
iš viso

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui

1 2 3 4 5 6 7 9

02-04-01

02-04-01-03

02-04-01-03-03 0 0 0 0

Organizuoti 

"Panerių memorialo 

Holokausto ir 

visoms nacizmo 

aukoms atminti 

kompleksinis 

sutvarkymas"        

projektinių 

pasiūlymų viešojo 

pirkimo konkurso 

sąlygų parengimą,  

ir  viešąjį paslaugų 

pirkimo konkursą   

Parengtos  "Panerių memorialo 

Holokausto ir visoms nacizmo 

aukoms atminti kompleksinis 

sutvarkymas" viešojo pirkimo 

konkurso sąlygos, paskelbtas 

viešojo pirkimo konkursas

2 Direktorius J. M. Zingeris       

Direktoriaus pavaduotoja 

administravimui ir plėtrai       J.  

Razumienė

I-IV

Tarpinstitucinio veiklos plano 

kodas ir  pavadinimas, kitų 

programų ir strategijų 

pavadinimas, atitinkamai  jų 

priemonės punktas, Vyriausybės 

prioriteto kodas ir prioritetinio 

darbo pavadinimas, ministro 

prioriteto kodas ir svarbiausio 

darbo pavadinimas

iš viso

iš jų

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo 

 

kriterijaus 

 reikšmė

Atsakingi vykdytojai

Įvykdy-

mo 

terminas 

(ketv.)

išlaidoms

turtui 

įsigyti

2015 metų asignavimai (eurai)

PATVIRTINTA                                                         

Lietuvos Respublikos kultūros ministro                        

2015 m.                                 d. įsakymu Nr.

VALSTYBINIO VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJAUS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės kodas

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

pavadinimas

Veiksmo 

pavadinimas

8

PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, AKTUALIZAVIMAS IR POPULIARINIMAS, VALSTYBINĖS KALBOS APSAUGA“

Priemonė. Parengti Panerių memorialo kompleksiniam sutvarkymui reikalingus techninius projektus

                                                      STRATEGINIS TIKSLAS: FORMUOTI BENDRĄ INTEGRALIĄ PAVELDO APSAUGOS POLITIKĄ, SAUGOTI VALSTYBINĘ KALBĄ

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

UŽDAVINYS. Siekti išsaugoti kultūros paveldą, esantį Kultūros ministerijai pavaldžių institucijų prižiūrimose saugomose 

teritorijose ir etnografiniuose kaimuose



02-04-02 TIKSLAS.  

Išsaugoti ir 

populiarinti 

muziejuose 

saugomas 

kultūros 

paveldo 

vertybes

Respublikiniame muziejuje 

saugomų eksponatų skaičius 

ataskaitinais metais (atitinka 

kriterijų R-02-04-02-01 

Respublikiniuose muziejuose 

saugomų eksponatų skaičiaus 

augimas iš viso, lyginant su 2012 

m. (procentai))

32 033 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja        A. 

Niunkaitė-Račiūnienė 

I-IV

02-04-02-01

02-04-02-01-01 619144 584390 320069 34754

Vykdyti 

administracinę 

veiklą

Muziejaus tarybos posėdžių skaičius 3 Direktorius    J. M. Zingeris                                     I-IV

Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus 

projektinio finansavimo paieškos 

paraiškų rezultatyvumas 

(patenkintų paraiškų dalis nuo visų 

pateiktų paraiškų, proc.)

50 Direktorius M. J. Zingeris                 I-IV

Rinkinių komisijos posėdžių 

skaičius                                                                                             

6 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė        

I-IV

Įsigytų eksponatų skaičius 700 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė        

I-IV

Į pirminę apskaitą įrašytų 

eksponatų skaičius

700 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja        A. 

Niunkaitė-Račiūnienė                   

I-IV

Suinventorintų pagrindinio fondo 

eksponatų skaičius

1 600 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė  

I-IV

Suinventorintų pagalbinio fondo 

eksponatų skaičius

100 Pagalbinio fondo saugotojas-

tyrinėtoja  Mirijam Abelovičienė

I-IV

Per metus tikrąja verte įvertintų 

eksponatų skaičius

1 500 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė       

I-IV

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

neįvertintų tikrąja verte eksponatų 

dalis, proc.

