 

Finansavimas nebuvo skirtas. 
  
 
   
 
2015 10 18 parengta ir pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai 
parodos, skirtos Ž. Lipšico 125 gimimo metinėms, rengimui. Skirtas 
finansavimas: 20 000 eurų. 
 
  
2015 01 14 pasirašyta sutartis Grant 017/15  su Rothschildo fondu,  
pagal kurią  gautos lėšos panaudotos Vilniaus gete sukurto Vilniaus 
plano-maketo (2 dalių) restauravimui, moksliniam tyrimui ir leidinio 
apie šio artefakto sukūrimo ir išlikimo istoriją publikavimui. Sutartis 
galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Gautos lėšos projektui vykdyti iš Rothschildo fondo – 16 073,21 Eur; iš 
Vokietijos ambasados Vilniuje gautos lėšos – 2 000 Eur, VVGŽM 
skirtos lėšos šiam projektui – 1 006,21Eur.  Mokslinį eksponato 
sukūrimo, jo istorijos, kartografinį tyrimus atliko ir leidinį apie Plastinį 
Vilniaus planą-maketą parengė dr. A.Niunkaitė Račiūnienė; 
supaprastintų viešųjų pirkimo procedūras inicijavo ir kuravo I. 
Murauskaitė. Kaip numatyta 2015 01 14 sutartyje Grant 017/15,  
ataskaita rengiama  ir bus išsiųsta iki 2016 m. vasario 29.  
 
 
2015-04-08 arengta ir pateikta paraiška VšĮ „Geros valios fondui“ dėl 
fotografo Man Ray 20 fotografijų įsigijimo būsimai nuolatinei Litvakų 
centro ekspozicijai daliniam finansavimui gauti. 
Gautas atsakymas (el. paštu: 2015 07 03), kad VšĮ „Geros valios fondas“ 
priėmė sprendimą iš dalies finansuoti pateiktą projektą, skirdamas 
17 500 Eur. 
 
2015 08 31 sutartis Nr. PER/GVF-113/2015 / 406 su Viešąja įstaiga 
„Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių 
nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ dėl projekto „Sveikas, Izraeli! 
Litvakų dailininkų keliais“ dalinio finansavimo. Dalinio finansavimo 
suma - 4.200,00 Eur.  
  
2015 08 31 sutartis Nr. PER/GVF-112/2015 / 405 su Viešąja įstaiga 
„Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių 
nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ dėl projekto „Man Ray 

 
 

 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
 
 
 
 
M.Zingeris 
I. Murauskaitė 
A. Rožankevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
 N. Mickevičiūtė 
 
 
 
 
K. Rupeikaitė  
N. Mickevičiūtė 
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Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 

fotografijos - Litvakų kultūros ir dailės centro kolekcijai“ dalinio 
finansavimo, nutarus įsigyti 3 Man Ray darbus. Dalinio finansavimo 
suma – 3.150 Eur. 
 
2015 10 19  Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai dėl kilnojamos 
parodos „Holokaustas Rytų Europoje – Paneriai“ (pakoreguotu 
pavadinimu „Paneriai. Ponary. Ponar“. 1941-1944”) rengimo. Laukiama 
atsakymo.  
 
Parengtos paraiškos Všį „Geros valios fondas“ 2 eksponatams įsigyti. 
Gautas finansavimas: 4200 Eur. 
 
2015 03 25 parengta ir pateikta paraiška Europos žydų muziejų 
asociacijai (AEJM)  dėl eksperto vizito (Advisory Visit), skirto Litvakų 
kultūros ir meno centro turinio koncepcijos kūrimui, finansavimo. Dėl 
paraiškų pertekliaus mūsų muziejaus, kaip gavusio asociacijos paramą 
2014 m., paraiška nebuvo svarstoma. Pakartotinai paraišką ketiname 
teikti 2016 m. 
 
2015 03 23 parengta ir pateikta paraiška Vokietijos Federacinės 
Respublikos ambasados finansavimui gauti parodai „Cornelia Gurlitt: 
širdies kelionė. Vilnius Vokiečių ekspresionistės akimis 1815 – 1917 
m.“. (Gautas 500 Eur finansavimas parodos spausdinimo paslaugoms). 

 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
I.Šadzevičienė 

5. Kiti darbai Dalyvauti Kultūros ministerijos 
rengiamuose susitikimuose su 
Lietuvos kultūros atašė užsienio 
šalyse (Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, JAV, 
Izraelyje) dėl galimo 
bendradarbiavimo. 
 
Parengti ataskaitą  rėmėjams 
„Tides Foundation“ (JAV) už 
2014 m. suteiktą 15897 Lt 
(4604 Eur) paramą Tolerancijos 
centro veiklai. 
 
Neplanuota 
 
 

2015 m. sausio-vasario mėnesiais dalyvauta susitikimuose Kultūros 
ministerijoje su Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Austrijoje, JAV, Izraelyje. Aptartas galimas bendradarbiavimas, 
pristatyta muziejaus veikla. 
 
 
 
 
2015 m. vasario-kovo mėnesiais parengta ir pateikta ataskaita „Tides 
foundation“ už 5000 USD paramą, skirtą muziejui 2014 m., ir pateikta 
reikalinga dokumentacija, gaunant naują 5000 USD paramą iš šio fondo. 
 
 
2015 03 03 parengtas dalinis atsakymasLR kultūros ministerijos Audito 
skyriui apie 2014 m. KM vykdyto audito rekomendacijų įgyvendinimą 
per 2015 m. sausį-vasarį. 
 

K. Rupeikaitė 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
J.Razumienė  
K.Rupeikaitė 
I.Murauskaitė 
Ž.Lukšė 
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Neplanuota 

 
 
Muziejaus veiklos vertinimo klausimyno pildymas 2015 02-09 
mėnesiais, rengiantis 2015 10 28 d. vykusiam muziejaus vertinimui. 
2015-12-18 ministro įsakymu Nr. ĮV-842 muziejui buvo suteiktas 
vertinimas 5 metams. 

 
 
K.Rupeikaitė 
J.Razumienė  
I.Murauskaitė 
N.Mickevičiūtė 

II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    
1.1. Rinkinių komisijos darbas 
(posėdžių skaičius, svarstyti 
klausimai) 

Suorganizuoti 6 Rinkinių 
komplektavimo komisijos 
posėdžius. Juose svarstyti 
klausimus: 
1. Muziejinių vertybių 
įsigijimas. 
2. Eksponatų vertinimas tikrąja 
verte. 
3. Eksponatų konservavimas ir 
restauravimas. 
4. Prioritetiniai gaisro požiūriu 
kilnojamųjų kultūros vertybių 
sąrašai. 

Įvyko 5 Rinkinių komisijos posėdžiai: 
2015 03 17, protokolo Nr. 1, svarstyti muziejaus eksponatų prevencinio 
konservavimo ir restauravimo darbų 2015 –2022 m. planas, eksponatų 
vertinimo tikrąja verte, eksponatų rinkinių šifrų papildymo, naujų 
eksponatų įsigijimo klausimai;  
2015 06 29, protokolo Nr. 2, svarstyta eksponatų vertinimo tikrąja verte 
ir siunčiamų dovanų VVGŽM atsiėmimo LR muitinėje procedūriniai 
klausimai,  prioritetiniai ekstremalių situacijų požiūriu kilnojamųjų 
kultūros vertybių sąrašai; 
2015 09 09, protokolo Nr. 3, svarstyti neatlygintinai gautų eksponatų 
priskyrimo Pagrindiniam arba Pagalbiniam fondams ir jų vertinimo 
tikrąja verte bei naujų eksponatų pirkimo Geros valio fondo ir VVGŽM 
lėšomis klausimai;  
2015 09 21, protokolo Nr. 4, svarstyti paveikslo restauravimo, eksponatų 
vertinimo tikrąja verte, Rozinų šeimos archyvo priėmimo ir priskyrimo 
Pagrindiniam arba Pagalbiniam fondams, Rinkinių komplektavimo 
komisijos sudėties kaitos klausimai;  
2015 12 04, protokolo Nr. 5, svarstyti naujų dailės kūrinių pirkimo, 
eksponatų vertinimo tikrąja verte, eksponatų priskyrimo Pagrindiniam ir 
Pagalbiniam fondams, priimtų asmeninių bylų eksponatų išskirstymo 
pagal rinkinius ir jų apskaitos klausimai. 

A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
 
 
Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
 

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu 
būdu, kiek, į kokius rinkinius 
įsigyta) 

Įsigyti 700 eksponatų.   Dovanų 
600 – į Pagrindinio fondo 
raštijos, dokumentų, dailes, 
fotografijos, daiktinių 
eksponatų, Josifo Šapiro 
archyvo rinkinius.  
100 – į Pagalbinį fondą. 

Iš viso įsigyta 785 vnt.:  
Į pagrindinį fondą – 703 vnt. 
Į pagalbinį fondą – 82 vnt. 
Įsigijimo būdas: 
Pirkta – 2 vnt.  
Priimta neatlygintinai –  783 vnt.  
Priimta į  šiuos rinkinius: 
Į Raštijos, dokumentų ir afišų rinkinius – 181 vnt. 
Į Fotografijos ir atvirukų rinkinius – 451 vnt.  
Į Dailės rinkinius –9 vnt. 
Į Daiktinių eksponatų rinkinius – 62 vnt. 

A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
Rinkinių 
komplektavimo 
komisija 
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Į pagalbinį fondą – 82 vnt. 

1.3. Ekspedicijos, išvykos (vieta, 
trukmė, dalyviai) 

   

1.4. Kiti darbai Buvusios VVGŽM  direktoriaus 
pavaduotojos, Holokausto 
ekspozicijos įkūrėjos ir vedėjos 
asmeninio archyvo tvarkymas, 
dokumentų ir nuotraukų 
atranka, aprašymas ir 
paruošimas atiduoti į VVGŽM 
Fondų skyrių. 

Atrinkta ir aprašyta 70 nuotraukų. Darbas tęsiamas. Į VVGŽM Rinkinių 
apskaitos tyrinėjimo ir apsaugos skyrių nuotraukos ir jų aprašai perduoti 
nebuvo. 

R. Kostanian 

2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 
priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į 
pirminės apskaitos knygas skaičius) 

Parengti 40–50 eksponatų 
priėmimo aktų. 
Įrašyti 700 vnt. naujai priimtų 
eksponatų į pirminės apskaitos 
knygas. 

Parengti 25 priėmimo nuolat saugoti aktai. 
Parengta 20 priėmimo-perdavimo laikinai saugoti aktų. 
Į pirminės apskaitos knygas iš viso įrašyti 758 eksponatai. 
Į pagrindinio fondo pirminės apskaitos knygą įrašyti 703 eksponatai; 
Į pagalbinio fondo apskaitos knygą įrašyti 55 eksponatai.  

A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
M. Abelovičienė 
J. Stundžiaitė 

2.2. Inventorinimas (suinventorintų 
pagrindinio, pagalbinio fondo 
eksponatų skaičius) 

Suinventorinti 1700 eksponatus, 
iš jų – 1600 pagrindinio ir 100 
pagalbinio fondo. 
 

Suinventorinti 1 705 pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatai: 
1 605 vnt. – pagrindinio fondo eksponatų; 
100 vnt. – pagalbinio fondo eksponatų. 
 

Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai  
N.Latvytė-
Gustaitienė 
D. Selčinskaja 
Z. Vitkus 

2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių 
skaičius) 

   

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek 
eksponatų nurašyta, perkelta ir 
kodėl) 

   

2.5. Kiti darbai 1. Priimti numatomus (700 vnt.) 
naujai įgytus eksponatus 
nuolatiniam saugojimui, 
išskirstyti pagal rinkinius į 
saugyklas. 
2. Patikrinti parodoms išduotų 
eksponatų saugojimo sąlygas, 
nufotografuoti eksponatus, 
parengti patikrinimo aktus. 

1. Visi priimti 785 eksponatai išskirstyti pagal rinkinius ir saugomi 
saugyklose. 
 
 
 
2. Iš viso 2015 metais parodoms parengta 340 eksponatų, jie 
nufotografuoti ir parengti Laikino saugojimo aktai. 
 
 

A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
 
I. Murauskaitė 
 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
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3. Atrinkti ir išduoti eksponatus 
moksliniam inventorinimui, 
fotografavimui, renginiams, 
parodų ir ekspozicijų 
papildymui, naujų ekspozicijų 
ruošimui. 
4. Atrinkti ir išduoti eksponatus 
prevenciniam konservavimui ir 
restauravimui. 
5. Parengti laikino perdavimo-
priėmimo aktus parodoms ir 
restauravimui.  
6. Organizuoti Pagalbinio fondo 
perdavimą naujam Rinkinių 
saugotojui, parengti patikrinimo 
ir eksponatų perdavimo-
priėmimo aktus. 
7. Įvertinti tikrąja verte 1500 
eksponatų. 

 
3. Per 2015 m. išduota moksliniam inventorinimui kitų skyrių 
muziejininkams 464 eksponatai. 
 
 
 
 
 
4. Prevenciniam konservavimui 2015 m. atrinkta ir pateikta 315 
eksponatų. 
 
 
5. Parengta 20 Laikino perdavimo – priėmimo aktų. 
 
 
6. 2015 02 02 VVGŽM direktoriaus įsakymu Nr. V-10 paskirta Rinkinių 
perdavimo-priėmimo komisija iš Pagalbinio rinkinio saugotojos M. 
Abelovičienės priėmė ir perdavė naujai Pagalbinio rinkinio saugotojai J. 
Stundžiaitei Pagalbinio rinkinio eksponatus (2015 05 08  Nuolat saugoti 
priimamų eksponatų aktas Nr. 7). 
7. Tikrąja verte įvertinti neatlygintinai įsigyti 1 585 eksponatai. 

 
Rinkinių 
perdavimo-
priėmimo komisija 

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra    
3.1. Rinkinių tikrinimas (tikrintos 
eksponatų grupės, juose esančių 
eksponatų skaičius, tikrinimo 
rezultatai) 

Tęsti Pagrindinio fondo rinkinių 
tikrinimą: 
- patikrinti 330 Dailės rinkinių 
eksponatų; 
- patikrinti 330 Fotografijos 
rinkinių eksponatų; 
- patikrinti 330 Raštijos ir 
Dokumentų rinkinių eksponatų; 
- patikrinti Daiktinių rinkinių 
eksponatų 
- patikrinti J. Šapiro archyvo 
rinkinių eksponatų. 
 
Patikrinti parodose 
eksponuojamas muziejines 
vertybes Holokausto 
ekspozicijoje ir Tolerancijos 
centro nuolatinėse VVGŽM 

Patikrinti šie rinkiniai: 
 
Dailės ir daiktinių eksponatų rinkiniai– 430 vnt. 
 
Fotografijos ir atvirukų rinkiniai – 380 vnt. 
 
Raštijos, dokumentų ir afišų rinkiniai – 450 vnt. 
 
 
Žako Lipšico memorialinis rinkinys – 250 vnt. 
 
 
Josifo Šapiro rinkinys – 1 800 vnt. 
 
Patikrinta 340 muziejinių vertybių Holokausto ekspozicijoje ir 
Tolerancijos centro nuolatinėse VVGŽM ekspozicijose. 

A. Niunkaitė-
Račiūnienė 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Blažytė 
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ekspozicijose. 

3.2. Konservavimas, restauravimas 
(nurodyti konservuotų / restauruotų 
eksponatų grupes, kiekį, užpildytų 
pasų skaičių), 

Prevenciškai konservuoti 300 
eksponatų; 
 
Restauruoti vieną sudėtinį 
(dviejų dalių) eksponatą; 
 
 
 
 
Atrinkti A, B ir C būklės 
eksponatus, kuriuos reikia 
restauruoti – konservuoti. 
Sudaryti restauruotinų – 
konservuotinų eksponatų 
sąrašus, pateikti juos Rinkinių 
komisijai, siūlant įtraukti 
atrinktus eksponatus į 2015 – 
2022 m. konservavimo ir 
restauravimo planą. 

Prevenciškai konservuota 315 eksponatų. 
 
 
Restauruotos dvi sudėtinio eksponato Vilniaus miesto ir jo apylinkių 
plastinio plano, sukurto Vilniaus gete 1942–1943 m., dalys; pagal naujus 
kartografinio bei istorinio tyrimo duomenis pakoreguotos 2013 m. 
restauruotos dvi pirmosios šio plano dalys, atlikti papildomi lyginamieji 
tyrimai. 
 
Atrinkti visų VVGŽM saugomų rinkinių restauruotini arba konservuotini 
eksponatai, sudaryti jų sąrašai ir pateikti tvirtinti Rinkinių 
komplektavimo komisijai (2015 m. kovo 17 d. posėdžio  
prot. Nr. 1). 

J. Blažytė 
 
 
A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
 
 
 
 
I. Murauskaitė 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 

3.3. Restauravimo tarybos darbas 
(posėdžių skaičius, svarstyti 
klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų 
tikrinimas (nurodyti patikrintų 
saugyklų, salių kiekį, atliktus  
pagrindinius priežiūros ir tvarkymo 
darbus) 

1. Nuolatos tikrinti eksponatų 
saugojimo sąlygas 3 
saugyklose: stebėti eksponatų 
būklę, temperatūros bei 
drėgmės režimą.  
2. Organizuoti sanitarines 
dienas eksponatų saugyklose. 
3. Patikrinti 6 ekspozicines 
erdves, eksponuojamų 
muziejinių vertybių būklę, 
temperatūros bei drėgmės 
režimą.  
 4. Pakeisti vokus ir dėžutes, 
kuriose saugomi eksponatai, 
naujomis archyvavimo 
priemonėmis, atitinkančiomis 

1. Patikrintos 3 saugyklos.  
Tikrinant fondus, eksponatai tvarkyti ir archyvuoti pagal kiekvienos 
grupės eksponatų saugojimo reikalavimus, naudojant tinkamus 
eksponatų archyvavimo metodus ir saugojimo medžiagas. Eksponatai ir 
eksponuojamosios vitrinos ekspozicijų salėse sutikrinti pagal Laikinojo 
eksponatų perdavimo-priėmimo aktus, išvalyti. 
2. Organizuotos sanitarinės dienos pagal kiekvieno rinkinio specifiką ir 
kolektyvinė sanitarinė diena tvarkant asmeninį J. Jacovskio archyvą.   
3. Patikrintos 6 ekspozicinės erdvės, kai kurie eksponatai atsižvelgiant į 
temperatūros ir drėgmės matuoklių rodmenis perkelti į kitą eksponavimo 
vietą, dalis jų iš Holokausto ekspozicijos grąžinta į saugyklas Pylimo g. 
4. 
 
4. Visų tikrintų rinkinių eksponatai perkelti į naujas archyvavimo 
pakuotes arba perkloti naujomis archyvavimo medžiagomis, 
atitinkančiomis eksponatų saugojimo reikalavimus.  

I. Murauskaitė 
 
J. Blažytė 
 
 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
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eksponatų saugojimo 
reikalavimus. 
5. Atlikti prevencinę tekstilės 
rinkinio priežiūrą: išvėdinti, 
perkloti eksponatus, vykdyti 
entomologinę eksponatų 
priežiūrą. 
6. Išvalyti naujai gautus 
eksponatus. 
7. Eksponatus rūšiuoti, 
sisteminti, pakuoti į tinkamas 
saugojimo medžiagas. 

 
 
 
5. Dalis tekstilės eksponatų išvėdinta, perklota.  
 
 
 
 
6. Naujai gautiems eksponatams atlikta prevencinės priežiūros 
procedūra: jie išvalyti taikant kiekvienai eksponato grupei tinkamas 
metodikas, išvėdinti atsižvelgiant į eksponato specifiką ir būklę, 
surūšiuoti ir supakuoti tinkamomis saugojimo medžiagomis.  

