VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2015-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

1

2

3

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Planuota
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdyta
vertinimo
kriterijaus
reikšmė

Įvykdymo
procentas

4

5

6

7

Nepasiektų arba viršytų vertinimo
kriterijų reikšmių priežastys (netinkamas
planavimas, per ilgas derinimas,
nepakankami administraciniai gebėjimai
ir kita)
8

Strateginis tikslas (2): „Formuoti bendrą integralią paveldo apsaugos politiką, saugoti valstybinę kalbą“
Programa (02-04)„Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“
02-04-01

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

02-04-01-03

Uždavinys.Siekti išsaugoti kultūros paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimosesaugomose teritorijose ir etnografiniuose kaimuose

02-04-01-0303

Priemonė.Parengti Panerių memorialo kompleksiniam sutvarkymui reikalingus techninius projektus
Organizuoti „Panerių
memorialo Holokausto
ir visoms nacizmo
aukoms atminti
kompleksinis
sutvarkymas“
projektinių pasiūlymų
viešojo pirkimo
konkurso sąlygų
parengimą ir viešąjį
paslaugų pirkimo
konkursą

Parengti „Panerių
memorialo Holokausto ir
visoms nacizmo aukoms
atminti kompleksinis
sutvarkymas“ viešojo
pirkimo konkurso sąlygas,
paskelbti viešojo pirkimo
konkursą
2

0

0

Rodiklis nepasiektas, kadangi
neparengtos „Panerių memorialo
Holokausto ir visoms nacizmo aukoms
atminti kompleksinis sutvarkymas“
viešojo pirkimo konkurso sąlygos,
nepaskelbtas viešojo pirkimo
konkursas.
Išaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. po
Žydų kapinių Europoje išsaugojimo
komiteto (toliau – Komitetas) atstovo
RabbiHershaft apsilankymo Paneriuose
ir Komiteto 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, kurių esmė, kad
Memorialo centro pastato statymas

numatytose 2 vietose be papildomų
neinvazinių geofizikinių tyrimų gali
pažeisti žydų religijos nuostatas,
Komiteto nuomone, jose
nerekomenduojamos jokios statybos.
Komiteto atstovas buvo pakviestas
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
iniciatyva.
Išaiškėjus šioms aplinkybėms:
1. Parengtas „Panerių memorialo
Holokausto ir visoms nacizmo aukoms
atminti kompleksinis sutvarkymas“
projektinių pasiūlymų viešojo pirkimo
konkursoTechninės specifikacijos
projektas.
2. Atlikti neinvaziniai geofizikiniai
tyrimai naudojant georadarą teritorijos
plotuose Nr. 1-7.
02-04-02

Tikslas. Išsaugoti ir populiarinti muziejuose saugomas kultūros paveldo vertybes
Respublikiniame muziejuje
saugomų eksponatų skaičius
ataskaitiniais metais
(atitinka kriterijų R-02-0402-01 Respublikiniuose
muziejuose saugomų
eksponatų skaičiaus
augimas iš viso, lyginant su
2012 m. (procentai))

02-04-02-01

Uždavinys. Užtikrinti muziejų veiklą

02-04-02-0101

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes
Vykdyti administracinę
veiklą

32 033

32 118

100

Muziejaus tarybos posėdžių
skaičius

3

2

67

Per ataskaitinį laikotarpį

50

50

100

Rodiklis nebuvo pasiektas, kadangi
aktualūs klausimai buvo pagal poreikį
sprendžiami mažesnėse darbo grupėse ir
administraciniuose susirinkimuose.

Pildyti muziejaus
rinkinius

muziejaus projektinio
finansavimo paieškos
paraiškų rezultatyvumas
(patenkintų paraiškų dalis
nuo visų pateiktų paraiškų,
proc.)
Rinkinių komisijos posėdžių
skaičius

6

5

83

700

785

112

700

758

108

1 600

1 605

100

100

100

100

Įsigytų eksponatų skaičius

Vykdyti muziejaus
rinkinių apskaitą

Į pirminę apskaitą įrašytų
eksponatų skaičius
Suinventorintų pagrindinio
fondo eksponatų skaičius
Suinventorintų pagalbinio

Rodiklis nebuvo pasiektas todėl, kad
2015m.
šeštajame,
paskutiniame,
posėdyje buvo planuota aptarti 2016 m.
Lietuvos kultūros tarybai teiktinų
įsigytinų muziejinių vertybių sąrašą.
Kadangi penktajame posėdyje, kuris
įvyko 2015 m. gruodžio 4 d., buvo
svarstyti trijų eksponatų įsigijimo
klausimai ir buvo nutarta įsigyti du
eksponatus – vieną iš muziejaus lėšų,
kitą – 2016 m. teikiant paraišką Lietuvos
kultūros tarybai, buvo nutarta 2015 m.
numatytą šeštą Rinkinių komplektavimo
komisijos posėdį nukelti į 2016 m.
pradžią (jeigu iki 2015 m. pabaigos
nekils kitų svarstytinų klausimų) tam,
kad būtų daugiau laiko parengti išsamius
įsigytinųmuziejinių vertybių pasiūlymus
Rinkinių komplektavimo komisijai ir
2016 m. paraiškai Lietuvos kultūros
tarybai.
Rodiklis viršytas, kadangi gautas
asmeninis vienos šeimos archyvas,
susidedantis iš kelių šimtų muziejinės
reikšmės vertybių. Jį tvarkant gautas to
archyvo dokumentinės medžiagos
papildymas, kurį buvo tikslinga priimti
kaip vientisą šio archyvo dalį.

