
Skelbimas dėl kursų 

 

2013 m. antroje pusėje Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 

planuoja atverti duris lankytojams.  

 

Ekskursijas po Valdovų rūmus galės vesti Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 

ministerijos išduotus kvalifikacinius gido pažymėjimus turintys ir Valdovų rūmų muziejaus 

atestavimo komisijos leidimą gavę gidai.  

 

Leidimas vesti ekskursijas po Valdovų rūmus išduodamas išklausius dviejų dalių kursus ir po 

kiekvienos dalies išlaikius testą.  

 

Pirma dalis vyks 2012 m. lapkričio 9–10 dienomis.  

 

Antra dalis vyks jau įrengus muziejaus ekspozicijas (planuojama 2013 m. pavasarį).  

 

Kursai mokami. Pirmos dalies kaina – 100 litų.  

 

Jeigu susidomėjote, kviečiame registruotis į pirmą kursų dalį užpildžius el. formą adresu 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmLVFham9ubjFDVW1BN19KRTNE

MWc6MQ. 

 

Kursų klausytojų skaičius ribotas.  

 

 Gavę registracijos patvirtinimą, iki 2012 m. spalio 1 dienos perveskite 100 Lt į  

 atsiskaitomąją sąskaitą LT61 7300 0101 1404 0209  

 (banko pavadinimas, kodas: AB bankas „Swedbank“, 73000). 

Gavėjo pavadinimas: Nacionalinis muziejus LDKVR 

 Atlikdami mokėjimo pavedimą, mokėjimo paskirties langelyje būtinai nurodykite savo 

registracijos numerį, kurį gausite elektroniniu paštu.  

 

Daugiau informacijos tel. (8 5)  262 0007.  

 

Tikslią vietą, kur vyks kursai, pranešime vėliau. Sekite informaciją mūsų interneto svetainėje 

valdovurumai.lt. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmLVFham9ubjFDVW1BN19KRTNEMWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmLVFham9ubjFDVW1BN19KRTNEMWc6MQ


Preliminari gidų programa 

 

Eil. nr. Dalyko pavadinimas 
Valandų 

skaičius 

Žinių 

įvertinimo 

forma 

1. Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 

rūmų atkūrimo projektas, koncepcija, projekto 

įgyvendinimas 

2 val. Testas 

2. Vilniaus pilys ir archeologiniai tyrinėjimai Vilniaus 

Žemutinės pilies teritorijoje 

2 val. Testas 

3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

radiniai. Jų konservavimas ir restauravimas 

2 val. Testas 

4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

istorija 

2 val. Testas 

5. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

architektūros istorija 

2 val. Testas 

6. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

reprezentaciniai interjerai ir jų atkūrimas 

4 val. Testas 

7. Archeologinė medžiaga (keramika, medis, ir kt.) ir jos 

panaudojimas interjerų atkūrime 

2 val. Testas 

8. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

atkuriamų interjerų istorijos, kultūros ir meno vertybių 

atrankos kriterijai 

2 val. Testas 

9. Gobeleno istorija, atlikimo technika, siužetai 2 val. Testas 

10. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 

autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių rinkiniai 

(gobelenai, paveikslai, baldai, kiti taikomosios ir 

vaizduojamosios dailės kūriniai) 

4 val. Testas 

11. Muziejinės ekskursijos specifika. Keturi lankytojams 

pristatomi maršrutai. Muziejaus lankymo tvarka 

2 val. Testas 

 

 

 

 

 