3.5. Kiti darbai    
III. LANKYTOJŲ 
APTARNAVIMAS 

   

1.Muziejaus lankytojai (pagal 
filialus, tikslines grupes) 

Pasiekti, kad VVGŽM 
padalinius aplankytų 19 200 
lankytojų.  Iš jų: 
VVGŽM Tolerancijos centre 
(Naugarduko g.10/2, Vilnius) 
apsilankys 5700 pavienių ir 
organizuotų lankytojų, mokinių, 
studentų. 
VVGŽM ekspozicijoje ,,Panerių 
memorialas“ (Agrastų g. 15, 
Vilnius) apsilankys 8300  
pavienių ir organizuotų 
lankytojų, mokinių, studentų. 
VVGŽM Holokausto 
ekspozicijoje  (Pamėnkalnio g. 
12, Vilnius) apsilankys 5200  
pavienių ir organizuotų 
lankytojų, mokinių, studentų. 

VVGŽM  apsilankė 20 818  lankytojai ir renginių dalyviai. Iš jų:  
 
 
1. VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius)  
apsilankė 6 166  lankytojai ir renginių dalyviai. Pavienių lankytojų 
skaičius – 3260, organizuotų lankytojų skaičius –1500 , iš jų moksleivių 
skaičius –938. Renginiuose dalyvavo 1406 žmonių.  
 
2. Ekspozicijoje ,,Panerių memorialas“ (Agrastų g. 15, Paneriai)  per 
II-III  ketvirčius (pastebėtina, kad dėl darbo sąlygų I ir IV ketvirčių 
duomenys nėra registruojami) aplankė viso 7978  lankytojai ir renginių 
dalyviai. Pavienių lankytojų skaičius – 2290, organizuotų lankytojų 
skaičius – 4998, iš jų moksleivių skaičius – (nefiksuota). Renginiuose 
dalyvavo 690 žmonių. 
 
3. VVGŽM Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12, Vilniuje)  
 apsilankė viso 6674  lankytojai. Pavienių lankytojų skaičius – 4927, 
organizuotų lankytojų skaičius – 1732, iš jų moksleivių ir studentų 
skaičius – 1013. Renginio lankytojų – 20. 
 
 VVGŽM  organizuotuose renginiuose  ne muziejuje dalyvių buvo  218. 
(šis rodiklis prie bendro lankytojų skaičiaus ataskaitose nėra pridėtas.) 

I. Šadzevičienė 
I. Pocienė 
A. Bogatyriova 
J. Jackevičiūtė 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
M. Šikšnianas 
J. Greismanas 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 

2. Edukacinės programos (nurodyti 
tęsiamų ir naujų programų temas, 

VVGŽM surengti edukacinių 
užsiėmimų 65, kuriuose 

Iš viso VVGŽM surengė 92 edukacinius  užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 
1940 dalyviai.  Iš jų:  
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kokioms lankytojų grupėms jos 
skirtos, kur ir kada vyko) 

dalyvaus 860 dalyviai. 
Tęsti edukacinės programos 
„Žydų šventės “ ir edukacinių 
užsiėmimų  vykdymą VVGŽM 
Tolerancijos centre 
(Naugarduko g.10/2, Vilnius):   
1-6. „Žydų šventės “ (,,Viena 
diena Viešpačiui“, ,,Pesach“, 
,,Shavuot“, ,,Rudens šventės“, 
,,Chanuka“, ,,Purim“); 
7. „Vaikystė su geltonu lopu“; 
8. „Štetlo gyvenimas“; 
9. „Mane paėmė...“ – edukacinė 
programa parodai „Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vaikas pasakoja 
apie Šoa“, skirta 7-12 klasių 
moksleiviams. 
10. „10 stotelių žydų gyvenimo 
pažinimo link“ – edukacinė 
programa 4-12 klasių 
moksleiviams.  
 
Tęsiamas edukacinis 
užsiėmimas Holokausto tema, 
skirtas 7 – 12 klasių 
moksleiviams VVGŽM 
Holokausto ekspozicijoje  
(Pamėnkalnio g. 12, Vilnius). 
 
Parengti naujus edukacinius 
užsiėmimus ir programą 
VVGŽM Tolerancijos centre 
(Naugarduko g.10/2, Vilnius): 
1.  Parengti ir vykdyti C. Gurlitt 
paveikslų parodą lydintį 
terminuotą edukacinį 
užsiėmimą, skirtą visų amžiaus 
grupių lankytojams; 
2. Organizuoti savaitgalio 
popietes ,,Visa šeima į 
muziejų“; 

 
VVGŽM padaliniuose surengta edukacinių užsiėmimų 72, kuriuose 
dalyvavo 1090 dalyviai.  
 
1. Tęsiama 
Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius): 
1.2  Edukacinė programa „Žydų šventės“ (atskiri 6 užsiėmimai, skirti 
kalendorinėms šventėms). 
1.3 Edukacinis užsiėmimas „Vaikystė su geltonu lopu“. 
1.4 Edukacinis užsiėmimas „Štetlo gyvenimas“. 
1.5 Edukacinė programa   „Mane paėmė...“ buvo peržiūrėta ir 
suformuotas edukacinis užsiėmimas „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“, skirtas 7-12 klasių moksleiviams. 
1.6 Edukacinė programa 4-12 klasių moksleiviams. „10 stotelių žydų 
gyvenimo pažinimo link“ buvo peržiūrėta ir suformuotas edukacinis 
užsiėmimas „ Žydų istorijos puslapiais: tolerancija ir aš“. 
 
 
 
 
 
 
Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12, Vilnius): 
1.  Edukacinis užsiėmimas Holokausto tema, skirtas 7 – 12 klasių 
moksleiviams. 
 
 
 
 
2. Naujai parengta 
Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius): 
2.1. Parengtas ir vykdytas VVGŽM laikiną C. Gurlitt paveikslų parodą 
lydintis edukacinis užsiėmimas „„Širdies kelionė: ekspresionizmo 
pažinimas ir graffiti išbandymas“, skirtas visoms amžiaus grupėms. 
 
 
 
 
2.2  Organizuotos savaitgalio popietes ,,Visa šeima į muziejų“ ; 
 
 

 
I. Pocienė 
A. Bogatyriova 
M. Jakulytė-Vasil 
J. Jackevičiūtė 
 
A. Bogatyriova 
 
A. Bogatyriova 
A. Bogatyriova 
A. Bogatyriova 
J. Jackevičiūtė 
D. Selčinskaja  
 
I. Pocienė 
 
 
 
 
 
 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
J. Jackevičiūtė 
I. Šadzevičienė 
V. Peleckij 
R. Kornijenko 
 
 
I. Pocienė 
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3. Parengti koncepciją  naujos 
edukacinės programos, skirtos 
skirtingų socialinių poreikių 
žmonių grupėms, koncepcijos, 
pritaikytos VVGŽM  
ekspozicijai Tolerancijos centre. 
 
 
 
Tęsiami išvažiuojamieji į 
mokyklas edukaciniai 
užsiėmimai Holokausto tema 
bendradarbiaujant su Austrijos 
,,Gedenkdienst“ organizacija.  
 
Neplanuota 

2.3.  Parengta  nauja edukacinės programos koncepcija, skirta skirtingų 
socialinių poreikių žmonių grupėms ir  pritaikytos VVGŽM  ekspozicijai 
Tolerancijos centre.:  
Edukacinis užsiėmimas  „Senjorų arbatėlė“ ; 
Edukacinis užsiėmimas  „ŽYDŲ PASAULIS:  matau širdimi – skaitau 
pirštais“ žmonėms su regėjimo negalia; 
 Edukaciniai užsiėmimai  „Chanukos šviesa“ bei „Saliamono sostas“ 
mažiesiems lankytojams iki 7 m. 
 
Buvo tęsiami išvažiuojamieji į mokyklas edukaciniai užsiėmimai 
Holokausto tema bendradarbiaujant su Austrijos ,,Gedenkdienst“ 
organizacija.  
Viso pravesta 20 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 850 dalyvių. 
 
 
Atrinkus dienoraščių ištraukas buvo parengtas mini turas po Didįjį 
Vilniaus getą ir pravesti pasivaikščiojimai skirtingo amžiaus moksleivių 
grupėms. 

 
J. Jackevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
J. Jackevičiūtė 
M. Jakulytė-Vasil 

3. Muziejaus renginiai (nurodyti 
renginių pavadinimus, laiką ir 
vietą) 

VVGŽM organizuoti 17 
renginių.  
 
 
Tolerancijos centre 
(Naugarduko g.10/2, Vilnius): 
1. Tarptautinės Holokausto 
dienos minėjimas: parodos 
„Rizikuojant gyvybe – lenkai, 
gelbėję žydus Holokausto 
metu“ atidarymas, filmo 
„Aušvico išlaisvinimas“ 
peržiūra; 
2. Parodos "Jaunasis 
Schönbergas Vienoje iki 1900-
ųjų" atidarymas / koncertas 
"Romantiškasis Schönbergas" 
(Partneriai: Austrijos 
Respublikos ambasada); 
 
3. Kilnojamos parodos 
„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 

Įvyko 30  renginių.  
Iš jų  20 įvyko  VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, 
Vilnius):  
 
1. 2015 01 27 vyko 70-ųjų Aušvico išlaisvinimo metinių minėjimas: 
parodos „Rizikuojant gyvybe – lenkai gelbėję žydus Holokausto 
metu“ atidarymas, dokumentinio filmo „Aušvico išlaisvinimas“ (2005 
m.) peržiūra (partneriai: Lenkijos Respublikos ambasada ir Izraelio 
Valstybės ambasada); 
 
 
 
 
2.2015 02 20 įvyko ankstyvojo Schoenbergo dainų koncertas 
„Romantiškasis Schoenbergas“ (atlikėjai – Anna Maria Pammer ir 
Siegfried Mauser) ir parodos „Jaunasis Schoenbergas Vienoje iki 
1919ųjų“ atidarymas (partneriai Austrijos Respublikos ambasada);  
 
 
 
3.2015 03 10 kilnojamos parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“ pristatymas švietimo ekspertams; 

 
 
 
 
J. M. Zingeris 
I. Pocienė 
R. Kornijenko 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
R. Kornijenko 
I.Šadzevičienė 
 
 
 
 
J. M. Zingeris 
D. Selčinskaja 
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vaikas pasakoja apie Šoa“ 
pristatymas; 
 
 
4.Parodos „Cornelija Gurlitt: 
širdies kelionė“ atidarymas; 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota  
 
 
 
 
 
5.Parodos „Centrinės ir Rytų 
Europs sinagogų archektūra: 
1782-1944“ atidarymas („The 
Architecture of the Synagogues 
in Central and Eastern Europe: 
1782-1944“) atidarymas 
(partneriai: Vengrijos 
ambasada); 
 
Neplanuota  
 
 
 
Neplanuota  
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2015 03 26 parodos „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius 
vokiečių ekspresionistės akimis 1915 0 1917 m.“ atidarymo renginys 
(partneriai Federacinės Vokietijos Respublikos ambasada); 
 
 
5.2015 03 31 vyko seminaras mokytojams „Praeitis yra šalia mūsų“ 
(partneriai Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti); 
 
6.2015 04 30 vyko  literatūrinė paskaita „Apginkime demokratiją“ 
(literatūrinį koliažą skaitė Gregorij von Leitis, Eliziejaus teatro draugijos 
„Tarp dviejų kontinentų“ įkūrėjas, Lahro von Leitis akademijos ir 
archyvo prezidentas, partneriai Vytauto Didžiojo Universitetas ir Maltos 
ordino ambasada); 
 
7.2015 05 12  įvyko parodos „Rytų-Vidurio Europos sinagogos 1781-
1944 m.“ atidarymas /architektūros istorikės Dr. M. Rupeikienės 
paskaita (partneriai Vengrijos ambasada); 
 
 
 
 
 
 
8.2015 05 14  surengtas LR Seimo Užsienio reikalų komiteto narių 
susitikimas su Vokietijos Westfalijos regiono politikais, pristatant žydų 
kultūrą Lietuvoje ; 
 
9.2015 06 04  surengta dr. Violetos  Davoliūtės paskaita „Lietuvos 
žydai tremtiniai – nepapasakota istorija“;  
 
10.2015 07 21 surengta paskaita „Kol Rytų Europos karaimai dar 
buvo žydai: Karaimų žydiškasis laikotarpis Lietuvoje ir Rytų 
Europoje“ (Prof. Danieliaus J. Laskerio paskaita (Ben Guriono 
universitetas, Izraelis, partneriai – Vilniaus Jidiš inistitutas); 
 
11.2015 08 25 vyko parodos „Škotijos žydai. Tapatybė, bendrystė, 

K. Rupeikaitė 
R. Kornijenko 
I. Šadzevičienė 
 
J. M. Zingeris 
I. Šadzevičiene 
R. Kornijenko 
 
 
J. M. Zingeris 
I.Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
 
J. M .Zingeris 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
 
 
 
J. M. Zingeris 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
 
 
 
 
 
J. M. Zingeris 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
 
 
I. Pocienė 
R. Kornijenko 
 
 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
 
 
I.Šadzevičienė 
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6. „Škotijos žydai“, fotografijų 
parodos atidarymas; 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
7.  Lietuvos žydų genocido 
dienos minėjimas: (partneriai 
Vengrijos ambasada, numatoma 
filmo peržiūra); 
 
 
 
 
 
8. Mišelio Kikoine tapybos 
darbų parodos atidarymas / 
arba dailės parodos „Shalom, 
Israel!“ atidarymas; 

ateitis“ atidarymo renginys; 
 
 
12. 2015 08 28 vyko susitikimas su Pietų Afrikos fotografu Davidu 
Goldblattu; 
 
13 - 15.  2015 09 06  dalyvauta LR KPD renginių cikle, skirtame  
Europos žydų kultūros dienoms. VVGŽM vyko : 
Istorikų  diskusija „Lietuvos žydų istorija ir paveldas: išsaugojimo ir 
studijavimo sėkmės ir klaidos“ ; 
VšĮ Litvakų kapinių katalogo „Maceva“ pristatymas „Susitikimai 
senosiose žydų kapinėse – tiltas į žydų kultūros pažinimą“; 
Surengta paskaita „Žydai kaip Europos tauta“ ;  
 
16.2015 10 01 surengtas  seminaras mokytojams: „Yahad – In Unum“ 
tyrimų dešimtmetis: faktai iš Lietuvos“; 
 
 
17.2015 10 01 vyko parodos „Sušaudyti: „Yahad – In Unum“ tyrimų 
dešimtmetis“ atidarymas; 
 
 
18.2015 11 05 surengtas seminaras „Holokaustas mokinių akimis“  
kartu su VŠĮ „Šiaurės Jeruzalė“, rėmėjai : Claims Conference) ; 
 
 
 
 
Pasikeitus Vengrijos ambasados planams dėl diplomatų pasikeitimo, 
Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas 2015 09 17 vyko VVGŽM 
Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g. 12) : buvo pristatytas naujas 
eksponatas – buvusios Kauno geto ir Štuthofo koncentracijos stovyklos 
kalinės Ditos Šperlingienės-Zupavičienės muziejui dovanota, 
koncentracijos laikus menanti, skarelė ir vyko video interviu su 
dovanotoja peržiūra. 
 
19.2015 12 16 vyko  parodos „Sveikas, Izraeli! Litvakų dailininkų 
keliais“ atidarymas su Martyno Levickio muzikiniu pasirodymu; 
 
 

I. Pocienė 
R. Kornijenko 
 
K.Rupeikaitė 
R. Kornijenko 
 
 
I.Pocienė 
R. Kornijenko 
 
 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
I. Pocienė 
R. Kornijenko 
 
I. Šadzevičienė 
I. Pocienė 
R. Kornijenko 
 
K.Rupeikaitė 
I. Pocienė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
D. Selčinskaja  
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
K.Rupeikaitė 
I. Pocienė 
 
 
 
 
V.Gradinskaitė 
I.Šadzevičienė 
K. Rupeikaitė 
R.Kornijenko 
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9. Tarptautinės Tolerancijos 
dienos minėjimas; 
 
 
 
10. Aleksandros Jacovskytės 
ir Jacovskių šeimos kūrybos 
paroda. 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
VVGŽM ekspozicijoje ,,Panerių 
memorialas“ (Agrastų g.15, 
Vilnius): 
5-7 paskaitos genocido 
problematikos tematika.  
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Organizuoti renginius ne 
muziejuje: 
1. Surengti  Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiaus 
apdovanojimo ceremonijos 
Respublikos Prezidento 
rūmuose – parengti ir pateikti 
būtiną dokumentaciją žydų 
gelbėtųjų kandidatūrų 
apdovanojimui LR Kultūros 
Ministerijai ir  LR Prezidento 

 
20. 2015 1116  kartu su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada 
Vilniuje ir Goethe’s institutu  Vilniuje surengtas   Tarptautinės 
Tolerancijos dienos minėjimas. Įvyko meninio filmo „Hanos kelionė“ 
(Vokietija, Izraelis, 2013) peržiūra.  
 
 
Dėl asmeninių A. Jacovskytės ir Jacovskių šeimos priežasčių paroda 
nebuvo surengta. 
 
 
21. 2015-12-03 vyko  Litvakų kultūros ir dailės centro projekto 
pristatymas visuomenei.  
 
 
 
VVGŽM ekspozicijoje ,,Panerių memorialas“ (Agrastų g.15, Vilnius) 
vyko: 
22-25 surengtos 4 viešos paskaitos: „Holokaustas kaip lietuvių atminties 
dilema“ (lektorius: dr. Hektoras Vitkus); „Naujasis kolonializmas ir 
nematomas čiabuvių tautų genocidas (lektorė Kamilė Mačiulaitytė); 
„Drąsa ar konformizmas iššūkio žmogiškumo akivaizdoje (dr. Zita 
Vasiliauskaitė); Romų genocidas Lietuvoje (lektorė: Aušra 
Simoniukštytė).  
Paskaitų numatytu metu negalėjo skaityti prof. Saulius Sužiedėlis ir 
mokytojas Vytautas Toleikis. Jų paskaitos nukeltos į 2016 m. II  ketv.  
 
26. 2015 08 04 Romų genocido dienos minėjimo proga suorganizuotas 
aukų atminimo renginys Lietuvos romų bendruomenei .  
  
VVGŽM organizuoti renginiai ne muziejuje: 
 
28. 2015 09 22  bendradarbiaujant su LR Prezidento kanceliarija įvyko 
Žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonija į LR Prezidento Rūmuose. 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus siūlymu Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2015 m.  rugsėjo 18 d. 
dekretu Nr. 1K-437  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais apdovanojo 47 
asmenį. 
 
 
 

 
I. Šadzevičienė 
R. Kornijenko 
I. Pocienė 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
J. M. Zingeris 
K. Rupeikaitė 
J. Razumienė 
I. Šadzevičienė 
R.Kornjenko 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
D. Selčinskaja 
J. Stundžiaitė 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=255111&FID=745059
http://media.search.lt/GetFile.php?OID=255111&FID=745059
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Kanceliarijai; 
2. Surengti Pasaulio Tautų 
Teisuolių apdovanojimo 
ceremonijas, vykdant bendrą 
darbą su Izraelio ambasada 
Lietuvai ir Lietuvos žydų 
bendruomene; 
3. 2015 09 23 d. organizuoti 
kasmetinį renginį Holokausto 
aukų vardų skaitymai Vilniaus 
geto teritorijoje. 

 
29. 2015 04 16  bendradarbiaujant su Izraelio ambasada Lietuvai ir  
Latvijai,  Lietuvos žydų bendruomene organizuota  žydų gelbėtojų 
– Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonija.  
Ceremonija įvyko LR Vyriausybės rūmuose. 
 
 
30. 2015 09 22 suorganizuotas Holokausto aukų vardų skaitymai, 
minint Lietuvos žydų genocido dieną buvusioje Vilniaus geto bibliotekos 
kieme (Žemaitijos 4) ir  „Skalvijos“ kino centre.  Taip pat Švėkšnoje, 
Jonavoje, Molėtuose, Jurbarke.  