Vykdyti muziejaus
eksponatų priežiūrą

Populiarinti muziejaus
rinkinius ir vykdyti
edukacinę veiklą

fondo eksponatų skaičius
Per metus tikrąja verte
įvertintų eksponatų skaičius
Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų
neįvertintų tikrąja verte
eksponatų dalis, proc.
Į kompiuterinę apskaitą
įvestų įrašų apie eksponatus
skaičius
Prevenciškai konservuotų
eksponatų skaičius (atitinka
kriterijų P-02-04-02-01-03
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.))
Restauruotų eksponatų
skaičius (atitinka kriterijų P02-04-02-01-03
Respublikiniuose muziejuose
restauruotų/konservuotų
eksponatų skaičius per
ataskaitinius metus (tūkst.
vnt.))
Patikrintų saugyklų skaičius
Atnaujintų nuolatinių
ekspozicijų skaičius

1 500

1 585

106

68

67

99

600

600

100

300

315

105

1

1

100

3

3

100

1

3

300

Rodiklis viršytas, kadangi metų
pradžioje negalėjome planuoti 3
atnaujintų ekspozicijų skaičiaus, nes
nebuvo aiški muziejaus finansinė
situacija, taip pat dar buvo laukiama
atsakymų dėl laikinų parodų rengimo
finansavimo.
Dviejų nuolatinių ekspozicijų dalinis
atnaujinimas susijęs su įvykusiomis
laikinomis parodomis, o Holokausto
ekspozicija neplanuotai papildyta gavus

Surengtų laikinų parodų
skaičius (atitinka kriterijų P02-04-02-01-01
Respublikiniuose muziejuose
surengtų laikinų parodų
skaičius per ataskaitinius
metus (vienetai))
Muziejų lankytojų (įskaitant
renginius) skaičius
Naujų edukacinių
užsiėmimų temų skaičius

dovanų unikalų eksponatą.

8

8

100

19 200

20 818

108

1

3

300

65

92

142

860

1 940

226

17

30

176

2

12

550

Surengtų edukacinių
užsiėmimų skaičius

Edukacinių užsiėmimų
dalyvių skaičius

Renginių muziejuje (be
parodų) skaičius

Parodų kituose muziejuose
ir institucijose Lietuvoje ir
užsienyje skaičius

Rodiklis viršytas, kadangi 2015 m.
balandžio mėn.įdarbinus dar vieną
edukacinių programų vadovę, padidėjo
produktyvumas ir rezultatai.
Rodiklis viršytas, kadangi edukacinei
veiklai 2015 m. kovo mėn. buvo gautas
papildomas finansavimas iš Didžiosios
Britanijos (685 eurai)ir JAV (330 eurų)
ambasadų.
Rodiklis viršytas, kadangi gavus
papildomą finansavimąiš Didžiosios
Britanijos ir JAV ambasadų edukacinei
veiklai, buvo įgyvendintas mokyklų iš
įvairių Lietuvos miestų atvažiavimo į
VVGŽM projektas ir vykdytos
muziejaus savanorių edukacinės
kelionės į mokyklas.
Rodiklis viršytas, kadangi muziejaus
glaudaus bendradarbiavimo su
įvairiomis kultūros bei atminties
politikos institucijomis dėka įvyko
daugiau renginių nei buvo numatyta.
Rodiklis viršytas, kadangi 2015 m. kovo
mėn. pristatyta nauja VVGŽM
kilnojama paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“tapolabai
paklausia ir per 2015 m. eksponuota 9
kartusįvairiose Lietuvos ir užsienio
institucijose.

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę

Vykdyti leidybinę ir
mokslinę veiklą

Eksponatų
skaitmeninimas

Muziejaus atliktų rinkos
(lankytojų) tyrimų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį
Per ataskaitinį laikotarpį
muziejaus sukurtų naujų
e.paslaugų ir e.produktų
skaičius
Išleistų leidinių apie
muziejaus rinkinius skaičius
Publikuotų mokslinių
straipsnių skaičius
Muziejaus darbuotojų
skaitytų pranešimų
mokslinėse konferencijose
skaičius
Muziejaus darbuotojų
skaitytų pranešimų ne
mokslinėse konferencijose
skaičius
Skaitmeninimo projektų,
kuriuose dalyvauja
muziejus, skaičius
Suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičius (atitinka
kriterijų R-02-04-02-02
Respublikiniuose muziejuose
suskaitmenintų muziejinių
vertybių skaičiaus augimas
per ataskaitinius metus,
lyginant su 2012 metais
(procentai))
Muziejaus rinkiniuose
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje saugomų
suskaitmenintų eksponatų
dalis, proc.
Surengtų virtualių parodų

4

4

100

13

0

0

4

4

100

1

1

100

5

12

240

3

4

133

2

2

100

600

600

100

24

25

104

13

13

100

Rodiklis nepasiektas, kadangi
planuojant buvo nesuprasta e.paslaugų ir
e.produktų apibrėžtis, todėl 2 kartus
buvo įrašytos planuojamos muziejaus
virtualios parodos. Šiame laukelyje ir
prie virtualių parodų.

