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VILNIUS 

_________________________________________________________________________________________ 
(miesto, rajono savivaldybė) 

 
VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS 

_________________________________________________________________________________________ 
(įstaigos pavadinimas) 

 
 

2015  METŲ  
MUZIEJAUS VEIKLOS STATISTINĖ 

A T A S K A I T A      
 

2016 m. vasario 15 d. 
_______________ 

      (užpildymo data) 
 

Pateikiama: iki vasario 15 d. ataskaitiniams metams pasibaigus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai (-čioms) institucijai (-joms) 
ir Kultūros ministerijai 

 
Įstaigos kodas 
registre 

1 9 0 7 5 7 3 7 4 

Adresas  
Naugarduko g. 10/2, Vilnius 
 

Telefonas, 
faksas, el. pašto 
adresas 

Tel.: +370 5 2312357 
Faks. +3705 2312358 
muziejus@jmuseum.lt 

Svetainės 
adresas 
internete 

www.jmuseum.lt 

Savininko 
teises ir 
pareigas 
įgyvendinanti 
(-čios 
institucija (-jos) 

 
LR Kultūros Ministerija 
 

Muziejaus 
grupė 

Antra Muziejaus padalinių 
skaičius 

5 



2 
 

I. Muziejaus rinkinių charakteristika 
 

Eilutės 
kodas 

Muziejaus 
rinkiniuose 
saugomų 
eksponatų 
skaičius iš 

viso 

Per 
ataskaitinius 
metus įsigytų 

eksponatų 
skaičius 

Suinventorintų 
eksponatų 
skaičius iš 

viso 
 
 

Per 
ataskaitinius 

metus 
suinventorintų 

eksponatų 
skaičius 

Per 
ataskaitinius 

metus 
nurašytų 

eksponatų 
skaičius 

Suskaitmenintų 
eksponatų 

skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 
metus 

suskaitmenintų 
eksponatų 
skaičius 

Per ataskaitinius 
metus 

pervertintų 
tikrąja verte 
eksponatų 
skaičius 

Reikia 
restauruoti ir 
prevenciškai
konservuoti 
muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus 

restauruota 
ir prevenciškai 

konservuota 
muziejaus 
eksponatų  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01 
 

      32 118 785 26 999 1 705 0         7 403 600 1 585 1126 316 

 
 

II. Muziejaus veikla 
1. Lankytojai ir edukacinė veikla 

 
Eilutės 
kodas 

Apsilankymų 
muziejuje skaičius 
per ataskaitinius 

metus 

Edukacinių 
užsiėmimų 

temų skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 
metus parengtų 

edukacinių 
užsiėmimų temų 

skaičius 

Per ataskaitinius 
metus surengtų 

edukacinių 
užsiėmimų 

skaičius 

Edukacinių 
užsiėmimų dalyvių 

skaičius per 
ataskaitinius metus 

Per ataskaitinius 
metus surengtų 

muziejaus 
renginių skaičius 

Fondų lankytojų 
skaičius per 

ataskaitinius metus 

Apsilankymų 
muziejaus interneto 
svetainėje skaičius 
per ataskaitinius 

metus 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 
02 
 

20 818 8 3 92 1 940 30 60 36 511 

 
2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla 
 

Eilutės 
kodas 

Per ataskaitinius 
metus eksponuota 

muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus paskolinta 

muziejaus 
eksponatų 

Per ataskaitinius 
metus pasiskolinta 
kultūros vertybių 

Per ataskaitinius 
metus atnaujintų 

muziejaus 
ekspozicijų 

skaičius  

 
Per ataskaitinius metus surengta 

muziejaus parodų  

Per ataskaitinius 
metus muziejaus 

surengtų 
virtualių parodų 

skaičius 

 
Per ataskaitinius metus išleista 

leidinių 
Iš viso Iš jų tarptautinių Rinkinį 

populiarinantys 
leidiniai 

Kiti leidiniai  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
02 
 

382 56 49 3 8 4 13 4 0 

 
 



3 
 

III. Muziejaus darbuotojai  
 

Eilutės 
kodas 

Muziejaus 
darbuotojų 

skaičius iš viso 

Administracijos 
darbuotojų 

skaičius 
 

Muziejininkų 
skaičius 

Kitų 
darbuotojų 

skaičius 

Dalyvavusių seminaruose, 
kursuose ir stažuotėse 
muziejaus darbuotojų 

skaičius 
A 1 2 3 4 5 
03 
 

58 9 26 23 20 

 
 

IV. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 
 

Eilutės 
kodas 

Muziejaus patalpų 
plotas, kv.m 

Muziejaus 
parodoms ir vidaus  

ekspozicijoms 
skirtas plotas, kv.m 

Muziejaus 
lauko 

ekspozicijų 
plotas, ha 

Rinkinių 
saugyklų 
plotas, 
kv.m 

Muziejaus 
pastatų 
skaičius 

Išnuomotų  
muziejaus 

patalpų plotas, 
kv.m 

Gauta lėšų, Lt 
Iš viso Iš jų 

Steigėjo skirti 
asignavimai 

Kitos lėšos 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
04 

 
6207,23 1005,90 18,933 163,3 11 0 634390,84 543654,00 90736,84 

 
 
 
 

Direktorius                                                                                                                                      
Jaša Markas Zingeris 
                  ____________________________________________________________________________________________________ 
              (parašas)                                              (vardas, pavardė) 

Irina Pocienė, VVGŽM veiklos koordinatorė, Ryšių su visuomene ir  edukacijos skyriaus vedėja, 852120112, irinapociene@jmuseum.lt 
______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                      (užpildžiusiojo anketą vardas, pavardė, pareigybė, tel. Nr., el.p.) 

SUDERINTA 

Lietuvos statistikos departamento 2014 m. sausio 14 d. raštu Nr. SD-41  
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