 
 
D. Selčinskaja 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasi 

4. Muziejaus interneto svetainės 
plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) 

Tikslinti esamą muziejaus 
svetainės medžio lietuvių ir 
anglų kalbomis struktūrą ir 
dizainą. 
 
Rengti ir talpinti informaciją 
apie VVGŽM projektus, 
vyksiančius ir įvykusius 
renginius, vizitus ir pan. 
 
 
 
Atnaujinti informaciją apie 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus 
ir Pasaulio Tautų Teisuolių 
apdovanojimo ceremonijas bei 
Pasaulio Tautų Teisuolių 
sąrašus. 
 
Neplanuota 
 
 
 
Vykdyti naujos VVGŽM 
interneto svetainės 
parengiamuosius darbus, 
bendradarbiaujant su Austrijos 
„Gedenkdienst“ organizacijos 
savanoriais 

Muziejaus interneto svetainėje paskelbta ir atnaujinta: 
Tikslinta esama muziejaus svetainės medžio lietuvių ir anglų kalbomis 
struktūra ir dizainas. 
 
 
Parengta ir patalpinta informaciją apie VVGŽM projektus, vyksiančius ir 
įvykusius renginius, vizitus ir kita. 
 
 
 
 
 
Atnaujinta informaciją apie Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus ir Pasaulio 
Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonijas bei Pasaulio Tautų Teisuolių 
sąrašus. 
 
 
 
 
Kilnojamosios parodos stendai, virtuali versija lietuvių ir anglų 
kalbomis, patalpinti muziejaus tinklalapyje: 
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=112 
 
Bendradarbiaujant su Austrijos „Gedenkdienst“ organizacijos 
savanoriais vykdyti naujos VVGŽM interneto svetainės parengiamieji 
darbai: sukurta svetainės struktūra ir dizainas,  svetainė patalpinta 
serveryje (laikinas adresas: http://www.holocaustatlas.lt/website), 
perkelta būtina informacija. Šiuo metu sprendžiami programinio 
palaikymo klausimai. 

 
I. Pocienė 
G. Zaveckienė 
 
K. Rupeikaitė 
I. Šadzevičienė  
I. Pocienė 
Z. Vitkus 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
G. Zaveckienė 
 
D. Selčinskaja 
G. Zaveckienė 
 
 
 
 
 
D. Selčinskaja 
G. Zaveckienė 
 
 
 
I. Pocienė 
G. Zaveckienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 

http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=112
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5. Fondų lankytojų aptarnavimas 
(nurodyti aptarnautų lankytojų 
grupes ir skaičių) 

Aptarnauti 50–60 fondų 
lankytojų iš Lietuvos ir 
užsienio, kurių struktūrines 
grupes sudarytų: moksleiviai, 
studentai ir mokslininkai, 
kolegos iš kitų muziejų, knygų 
leidėjai, parodų rengėjai ir 
kuratoriai, projektų vadovai. 

Aptarnauti 60 fondų lankytojų tiesiogiai ir įvairiomis komunikacijos 
priemonėmis. 
Teiktos konsultacijos muziejaus fondų, rinkinių, eksponatų atrankos ir 
panaudojimo klausimais, eksponatų atranka ir pateikimas kopijuoti; 
Lankytojai: Lietuvos ir užsienio mokslininkai, tyrinėtojai, studentai, 
knygų leidėjai, parodų ar projektų kuratoriai, įvairios kultūrinės ir 
valstybinės institucijos: Lietuvos kultūros paveldo organizacija, Lietuvos 
nacionalinis UNESCO komisijos sekretoriatas, LR Prezidentūra. 

A. Niunkaitė 
Račiūnienė 
Rinkinių apskaitos, 
tyrinėjimo ir 
apsaugos skyriaus 
darbuotojai 

6. Kita veikla Pristatyti kilnojamąją parodą 
„Išsigelbėjęs žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“  
suinteresuotoms institucijoms ir 
asmenims, skleisti informaciją 
apie šią parodą, bendradarbiauti 
su švietimo darbuotojais, 
siekiant kuo efektyviau 
panaudoti kilnojamąją parodą 
mokinių ugdymo procese. 
 
Rengti specializuotas 
ekskursijas, skirtas atmintinų 
įvykių datų minėjimams ar 
renginiams. 
 
 
 
 
 
 
 
Organizuoti talkas, buvusios 
geto bibliotekos pastato 
(Žemaitijos g. 4)  tvarkymui. 
 
 
Atnaujinti, pildyti ir viešinti 
svetainę “Holokausto Lietuvoje 
atlasas”. 
 
 

Kilnojama paroda  „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie 
Šoa“ buvo pristatyta ir eksponuota  6 Lietuvos ir užsienio institucijose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 05 16 dalyvauta  „Muziejų nakties“ renginiuose ir organizuotos  
išskirtinės ekskursijos VVGŽM Panerių memoriale ir VVGŽ Holokausto 
ekspozicijoje;  
 
VVGŽ Holokausto ekspozicijoje surengtos nemokamos 3 ekskursijos 
Holokausto ekspozicijoje (Tarptautinės Holokausto atminties dienos 
minėjimo (sausio 27 d.), Holokausto dienos (Jom haShoah) (balandžio 
19 d.) ir Lietuvos žydų genocido dienos (rugsėjo 23 d.) metu. 
 
 
 
10 susidėvėjusių plakatų languose, pakeista naujais.  
 
 
 
 
Atnaujinta ir papildyta svetainė: 
1. Įkeltos 7 naujos nuotraukos Duomenų rinkimas, papildymas svetainei 
www.holocaustatlas.lt 
2. Bendradarbiaujant su organizacija Yahad In-Unum (Prancūzija),  
sukelti 20 Holokausto liudytojų interviu; 

D. Selčinskaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil, 
Z. Vitkus 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil, 
J. Greismanas,  
R. Kostanian 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
M. Jakulytė-Vasil 
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Svetainės “Lietuvos žydų 
bendruomenės Holokausto 
akivaizdoje: (ne)užmiršti vardai 
ir likimai” atnaujinimas, 
pildymas, viešinimas. 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 

3. Vykdytas duomenų perdavimas ir susiejimas Lietuvos erdvinės 
informacijos portalu (www.geoportal.lt). 
 
Svetainė papildyta 1 200 vardų. 
 
 
 
 
 
2015 07 22  I. Šadzevičienė muziejaus kolegoms pristatė Baltijos 
muzeologijos m-loje išklausytą kursą: „Muziejų etika XXI a. kūrybinės 
ekonomikos kontekste“;  
 
Pastoviai vykdytas susirašinėjimas su Pucker Gallery (JAV), 
atstovaujančia dailininką Samuelį Baką, pateikiant dabartinio S. Bako 
muziejaus įrengimo ataskaitas. Tartasi dėl VVGŽM ir Pucker Gallery 
sutarties sąlygų; 
 
2015 m. parengta menotyrinė dalis  investiciniam S. Bako muziejaus 
projektui. 
 
Surengti 2 susitikimai-diskusijos su studentų grupe iš JAV ir Vokietijos. 
 
 
2015-12-01  LŽB renginio “Likimai”, skirto kompozitoriui Anatolijui 
Šenderovui, scenarijaus parengimas ir renginio vedimas Lietuvos žydų 
bendruomenėje.  
 
2015-12-08 Litvakų kultūros ir dailės centro turinio koncepcijos 
pristatymas Kultūros ministrui. 
 
2015-12-22 Litvakų kultūros ir dailės centro turinio koncepcijos 
pristatymas URM viceministrui Mantvydui Bekešiui ir ambasadoriui 
spec. pavedimams Dainiui Junevičiui 

N. Latvytė-
Gustaitienė 
V. Gradisnkaitė 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
R. Kostanian 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
J.Razumienė 
V.Gradinskaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
 

IV. EKSPOZICIJOS IR 
PARODOS 

   

1. Ekspozicijų ir parodų teminių 
planų bei koncepcijų rengimas 
(pavadinimai, trumpas 
apibūdinimas) 

 I. Rengti VVGŽM Litvakų 
kultūros ir dailės centro (Pylimo 
g. 4, Vilnius) ekspozicijos 
koncepciją: 
1. Atrinktą medžiagą iš 

I. Parengta VVGŽM Litvakų kultūros ir dailės centro (Pylimo g. 4, 
Vilnius) ekspozicijos koncepcija: 
 
 
1. Atrinkti eksponatai iš VVGŽM fondų, kitų muziejų bei fizinių ir 

Darbo grupės 
vadovė – 
K. Rupeikaitė 
 
A. Niunkaitė 

http://www.geoportal.lt/
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VVGŽM fondų sisteminti ir 
pritaikyti atskiroms ekspozicijos 
teminėms salėms, naujos 
medžiagos pagal numatytas 
konceptualias grupes ieškojimas 
pasitelkiant visuomeninius 
kontaktus, šios medžiagos 
tyrimas ir rengimas atskiroms 
ekspozicijos teminėms salėms; 
 
 
 
 
2. Parengti teminį planą; 
vykdyti dokumentinės 
medžiagos, iliustracijų, 
bibliografijos ir literatūros 
paiešką, ją studijuoti ir atrinkti 
parodų rengimui; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Rinkti ir sisteminti medžiagą, 
skirtą naujos edukacinės 
programos Litvakų kultūros ir 
dailės centre sukūrimui. 

 
4. Pradėti rengti dizaino 

juridinių asmenų kuriamam Litvkaų kultūros ir dailės centrui, parengtos 
atskirų ekspozicinių erdvių preliminarios koncepcijos, preliminarios 
kuruojamų ekspozicijų parengimo  sąmatos: 

1. Fotografija – A. Niunkaitė Račiūnienė; 
2. Dailė – I. Nikitina; 
3. Vilniaus Gaonas, Romų spaustuvė, rašytojai, lingvistai –  

I. Murauskaitė; 
4. R. Gary, filosofas E. Levinas, Ž. Lipšicas – A. Rožankevičiūtė. 
5. „Tarbut“ gimanzija, miestelių nuotraukos, geto menas, 

nesužibėję žvaigždės – N. Latvytė-Gustaitienė. 
6. Muzika – K. Rupeikaitė 

 
 
2. Parengtas teminis parodų LKDC planas: 
Vykdyta medžiagos paieška Vilniaus žydų gimnazijos „Tarbut“ 
būsimajai parodai:  
2.1. Peržiūrėta medžiaga saugoma muziejaus fonduose, atrinktos 
nuotraukos, afišos, planai ir kita informacija (pvz.: apie mokytojus ir 
mokinius); 
2.2 Ieškota medžiaga Lietuvos centriniame valstybės archyve. Peržiūrėti 
fondai: F. 172. Ap. 1-2, 5. Atrinkti mokyklos veiklos protokolai, 
susipažinta su mokytojų asmeninėmis bylomis. Taip pat peržiūrėtos 
fondo F. 401 bylos, susijusios su mokyklos likvidavimu 1940 m. Fondo 
F. R-763, Ap.5 bylos susijusios su uždarytų mokyklų turto priėmimo 
aktais. Padaryti išrašai ir darbinės kopijos, kurios saugomos Istorijos 
tyrimų skyriuje; 
2.3. Sudarytas 375 nuotraukų, saugomų muziejaus fonduose ir susijusių 
su miestelių istorija, registras; 
 
2.4. Parengta Litvakų kultūros ir dailės centro koncepcijos ir turinio 
PowerPoint prezentacija viešiems pristatymams 
2.5. Vykdytas medžiagos konkrečių  litvakų asmenybių, kurios bus 
pristatomos būsimajame LKDC (M. Fukso, C, Šabado ir Š.Pereso) tema 
rinkimas ir informacijos  gryninimas. 

3. Susisteminta ir darbo grupei pateikta medžiaga, skirta naujų 
edukacinių programų ir užsiėmimų Litvakų kultūros ir dailės centre 
sukūrimui. 

4. Nepradėtas rengti projektas dėl per ankstyvos projekto stadijos, 

Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
I. Nikitina 
A. Rožankevičiūtė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
 
 
 
 
J. Sedova 
N. Latvytė 
M. Jakulytė-Vasil 
A. Rožankevičiūtė 
N. Latvytė 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Gradisnkaitė 
 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
 
 
 
 
 
V.Gradinskaitė 
K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė-Alon 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
V. Sideraitė-Alon 
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projektą. 
 
Neplanuota  
 
 
Neplanuota  
 
 
II. Rengti nuolatinės 
ekspozicijos „Samuelio Bako 
kūrybos pristatymas“ 
(Naugarduko g. 10, Vilnius) 
dizaino projektą.   
 
III. Pradėti rengti  kilnojamosios 
parodos „Holokaustas Rytų 
Europoje – Paneriai“ teminį 
planą ir dizaino projektą. 
 
IV. Gavus  finansavimą iš 
IHRA (International Holocaust 
Remembrance Alliance) 
projektui „Nazi Era Jewish 
Victims from the Vilnius District 
Area“ kartu su  partneriais 
„Fundacja Polsko-Niemiecka 
Pojednania“ (Lenkija) ir 
Flossenburg KZ Memorial 
(Vokietija)  vykdyti apsikeitimą 
duomenimis 
www.holocaustnames.lt 
papildymui ir parengti teminį 
planą kilnojamosios parodos 
anglų kalba „Iš Šiaurės 
Jeruzalės – tarp gyvenimo ir 
mirties“ (darbinis pavadinimas), 
skirtos Vilniaus krašto žydų 
istorijai. 
 
Parengti „Shalom Israel!” 
koncepciją. 

rengiama projektavimo užduotis.  

LKDC turinio planų parengimas anglų kalba konsultantui Jerzy 
Halberstadt. 

Būsimojo LKDC projekto  turinio vaizdinio pristatymo  parengimas  
bendradarbiaujant su firma Multi Mediamarkt. 

II. Nepradėtas rengti projektas dėl per ankstyvos projekto stadijos, 
rengiama projektavimo užduotis. (Naugarduko g. 10, Vilnius) dizaino 
projektą.   
 
 
 
III. Parengtas  kilnojamosios parodos „Holokaustas Rytų Europoje – 
Paneriai“ teminis  planas ir aptartas dizaino projektas. Papildomai 
renkama istorinė medžiaga ir laukiama atsakymo dėl projekto 
finansavimo. 
 
IV. Finansavimas negautas, darbai nebuvo vykdyti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengta „Sveikas Israel! Litvakų dailininkų keliais”  parodos koncepcija 
ir VVGŽM Tolerancijos centre išeksponuota paroda.  

 
 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
V. Sideraitė Alon 
 
 
V. Sideraitė Alon 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
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Neplanuota  
 
 
 
Parengti Ž. Lipšico parodos 
koncepciją. (Paroda planuojama 
2016 m.) 
 
 
Neplanuota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 

 
Parodai „Sveikas, Izraeli! Litvakų dailininkų keliais” vykdyta VVGŽM 
Dailės rinkinio eksponatų atranka ir atributavimas, vykdytas etiketažo 
rengimas, rėminimas ir  perdavimas eksponuoti. 
 
Pradėta rengti  Ž. Lipšico parodos, skirtos  125 gimimo metinėms  
koncepcija. Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai. Vyko Ž. Lipšico 
parodos vaizdinės koncepcijos rengimas, parodai būtinos techninės 
įrangos (atnaujinimo) analizė. 
 
Parengta ir įgyvendinta  laikinos VVGŽM parodos „Cornelia Gurlitt: 
širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915 – 1917 m.“ 
koncepcija. C.Gurlitt kūryba pristatyta autentiškų Kaizerio armijos 
fotografų užfiksuotų Pirmojo pasaulinio karo laikų Vilniaus vaizdų fone. 
Atrinktos amžininkų citatos apie Vilnių, socialinę gyventojų padėtį, 
atrinkti ir pristatyti parodoje Pirmojo Pasaulinio karo laikų vokiečių karo 
dailininkų parodų plakatai ir dokumentinis filmas „Apie Pirmojo 
Pasaulinio karo veiksmus Lietuvos teritorijoje“ (2014, LMA 
Vrublevskių biblioteka).  
 
Parengta ir įgyvendinta laikinos VVGŽM parodos „Škotijos žydai. 
Tapatybė, bendrystė ir ateitis“ koncepcija. Bendradarbiaujant su parodos 
autoriumi, fotografu Judah Passow, tematiškai atrinktos fotografijos iš 
ciklo „Škotijos žydai“. 
 
Vykdytas Rafaelio Chvoleso kūrinių ekspozcinės erdvės (muziejaus) 
teminio plano parengimas. Pradinis teminis planas patvirtintas 2015 09 
30 d. posėdžio protokole „Dėl R. Chvoleso muziejaus steigimo 
Tolerancijos centro patalpose“, dalyvaujant R. Chvoleso kūrybos 
paveldėtojui sūnui M. Chvolesui, filosofui prof. L. Donskiui ir LR 
Ambasadoriui UNESCO A. Gelūnui.  

 
 
I. Nikitina  
 
 
A. Rožankevičiūtė 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
 
 
 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
G.Sperskaitė 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
A. Rožankevičūtė 
 
 

2. Atnaujintos ekspozicijos 
(pavadinimas ir vieta, nurodant 
filialą) 

Atnaujinti dalies VVGŽM  
Holokausto ekspozicijos 
(Pamėnkalnio g. 12, Vilnius) 
įvadinius tekstus. 
 
 

Buvo atnaujintos 3 nuolatinės VVGŽM ekspozicijos. Iš jų  
 
1. Holokausto ekspozicijoje (Pamėnkalnio g.12, Vilnius): 
1.1 Atnaujinti Holokausto ekspozicijos įvadiniai tekstai; 
 
 

1.2. Surengtas Ditos Šperling-Zupavičienės dovanotos skarelės 
eksponavimas Holokausto ekspozicijoje. Vykdyti stendo maketavimo ir 
instaliavimo darbai. Parengtas įvadinis tekstas, vaizdo medžiagos 

 
 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Sideraitė-Alon 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Sideraitė Alon 
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paruošimas, vertimas į anglų k. ir titravimas. 
 
 
2. Papildyta interaktyvi instaliacija Malina : parengtas, sumaketuotas ir 
instaliuotas  Rudaševskio šeimos stendas sukūrimas; 
 
3. Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius) ekspozicija „Dingęs 
pasaulis“: 
3.1 Papildyta 1934 metų dokumentine vaizdo medžiaga „Žydų Vilnius“ 
(“Jewish Vilnius“); 
 
3.2 Papildyta S. Bako litografijų kolekcija ir knygos „Pinkas“ eskizais; 
Atstatyta Paryžiaus UNESCO būstinėje 2013 m. eksponuota koncepcija 
3.3 „Dvasinis pasipriešinimas Vilniaus ir Varšuvos getuose“ S. Bako 
akvareles ir piešinius iš geto ir perkeltųjų asmenų  stovyklos laikotarpio 
prijungiant prie R. Chvoleso ekspozcinės erdvės. 