68 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė  

I-IV

Į kompiuterinę apskaitą įvestų įrašų 

apie eksponatus skaičius

600 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė    

I-IV

Pildyti muziejaus 

rinkinius

UŽDAVINYS. Užtikrinti muziejų veiklą

Priemonė. Kaupti, saugoti, tirti ir skleisti muziejines vertybes

Vykdyti muziejaus 

rinkinių apskaitą



Prevenciškai konservuotų 

eksponatų skaičius (atitinka 

kriterijų P-02-04-02-01-03 

Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus (tūkst. vnt.))

300  Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja 

Niunkaitė-Račiūnienė       

I-IV

Restauruotų eksponatų skaičius 

(atitinka kriterijų P-02-04-02-01-

03 Respublikiniuose muziejuose 

restauruotų/konservuotų 

eksponatų skaičius per 

ataskaitinius metus (tūkst. vnt.))

1 Rinkinių apskaitos tyrinėjimo ir 

apsaugos skyriaus vedėja    I. 

Murauskaitė

I-IV

Patikrintų saugyklų skaičius 3 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja 

Niunkaitė-Račiūnienė       

I-IV

Atnaujintų nuolatinių ekspozicijų 

skaičius 

1 Istorijos tyrimų skyriaus vedėja 

N. Latvytė-Gustaitienė                      

I-II

Surengtų laikinų parodų skaičius 

(atitinka kriterijų P-02-04-02-01-

01 Respublikiniuose muziejuose 

surengtų laikinų parodų skaičius 

per ataskaitinius metus (vnt.))

8 Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei  K. Rupeikaitė-

Mariniuk                  

I-IV

Muziejų lankytojų (įskaitant 

renginius) skaičius 

19 200 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė    I. Pocienė                                            

I-IV

Naujų edukacinių užsiėmimų temų 

skaičius 

1 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė     I. Pocienė

I-II

Surengtų edukacinių užsiėmimų 

skaičius 

65 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė                                     

                I. Pocienė             

I-IV

Edukacinių užsiėmimų dalyvių 

skaičius 

860 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė                                     

                I. Pocienė                                            

I-IV

Vykdyti muziejaus 

eksponatų priežiūrą

Populiarinti 

muziejaus rinkinius 

ir vykdyti 

edukacinę veiklą



Renginių muziejuje (be parodų) 

skaičius 

17 Direktorius J. M. Zingeris  

Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei                                

I-IV

Parodų kituose muziejuose ir 

institucijose Lietuvoje ir užsienyje 

skaičius

2 Direktoriaus pavaduorpja 

muziejininkystei K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I-IV

Muziejaus atliktų rinkos 

(lankytojų) tyrimų skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį

4 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė                    

I. Pocienė

I-IV

Per ataskaitinį laikotarpį muziejaus 

sukurtų naujų e.paslaugų ir 

e.produktų skaičius

13 Direktoriaus pavaduorpja 

muziejininkystei K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I-IV

Išleistų leidinių apie muziejaus 

rinkinius skaičius

4 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė                   

     Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkyst   K. Rupeikaitė-

Mariniuk   

I-IV

Publikuotų mokslinių straipsnių 

skaičius

1 Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei K. Rupeikaitė-

Mariniuk  

II

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų mokslinėse 

konferencijose skaičius

5 Istorijos tyrimų skyriaus vedėja 

N. Latvytė-Gustaitienė                      

I-IV

Muziejaus darbuotojų skaitytų 

pranešimų ne mokslinėse 

konferencijose skaičius

3 Istorijos tyrimų skyriaus vedėja 

N. Latvytė-Gustaitienė                      

I-IV

Skaitmeninimo projektų, kuriuose 

dalyvauja muziejus, skaičius

2  Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja              

A. Niunkaitė-Račiūnienė

I-IV

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))

600 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja        A. 

