NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMŲ
2013 M. VEIKLOS ATASKAITA
Veiklos sritis

Buvo planuota

Pasiektas rezultatas

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ
VEIKLA

1. Muziejaus
tarybos darbas

2. Muziejaus
vidaus darbo tvarką
reguliuojančių
dokumentų
rengimas

LDKVRi tarybos darbas (svarstytini klausimai):
LDKVR 2013–2015 m. strateginio veiklos plano vykdymo stebėsena,
koregavimas.
LDKVR 2014–2016 m. strateginio veiklos plano projekto svarstymas
ir tvirtinimas.
LDKVR 2012 m. veiklos ataskaitos projekto svarstymas ir tvirtinimas.
LDKVR 2013 m. veiklos plano projekto svarstymas, tvirtinimas ir
tikslinimas, atsižvelgiant į pateiktų paraiškų konkursams rezultatus.
LDKVR leidybinės programos stebėsena.
LDKVR organizacinės struktūros, etatų sąrašo ir personalo klausimų
svarstymas.
Kitų veiklos aktualijų, perspektyvinių planų ir strateginių programų
svarstymas bei tvirtinimas.

1. LDKVR struktūrinių padalinių nuostatų tikslinimas.
2. LDKVR darbuotojų pareigybių aprašymų koregavimas.
3. Darbo pažymėjimų ir konsultantų pažymėjimų teikimas.
4. Kitų darbo tvarką reguliuojančių dokumentų peržiūrėjimas,
tikslinimas; naujų dokumentų rengimas.

Surengti 2 LDKVR tarybos posėdžiai.
Stebėtas 2013–2015 m. strateginio LDKVR veiklos plano vykdymas.
Apsvarstytas ir patvirtintas 2014–2016 m. LDKVR strateginis veiklos
planas.
Apsvarstyta ir patvirtinta 2012 metų LDKVR veiklos ataskaita.
Apsvarstytas ir patvirtintas 2013 metų LDKVR veiklos planas, stebėtas
jo vykdymas.
Stebėta ir tikslinta 2013 metų LDKVR leidybinė programa.
Apsvarstyta ir pritarta organizacinės struktūros ir etatų sąrašo
pokyčiams, vykdomai personalo politikai.
Aptarti klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais, rūmų atidarymo ir
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginiais, 2014
metų veiklos plano rengimu, 2013 metų finansinės veiklos apžvalga,
LDKVR tarptautiniais ryšiais ir projektais, LDKVR rinkiniais,
saugyklų ir kitų patalpų poreikiais; patvirtinta Etikos priežiūros nario
kandidatūra; paskirti du Tarybos garbės nariai.
Patikslinti 4 padalinių nuostatai, 1 padalinio nuostatai sukurti ir
patvirtinti 2013-04-17, formuojant Apsaugos tarnybą.
Patikslinti 6 pareigybių aprašymai. Prieš VR atidarymą, priimant
naujus darbuotojus, sukurta ir patvirtinta 12 naujų pareigybių
aprašymų.
Išduoti 58 darbo pažymėjimai.
Išduoti 144 pažymėjimai ne LDKVR darbuotojams (konsultantams,
atkūrimo dalyviams, gidams ir kt.).
Patikslinta 12 tvarkų bei taisyklių, 5 sukurtos naujos.
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3. Muziejaus
veiklos sutarčių su
Lietuvos ir
užsienio
organizacijomis
rengimas

1. Bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos turizmo informacijos
centrais rengimas ir bendradarbiavimo tęsimas.

2. Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos Respublikos istorijos
mokytojų asociacija pasirašymas.

3. Naujos ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo sutarties su
Baltarusijos valstybine įstaiga „Nacionalinis istorijos ir kultūros
muziejus-draustinis „Nesvyžius“ pasirašymas.

4. Kitų sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas
pagal poreikį.

4. Projektinė veikla

1. Paraiškų Kultūros rėmimo fondui ir kitoms potencialioms
finansavimo institucijoms dėl 2013–2014 m. tyrimų, leidinių,
edukacinių programų bei kultūros renginių pilno ar dalinio
finansavimo rengimas.