V. Peleckij  
A. Kybartas 
 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Sideraitė-Alon 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
I. Pocienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, 
vieta, laikas) 

Rengti 8 parodas VVGŽM. 
Iš jų  Tolerancijos centre 
(Naugarduko g.10/2 Vilnius): 
1. Paroda ,,Rizikuojant gyvybe: 
lenkai gelbėję žydus Holokausto 
metu“; 
2. Paroda ,, Jaunasis 
Shoenbergas Vienoje iki 1900-
ųjų“ (II a. balkonas); 
3.  Kilnojama paroda 
,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“ ; 
 4. Dailės paroda „Cornelija 
Gurlitt: širdies kelionė“ 
(piešiniai, litografijos, 
fotografijos) (I a. salė); 
5.  Paroda ,,Centrinės ir Rytų 
Europos sinagogų architektūra: 
1782-1944“   
6. Foto paroda „Škotijos žydai“ 
 
 
Neplanuota 
 

VVGŽM Tolerancijos centre (Naugarduko g.10/2, Vilnius) surengtos 8 
parodos. 
1. 2015 01 26 – 2015 – 05 26 vyko paroda ,,Rizikuojant gyvybe: 
lenkai gelbėję žydus Holokausto metu“(III a.galerija); 
 
2. 2015 02 20 – 2015 05 10 vyko paroda ,,Jaunasis Schoenbergas 
Vienoje iki 1900-ųjų“ (II a. balkonas); 
 
3. 2015 03 10 – 2015 03 17 eksponuota kilnojama paroda 
,,Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“, (I a. salė);  
 
4. 2015 03 26 – 2015 09 18 eksponuota paroda „Cornelia Gurlitt: 
širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915 – 1917 
m.“, (I a. salė); 
 
5. 2015 10 12 – 2015 08 20 eksponuota kilnojama paroda 
,,Centrinės ir Rytų Europos sinagogų architektūra: 1782-1944“, (II a. 
balkonas); 
6. 2015 08 25 – 2015 10 05 eksponuota paroda „Škotijos žydai. 
Tapatybė, bendrystė ir ateitis“ (III a. galerija); 
 
 
7. 2015 10 01 – 2015 11 25 eksponuota kilnojama paroda „Yahad 
– in – Unum“ tyrimų dešimtmetis“ (III a. salė); 

I. Šadzevičienė 
I. Pocienė 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
K. Rupeikaitė 
V. Sideraitė-Alon 
 
D. Selčinskaja 
V. Sideraitė-Alon 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
 
I. Šadzevičienė 
K.Rupeikaitė 
A. Jacovskytė 
G.Sperskaitė 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
 
I. Šadzevičienė 
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7. Michel Kikoine tapybos 
darbų paroda iš MAHJ; 
Rėmėjai: Kultūros taryba 
Lietuvoje / arba dailės paroda 
„Shalom, Israel!“ (I a. salė) 
 
 
8. Aleksandros Jacovskytės ir 
Jacovskių šeimos kūrybos 
paroda. 

 
8. 2015 12 16 – 2016 03 13 vyko paroda „Sveikas, Izraeli! Litvakų 
dailininkų keliais“ (I a. salė);  
2015 m. balandžio mėn. paaiškėjus, kad LKT parodai „Michelis 
Kikoine‘as – P. Sezanne‘o sekėjas iš Vilniaus dailės mokyklos“ skyrė tik 
penktadalį projektą įgyvendinti reikalingų lėšų (vietoj 49.594,50 euro tik 
10.000 euro), VVGŽM priėmė sprendimą projekto nevykdyti. 
 
Pasikeitus parodų prioritetams, paroda nebuvo rengta.  

 

A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
R. Kornijenko 
 
V. Gradinskaitė 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
A. Jacovskytė 
A. Rožankevičiūtė 

4. Parodos kituose muziejuose ir 
institucijose Lietuvoje ir užsienyje 
(pavadinimas, vieta, laikas) 

Rengti parodas kituose 
muziejuose ir institucijose: 
1. Parodos „Parengti gyvenimui, 
ORT veikla Lietuvoje“ 
eksponavimas Kauno Petrauskų 
muziejuje. 
 
 
2. Organizuoti  parodos 
„Lietuvos žydai už geležinės 
uždangos“ sklaidą. 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 

10 VVGŽM parodų  buvo eksponuota kituose muziejuose ir 
institucijose Lietuvoje ir užsienyje (Skaičius nesutampa su Strategine 
2015 m. VVGŽM ataskaita, kadangi rengiant pastarąją buvo suklysta):  
1. 2015 03  04  –  03 31  VVGŽM kilnojama parodos „Parengti 
gyvenimui, ORT veikla Lietuvoje“ eksponuota Kauno Petrauskų 
muziejuje   

 
 
 
Susitarta su Tuskulėnų rimties parko memorialinio kompleksu dėl 
parodos eksponavimo 2016 09 23. Parengta ir pateikta  informacijos apie 
parodą muziejaus svetainėje. Vykdyti pirminiai pasitarimai dėl  
ekspozicijos pristatymo Lietuvos istorijos mokytojams ekspertams. 
 
 

 2. 2015 04 13 kilnojamoji VVGŽM  paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa“buvo išeksponuota LR Vyriausybėje 
valstybinio renginio metu. (Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo 
ceremonija). 

  
 3. 2015 09 01–  30 kilnojamoji VVGŽM  paroda „Geto afišos“ 

eksponuota Šiaulių Aušros muziejuje. 
  

4.  2015 10 15 –  30  kilnojama VVGŽM paroda „Geto afišos“ 
eksponuota  Tarpkultūrinio Dialogo centre „Mendelsohn House“ 
(senasis Bet Tahara), Zyndrama z Maszkowic g. 2, Olštyne ( Lenkijos 
Respublika).  

 
 

 
 
 
V. Sideraitė-Alon 
K.Rupeikaitė 
V.Sideraitė-Alon 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
 
A. Rožankevičiūtė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
V. Sideraitė- Alon 
D. Selčinskaja  
V. Peleckij 
 
 
 
V. Sideraitė- Alon 
 
V. Sideraitė- Alon 
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Neplanuota 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
Neplanuota 
 
Neplanuota 
Neplanuota 
 

VVGMŽ kilnojama paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja 
apie Šoa“ eksponuota: 
5. 2015 06 12 –  06 21 Telšių r. Gadunavo sen. Bažnyčios parapijos 
namuose; 
6. 2015 06 30 –  07 30 Telšių apskrities archyve; 
 
 
7.  2015 09 08 – 09 10 Žagarės nacionalinio parko rūmuose Europos 
žydų kultūros paveldo dienų renginių metu;  
8. 2015 09 23 –11-03 Lietuvos Genocido ir Rezistencijos tyrimų centro 
Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse; 
9.  2015 08  25 – 12 03 Lietuvos ambasadoje Londone; 
 10. 2015 10 08 – 11 07  Valstybinio Gedimino technikos universiteto 
bibliotekoje, Galerijoje A. 

 
 
D. Selčinskaja 
 
V. Sideraitė- Alon 
D. Selčinskaja 
 
D. Selčinskaja 
 
D. Selčinskaja 
 
D. Selčinskaja 
D. Selčinskaja 

5. Virtualios parodos (pavadinimas, 
tinklalapio adresas) 

Parengti virtualių vieno 
eksponato pagal tyrinėjamus 
rinkinius arba mokslinių tyrimų  
interesus parodas ir pristatyti 
muziejaus tinklapiui. 
Numatomos 12 vieno eksponato 
virtualios parodos – kiekvieną 
mėnesį po skirtingą eksponato 
parodą.  
Parengti virtualią parodą 
„Lietuvos žydai už geležinės 
uždangos“ ir pristatyti 
muziejaus tinklapyje. 
 
Papildyti nauja tekstine, foto ir 
video medžiaga virtualias 
parodas lietuvių ir anglų 
kalbomis  
www.issigelbejesvaikas.lt/ 
www.rescuedchild.lt  apie 
išgelbėtus Lietuvos žydų 
vaikus, jų gelbėtojus, Pasaulio 
Tautų Teisuolius, pripažintus 
Jad Vašem ir apdovanotus 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 
 

Parengtos 12 vieno eksponato virtualios parodos pagal tyrinėjamus 
rinkinius arba mokslinių tyrimų interesus ir pristatytos muziejaus 
tinklapyje, rubrikoje „Mėesio eksponatas“. 
 
 
 
 
 
 
Parengta virtualaus projekto „Lietuvos žydai už geležinės uždangos“ 
paroda“ Lietuvos žydai tremtiniai“  muziejaus tinklalapyje. 
 
 
 
Muziejaus virtuali paroda www.issigelbejesvaikas.lt; 
www.rescuedchild.lt papildyta nauja tekstine informacija (lietuvių ir 
anglų kalbomis) ir vizualine medžiaga apie per karą išgelbėtus žydų 
vaikus  – Ada Feldšteinaitė-Levner, Josefas Gilis, Rivka Šlapoberskaja 
Ratner-Štrichman, Tamara Vidučanskaja, Rieta Volpertaitė-Lesochkin 
bei naujais žydų gelbėtojų – Pasaulio Tautų Teisuolių vardais 
pripažintais Jad Vašem ir apdovanotais Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi  
2015 metais.  
Parengta demonstravimui internete  naujai gauta video medžiaga apie 
žydų gelbėtojų apdovanojimo ceremonijas – dvi TV laidos „ Menora“ , 
dr. Emunah Nachmany Gafny interviu  ir patalpinta  
www.issigelbejesvaikas.lt, skyriuje „Žydų gelbėtojai“. 

K.Rupeikaitė 
I. Nikitina 
I. Murauskaitė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
A. Rožankevičiūtė 
D. Selčinskaja 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
G. Žirikova 
G. Zaveckienė 
 
 
 
D. Selčinskaja 
J. Stundžiaitė 
A.Bogatyriova 
S. Valiūnaitė-
Kindurienė 
 
 
 
 
 
 

http://www.issigelbejesvaikas.lt/
http://www.rescuedchild.lt/
http://www.issigelbejesvaikas.lt/
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6. Bendradarbiavimas su kitais 
muziejais (kokioms parodoms, 
kokių ir kiek eksponatų paskolinta) 

- - - 

7. Kiti darbai Rengiant parodas 
bendradarbiauti su įvairiomis 
istorinės atminties 
institucijomis: 
1. J. Lipšico parodai 
bendradarbiauti su Pompidu 
centru ir Judaizmo muziejumi 
Paryžiuje, Marlborough‘o 
centru JAV; 
2. Bendradarbiauti dėl 
eksponatų Litvakų dailės ir 
kultūros centrui su Ben Uri 
galerija Londone; 
3. Bendradarbiauti su Jašos 
Heifetzo, Leopoldo Godowskio 
ir Michailo Aleksandrovičiaus 
kūrybos ir biografijos 
tyrinėtojais JAV ir Vokietijoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dėl keitimosi duomenis 
Holokausto aukų vardai  
projekte bendradarbiauti su 
Flossenburg Concentration 
Camp Memorial (Vokietija);  
 

Bendradarbiauta su įvairiomis istorinės atminties institucijomis: 
1. J. Lipšico parodai parengti bendradarbiauta: 
1.1 Su Pompidu centru - apsikeista informacija apie Žako Lipšico 
eksponatus ir jų skolinimosi galimybes, gavus finansavimą iš Kultūros 
tarybos 2016 m.; 
1. 2. Bendradarbiauta su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi -  
suderintos preliminarios Žako Lipšico parodos tęstinio eksponavimo 
galimybės gavus finansavimą iš Kultūros tarybos 2016 m. 
 
2. Bendradarbiauti dėl eksponatų Litvakų dailės ir kultūros centrui su 
Ben Uri galerija Londone ir gautas sutikimas skolinti darbus ir  
keistis informacija. 
 
 
3.1.  Susirašinėta su smuikininko J. Heifetzo mokine ir akompaniatore 
Ayke Agus, su J. Heifetzo biografu Arthuru Veredu, gautas P. Roseno 
filmas „God‘s Fiddler“ (2012) eksponavimui Litvakų kultūros ir dailės 
centre. 
3.2Susirašinėta su kantoriaus M. Aleksandrovičiaus biografu Leonidu 
Maclis (Miunchenas), gautas jo raštiškas sutikimas suteikti Litvakų 
kultūros ir dailės centro ekspozicijai Aleksandrovičiaus lietuviškąjį 
periodą atspindinčius dokumentai, foto, audio ir video medžiagą. 
Gautas raštiškas kompozitoriaus, Nacionalinės premijos laureato A. 
Šenderovo sutikimas suteikti eksponatų (rankraščių, dokumentų, 
nuotraukų) LKDC ekspozicijai. 
3.3 Išsiųsti laiškai dėl bendradarbiavimo kuriant LKDC į YIVO 
(Niujorkas), į Čikagos menų institutą, į Nac. Baltarusijos muziejų, M. 
Chagallo muziejų Vitebske, į Lietuvos dailės muziejų, į LCVA, į Nac. 
M. Mažvydo biblioteką, į Lietuvos mokslų akademiją, į Telšių „Alkos“ 
muziejų, į Marijampolės kraštotyros muziejų. Gauti daugelio šių 
institucijų sutikimai bendradarbiauti. 
 
 
4.Bendradarbiauta su Flossenburg Concentration Camp Memorial 
(Vokietija) ir gautas sutikimas keistis informacija. 
 
 

A. 
 
Rožankevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
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5. Bendradarbiauti dėl 
edukacinių projektų su Institut 
Polski Narodowy ir „Fundacja 
Polsko-Niemiecka Pojednania“ 
(Lenkija). 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
Neplanuota 
 

 
5. Bendradarbiauta su Institut Polski Narodowy ir „Fundacja Polsko-
Niemiecka Pojednania“ (Lenkija) dėl edukacinių projektų. 2015 10 
Devyni mokiniai, lydimi pedagogo, sėkmingo bendradarbiavimo dėka, 
dalyvavo edukaciniame projekto „Sobibor“. 
 
2015 03 Susirašinėjimas su muzeologijos ekspertu Jerzy Halbersztadt iš 
Varšuvos – vizito į Vilnių ir konsultavimo sąlygų derinimas, 
susirašinėjimas su Lenkijos ambasada Lietuvoje dėl paramos šiam 
eksperto vizitui, paslaugų sutarties su J. Halbersztadtu parengimas. 
Vizito programos parengimas ir vizito koordinavimas 2015 03 30-2015 
04 01 d. 
 
2015 05 25 nufilmuotas interviu apie J. Heifetzą su prof. S. Sondeckiu 
Litvakų kultūros ir dailės centro ekspozicijai. 
 
2015 06 suorganizuotas interviu su Nobelio premijos laureatu, litvaku dr. 
Bernardu Lownu filmavimas Bostone – interviu skirtas Litvakų kultūros 
ir dailės centro ekspozicijai. Pagal iš anksto pateiktus klausimus interviu 
įrašė dr. Lowno kolegė Dr. Lisa Wong. 
 
2015 08 suorganizuotas ir nufilmuotas interviu su Lietuvoje (Vilniuje ir 
Papilėje) viešėjusiu žymiu litvakų kilmės PAR fotografu Davidu 
Goldblattu..  
 
Vykdytas susirašinėjimas su Pucker Gallery (JAV), atstovaujančia 
dailininką Samuelį Baką, pateikiant dabartinio S. Bako muziejaus 
įrengimo ataskaitas, tartasi  dėl muziejaus ir Pucker Gallery sutarties 
sąlygų. 
Vykdant visuomenės informavimą apie būsimą VVGŽM padalinį  
Žemaitijos g. 4., buvo parengtas didelio formato nuotraukų, rastų  
Vilniaus gete,  maketas, pritaikant pastato langams. 
 
 Parengta ir užsakyta aukų dėžutė  VVGŽM Tolerancijos centrui.  
 
2015 09 29 surengtas darbo vizitas Miunchene pas kantoriaus M. 
Aleksandrovičiaus biografą L. Maclį. 

N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
M. Jakulytė-Vasil 
V. Sideraitė Alon 
 
 
V. Sideraitė Alon 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ 
VEIKLA 
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1. Katalogų, mokslinių ir kitų 
leidinių, įskaitant elektroninius, 
rengimas ir leidyba (autorius, 
pavadinimas, apimtis 

Parengti ir išleisti: 
 
1. Katalogą apie restauruojamą 
Vilniaus gete sukurtą Vilniaus 
planą-maketą. 
 
 
 
2.Katalogą parodai ,,Cornelija 
Gurlitt: širdies kelionė“. 
 
 
 
 
 
 
3. Katalogą parodai „Shalom 
Israel!“ . 
 
 
 
4. Parodos Michel‘is Kikoine‘as 
– P. Cezanne‘o sekėjas iš 
Vilniaus dailės mokyklos“ 
bukletą / katalogą (gavus 
finansavimą).  

Viso išleisti 3  leidiniai  apie muziejaus rinkinius:  
 
Dviejų tiražų lietuvių (200 egz.) ir anglų (300 egz.) kalbomis brošiūra, 
autorė: Aistė Niunkaitė Račiūnienė, Plastinis Vilniaus planas iš Vilniaus 
geto. Aplinkybės, liudijimai, autoriai, / The Plastic Plan of Vilnius from 
the Vilnius Ghetto. Circumstances, testimonies, and creators, Vilnius, 
Valstybinis  Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2015, 40 p., su 
iliustracijomis. 
Parodos „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių 
ekspresionistės akimis 1915 – 1917 m.“ katalogas. (72 psl.). (Iliustruotas 
C.Gurlitt darbų reprodukcijomis ir istorinėmis fotografijomis. Autoriai ir 
vertėjai – Hubert Portz, Ieva šadzevičienė, Jutta Schmitz, Markas 
Zingeris, Vilija Gerulaitienė, Catherine Hickley. Redaktoriai – Hubert 
Portz, Markus Knecht. Lietuvių, anglų ir vokiečių k., KnechtVerlag 
spaustuvė, 2015) 
 
Parodos „Sveikas, Izraeli! Litvakų dailininkų keliais“ katalogas, 
spausdino UAB „Baltijos kopija“, 300 katalogų, 2015 m., ISBN 978-
9955-767-24-4. 
 
 
Negavus pakankamo parodos finansavimo, paroda nerengta. 
 

 
A. Niunkaitė-
Račiūnienė 
I. Murauskaitė 
P. Račiūnas 
V. Sideraitė Alon 
 
J. M. Zingeris 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
V. Sideraitė Alon 
K.Rupeikaitė 
 
 
I. Šadzevičienė 

2. Informacinių leidinių (bukletų, 
kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir 
leidyba (kokiomis kalbomis) 

Parengti bukletą 2015 m. 
Žūvančiųjų gelbėjimo Kryžiaus 
ceremonijai LR Prezidento 
Rūmuose.  
 
Parengti ir išleisti informacinį 
plakatą konferencijai ,,Po: 
empirinė holokausto istoriją 
1945-1949 m.“ (“Afterwards-an 
experiental history of the 
Holocaust 1945-1949“) Berlyne 
2015 01 25-27 d. 
 
Parengti informacinį plakatą 

Parengtas tekstas informaciniam bukletui apie 2015 m. Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovanotus asmenis. Bukletą išleido LR 
Prezidentūros kanceliarija ir pateikė apdovanojimo ceremonijos 
dalyviams 2015 rugsėjo 22 d. 
 
Parengtas plakatas anglų k.  ir pristatytas konferencijoje ,,Po: 
empirinė holokausto istoriją 1945-1949 m.“ kartu su dalomąja medžiaga 
apie kilnojamą parodą „Lietuvos žydai už geležinės uždangos/ 
Lithuanian Jews Behind the Iron Curtain“. 
 
 
 
Parengtas informacinis plakatas ir Lietuvos archyvuose saugomų fondų 
Holokausto tema aprašų prezentacija (“The Presentation of the European 

D. Selčinskaja 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
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EHRI projekto pristatymui. 
 
 
 
 
 
Parengti ir išleisti parodai 
,,Cornelija Gurlitt: širdies 
kelionė“: 
1. Kvietimus lietuvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis; 
2. Plakatą lietuvių k. 
 
 
3. Plakatus į 10 VVGŽM 
Tolerancijos centre numatomų 
renginių bei parodų atidarymų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holocaust Research Infrastructure”), pristatyta 2015 03 26 Berlyno 
Brandenburgo mokslo ir humaniškumo akademijoje  (The Berlin 
Brandenburg Academy of Sciences and Humanities in Berlin) 
(Vokietija).   
 
 
Parengti ir išleisti parodai ,,Cornelija Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius 
vokiečių ekspresionistės akimis 1915-1917“: 
1. Kvietimai lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis; 
2. Plakatai lietuvių k.; 
3. Lauko reklamos skydas; 
4. 32 nuotraukos paruoštos spaudai; 
5. 7 vnt. – tekstiniai plakatai. 
 