Rodiklis viršytas, kadangi galimybės
dalyvauti kai kuriose konferencijose
(kvietimai, finansavimas) atsirado2015
m. eigoje.
Rodiklis viršytas, kadangi galimybės
dalyvauti seminaruose (kvietimai,
finansavimas) atsirado 2015 m. eigoje.

skaičius (atitinka kriterijų P02-04-02-01-02
Respublikinių muziejų
surengtų virtualių parodų
skaičius per ataskaitinius
metus (vienetai))
Virtualių lankytojų skaičius

Palaikyti ryšius su
visuomene
Teikti metodines
konsultacijas kitiems
muziejams

Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją

Parengtų informacinių
pranešimų spaudai skaičius
Suteiktų metodinių
konsultacijų skaičius

Fondų lankytojų skaičius
Kvalifikacijos tobulinimo
projektų, kuriuose dalyvauja
muziejaus darbuotojai,
skaičius
Kvalifikaciją tobulinusių
darbuotojų (be restauratorių)
skaičius
Per ataskaitinį laikotarpį
kvalifikaciją tobulinusių
muziejaus darbuotojų dalis
nuo muziejaus darbuotojų
skaičiaus, proc.

28 200

36 511

129

17

17

100

110

377

306

60

60

100

2

24

1200

13

20

154

24

34

142

Rodiklis viršytas, kadangi virtualių
lankytojų susidomėjimas muziejaus
tinklalapiu buvo didesnis, dėl2015 m.
muziejaus svetainėje įdiegtos
naujovės„Mėnesio eksponatas“ bei
didesnio renginių muziejuje skaičiaus.

Rodiklis viršytas, kadangi iš iš Lietuvos,
ir iš užsienio interesantų pusės padidėjo
susidomėjimas muziejaus veikla, taip
pat suintensyvėjo judaikos, Lietuvos
žydų istorijos tyrimai, ir į muziejaus
darbuotojus aktyviai kreipiamasi kaip į
konsultantus.Be to, praėjusiais metais į
muziejaus darbuotojus kreipėsi ypač
daug užsienio interesantų, ieškodami
informacijos apie savo protėvius,
kilusius iš Lietuvos.
Rodiklis viršytas, kadangigalimybės
dalyvauti kai kuriuose kvalifikacijos
tobulinimo projektuose (kvietimai,
finansavimas) atsirado 2015 m. eigoje.
Rodiklis viršytas, kadangi galimybės
dalyvauti kai kuriose kvalifikacijos
tobulinimo projektuose (kvietimai,
finansavimas) paaiškėjo 2015 m. eigoje.
Rodiklis viršytas, kadangi galimybės
dalyvauti kai kuriose kvalifikacijos
tobulinimo projektuose (kvietimai,
finansavimas) atsirado 2015 m. eigoje.

Atestuotų restauratorių
skaičius

1

1

100

Strateginis tikslas (5): „Sudaryti sąlygas kultūros paslaugų plėtrai“
Programa (05-01) „Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas“
05-01-02

Tikslas. Modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą

05-01-02-01

Uždavinys. Tęsti kultūros objektų statybą bei esamų rekonstravimą, aprūpinti įstaigas šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga
Infrastruktūros plėtros
programų projektų skaičius

05-01-02-0105

1

1

100

Įgyvendinamas 1 infrastruktūros plėtros
programos projektas. Projekto pradžia –
2014 m., planuojama pabaiga ~ 20192020 m.

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą
Parengti investicijų
projekto „Valstybinio
Vilniaus Gaono žydų
muziejaus pastato
Pylimo g. 4,
rekonstravimo ir
pritaikymo
universalaus kultūros ir
dailės centro veiklai“
statybos darbų viešojo
pirkimo konkurso
sąlygas, paskelbti
viešąjį pirkimą,
pasirašyti statybos
darbų viešojo pirkimo
sutartį

Dėl techninės klaidos planuota
vertinimo kriterijaus reikšmė Kultūros
ministro patvirtintame įstaigos 2015 m.
veiklos plane buvo įrašyta neteisingai
(3), turi būti – 0,79.

Investicinio projekto
įvykdymas, proc. nuo
bendros projekto vertės

0,79

0,19

24

LR kultūros ministerijos pavedimu,
Pylimo 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.
Informuojame, kad 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 gautas VIPA sprendimas, dėl
finansavimo skyrimo/neskyrimo
projekto energetinių veiklų
vykdymui;
3. tik gavus VIPA atsakymą dėl
finansavimo bus žinoma, kokios
apimties rangos darbų pirkimą
skelbti, nes energinių priemonių
įgyvendinimui taikomi atskiri
reikalavimai.

Direktorius
Markas Zingeris