Sausio–gruodžio mėn. tęstas bendradarbiavimas su Lietuvos miestų
Turizmo infocentrais. Jų užsakymu registruotos ir vestos ekskursijos.
Aktyviausiai bendrauta su Vilniaus ir Panevėžio miestų infocentrais.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 2013-06-10 Nr. SUT-19 su VšĮ
Vilniaus turizmo informacijos centru ir konferencijų biuru ir 2013-0612 Nr. SUT-18 su VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos
centru dėl informacijos apie muziejaus veiklą skleidimo Lietuvos
gyventojams ir svečiams. Pasirašytos sutartys su turistinėmis
agentūromis UAB „Visit Lithuania“, UAB „Baltic Travel Group“,
UAB „Astrida“, UAB „Vestexpress“, UAB „AAA Wrislit“, UAB
„Delta Tours“, UAB „Kelionių laikas“, UAB „Via Hansa Vilnius“.
2013-06-14 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. SUT-20 su LR
istorijos mokytojų asociacija dėl bendrų projektų realizavimo,
įgyvendinant edukacines programas; istorijos ir kultūros pažinimo
skatinimo.
2013-01-23 trejų metų laikotarpiui pasirašyta tarptautinio
bendradarbiavimo sutartis Nr. SUT-2 su Baltarusijos valstybine įstaiga
„Nacionalinis istorijos ir kultūros muziejus-draustinis „Nesvyžius“ dėl
bendro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo aktualinimo
keičiantis parodomis, eksponatais, informacija, ikonografija;
realizuojant bendrus švietėjiškus ir mokslinius tiriamuosius projektus.
2013-10-24 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. SUT-52 su
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kuria įsipareigota
bendradarbiauti vykdant kultūrinę ir švietėjišką misiją, organizuojant ir
įgyvendinant
projektus,
skatinančius
visuomenės
švietimą,
pilietiškumo ir istorinės savimonės ugdymą, Lietuvos ir Europos
muzikinio ir kito kultūrinio paveldo pristatymą.
Parengtas ir derinamas bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus
universitetu (toliau – VU) projektas.
2012 metais Kultūros rėmimo fondo skirtas finansavimas 2013 metų
projektams:
Knygos Alberto Viminos opera „La Gara“ leidyba. 10 000 Lt
panaudota ir atsiskaityta.
„Tarptautinė paroda: Žygimanto Senojo brangakmenių skrynutė ir
kitos lituanistinės vertybės iš užsienio valstybių“. 35 000 Lt panaudoti
ir atsiskaityta.
Knygos Gražina Marija Martinaitienė „Audiniai ir jų spalvos Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose“ leidyba. 12 000 Lt
panaudota ir atsiskaityta.
Koncertas „Operos istorija atverta Valdovų rūmuose“. 20 000 Lt
panaudota ir atsiskaityta.
Edukacinė programa „Lietuvos didžiojo kunigaikščio viešė istorinėje
tėvonijoje“. 10 000 Lt panaudota ir atsiskaityta.

B. Šulinskienė
I. Kunigėlytė

V. Kaunienė
G. Gendrėnas

M. Uzorka

I. Kunigėlytė
V. Dolinskas
J. Karpavičienė

V. Dolinskas
I. Kunigėlytė
L. Juostaitė
L. Kunickytė
M. Uzorka
L. Kunickytė
V. Gailevičius
V. Kaunienė

3
Pateiktos paraiškos, kurioms LR Kultūros ministerija skyrė dalinį
finansavimą 2013 metų projektams:
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška,
identifikavimas, priežiūra ir sugrąžinimas į Lietuvą. Gautas 16 000 Lt
finansavimas panaudotas ir atsiskaityta.
Švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo projektas
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atidarymo
iškilmės“. Gautas 25 000 Lt finansavimas panaudotas ir atsiskaityta.
Muziejinės veiklos projektas „Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuolatinių ekspozicijų
vadovo parengimas ir išleidimas“. Gautas 10 000 Lt finansavimas
grąžintas, projekto įgyvendinimas atidėtas 2014 metams.
Muziejinės veiklos projektas „Operos diena Valdovų rūmuose. Adamo
de la Halle. XIII amžiaus muzikinė drama „Li Jeu de Robin et de
Marion“ minint pirmosios operos pastatymą Lietuvoje“. Gautas
20 000 Lt finansavimas panaudotas ir atsiskaityta.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška,
identifikavimas, priežiūra ir sugrąžinimas į Lietuvą. Gautas 9 000 Lt
finansavimas panaudotas ir atsiskaityta.
Muziejų ekspozicijų atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui
projektas „Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūbinė“. Gauti 25 000 Lt
panaudoti ir atsiskaityta.
Pateikta paraiška Lietuvos mokslo tarybai, prašant finansavimo
2014 metų projektui – Straipsnių rinktinės „Lietuva-Lenkija-Švedija:
Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai“ leidyba.
Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybai, prašant dalinio
finansavimo 2014 metų projektams:
2013-12-04 projekto „Dr. Gražinos Marijos Martinaitienės knygos
„Vilniaus liejikas Jonas Breitelis“ leidyba“ dalinio finansavimo
konkurso paraiška.
2013-12-05 projekto „Prof. habil. dr. Mečislovo Jučo straipsnių
rinkinio „Senoji Lietuva“ leidyba“ dalinio finansavimo konkurso
paraiška.
2013-12-20 projekto „Karališkieji audiniai“. Edukacinis filmas
ekspozicijai apie gobelenus“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų nuolatinių ekspozicijų vadovo leidyba“
dalinio finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Muziejinių vertybių restauravimas“ dalinio
finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Į Valdovų rūmus sugrįžtanti XVII a. italų
kompozitorių muzika“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.
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2013-12-20 projekto „Chronicon Palatii Magnorum Ducum
Lithuaniae. Vol. III.” leidyba“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.