3. Parengti  plakatai (12 vnt. lietuvių k. ir 5 vnt. anglų k.), renginių 
programėlės(1 vnt.),  ir bukletai (1 vnt.): 
1. 2015 01 26 parengti plakatai VVVGŽM Tolerancijos centre vykusiam 
Tarptautinės Holokausto dienos minėjimui ir parodos „Rizikuojant 
gyvybę – lenkai gelbėję žydus Holokausto metu“. 
2. 2015 02 20 VVGŽM Tolerancijos centre įvykusiam koncertui ir 
parodai „Romantiškasis Schönbergas“ parengti plakatai ir renginio 
programėlė (4 puslapių). 
 
3.  2015 05 12  VVGŽM Tolerancijos centre atidarytai parodai „Rytų-
Vidurio Europos sinagogos 1781–1944 m.“ parengti ir išleisti parodos  
lankstinukai ir plakatas lietuvių ir anglų kalbomis (40 puslapių). 
 
4. 2015 06 04 VVGŽM Tolerancijos centre įvykusiai Violetos 
Davoliūtės paskaitai „Lietuvos žydai tremtiniai – nepapasakota istorija" 
parengti ir išleisti paskaitos plakatai lietuvių kalba. 
 
5. 2015 07 21 VVGŽM vykusios profesoriaus Danieliaus J. Laskerio 
paskaitos „Kol Rytų Europos karaimai dar buvo žydai: karaimų 
žydiškasis laikotarpis Lietuvoje ir Rytų Europoje“ parengti ir išleisti 
plakatai lietuvių ir anglų kalbomis. 

6. 2015 08 25 VVGŽM Tolerancijos centre atidarytai Judah Passow 
fotografijų parodai „Škotijos žydai. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“ 
parengti ir išleisti parodos plakatai ir etiketažas lietuvių ir anglų 

Gustaitienė 
 
 
 
 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
G.Sperskaitė 
A. Jacovskytė 
K. Rupeikaitė 
 
 
I. Šadzevičienė 
V. Sideraitė-Alon 
I. Pocienė 
 
 
K.Rupeikaitė 
V. Sideraitė-Alon 
G.Sperskaitė 
 
I. Šadzevičienė 
K. Rupeikaitė 
G.Zavedskienė 
A.Jacovskytė 
 
I. Pocienė 
G. Zavedskienė 
A. Jacovskytė 
 
I. Šadzevičienė 
G.Zavedskienė 
A. Jacovskytė 
 
 
I. Šadzevičienė 
A. Jacovskytė 
G.Zavedskienė 

http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=774
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=774
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=830
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=830
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=830
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Parengti elektroninius kvietimus 
liet. ir anglų kalbomis į 10 
VVGŽM Tolerancijos centre  
numatomų renginių bei parodų 
atidarymų. 
 
 
Neplanuota  
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 

kalbomis. 
7. 2015 09 18 VVGŽM Tolerancijos centre vykusiam edukaciniam 
užsiėmimui, kuris lydėjo parodą „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. 
Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915–1917 m.“  parengti 
plakatai lietuvių kalba. 
 
8. 2015 10 01 VVGŽM Tolerancijos centre atidarytai „Yahad - In 
Unum“  tyrimų dešimtmetis: seminarui mokytojams ir parodai 
„Sušaudyti“ parengti ir išleisti parodos informaciniai tekstai lietuvių ir 
anglų kalbomis (25 psl.) ir plakatas. 
9.2015 11 16 VVGŽM Tolerancijos centre įvykusiam Tarptautinės 
Tolerancijos dienos minėjimui - romantinės komedijos „Hanos kelionė“ 
peržiūrai parengtas plakatas lietuvių kalba. 

10.2015 12 03 vykusiam Litvakų kultūros ir dailės centro pristatymui 
parengtas ir išleistas plakatas lietuvių kalba. 

 
11.2015 12 16 VVGŽM Tolerancijos centre atidarytai parodai „Sveikas, 
Izraeli. Litvakų dailininkų keliais“ parengtas ir išleistas plakatas lietuvių 
ir anglų kalbomis. 
 
12. Plakato kilnojamajai parodai “Parengti gyvenimui, ORT veikla 
Lietuvoje”  M.  ir K. Petrauskų Lietuvių muzikos muziejuje Kaune 
parengimas lietuvių k. 
 
Parengti ir išleisti  16 vnt. elektroniniai kvietimai lietuvių ir anglų k. , 
skirti muziejaus renginiams ir parodų atidarymams.  
 
 
 
 
 
Parengti ir išleisti 2 sveikinimai VVGŽM bičiuliams Chanukos ir Roš ha 
Šana (Naujieji metai) švenčių proga. 
 
2015 04 30 parengtas ir išleistas lankstinukas VVGŽM  Panerių 
memorialui lenkų kalba (pirmą kartą); pakoregavus tekstus perleistas 
lankstukas lietuvių kalba. 
 

 
I. Pocienė 
G. Zavedskienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
K. Rupeikaitė 
A. Jacovskytė 
G. Zavedskienė 
 
I. Šadzevičienė 
G. Zavedskienė 
A. Jacovskytė 
 
V. Gradinskaitė 
A. Jacovskytė 
G. Zavedskienė 
 
V. Gradinskaitė 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
V. Sideraitė-Alon 
 
 
K.Rupeikaitė 
I. Šadzevienė 
A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
I. Pocienė 
V. Sideraitė-Alon 
 
I. Šadzevienė 
A. Jacovskytė 
G. Sperskaitė 
 
V.Sideraitė Alon 
Z. Vitkus 
 
 
V. Sideraitė Alon 

http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=842
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=842
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=842
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=838
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=838
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=838
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=844
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=844
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=844
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Neplanuota 
 
 
Neplanuota 

Parengtas VVGŽM Tolerancijos centro  Ekspocizijos lankymo planas;  
 
 
2015 05 10 parengti ir atspausdinti VVGŽM padalinių (Naugarduko g. 
10 ir Pylimo g. 4) evakuaciniai planai.   
 
Parengtas ir išleistas lankstinukas naujai VVGŽM kilnojamajai parodai 
“Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa”. 

I. Šadzevičienė 
 
V. Sideraitė Alon 
A. Kybartas 
 
V. Sideraitė Alon 
D. Selčinskaja 

3. Publikacijų kultūros ir 
periodinėje spaudoje rengimas 
(autorius, pavadinimas, leidinys) 

Neplanuota  
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 

Parengtos 3 publikacijos: 
I. Šadzevičienė. Cornelia Gurtlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių 
ekspresionistės akimis 1915-1917 m. interneto portalui 
www.bernardinai.lt.  Publikuota 2015 09 04: 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-04-cornelia-gurlitt-sirdies-
kelione-vilnius-vokieciu-ekspresionistes-akimis-1915-1917-m/134728  
  
I. Pocienė. Cornelia Gurtlitt: širdies kelionė. Pokalbis su mecenatu 
Hubertu Portzu. Literatūra ir menas, 2015 04 10, nr.15 (3516), p.7-9. 
 
D. Selčinskaja.  Pagerbtas mūsų kraštiečio atminimas. Utenos diena,  
2015 10 03. (Straipsnis apie 2015 m. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
apdovanotą už žydų gelbėjimą nužudytą kunigą Igną Ragauskį.) 

 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
D. Selčinskaja.   

4. Moksliniai tyrimai (temos) Atlikti Vilniaus gete sukurto 
Vilniaus plano-maketo tyrimą. 
 
 
 
 
 
 
 
Atlikti Holokausto dokumentų 
tyrimą  projekte ,,Europos 
holokausto tyrimų 
infrastruktūra“ (European 
Holocaust Research 
Infrastructure (IHRA)). 
 
Tęsti tyrimą tema “Štetl. Žydai 
Lietuvos provincijoje“. 
 

Atliktas mokslinis Vilniaus gete 1942–1943 m. sukurto Plastinio 
Vilniaus plano, kurio šiandien tik 4 plokštės saugomos VVGŽM, 
atsiradimo ir išlikimo istorijos bei kartografinis tyrimai. Identifikuota 15 
šio maketo autorių, atributuota vieno jų signatūra restauruotoje 2015 m. 
vienos plokščių reverse. Tyrimų pagrindu parengta brošiūra lietuvių ir 
anglų kalbomis Plastinis Vilniaus planas iš Vilniaus geto. Aplinkybės, 
liudijimai, autoriai, Vilnius, Valstybinis  Vilniaus Gaono žydų muziejus, 
2015, 40 p., su iliustracijomis. 
 
Buvo parengta 15 naujų archyvinių aprašų; atrinkta 20 rūšių dokumentų 
kopijų, saugomų Holokausto ekspozicijos kopijų archive, parengti jų 
pirminiai aprašymai.  
 
 
 
 
Tyrimo tema buvo praplėsta. Atsirado žymios asmenybėms skirtos 
bylos. LCVA peržiūrėti fondai: F. R-64, F. 561, F. 930, F. 631, F. 391, 
F. 402. Surasti nauji dokumentai, padarytos kopijos, nuotraukos 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
 
Istorijos tyrimų 
skyriaus 
darbuotojai 

http://www.bernardinai.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-04-cornelia-gurlitt-sirdies-kelione-vilnius-vokieciu-ekspresionistes-akimis-1915-1917-m/134728
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-09-04-cornelia-gurlitt-sirdies-kelione-vilnius-vokieciu-ekspresionistes-akimis-1915-1917-m/134728
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Tęsti tyrimo „Žydų švietimas 
tarpukariu ir pokario 
laikotarpiu“ medžiagos 
sisteminimą, aprašymą ir 
perdavimą į muziejaus fondų 
apskaitos ir apsaugos skyrių. 
Bendradarbiaujant su savanore, 
buvusia VVGŽM darbuotoja 
Judita Rozina. 
 
 
 
 
 
 
 
Vykdyti dokumentų paiešką 
dailininkės Cornelijos Gurlitt 
darbų parodai. 
 
 
 
Sukurti dokumentinį filmą 
„Vaikas, kuris niekada 
neverkdavo“ (darbinis 
pavadinimas)  apie Kauno gete 
gimusią mergaitę Danutę 
Pomerancaitę ir jos gelbėtojus ir 
patalpiniti jį parodose: 
www.issigelbejesvaikas.lt/ 
www.rescuedchild.lt. 
 
Vykdyti tęstinį tyrimą 
bendradarbiaujant  su Jad 
Vašem Teisuolių departamentu: 
1. Tikslinti duomenis apie 
gelbėtojus ir išsigelbėjusius; 

susijusios su Vilniaus geto viršininku Jokūbo Genso ir jo šeimos narių 
veikla ir likimu. Tyrimas taip pat pasipildė nauja medžiaga, skirta 
Vilniaus apskrities miesteliams (Jašiūnai, Turgeliai, Rudamina, Papilė).  
 
Bendradarbiaujant su savanore, buvusia VVGŽM darbuotoja Judita 
Rozina, tęstas tyrimo „Žydų švietimas tarpukariu ir pokario 
laikotarpiu“medžiagos sisteminimas. 2016 m. sausio mėn. VVGŽM 
fondams perduota: 
1. Arielos Sef, buv. Kauno pokarinės žydų pradinės mokyklos Nr. 14, 
mokinės  byla; 
2. Kauno žydų aukštesniosios komercinės mokyklos jidiš k. (1926 m.; 
nuo 1939 m. Kauno žydų Šolom Aleichemo privati gimnazija jidiš k., 
1940/1941 m. – Kauno vidurinė mokykla Nr. 11 jidiš k.) byla (2 tomai); 
3. Saadia Bahat (Bokšickio) buv. Alytaus pradinės „Tarbut“ mokyklos 
mokinio byla; 
4.  Rozinų šeimos (Rivos Pažerskaitės-Altfeld, Chaimo Rozino ir Judif 
Rozinos) archyvas (3 tomai; dokumentai, nuotraukos, asmeniniai daiktai, 
knygos, straipsniai). Aktas Nr. 24.  
 
 
Atrinkta 10 nuotraukų iš VVGŽM  fondų, konsultuojantis su istoriku 
Vokietijoje išverstas nuotraukos reverse esantis tekstas. Atlikta 
straipsnio, kuriame minima Vokietijos dailininkės C.Gurlitt paroda 
Vilniuje 1917 m. paieška Nacionalinėje M. Mažvydo ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos Vrublevskių bibliotekose. 
 
Dokumentinis filmas nebuvo sukurtas, kadangi papildomiems 
filmavimams negalėjo atvykti iš JAV smuikininkė Danutė Pomerancaitė-
Mazurkevč), Darbas bus  tęsiamas, numatoma baigti 2016 m. 
 
 
 
 
 
 
 
Vykdytas tęstinis tyrimas bendradarbiaujant  su Jad Vašem Teisuolių 
departamentu: 
1. Tikslinti duomenys apie gelbėtojus ir išsigelbėjusius; 
2. Vykdyta tolimesnė išsigelbėjusių ir gelbėtojų paieška; 
3. Kontaktuota su išsigelbėjusiais per karą žmonėmis; 

 
 
 
 
 
J. Sedova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
G. Žirikova 
I. Guzenberg 
 
 
D. Selčinskaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Selčinskaja 
A.Bogatyriova 
 
 
 

http://www.rescuedchild.lt/
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2. Vykdyti tolimesnę 
išsigelbėjusių ir gelbėtojų 
paiešką; 
3. Kontaktuoti su 
išsigelbėjusiais per karą 
žmonėmis; 
4. Tikslinti gelbėjimo 
aplinkybės, pagal nustatytą 
tvarką įforminti išsigelbėjusių 
liudijimus;  
5. Vykdyti Lietuvos piliečių – 
Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašo 
periodinį atnaujinimą pagal Jad 
Vašem pranešimus apie naujai 
pripažintus Pasaulio Tautų 
Teisuolius. 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tikslintos gelbėjimo aplinkybės, pagal nustatytą tvarką buvo įforminti 
išsigelbėjusių liudijimai;  
5. Vykdytas Lietuvos piliečių – Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašo 
periodinis atnaujinimas pagal Jad Vašem pranešimus apie naujai 
pripažintus Pasaulio Tautų Teisuolius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 m. kovo mėn. pateikta nauja istorinė medžiaga apie Panerių 
memeorialo žudynių duobes: 
1.  Patikslintas Panerių memorialo istorinių vietų ir objektų 
sužymėjimas;  
2. Aptikta nacistinės Vokietijos oro pajėgų 1944 m. liepos mėn. daryta 
nuotrauka, kurioje matyti masinių žudynių vieta; 
3. Atlikta aeronuotraukos (ir kitų, vėliau gautų, vietos aeronuotraukų) 
analizė.  
 
Parengta informacija Newsletter apie muziejaus vykdomą veiklą 
Holokausto tema EHRI tinklalapiui. Paruošta informacija pristatanti 
muziejaus metų eksponatą ir parengta vasaros seminaro, kuris vyks 2016 
06 27-07 03 koncepcija. 
 
Atliktas tyrimas, susijęs su J. Genso nužudymu ir palaidojimu: 
Ieškota informacijos apie  buvusį „mažąjį kalėjimą“ Rasų gatvėje (pagal 
I. Arado knygos „Ghetto in Flames“ (p. 425)  ir Onos Šimaitės 
liudijimus apie J. Genso nužudymą). 
Patikrinta informacija: pagal Mokymo centro Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos duomenis; pagal 
Valstybės įmonė Registrų centro bylos Nr. 8844 duomenis; pagal 
Lietuvos valstybinio apskrtities archyvo f.1019, ap. 11, b. 7067 l. 
1,3,4,28,73 duomenis; pagal Lietuvos centrinio valstybės archyvo f. R-
743, ap. 1, b. 405 duomenis ir tikslių duomenų, susijusių su nužudymo ir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
M. Šikšnianas 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
I. Guzenberg 
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Neplanuota 

palaidojimo vieta neaptikta. Remiantis minėtais duomenis iškelta 
hipotezė, kurią ir toliau bandysime patvirtinti ar paneigti. 
 
Tęstas tyrimas Lietuvos žydai sovietmečiu. Atlikti išsamūs biografiniai 
interviu: 
1. Su Žana Levina apie šeimos gyvenimo aplinkybes Birobidžane, 
evakuacijoje ir pokario metais Lietuvoje; 
2. Su Vera Rozental Donec apie šeimos gyvenimo aplinkybe tremtyje. 

 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
 

5. Mokslinių straipsnių rengimas 
(autorius, pavadinimas, leidinys) 

Parengti 1 mokslinį straipsnį: 
Rupeikaitė K., Muzikinis 
ugdymas žydiškose XIX  
a.Vilniaus švietimo 
institucijose. 

Muzikinis ugdymas XIX a. Vilniaus žydiškose švietimo įstaigose. 
Menotyra. T. 22. 2015 m. Nr. 3. P. 224-236.  Vilnius: Lietuvos mokslų 
akademija. ISSN: 1392-1002  

K. Rupeikaitė 

6. Mokslinių ir kitų konferencijų 
rengimas muziejuje (pavadinimas, 
vieta, laikas) 

Neplanuota Nuo 2015 06 vyko parengiamieji darbai (trys susitikimai ir 
susirašinėjimas el. paštu) su partneriais Memorial de la Shoah (Paryžius) 
ir Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti dėl Holokausto švietimo seminaro 
surengimo mokytojams 206.01.20-22 d. VVGŽM Tolerancijos centre. 

K. Rupeikaitė 

7. Dalyvavimas mokslinėse ir 
kitose konferencijose ne muziejuje 
(tema, vieta, dalyviai) 

Dalyvauti 5-joje tarptautinė 
konferencijoje ,,Po: empirinė 
holokausto istoriją 1945-1949 
m.“ (“Afterwards-an experiental 
history of the Holocaust 1945-
1949“) Berlyne (Vokietija). 
 
Dalyvauti 22-ojoje metinėje  
Judaikos konferencijoje 
Maskvoje (Rusija). 
 
Dalyvauti 3-ioje tarptautinėje 
konferencijoje, skirtoje  
Holokausto muziejams  ir 
memorialams 
postkomunistinėse šalyse, 
Rygoje (Latvija). 
 
Dalyvauti IC Memo 
tarptautinėje konferencijoje, 
skirtoje  Holokausto tyrimams ir 
jų duomenų bazėms. 

2015 01 25-27 dalyvauta 5-joje tarptautinė konferencijoje ,,Po: empirinė 
Holokausto istorija 1945-1949 m.“ (“Afterwards-an experiental history 
of the Holocaust 1945-1949“) Berlyne (Vokietija). 
 
 
 
 
2015 02 01-03 dalyvauta 22-ojoje metinėje  Judaikos konferencijoje 
Maskvoje (Rusija). 
 
 
2015 05 18-19  dalyvauta 3-ioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje  
Holokausto muziejams  ir memorialams postkomunistinėse šalyse, 
Rygoje (Latvija). 
 
 
 
 
 
2015 11 09-11 dalyvauta IC Memo tarptautinėje konferencijoje, skirtoje  
Holokausto tyrimams ir jų duomenų bazėms. (Vokietija). 
 

N. Latvytė-
Gustaitienė  
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė  
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė  
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
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(Vokietija). 
 
Neplanuota  
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 

 
2015 08 30  skaitytas pranešimas apie Pasaulio Tautų Teisuolės Marijos 
Rusteikaitės humanišką veiklą karo metais Dievo Apvaizdos seserų 
kongregacija organizuotoje konferencijoje Panevėžyje. Pristatytas 
Teisuolei Marijai Rusteikaitei skirtas kilnojamosios parodos stendas. 
 
2015 04 16-17 dalyvauta tarptautinėje konferencijoje  Holokausto 
edukacijos tema  (Europos Komijos remiamo projekto „Būti žydu“ 
baigiamoji dalis), Vilniaus miesto savivaldybėje. 
 