Niunkaitė-Račiūnienė         

LIMIS administratorius                    

    P. Račiūnas

I-IV

Muziejaus rinkiniuose ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje saugomų 

suskaitmenintų eksponatų dalis, 

proc.

24  Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė               

I-IV

Vykdyti leidybinę ir 

mokslinę veiklą

Populiarinti 

muziejaus rinkinius 

ir vykdyti 

edukacinę veiklą

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę

Eksponatų 

skaitmeninimas



Surengtų virtualių parodų skaičius 

(atitinka kriterijų P-02-04-02-01-

02 Respublikinių muziejų surengtų 

virtualių parodų skaičius per 

ataskaitinius metus (vienetai))

13 Direktoriaus pavaduorpja 

muziejininkystei K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I-IV

Virtualių lankytojų skaičius 28 200 Ryšių su visuomene ir edukacijos 

skyriaus vedėja-Muziejaus 

veiklos koordinatorė  I. Pocienė 

I-IV

Palaikyti ryšius su 

visuomene

Parengtų informacinių pranešimų 

spaudai skaičius

17 Tolerancijos skyriaus vedėja-

Ryšių su visuomene specialistė              

         I. Šadzevičienė                                                

I-IV

Suteiktų metodinių konsultacijų   

skaičius

110 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja             

A. Niunkaitė-Račiūnienė,   

Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei   K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I-IV

Fondų lankytojų skaičius 60 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja         A. 

Niunkaitė-Račiūnienė

I-IV

Kvalifikacijos tobulinimo projektų, 

kuriuose dalyvauja muziejaus 

darbuotojai, skaičius

2 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja         A. 

Niunkaitė-Račiūnienė     

Direktoriaus pavaduotoja 

administravimui ir plėtrai        J.  

Razumienė, Direktoriaus 

pavaduotoja muziejininkystei K. 

Rupeikaitė-Mariniuk

I-IV

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų (be restauratorių) 

skaičius

13 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja         A. 

Niunkaitė-Račiūnienė,        

Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei K. Rupeikaitė-

Mariniuk

I-IV

Per ataskaitinį laikotarpį 

kvalifkaciją tobulinusių muziejaus 

darbuotojų dalis nuo muziejaus 

darbuotojų skaičiaus, proc.

24 Vyr. fondų saugotoja - 

direktoriaus pavaduotoja        A. 

Niunkaitė-Račiūnienė         

Direktoriaus pavaduotoja 

muziejininkystei                    K. 

Rupeikaitė-Mariniuk

I-IV

Atestuotų restauratorių skaičius 1 Restauratorė  J. Blažytė I-IV

Tobulinti 

darbuotojų 

kvalifikaciją

Eksponatų 

skaitmeninimas

Teikti metodines 

konsultacijas 

SRATEGINIS TIKSLAS  "SUDARYTI SĄLYGAS KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTRAI"



2005-01-02 TIKSLAS. 

Modernizuoti 

kultūros įstaigų 

infrastruktūrą

05-01-02-01 UŽDAVINYS. 

Tęsti kultūros 

objektų statybą 

bei esamų 

rekonstravimą, 

aprūpinti 

įstaigas 

šiuolaikines  

technologijas 

atitinkančia 

įranga 

šiuolaikines  

technologijas 

atitinkančia 

įranga 

Infrastruktūros plėtros programų 

projektų skaičius

1 Direktorius J. M. Zingeris      

Direktoriaus pavaduotoja 

administravimui ir plėtrai J. 

Razumienė

I-IV

05-01-02-01-05 57924 57924 0 57924

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

Investicinio projekto įvykdymas, 

proc. nuo bendros projekto vertės

3 Direktorius J. M. Zingeris 

Direktoriaus pavaduotoja 

administravimui ir plėtrai                   

      J. Razumienė

I-IV

Priemonė. Vykdyti valstybės kultūros įstaigų infrastruktūros plėtros programą

PROGRAMA „LIETUVOS KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS, KULTŪROS SISTEMOS FINANSAVIMO GERINIMAS BEI KULTŪROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“