2015 09 24 dalyvauta konferencijoje apie masinių žudynių vietą „Iš 
lenkiškosios perspektyvos“, Vilniaus lenkų kultūros namuose. 
 
2015 11 12-13 dalyvauta simpoziume vėlyvojo sovietmečio ir 
posovietmečio klausimais, Lietuvos istorijos institutas. 

 
D. Selčinskaja 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
M. Šikšnianas  
 
 
Z. Vitkus 
 
Z. Vitkus 
M. Šikšnianas 

8. Pranešimai mokslinėse 
konferencijose (autorius, 
pavadinimas, vieta) 

Pristatyti kilnojamą parodą  
„Lietuvos žydai už geležinės 
uždangos/Lithuanian Jews 
Behind the Iron Curtain“ 5-joje 
tarptautinė konferencijoje ,,Po: 
empirinė holokausto istoriją 
1945-1949 m.“ (“Afterwards-an 
experiental history of the 
Holocaust 1945-1949“) Berlyne 
(Vokietija). 
 
Parengti ir skaityti pranešimus 
„Duomenų bazė holokausto 
vardai.lt:  
skirtingų šaltinių panaudojimas 
rekonstruojant praeitį“ ir 
„Paminklas Paneriuose: 
atminimo vieta ir vietos 
atminimas“.  22-ojoje metinėje 
Judaikos konferencijoje 
Maskvoje (Rusija). 
 
Parengti ir skaityti pranešimus 
susijusius su Holokausto 
atmintimi sovietmečiu3-ioje 

2015 01 25-27  pristatyta  kilnojama paroda  „Lietuvos žydai už 
geležinės uždangos/Lithuanian Jews Behind the Iron Curtain“ 5-joje 
tarptautinė konferencijoje ,,Po: empirinė holokausto istoriją 1945-1949 
m.“  
 
 
 
 
 
 
 
2015 02 01-03 parengti ir pristatyti pranešimai22-ojoje metinėje  
Judaikos konferencijoje Maskvoje (Rusija): 
 „Duomenų bazė holokausto vardai.lt: skirtingų šaltinių panaudojimas  
rekonstruojant praeitį“ ; 
„Paminklas Paneriuose: atminimo vieta ir vietos atminimas“.   
 
 
 
 
 
 
2015 05 18-19  parengti ir pristatyti pranešimai anglų k.”Paneriai (Ponar) 
memorial site in the memory of different generations of Jews “/”Panerių 
memorialas skirting kartų žydų atmintyje” ir  lenkų k. "Ekspozicija 

N. Latvytė-
Gustaitienė,  
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.Latvytė-
Gustaitienė, 
 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
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tarptautinėje konferencijoje, 
skirtoje  Holokausto muziejams  
ir memorialams 
postkomunistinėse šalyse, 
Rygoje (Latvija). 
 
 Parengti ir skaityti pranešimą  
„Duomenų bazė 
www.holokaustovardai.lt“ kaip 
sudėtingo paveldo 
komunikacijos įrankis“ IC 
Memo tarptautinėje 
konferencijoje, skirtoje  
Holokausto tyrimams ir jų 
duomenų bazėms. (Vokietija). 
 
Neplanuota  
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 

Holokosta evrejskogo muzeja v Vilniuse: mezhdu vozmozhnostiami i 
vyzovami: 1944-1949 i teper"/”Žydų muziejaus Vilniuje Holokausto 
ekspozicija: tarp galimybių ir iššūkių 1944-1949 ir dabar”.  3-ioje 
tarptautinėje konferencijoje, skirtoje  Holokausto muziejams  ir 
memorialams postkomunistinėse šalyse, Rygoje (Latvija). 
 
2015 11 09-11 atsižvelgus į muziejaus aktualijas ir vykdomus projektus, 
skaitytas pranešimas „Vilnius Ghetto Library and Paneriai Memorial: 
Urgent need for a new concept of the Holocaust Museum in 
Lithuania“/“Vilniaus geto biblioteka ir Panerių memorialas: skubus 
naujos konsepcijos poreikis”  IC Memo tarptautinėje konferencijoje, 
skirtoje  Holokausto tyrimams ir jų duomenų bazėms. (Vokietija). 
 
 
 
 
2015 04 29-30  Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto 
organizuojamame VI respublikiniame doktorantų seminare pristatytas 
pranešimas rengiamos disertacijos „Atminties politikos kaita: Panerių 
memorialo atvejo tyrimas“ tematika.  
 
2015 m. birželio-liepos mėn. dalyvauta USHMM (Vašingtonas) 
surengtoje Dissertation & Thesis Development Workshop. Holocaust in 
Soviet Union progamoje. Pristatytos daktaro  disertacijos tezės bei 
Holokausto įamžinimo Lietuvoje problematika.  
2015 09 28-30 Skaitytas pranešimas „The Semantics of Music of 
Anatolijus Šenderovas [Anatolijaus Šenderovo muzikos semantika]. 
Tarptautinė konferencija „Between Universal and Local: From 
Modernism to Postmodernism“. Liublianos universitetas, Slovėnija.  

 
2015 09 29 parengtas ir pristatytas pranešimas ,,Nuo palikimo prie 
paveldo? Sinagogos Lietuvos miesteliuose‘‘ Pakruojo muziejaus 
organizuotoje konferencijoje ”Žydų paveldo unikalumas” . 
 
2015 11 05 parengtas ir pristatytas pranešimas “Išgelbėti bulvių 
maišuose: kritika įvadui” seminaro mokytojams „Holokaustas mokinių 
akimis“ metu VVGŽM  Tolerancijos centre. 
 
2015 12 09-10 parengtas ir pristatytas pranešimas „VGJSM: Sharing 
Experience and Collections“/”VVGŽM: dalinimasis patirtimi ir 

 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė, 
 
 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
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kolekcijomis” apie muziejaus gerą bendradariavimo patirtį.EHRI 
tarptautinėje konferencijoje „Open History – Workshop on Sustainable 
Digital Publishing of Archival Catalogues of Twentieth-Century History 
Archives“, organizuotoje Centre for Historical Research and 
Documentation on War and Contemporary Society (CEGESOMA).  

 

9. Kiti darbai Dalyvauti ir skaityti pranešimus 
„VVGŽM istorija ir struktūra“ 
ir ,,Ritualinių objektų 
ekspozicija VVGŽM“ Europos 
žydų muziejų asociacijos 
seminare A-CEP, Londone 
(Jungtinė Karalystė). 
Dalyvauti Europos holokausto 
tyrimų infrastruktūros  (EHRI) 
steigiamajame renginyje ir 
pateikti VVGŽM indėlio į 
EHRI svetainės duomenų bazę 
pristatymą Berlyno-
Brandenburgo Mokslo ir 
Humanitarinių mokslų 
Akademijoje  Berlyne 
(Vokietija). 
Dalyvauti Europos komisijos 
metiniame susitikime ir 
dirbtuvėse, susijusiose su 
Holokausto atminimu, Vienoje 
(Austrija). 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 

2012 02 11-20  parengti ir pristatyti pranešimai „VVGŽM istorija ir 
struktūra“ ir „Ritualinių objektų ekspozicija VVGŽM“. 
 
 
 
 
 
2015 03 25-27  parengta ir pristatyta prezentacija “Input of the VGSJM 
to the EHRI portal’s database”/”VVGŽM indėlis į EHRI portal duomenų 
bazę“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 5 9-13 parengtas ir pristatytas pristatymas anglų k. ,,VVGŽM 
bendradarbiavimo galimybės”.  
  
 
 
2015 05 11-13 parengta ir  pristatyta prezentaciją „VGJSM: Sharing 
Experience and Collections“/”VVGŽM: Dalinimasis patirtimi ir 
kolekcijomis” apie muziejaus gerą bendradariavimo patirtį. 
 
Ditos Šperlingienės prisiminimai apie muziejui padovanotą unikalų 
eksponatą – koncentracijos stovyklos laikus menančią skarelę, D. 
Šperlingienės prisiminimai apie šeimą ir vyrą -  Kauno geto policijos 
viršininko pavaduotoją Judą Zupavičių įrašyti į video ir saugomi 
muziejaus fonduose. 
 
Vykdytas istorinės informacijos paruošimas litvakų tema, talkinant IQ 
žurnalo žurnalistui Ignui Krasauskui. Straipsnis publikuotas 2015 m. 

V. Gradinskaitė 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
D. Selčinskaja 
 
 
 
 
 
M. Jakulytė-Vasil 
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Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 

rugsėjo mėn. numeryje. 
 
Suteikta istorinė konsultacija ir pravesta ekskursija po Holokausto 
ekspoziciją ir Vilniaus mieste apie A. Suckeverį, talkinant Prancūzijos 
žurnalistei Beatriche Kahn. Straipsnis publikuotas žurnale Terama, 2015 
m. rugsėjo 19-25 d. 
 
Įrašytas interviu su išgyvenusia Vilniaus geto kaline Sara Vološin. 
 
 
2015 10 20-21 vykdytas tyrimas  Lohamej Hagetaot (Izraelis) archyve:  
Ieškota informacijos  apie Vilniaus geto maketą, buvusį Vilniaus geto 
bibliotekos pastatą ir išgyvenusius Holokaustą Lietuvos žydus.  
 
Vykdyta išgyvenusiųjų Holokaustą žydų asmenų paieška Lietuvos 
centriniame apskrities archyve pagal Jad Vašem archyvų prašymą. 
Peržiūrėta F. 313. Ap. 1-2 ir atrinkta 230 pavardžių. 
2015 m. balandžio mėn.  LR kultūros ministerijai parengta informacija 
apie  buvusios Vilniaus geto bibliotekos istorinį kontekstą.  
 
 2015 m. spalio mėn. parengtas atsiliepimas apie veiklą Holokausto tema 
Latvijoje (IHRA projektui).  
 
 
 
2015 m. spalio mėn. parengtas atsiliepimas apie Panevėžio krašto 
muziejaus paruoštą parodą, skirta Panevėžio žydams. 
 
2015 05 01 publikuota recenzija apie kompozitoriaus Anatolijaus 
Šenderovo autorinį koncertą: “Premjera ir ne tik“. 7 meno dienos. Nr. 17 
(1123). 
2015 10 16 publikuota recenzija apie kompozitoriaus Anatolijaus 
Šenderovo 70-mečiui skirtą koncertą Nacionalinėje filharmonijoje: 
“Nebijantis gyventi ir žaisti”. 7 meno dienos. Nr. 36 (1142). 
Vesti du koncertai (lietuvių ir anglų kalbomis) Tarptautinių Žydų 
kultūros dienų metu:  
2015 09 10 Anatolijaus Šenderovo kūrybos koncertas „Giesmė ir šokis“, 
dalyvavo fortepijoninis trio FortVio (Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė-
Petrikienė, Povilas Jacunskas) ir Tomas Petrikis (altas). Naryškino 
rūmai, Žagarė; 

 
 
M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
K.Rupeikaitė 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
 

http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/senderovas/
http://zagare-jewish-culture-days.weebly.com/uploads/5/4/6/9/54691961/giesme_ir_sokis__1_.pdf
http://www.fortvio.lt/lt/apie_fortvio.html
http://zagare-jewish-culture-days.weebly.com/uploads/5/4/6/9/54691961/tomas_petrikis_cv_lt.doc
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Neplanuota 
 
 
 
Nplanuota 
 
 
Nplanuota 
 
 
 

2015 09 11 Litvakų kompozitorių kūrinių koncertas „Atgimę virpesiai“, 
dalyvavo pianistė Indrė Baikštytė ir smuikininkė Karen Bentley Pollick 
(JAV). Naryškino rūmai, Žagarė. 
2015 09 22 Vieša paskaita „Tanachas ir muzika“. 2 akad. val. trukmės. 
Utenos meno centras, Leliūnai. 
 
Surengta išvyka Vilniuje su tikslu įrašyti  Žanos Levinos biografinį 
interviu ir atrinkti  bei ištirti muziejui dovanojamas fotografijas.  
 
Surengta išvyka  dėl Kaminski šeimos likimo Antro pasaulinio karo 
metais patikslinimo į Rudaminą.  

 

 
 
 
K.Rupeikaitė  
 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
A. Niunkaitė-
Račiūnienė 
P. Račiūnas 

VI. RINKINIŲ APSKAITOS 
KOMPIUTERIZAVIMAS IR 
EKSPONATŲ 
SKAITMENINIMAS 

  
 
 

 

1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti 
įvestų į muziejaus duomenų bazę 
įrašų apie eksponatus bei 
skaitmeninių vaizdų skaičių) 

Į kompiuterinę apskaitą įvesti 
600 eksponatų. 

Į kompiuterinę apskaitą (LIMIS) įvesta 600 įrašų apie eksponatus. 
 

Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
VVGŽM kitų 
skyrių 
muziejininkai 
P. Račiūnas 

2. LIMIS (vykdyti  parengiamieji 
darbai) 

   

3. Eksponatų skaitmeniniams    
3. Suskaitmenintų eksponatų 
atranka (nurodyti prioritetinį 
kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir 
vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, 
tema, kt.) 

Numatomų skaitmeninti 
eksponatų atranka vykdoma 
naudojant šiuos kriterijus:  
fizinė būklė, unikalumas, 
istorinė vertė, interesantų 
poreikiai. 

Atrenkami eksponatai pagal šiuos kriterijus: unikalumas, turinys, fizinė 
būklė, interesantų poreikiai. 
Atrinkti skaitmeninimui: 
1. Seni Vilniaus spaustuvių spaudiniai, rašytojų asmeninių bibliotekų 
dovanoti spaudiniai; 
2. Fotografijos rinkinių eksponatai iš esmės skaitmeninami laikantis tiek 
chronologinės jų tyrinėjimo ir inventorinimo, tiek atsižvelgiant į 
interesantų poreikius tvarkos.  

A.Niunkaitė-
Račiūnienė 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 

3.2. Suskaitmenintų eksponatų 
skaičius  

Suskaitmeninti 600 eksponatų Suskaitmeninta 600 unikalesnių eksponatų , atrinktų pagal  interesantų 
poreikius ir planiai skaitmeninimo eksponatai iš Raštijos, Dailės, 
Istorinės reikšmės daiktinių, Ž. Lipšico memorialinio rinkinių eksponatų. 

Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
P. Račiūnas 

http://zagare-jewish-culture-days.weebly.com/uploads/5/4/6/9/54691961/zagare_recital_violin__piano__2_.pdf
http://lmta.lt/lt/indre-baikstyte
http://www.kbentley.com/
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3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo 
projektuose (pavadinimas, 
partneriai, kt.) 

Prisitaikyti VVGŽM įdiegtos 
LIMIS įrankių sistemas; 
 
Skaitmeninti eksponatus 
tęstiniam Europeanos projektui, 
kuris VVGŽM vykdomas pagal 
Europos Komisijos 2011 m. 
spalio 28 d. rekomendacijas dėl 
skaitmeninimo ir skaitmeninio 
turinio saugojimo bei viešinimo 
kultūros paveldo portale 
„Europeana“. Projektas 
vykdomas bendradarbiaujant su 
LDM filialu LM ISC LIMIS 
pagal 2013 01 14 LDM raštą 
Nr. V.5-838 Dėl duomenų 
pateikimo Europos kultūros 
paveldo portalui „Europeana“; 
 
Skaitmeninti VVGŽM 
eksponatus vidaus skaitmeninei 
eksponatų sistemai sukurti. 

Parengta 50 VVGŽM eksponatų skaitmeninių atvaizdų eksportuoti į 
portalą „Europeana“. 
 
 
 
Suskaitmeninta 600 eksponatų ir pateikti jų metaduomenys VVGŽM 
vidaus skaitmeninei eksponatų sistemai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengti skaitmeniniai atvaizdai,  metaduomenys ir įkelti į vidaus 
skaitmeninę sistemą. 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
P. Račiūnas 

4. Skaitmeninimo ir darbo su 
duomenų bazėmis gebėjimų 
ugdymas (dalyvavimas darbo 
grupėse, mokymuose) 

Dalyvauti LIMIS centro 
skaitmeninimo tobulinimo 
seminaruose. 

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, 
skaitmeninimo ir LIMIS centro mokymai Darbas su Lietuvos integralia 
muziejų informacine sistema, 2015 m. spalio 13–14 d. 

J. Stundžiaitė 

5. Kiti darbai Tęsti darbus tvarkant Žydų 
gelbėjimo ir atminimo 
įamžinimo gelbėtojų skyriaus 
archyvą: 
1. Vykdyti skyriaus archyvo 
duomenų bazės sisteminimą ir 
kompiuterizavimą; 

 
2. Užvesti naujas ir papildyti 
esamas gelbėtojų bylas naujai 
gauta informacine medžiaga, 
liudijimais ir fotografijomis. 

Tęsti darbai tvarkant Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo gelbėtojų 
skyriaus archyvą: 
 
 
1. Vykdytas skyriaus archyvo duomenų bazės sisteminimas ir 
kompiuterizavimas - atliktas neapdovanotų žydų gelbėtojų duomenų 
bazės sisteminimas; 
 
2. Ištirtos 32 žydų gelbėjimo istorijos ir užvestos naujos žydų gelbėtojų 
bylos, dirbama su šių istorijų liudininkais, kaupiama būtina informacija, 
siekiant pristatyti žydų gelbėtojų kandidatūras apdovanojimui Lietuvoje 
ir perduoti informaciją į Jad Vašem. 

 
 
 
 
D. Selčinskaja 
J. Stundžiaitė 
A.Bogatyriova 

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE 
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1. Informacija žiniasklaidai apie 
muziejų, jo rinkinius ir renginius 
(nurodyti parengtų informacinių 
pranešimų spaudai, radijo ir 
televizijos laidų, kuriose dalyvauta, 
skaičių) 

Parengti 17 informacinių 
pranešimų žiniasklaidai 
(dienraščių, savaitraščių, 
portalų, radijo ir televizijos 
žurnalistams) apie VVGŽM 
renginius ir parodas. 
 
Teikti būtiną informaciją 
žiniasklaidai ir suinteresuotoms 
visuomeninėms organizacijoms 
apie naują kilnojamąją parodą 
Išsigelbėjęs Lietuvos žydų 
vaikas pasakoja apie Šoa ir 
Pasaulio Tautų Teisuolių bei 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus 
apdovanojimo ceremonijas. 
 
 
Neplanuota 

Parengti 17  informacinių  pranešimų spaudai apie muziejaus parodas, 
renginius, veiklą, projektus ir jų įgyvendinimą. 
 
 
 
 
 
Teikta būtina informacija suinteresuotoms visuomeninėms 
organizacijoms apie naują kilnojamą VVGŽM parodą  Išsigelbėjęs 
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa. Dalyvauta parodos 
atidarymuose,  duoti interviu regioninei spaudai ir televizijai.   
 
 
 
 
 
 
 
Muziejaus veikla ir parodos buvo paminėtos: 
1. 2015 01 26  reportažas apie  Tarptautinės Holokausto dienos minėjimą 
Tolerancijos centre (Filmo „Aušvico išlaisvinimas“ peržiūra ir parodos 
„Rizikuojant gyvybę – lenkai, gelbėję žydus Holokuasto metu“ 
pristatymas), interviu su M.Zingeriu, LRT žinių laidoje „Šiandien“  ir 
LRT „Panoramoje“;  
2. 2015 03 25 reportažas apie VVGŽM Tolerancijos centre atidaromą 
parodą „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių 
ekspresionistės akimis 1915-1917 m.“, interviu su I. Šadzevičiene, LRT 
žinių laidoje „Šiandien“ ir LRT „Panoramoje“; 
3. 2015 03 27 radijo anonsas, interviu su I. Šadzevičiene, „Žinių“ radijui, 
apie parodą „Cornelia Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių 
ekspresionistės akimis 1915-1917 m.“; 
4. 2015 05 08 ir 12 d. radijo anonsas, interviu su I. Šadzevičiene, apie 
VVGŽM Tolerancijos centre atidaromą parodą „Rytų-Vidurio Europos 
sinagogos1781-1944“ „Žinių“ radijui; 
5. 2015 05 11 reportažas apie VVGŽM Tolerancijos centre atidaromą 
parodą „Rytų-Vidurio Europos sinagogos1781-1944“, interviu su I. 
Šadzevičiene LRT žinių laidoje „Šiandien“ ir LRT „Panoramoje“; 
6. 2015 08 25 radijo anonsas apie VVGŽM Tolerancijos centre 
atidaromą parodą „Škotijos žydai“. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“, 
interviu su I. Šadzevičiene; 

J. M. Zingeris 
K. Rupeikaitė 
I. Šadzevičienė  
I. Pocienė 
Z. Vitkus 
 
 
D. Selčinskaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
J. M. Zingeris 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
I. Šadzevičienė 
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7. 2015 08 25 reportažas apie VVGŽM Tolerancijos centre atidaromą 
parodą „Škotijos žydai. Tapatybė, bendrystė ir ateitis“, interviu su 
viešėjusiu autoriumi, fotografu Judah Passow, LRT žinių laidoje 
„Šiandien“ ir LRT „Panoramoje“; 
8. 2015 10 01 reportažas apie VVGŽM Tolerancijos centre vykysį 
seminarą mokytojams ir parodos „Sušaudyti – „Yahad – In –Unum“ 
tyrimų dešimtmetis“ atidarymą, interviu su I.Šadzevičiene, LRT žinių 
laidoje „Šiandien ir LRT „Panoramoje“; 
9. 2015 11 16 radijo anonsas„Znad Wilii“ radijui apie VVGŽM 
Tolerancijos centre vykstantį Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimą 
– filmo „Hanos kelionė“ peržiūrą, interviu su I.Šadzevičiene; 
10.2015 12 01 radijo anonsas „Znad Wilii radijui apie VVGŽM 
Tolerancijos centre vyksiantį naujo muziejaus padalinio – Litvakų 
kultūros ir dailės centro pristatymą, interviu su M. Zingeriu; 
11. 2015 12 03 reportažas apie VVGŽm Tolerancijos centre vykstantį 
naujo muziejaus padalinio – Litvakų kultūros ir dailės centro pristatymą, 
interviu su M.Zingeriu, LRT žinių laidoje „Šiandien“ ir LRT 
„Panoramoje“; 
12. 2015 12 16 reportažas apie VVGŽM Tolerancijos centre atidaromą 
parodą „Sveikas, Izraeli. Litvakų dailininkų keliais“, interviu su Vilma 
Gradinskaite, LRT žinių laidoje „Šiandien“ ir LRT „Panoramoje“ , Penki 
TV, LRT radijui Znad Willi. 
13. 2015 09 18 interviu Lietuvos radijo laidai „Ryto allegro“ apie 
Icchoko Rudaševskio dienoraštį.  
 
2015 12 10 interviu  apie Litvakų kultūros ir dailės centro projektą 
žurnalistei Galinai Kurbanovai iš  laikraščio „Litovskij kurjer“. 
 
2015 08 atnaujintos informacijos  apie VVGŽM parengimas IHRA 
aljanso  internetiniam puslapiui. 

 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
J. M. Zingeris 
 
 
J. M. Zingeris 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
V. Gradinskaitė 
I. Šadzevičienė 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
K. Rupeikaitė 
V. Gradinskaitė 
 
 
 
K. Rupeikaitė 

2. Reklama (nurodyti projektus, 
kuriems buvo organizuotos 
specialios reklamos kampanijos ir 
jas trumpai apibūdinti) 

Organizuoti ir vykdyti 
specializuotą reklamos 
kompaniją: 
1.  C. Gurlitt darbų parodai 
,,Cornelija Gurlitt: širdies 
kelionė“ (2015 03 26-07 30): 
informacinių rėmėjų paieška, 
lauko reklama, reklama radijuje. 
 
 

1.Organizuota ir įvykdyta speciali reklamos kampanija parodai „Cornelia 
Gurlitt: širdies kelionė. Vilnius vokiečių ekspresionistės akimis 1915 – 
1917 m.“:  
1.1. Prieš parodos atidarymą  surengta spaudos konferencija.  
1. 2. Mecenato H. Portzo lėšomis buvo finansuota radijo reklama: radijo 
reklaminio klipo sukūrimas ir 12 d. (dienos naudotos pasirinktinai 
birželio-liepos-rugsėjo mėnesiais) transliacijos Lietuvos nacionalinio 
radijo eteryje.  
1.3. Federacinės Vokietijos Respublikos lėšomis buvo atspausdintas 
parodos reklaminis skydas, kabėjęs ant VVGŽM Tolerancijos centro 

I. Šadzevičienė 
I. Pocienė 
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2. Mišelio Kikoine tapybos 
darbų parodai (gavus 
finansavimą): informacinių 
rėmėjų paieška, lauko reklama, 
reklama radijuje. 

fasado. 
 
2. Dėl nepakankamo finansavimo M. Kikoine parodos projektas buvo 
nevykdytas. 

 
 
I. Šadzevičienė 

3. Kita veikla Dalyvauti IHRA Plenarinėje 
sesijoje Budapešte Lietuvos 
delegacijos sudėtyje: darbas 
Muziejų ir memorialų grupėje ir 
Masinių žudynių vietų 
priežiūros komiteto 
posėdžiuose, pristatyti Panerių 
memorialo rekonstrukcijos 
darbų eigą ir buvusios geto 
bibliotekos (Žemaitijos g. 4) 
pastato likimo klausimą. 
 
 
 
 
 
 
Reguliariai vykdyti naujų 
informacijos sklaidos šaltinių  ir 
informacinių rėmėjų paiešką ir 
teikti informaciją partnerių ir 
renginių internetinėms 
svetainėms. 
 
Reguliariai pildyti ir atnaujinti 
informaciją, talpinti nuotraukas: 
1. VVGŽM ekspozicijos 
,,Panerių memorialas“ 
Facebook‘o paskyroje; 
 
 
 
 

2015 06 07-12 Dalyvavimas Lietuvos delegacijos sudėtyje IHRA 
Muziejų ir memorialų darbo grupės posėdžiuose,  Žudynių vietų 
pakomitečio darbe ir plenarinėje sesijoje Budapešte. Skaitytas 
pranešimas apie Vilniaus geto bibliotekos pastatą Žemaitijos g. 4 – jo 
istoriją ir perspektyvas (pranešimas parengtas kartu su N. Latvyte-
Gustaitiene). 
2015 11 01-05 Dalyvavimas Lietuvos delegacijos sudėtyje IHRA 
Muziejų ir memorialų darbo grupės posėdžiuose, Žudynių vietų 
pakomitečio darbe Debrecene. Muziejų ir memorialų darbo grupėje 
recenzuota Latvijos 2015 m. teikta veiklos ataskaitą IHRA‘i, taip pat 
patvirtinta K.Rupeikaitės kandidatūra pirmininkauti IHRA Muziejų ir 
memorialų darbo grupės posėdžiams 2017 metų plenarinėse sesijose. 
IHRA daugiamečio plano pakomitečio masinių žudynių vietų klausimais 
susirinkimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta tarptautinės ekspertų 
konferencijos, skirtos masinių žudynių vietų tyrimams, organizavimo 
aptarimui. Nutarta dviejų pilnų dienų konferenciją surengti 2017 m. kovo 
mėnesį Vilniuje, bendradarbiaujant su VVGŽM. 
 
Reguliariai vykdyta naujų informacijos sklaidos šaltinių  ir informacinių 
rėmėjų paieška ir teikta informacija partnerių ir renginių internetinėms 
svetainėms.  
 
 
 
Reguliariai pildyta ir atnaujinta informacija bei talpinamos  nuotraukas: 
1. VVGŽM ekspozicijos ,,Panerių memorialas“ Facebook‘o paskyroje: 
talpinama informacija apie visuose VVGŽM padaliniuose su Holokaustu 
susijusius projektus ir renginius, pateikiama informacija apie Panerių 
memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms kompleksinio 
sutvarkymo eigą. Pradėta nauja skiltis „Šią dieną“, kurioje lankytojams 
papasakojama, kas vieną ar kitą dieną, Antrojo pasaulinio karo metu, 
vyko Vilniuje ir Paneriuose.  
 

K.Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
I. Šadzevičienė 
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2. VVGŽM Tolerancijos centro 
Facebook‘o paskyroje. 
 
3. VVGŽM Holokausto 
ekspozicijos paskyroje. 
 
 
Nuolat sisteminti ir atnaujinti 
VVGŽM lankytojų ir 
naujienlaiškio prenumeratorių 
kontaktų duomenų bazę. 
 
Atlikti 4  VVGŽM ekspozicijų 
ir renginių lankytojų ir jų 
poreikių tyrimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 

2. VVGŽM Tolerancijos centro Facebook‘o paskyroje. 
 
 
3. VVGŽM Holokausto ekspozicijos paskyroje. 
 
 
 
Vykdytas VVGŽM lankytojų ir naujienlaiškių prenumeratorių kontaktų 
duomenų bazės sisteminama ir atnaujinimas . Svetainė pasipildė 200 
naujų kontaktų. 
 
 
Atlikti 4 lankytojų ir jų poreikių tyrimai ir išanalizuoti jų duomenys: 
1-2.  2015 02 20 koncerto  „Romantiškas Schoenbergas“ ir parodos 
„Jaunasis Schoenbergas Vienoje iki 1919ųjų“ atidarymo dalyvių 
kokybinis (interviu  ir renginio/parodos vertinimas) ir  kiekybinis  
tyrimai (keli klausimai apie muziejaus informacijos sklaidą ); 
3.  2015 08 28 susitikimo su Pietų Afrikos fotografu Davidu Goldblattu 
dalyvių kiekybinis tyrimas; 
4.2015 12 16 parodos „Sveikas, Izraeli! Litvakų dailininkų keliais“ 
atidarymo su Martyno Levickio muzikiniu pasirodymu dalyvių  
kokybinis ir kiekybinis tyrimai.  
 
Surinkta visa žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, paremtą VVGŽM 
pranešimais spaudai ar muziejaus darbuotojų interviu. 
 
2015 10 11 Dalyvauta LRT Kultūros kanalo laidoje „Legendos“, skirtoje 
kompozitoriui Anatolijui Šenderovui.  
 
2015 06 29-30 Komandiruotė į Briuselį: dalyvauta tarptautinio projekto  
EHRI -2 generaliniame partnerių susirinkime, ir dviejų darbo grupių 
(WP2 ir WP4) susirinkimuose, susipažinta su partneriai, aptartos 
projekto rėmuose aktualios darbo užduotys (EHRI projekto viešinimas, 
būsimo seminaro Vilniuje data). 
 
2015 11 15-18 Komandiruotė į EHRI-2 projekto WP4 darbo grupės 
susitikimą Miunchene: suformuluota 2016 m. Vilniuje įvyksiančio 
Holokausto tyrimų seminaro tema ir laikas, preliminarūs lektoriai, 
kvietimo seminaro dalyviams ir kitos reikalingos dokumentacijos 
formuoluotė.  

J. Jackevičiūtė 
 
M. Jakulytė-Vasil 
N. Latvytė-
Gustaitienė 
 
 
I. Pocienė 
I. Šadzevičienė 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
I. Pocienė 
J.Jackevičiūtė 
 
 
I. Šadzevičienė 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
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Neplanuota 

 
2015 06 06 Rumunijos pastarųjų 7 metų veiklos Holokausto tyrimų, 
atminties ir švietimo srityje ataskaitos IHRA‘ai vertinimas raštu. 

 
 
K.Rupeikaitė 
 

VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė pagalba 
įvairiais muziejaus veiklos 
kausimais (kam, kokiais klausimais 
buvo teikta) 

Suteikti 30-50 informacinių ar  
metodinių konsultacijų  
VVGŽM rinkinių eksponatų, jų 
tyrimo, panaudos klausimais, 
judaikos ir Lietuvos žydų 
istorijos bei kultūros klausimais 
Lietuvos ir užsienio 
interesantams. 
 
 
 
Pagal poreikius teikti 
konsultacijas interesantams ir 
Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisijai dėl 
žydų gelbėtojų kandidatūrų ir 
žydų gelbėtojams Laisvės kovų 
dalyvio  teisinio statuso 
suteikimo;  
 
Suteikti būtiną informaciją žydų 
gelbėtojams ir jų palikuonims 
pristatant dokumentus 
komisijai. 
 
Pagal interesantų poreikius ir 
tyrinėjamas temas teikti 
konsultacijas ir metodinę 
pagalbą. 
 
 
 
 
 
 

Viso VVGŽM darbuotojai suteikė apie 400 konsultacijų. Iš jų: 
 
Suteikta 60 informacinių ar metodinių konsultacijų VVGŽM rinkinių 
eksponatų, jų tyrimo, panaudos klausimais, judaikos ir Lietuvos žydų 
istorijos bei kultūros klausimais Lietuvos ir užsienio interesantams.  
Išimtinai metodinių konsultacijų suteikta 13. Viena jų – išvažiuojamoji 
VVGŽM direktoriaus pavaduotojos-vyriausiosios fondų saugotojos A. 
Niunkaitės Račiūnienės į Šiaulių „Aušros“ muziejų kuriamos Frenkelio 
rūmuose žydų kultūros paveldą atspindinčios ekspozicijos koncepcijos 
klausimu.  
 
Pagal poreikį buvo teikiamos konsultacijos žydų gelbėtojų palikuonims, 
vykdoma išsigelbėjusių ir jų palikuonių paieška. 
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai perduota būtina 
informacija apie 6, sulaukusius šių dienų apdovanotus žydų gelbėtojus. 
Visiems žydų gelbėtojams, kurie VVGŽM  siūlymu 2015 m. buvo 
pristatyti apdovanojimui,  buvo suteiktas Laisvės kovų  dalyvio statusas. 
 
 
 
Suteikta 346 konsultacijos žodžiu, raštu ir telefonu žydų istorijos, 
geneologijos, kultūros, dailės klausimais. 
 
 
 
Buvo suteiktos konsultacijos įvairiais klausimais, susijusiais su 
muziejaus veikla, muziejaus kolekcijų kilmės šaltiniais, 
bendradarbiavimo galimybėmis, tarp jų – Gariwo (Teisuolių sodo) 
organizacijai Italijoje (2015 02), Izabellai Vajdai, Europos Žmogaus 
teisių fondo administratorei (2015 02 10), Claims Conference fondo 
darbuotojai Ruth Weinberger (2015 05), litvakų kilmės verslininkui 
Leonardui Sachsui (Londonas) dėl Valko sinagogos (2015 08) 
Nuo kovo mėn. reguliariai susirašinėta su Lenkijos ambasada Lietuvoje 
dėl planuojamo VVGŽM muziejininkų grupės vizito į Lenkiją. 
 

A.Niunkaitė 
Račiūnienė 
Ilona Murauskaitė 
 
Rinkinių 
saugotojai-
tyrinėtojai 
 
 
 
D. Selčinskaja 
 
 
 
 
 
 
Istorijos tyrimų 
skyriaus 
darbuotojai 
 
 
K. Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
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Pagal interesantų poreikius 
teikti konsultacijas dėl 
genealoginės informacijos  
paieškos, dėl muziejaus darbo 
laiko, ekskursijų, kitų muziejaus 
teikiamų paslaugų ir dėl galimo 
bendradarbiavimo. 
 
 
 
 
 
 

 
Buvo suteiktos konsultacijos įvairiais klausimais, susijusiais su 
muziejaus veikla, teikiamomis paslaugomis bei bendradarbiavimo 
galimybėmis. 
   
Buvo teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba: 
  Žydų kapinių išsaugojimo komiteto atstovams, apsilankiusius Panerių 
memoriale įvertinti galimas lankytojų informacinio centro statybos 
vietas;  
Lietuvos istorijos instituto archeologams, atlikusiems memoriale 
geofizikinius (neinvazinius) tyrimus;  
 Hartfordo universiteto (JAV) archeologams, 2016 m. vasarą 
atvyksiantiems į Panerių memorialą atlikti geofizikinių (neinvazinių 
tyrimų).  
 Vilniaus geto vadovo Jokūbo Genso šeimai (kartu ir Hartfordo 
universiteto archeologams) dėl galimos Jokūbos Genso palaidojimo 
vietos.  

 
 
 
Z.Vitkus 
M.Šikšnianas 
 
 

2. Metodinės medžiagos rengimas 
(tema, tikslinė grupė, sklaidos 
būdas) 

Parengti Holokausto dokumentų 
rodyklę, skirtą Šiaulių getui.  
 Priemonė skirta istorikams, 
tyrinėtojams, studentams, 
besidomintiems šeimos istorija, 
mokytojams; 
Parengti 1941 m. birželio mėn. 
ištremtų žydų sąrašą. Sąrašas 
bus papildomas virtualia 
paroda. Priemonė skirta 
istorikams, tyrinėtojams, 
studentams, besidomintiems 
šeimos istorija, kaip pagalbinė 
priemonė mokytojams.  
Rengti metodinę medžiagą 
,,Lietuvos žydai už geležinės 
uždangos“ tema. Pagal paruoštą 
medžiagą bus kuriama virtuali 
paroda, kurios sklaida vyks 
pagrindinėje muziejaus 
svetainėje: www.jmuseum.lt 

Parengta dokumentų rodyklė, skirta istorikams, tyrinėtojams, 
studentams, besidomintiems šeimos istorija, mokytojams, prieinama 
Holokausto ekspozicijos lankytojams. 
 
 
 
Parengtas 1941 m. birželio mėn. ištremtų žydų sąrašas. Priemonė skirta 
istorikams, tyrinėtojams, studentams, besidomintiems šeimos istorija, 
kaip pagalbinė priemonė mokytojams.  
 
 
 
 
 
Integraliai su vaizdine medžiaga parengtos 2 tremties biografijos. Pagal 
paruoštą medžiagą taip pat bus kuriama virtuali paroda, kurios sklaida 
vyks pagrindinėje muziejaus svetainėje: www.jmuseum.lt. 
 

N. Latvytė-
Gustaitienė 
 G. Žirikova 
 
 
G. Žirikova 
A. Rožankevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
A. Rožankevičiūtė 

3. Darbas su stažuotojais ir 
praktikantais 

Tęsti projektą su  
„Gedenkdienst“ organizacija 

Vykdytas darbas su savanoriais, įtraukiant juos į muziejaus veiklą. 
Spręsti išvažiuojamųjų paskaitų Holokausto tema organizaciniai 

N. Latvytė-
Gustaitienė 
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(Austrija): 
2 naujai atvykstančių savanorių 
supažindinimas su VVGŽM 
veikla, užduočių parengimas, 
veiklos koordinavimas. 
Darbas su praktiką atliekančiais 
Lietuvos ir užsienio švietimo 
įstaigų studentais. 

klausimai ir teikta  pagalba 2 savanoriams iš „Gedenkdienst“ 
organizacijos (Austrija). 
 
 
Vadovavimas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2 studentų praktikai 
 
Pagalba pritaikant teorines žinias muziejaus veikloje: 1 studentui iš 
Vilniaus universiteto ir 2 studentams iš Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos. 
 

 M. Jakulytė-Vasil 
 
 
 
K.Rupeikaitė 
 
N. Latvytė-
Gustaitienė 

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI    
1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / 
atleistų darbuotojų skaičių) 

Priimti dirbti muziejuje 
edukacinių programų vadovę 
(0.5 etato). 

2015 m. balandžio mėn. 1 d. edukaciniu programų vadove pradėjo dirbti 
J. Jackevičiūtė 
Viso muziejuje dirbo 58 darbuotojai, iš kurių muziejininkų – 26, 
administracijos darbuotojų – 9, kitų darbuotojų – 23.  
Per metus atleistų darbuotojų – 6; 
Per metus priimtų darbuotojų  –  8. 

J. M. Zingeris 
D. Bassus 
 

2. Kvalifikacijos kėlimas –
studijavimas aukštosiose 
mokyklose, dalyvavimas 
seminaruose, kursuose, 
konferencijose Lietuvoje ir 
užsienyje (programos, temos, vieta, 
dalyviai) 

Dalyvauti LDM Meno pažinimo 
centro organizuotame seminare 
„Naujausių informacinių 
technologijų panaudojimas 
muziejų veikloje“, Taikomosios 
dailės muziejuje. 
 
Dalyvauti konferencijoje 
(seminare) „Viešieji pirkimai 
2015“. 
 
 
Tęsti doktorantūros studijas 
Klaipėdos universiteto  
Humanitarinių mokslų fakulteto 
Istorijos katedroje 
doktorantūros studijos ir 
disertacijos  ,,Istorinės atminties 
politikos kaita: Panerių 
memorialo atvejo tyrimas" 
rengimą.  
 
Tęsti doktorantūros studijas 

Dalyvauta 2015 02 05 LDM Meno pažinimo centro organizuotame 
seminare „Naujausių informacinių technologijų panaudojimas muziejų 
veikloje“, Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje; 
 
 
 
 
Dalyvauta 2015 02 25 konferencijoje-seminare „Viešieji pirkimai 2015: 
sprendimai verslui. Naujos ES direktyvos. Pokyčiai ir problematika“, 
kurį organizavo „Verslo žinių“ ir advokatų kontoros „Raidla Lejins & 
Norcous“; 
 
Tęstos doktorantūros studijoss Klaipėdos universiteto  Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos katedroje doktorantūros studijos ir disertacijos  
,,Istorinės atminties politikos kaita: Panerių memorialo atvejo tyrimas" 
rengimas rengimą.  
 
 
 
 
 
 
Tęstos doktorantūros studijas Amsterdamo  universiteto Amsterdamo 

J. Razumienė 
V. Sideraitė-Alon 
N.Latvytė-
Gustaitienė 
A.Rožankevičiūtė 
M.Jakulytė-Vasil 
 
J. Razumienė 
 
 
 
 
 
Z. Vitkus 
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Amsterdamo  universiteto 
Amsterdamo paveldo ir 
atminties studijų  mokykloje  ir 
rengti disertaciją   ,,Holokausto 
atmintis Lietuvoje: žydų 
kolektyvinės atminties 
paieškos“ tema. 
 
Tobulinti užsienio kalbų žinias 
(anglų k.) lankant kalbos kursus 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
Užsienio kalbų centre (Goštauto 
g. 9, Vilniuje). 
 
Dalyvauti edukacinės 
programos  ,,Susitikime 
muziejuje“ , sukurtos pagal VšĮ 
,,Socialiniai meno projektai“ 
įgyvendintą projektą ,,Kultūros 
prieinamumo didinimas: 
mokymų programa kultūros ir 
meno darbuotojams“ pristatyme 
NDG. 
 
Dalyvauti 5 dienų kvalifikacijos 
tobulinimo stažuotėje LMA 
projekto ,,Muziejus-mokykla-
moksleivis. Muziejų ir bendrojo 
lavinimo mokyklų nacionalinis 
partnerystės tinklas“ NDG  bei 
Lietuvos teatro, kino ir muzikos 
muziejuje.  
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 

paveldo ir atminties studijų  mokykloje  ir rengti disertaciją   
,,Holokausto atmintis Lietuvoje: žydų kolektyvinės atminties paieškos“ 
tema. 
 
 
 
 
 
2015 m.  I ketv. lankyti anglų kalbos kursai LMA Užsienio kalbų centre. 
 
 
 
 
 
2015 04 28  dalyvauta  edukacinės programos  ,,Susitikime muziejuje“ , 
sukurtos pagal VšĮ ,,Socialiniai meno projektai“ įgyvendintą projektą 
,,Kultūros prieinamumo didinimas: mokymų programa kultūros ir meno 
darbuotojams“ pristatyme Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje. 
 
 
 
 
 
 
2015 03 02-06 dienomis dalyvauta  5 dienų muziejų darbuotojų stažuotės 
programoje  ,,Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros 
galimybės“ NDG  bei Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje.   
 
 
 
 
 
 
Tęstos magistrantūros studijas Lietuvos Edukologijos universitete, 
Istorijos fakultete ir rengtas baigiamasis darbas tema „Švenčionių žydai 
XIX-XX a. Štetlas, Šabas, Šoa“. 2015 m. tipiniame plane studijos 
nebuvo nurodytos. 
 
Dalyvauta 2015 04 22  Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio 
tyrimo sekcijos XVIII mokslinėje-praktinėje konferencijoje Etniškumas 
ir regioniškumas XXI a. muziejuose, Vytauto Kasiulio dailės muziejus 

M. Jakulytė- Vasil 
 
 
 
 
 
 
N. Latvytė- 
Gustaitienė 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Šikšnianas 
 
 
 
 
A. Rožankevičiūtė 
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Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 

Vilniuje; 
 
Dalyvauta 2015 04  23  Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengtoje 
konferencijoje Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: 
inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir 
galimybės“, ŠAM Fotografijos muziejus Šiauliuose; 
 
Dalyvauta 2015 03-06 simpoziume Paryžiaus Holokausto tyrimų 
instituto surengtame simpoziume, moderuojant dalyvių diskusiją 
Holokausto istorijos klausimais 
 
2015 03 03 Dalyvauta Kultūros ministerijoje vykusiame galimybių 
studijos pristatyme. 
 
2015 07 05-11 stažuotė Vokietijoje (pagal Vokietijos Federacinės 
Respublikos lankytojų programą) tema “Religijų įvairovė ir tolerancija 
Vokietijoje“ (Berlynas, Kiolnas). Susipažinta su religijų vaidmeniu 
šiuolaikinėje Vokietijos visuomenėje, su religijų dėstymu mokyklų ir 
aukštųjų mokymo įstaigų programose, dalyvauta susitikimuose ir 
diskusijose su Vokietijos žydų, krikščionių ir musulmonų bendruomenių 
vadovais tarpreliginio dialogo temomis. 
 
Dalyvauta 2015 08 17 – 21 VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 
katedros modulinio modulio programos ,,Modernaus muziejaus 
specialistų kompetencijų ugdymas“ 40 akad. val. trukmės  mokymuose 
,,Muziejų vadybos kultūra“.  
 
Dalyvauta 2015 02 28  VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos 
katedros vykdytuose  40 akad. val. mokymuose Muziejai ir 
dalyvaujamoji kultūra; 
 
Dalyvauta 2015 06 03 Kultūros ministerijos organizuotų darbuotojų, 
atsakingų už viešųjų pirkimų vykdymą, mokymuose, Vilniuje; 
 
Dalyvauta 2015 11 09 3 val. trukmės Viešųjų pirkimų tarnybos 
organizuotame seminare „Viešųjų elektroninių pirkimų vykdymas 
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) 
priemonėmis“; 
 Dalyvauta 2015 10 22 Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros 
organizuotame seminare „Gaisrinės saugos stiprinimas kultūros paveldo 
pastatuose“, kuris įvyko Kultūros ministerijos patalpose.  

 
 
A. Rožankevičiūtė 
 
 
 
 
J. M. Zingeris 
 
 
 
J. Razumienė 
K.Rupeikaitė 
 
K.Rupeikaitė 
 
 
 
 
 
 
 
I. Pocienė 
 
 
 
O. Movšovič 
I. Pocienė 
J. Jackevičiūtė 
 
 
J. Razumienė 
N. Mickevičiūtė 
 
J. Razumienė 
N. Mickevičiūtė 
 
 
J. Razumienė 
A. Kybartas 
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Neplanuota 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
 
 
 
Neplanuota 
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Dalyvauta 2015 10 07-09 Lietuvos muziejų asociacijos organizuotame 
muziejų vadovų seminare „Verslumas ir etika muziejų vadyboje“, 
Palangoje; 
Dalyvauta 2015 05 05 Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų ir 
konsultavimų skyriaus organizuotame seminare „Supaprastintų pirkimų 
vykdymas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas pavyzdines 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles“ Vilniuje; 
 
Dalyvauta 2015 05 13  Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų ir 
konsultavimų skyriaus organizuotas seminaras „Numatomo viešojo 
pirkimo vertės skaičiavimas“ Vilniuje; 
 
Dalyvauta  2015 11 24 3 val. trukmės Viešųjų pirkimų tarnybos 
organizuotas seminaras „Dažniausi pažeidimai atliekant viešuosius 
pirkimus ir vykdant sutartis“;  
 
Dalyvauta 2015 12 04 Administracijos darbuotojų asociacijos 
organizuotas seminaras „Viešųjų pirkimų naujovės, jų praktinis 
taikymas. Viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija“ Vilniuje, 5 val; 
 
Dalyvauta 2015 03 17   Administracijos darbuotojų asociacijos 
organizuotas seminaras „Viešieji pirkimai pradedantiesiems“; 
 
Dalyvauta 2015 12 08  Lietuvos Muziejų asociacijos organizuojamoje 
MUZIEJŲ EDUKACIJOS IDĖJŲ MUGĖJE, Lietuvos nacionalinėje 
galerijoje; 
 
Dalyvauta 2015 04 20-22  POLIN Lenkijos žydų istorijos muziejaus 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje  ,,Tarpkultūriškumas istorijos 
mokyme“ (“Interculturalism in historical education“) Varšuvoje 
(Lenkija); 
Dalyvauta 2015 10 11-15  Europos žydų muziejų asociacijos (AEJM) 
seminare, skirtame asociacijos narių muziejų  edukatorių kvalifikacijos 
tobulinimui Vienoje (Austrija); 
 
Dalyvauta 2015 11 14-17 Europos žydų muziejų asociacija (AEJM) 
metinėje konferencijoje  „Mes ir kiti – žydų muziejai, susiduriantys su 
nuomonėmis ir įvairove“, Jeruzalėje ( Izraelis); 
 
Dalyvauta 2015 06 09  UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuo-
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tuose mokymuose „Įtaigaus viešo kalbėjimo pagrindai“ (7 val.); 
 
Dalyvauta 2015 05 28 NDG ES programos „Kūrybiška Europa 2014-
2020“ mokymų sesijoje „Lietuvos sėkmės istorijos“; 
 
Dalyvauta 2015 07 05 – 2015 07 11 Baltijos muzeologijos mokykloje-
2015  „Muziejų etika XXI a. kūrybinės ekonomikos kontekste; 
 
Dalyvauta 2015 05 29 ir 09 21 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
organizuotose mokslinėse-praktinėse konferencijose „Dailės terapija ir 
asmens sveikata“, Kaune; 
Dalyvauta 2015 09 11 dalyvavo Nacionalinio lygybės ir įvairovės 
forumo bei Europos religijos ir tikėjimo tinklo organizuotame 
tarptautiniame seminare-diskusijoje „Religija, tradicinės vertybės ir 
žmogaus teisės“, Vilniuje; 
 
Dalyvauta 2015 10 12-16  „Modernaus muziejaus specialistų 
kompetencijų ugdymo” rengtoje modulinio mokymo programoje 
„Specialiųjų poreikių vaikai muziejuje“, Vilniuje; 
 
 Dalyvauta  2015 12 10  Valstybinio turizmo departamento 
organizuotame gidų kvalifikacijos tobulinimo seminare, Vilniuje; 
 
Dalyvauta 2015 02 11-20 Europos žydų muziejų asociacijos seminare A-
CEP, 2015, Londone (Jungtinė Karalystė); 
 
2015 I-II ketv. lankytos paskaitos VU Komunikacijos fakultete "Paveldo 
skaitmeninimas ir informacinės sistemos". 
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3. Kita svarbi informacija apie 
darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) 

   

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ 
PADALINIŲ VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos darbas Archyvo darbas: 
1. Sudaryti bylų planą 2015 
metams.  
2. Pagal bylų saugojimo rodyklę 
ir dokumentų tvarkymo ir 
apskaitos taisykles, kontroliuoti 
saugomus dokumentus.  
3.Pasibaigus saugojimo 

Archyvo darbas: 
1. Sudarytas bylų planas 2016 metams.  
2. Pagal bylų saugojimo rodyklę ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos 
taisykles, kontroliuoti saugomi dokumentai.  
3. Pasibaigus saugojimo terminams, atrinkti ir sunaikinri laikinojo 
saugojimo dokumentus. 
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terminams, atrinkti 
sunaikinimui laikinojo 
saugojimo dokumentus. 
Bibliotekos darbas: 
1.Vykdyti išleistų Lietuvoje  ir 
užsienyje judaikos tema knygų  
paiešką ir įsigijimą (pagal 
galimybes). 
2. Priimti bibliotekai 
dovanojamus leidinius, 
inventorizuoti įsigytus ir 
padovanotus leidinius ir įvesti 
duomenis į  kompiuterinį 
katalogą. 
3. Pagal galimybes aptaisyti  
nusidėvėjusias  knygas. 
4. Pagal poreikius aptarnauti 
skaitytojus, vykdyti skaitytojų 
informacines užklausas.  
5. Surengti 4 naujų knygų ir 10 
temines  parodas. 
6. Pagal poreikį išleisti  naujai 
gautų knygų biuletenius. 

 
 
 
Bibliotekos darbas: 
1.Vykdyta išleistų Lietuvoje  ir užsienyje judaikos tema knygų  paieška 
ir įsigijimas: atrinkti ir pasiūlyti pirkti 37  leidiniai. 
2. Priimti bibliotekai dovanoti leidiniai. Viso suinventorinti 106  įsigyti 
ir padovanoti bibliotekai leidiniai. Duomenys įvesti į   kompiuterinį 
katalogą. 
3. Tvarkytos  nusidėvėjusias  knygas. 
4. Aptarnauti 168  skaitytojai, bibliotekos skaitytojams išduoti 264 
leidiniai, pagal interesantų poreikius atsakyta į  98 informacines 
užklausas. 
5. Surengtos 4 naujų knygų ir 10  knygų temines parodos. 
6. Naujų leidinių biuleteniai nebuvo rengiami, kadangi buvo įsigyta 
nedaug leidinių. 

 
 
 
 
R.Levitaitė 
T.Melnik 

2. Ūkinė veikla (statybos ir 
remonto darbai, kiti ūkiniai darbai 
– apibūdinimas, rezultatai, 
finansinės išlaidos) 

Parengti ir vykdyti VVGŽM 
patalpų (Naugarduko g. 10, 
Vilnius) šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo sistemų 
techninį projektą. Sudaryti  
priežiūros paslaugų viešojo 
pirkimo-pardavimo sutartį.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parengtas „Administracinio pastato (Unikalus Nr. 1094-0243-6017) 
Naugarduko g. 10, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. cokolinio ir pirmo 
aukštų patalpų kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas), 
keičiant patalpų paskirtį į muziejaus (kultūros)“ ir 2015-12-31 pateiktas 
IS „INFOSTATYBA“ rašytiniam pritarimui gauti (Dailininko Samuelio 
Bako kūrybos pristatymas muziejaus patalpose, Naugarduko g. 10, 
Vilnius).  
Projektą sudaro atskiros (2014-2015 metais) sudarytos projektavimo 
paslaugų sutartys:  
1. Parengtas Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų 
techninio projektas, Naugarduko g. 10, Vilnius.  
2015 -01-27 sutartis su UAB “Inžinerijos projektai”, Nr. 358.  
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai: 2015 03 31, 2015 04 23. 
Apmokėta: 3 496,90 EUR  
2. Parengtas Gaisrinės saugos sprendinių projektas, Naugarduko g. 10, 
Vilnius. 
2015-05-14 sutartis su Uba Solutions UAB, Nr. 380  

 
J. Razumienė 
A. Kybartas 
V. Sideraitė- Alon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tęsti 2014 m. lapkričio 4 d. Nr. 
342 ir 2014 m. gruodžio 17 d. 
Nr. 352 
sudarytų paprastojo remonto 
darbų sutarčių dėl Samuelio 
Bako kūrybos pristatymo 
Naugarduko g. 10, Vilnius, 
tolesnį vykdymą pastato 
pirmame aukšte (Etapas -1): 
1. Montuoti  naujas  grindis ir 
lubas; 
2. Atlikti  sienų apdailos darbus;  
3. Atlikti elektros įrangos 
montavimo darbus;  
3. Dalinai sumontuoti patalpų 
klimato kontrolės sistemą (pagal 
turimą finansavimą).  
t.y.: Administracinio pastato 
(Unikalus Nr. 1094-0243-6017) 
Naugarduko g. 10, Vilniaus m. 
sav., Vilniaus m. cokolinio ir 
pirmo aukštų patalpų 
kapitalinio  remonto projektas, 
keičiant patalpų paskirtį į 
muziejaus (kultūros). 
(Esant papildomam 
finansavimui, sudaryti kitas 
remonto darbų sutartis 
paprastajam remontui užbaigti). 
 

Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 08 08 
Apmokėta: 1 210 EUR   
3. Parengtas Apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, 
elektroninių ryšių, ir elektrotechninės dalies projektas, Naugarduko g. 
10, Vilnius. 
2015 06 10  paramos sutartis su UAB “Fima” Nr. 1/386 
Paramos perdavimo-priėmimo aktas: 2015 10 01 
Paramos vertė - 1633,50 EUR  
 
Parengtos ir vykdomos rangos sutartys su:  
 
1. Atlikta dalis klimato kontrolės sistemos vamzdynų be įrenginių 
montavimo darbų (I etapo, 1 dalis). 
2015 11 12 sutartis su UAB „Pastatų inžineriniai tinklai“ Nr. 419 dėl 
Naugarduko g. 10, Vilnius, paprastojo remonto darbų, patalpas pritaikant 
Samuelio Bako ekspozicijai.  
Darbų perdavimo-priėmimo aktas: 2015 11 30 
Apmokėta: 4220,54 EUR (bendra sutarties vertė - 6211,47 EUR)    
2. Atlikta dalis gaisrinės ir apsauginės signalizacijos, elektroninių 
ryšių, procesų valdymo ir automatikos (PVA) sistemų be įrangos 
montavimo darbų (I etapo, 1 dalis). 
2015 11 26 sutartis su UAB „Fima“ Nr. 426 dėl Naugarduko g. 10, 
Vilnius, paprastojo remonto darbų, patalpas pritaikant Samuelio Bako 
ekspozicijai, 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas, 2015 12 15  
Apmokėta: 4390,91 EUR (bendra sutarties vertė - 8174,83 EUR)  
3. Atlikta dalis paprastojo remonto darbų (I etapo, 1 dalis). 
2014 11 04 sutartis su UAB „Vilprim“ Nr. 342 dėl Naugarduko g. 10, 
Vilnius, paprastojo remonto darbų, patalpas pritaikant Samuelio Bako 
ekspozicijai, 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas, PVM sąskaita-faktūra  Serija 2015 
Nr. 214, 2015 12 16. 
Apmokėta: 5818,08 EUR (sutarties likutis)  
4. Atlikti techninės patalpos, skirtos ventiliacinės kameros įrengimui 
– paprastojo remonto darbai (I etapo, 1 dalis). 
2015 11 10 sutartis su UAB „Vilprim“ Nr. 418 dėl Naugarduko g. 10, 
Vilnius, paprastojo remonto darbų, patalpas pritaikant Samuelio Bako 
ekspozicijai, 
Darbų perdavimo-priėmimo aktas, PVM sąskaita-faktūra  Serija 2015 
Nr. 216, 2015 12 21. 
Apmokėta: 5 102,90 EUR  
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	Dalyvauta 2015 04 22  Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XVIII mokslinėje-praktinėje konferencijoje Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose, Vytauto Kasiulio dailės muziejus Vilniuje;
	Dalyvauta 2015 04  23  Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengtoje konferencijoje Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės“, ŠAM Fotografijos muziejus Šiauliuose;