2. Kitų paraiškų įvairiems fondams ir potencialioms išorinio
finansavimo institucijoms rengimas.

2013-12-20 projekto „Istorinio pažintinio filmo „Praeitis atsivėrė
ateičiai“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva –
Italija: šimtmečių ryšiai“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo
programos renginiai“ dalinio finansavimo konkurso paraiška.
2013-12-20 projekto „Istorinio šokio diena Valdovų rūmuose“ dalinio
finansavimo konkurso paraiška.
2013 m. kovo 19–20 d. Kultūros paveldo departamentui pateiktos 5
paraiškos dėl dalinio finansavimo gavimo. Finansavimas neskirtas.
2013-05-27 LR Kultūros ministerijai pateiktos 3 paraiškos dėl dalinio
finansavimo gavimo, finansavimas neskirtas.

5. Kiti darbai

1. Dokumentų
rengimas,
korespondencijos tvarkymas.

registravimas,

archyvavimas,

2. Tuo atveju, jei bus perimta VR pastato dalis – patalpų nuomos
(knygynui ir kt.) konkursų organizavimas, dokumentacijos
rengimas.
3. Sandoriams reikalingų dokumentų (sutarčių ir kt.) sudarymas,
peržiūra ir tikrinimas.
4. VR atkūrimo, pasirengimo ES Tarybos pirmininkavimui komisijų,
tarybų ir kitų koleginių institucijų darbo organizavimas arba
dalyvavimas jame, medžiagos rengimas, pozicijų ir protokolų
derinimas.

Darbuotojų rasta parama muziejaus veiklai – 75 420 litų: 5 fiziniai
asmenys ir 4 juridiniai asmenys skyrė paramą rūmų atidarymui; 1
juridinis asmuo – tarptautinės parodos surengimui; 1 juridinis asmuo –
institucijos reprezentavimui užsienyje; 1 juridinis asmuo – Europos
valstybių valdovų rūmų programos pristatymo renginiui; 1 fizinis
asmuo – edukacinei veiklai.
Dokumentų valdymo programoje užregistruota 2 191 dokumentas.
Viešojo konkurso būdu išnuomotos patalpos knygynui.
Viešojo konkurso būdu išnuomotos patalpos kavos aparatų įrangos
pastatymui.
Peržiūrėta, parengta 311 įvairių sutarčių: 63 ilgalaikės, 199
vienkartinės prekių, paslaugų, darbų įsigijimo sutartys, 49
autorinių/atlikėjų paslaugų sutartys.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir
paskirties klausimų komisijos posėdžiuose pristatytas LDKVR
pasirengimas rūmų atidarymui, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
renginių organizavimui, aptarti atliekami ir 2014 m. planuojami atlikti
VR atkūrimo darbai bei jų finansavimas, aptartas poreikis LDKVR
reikmėms atkurti Radvilų rūmus (trečiąją oficiną).
Nuolat dalyvauta tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų pritaikymo Lietuvos pirmininkavimui
ES Tarybai posėdžiuose bei veikloje.
Pasirengimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginiams VR eiga
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5. VR atkūrimo darbus vykdančių institucijų oficialių ir darbinių
pasitarimų, aktualių LDKVR kaip naudotojo funkcionavimui,
organizavimas, medžiagos rengimas, protokolų, aktų, raštų
rengimas, kylančių problemų fiksavimas, sprendimo būdų
formulavimas ir siūlymų rengimas.

nuolat pristatinėta tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai organizaciniams klausimams spręsti
posėdžiuose.
2014-06-04 VR atidarymo iškilmių scenarijus pristatytas Valstybės
švenčių organizavimo komisijos posėdyje.
Parengtas raštas Kultūros paveldo departamento Mokslinei
archeologijos komisijai dėl mūrų eksponavimo darbų rūmų B dalyje
stebėjimo.
Parengta ir išsiųsta 20 raštų statybų užsakovui dėl pastato naudotojo
būtinų poreikių: 2013-01-16 Nr. S-11, 2013-01-18 Nr. S-16, 2013-0118 Nr. S-17, 2013-01-23 Nr. S-22, 2013-02-08 Nr. S-27, 2013-04-16
Nr. S-114, 2013-04-17 Nr. S-116, 2013-07-31 Nr. S-229, 2013-08-21
Nr. S-242, 2013-10-09 Nr. S-296, 2013-10-16 Nr. S-307, 2013-10-16
Nr. S-308, 2013-10-21 Nr. S-311, 2013-10-22 Nr. S-312, 2013-11-15
Nr. S-369, 2013-11-18 Nr. S-372, 2013-12-11 Nr. S-412, 2013-12-16
Nr. S-421, 2013-12-17 Nr. S-424, 2013-12-20 Nr. S-439.

Vyko nuolatiniai darbiniai susitikimai su VR projektavimo grupe
aktualiais interjerų atkūrimo klausimais.
2013-10-05 organizuotas pasitarimas ir teiktos konsultacijos dėl rūmų
B dalies ekspozicinės įrangos (stendų ir vitrinų) išdėstymo.
Baldakimo sukūrimas III aukšto Sosto salėje. Dail. Arvydas ir Regina
Každailiai. Posėdžiuose ir konsultacijose dalyvavo ir Rusų dramos
teatro specialistai.
II. MUZIEJAUS
RINKINIAI
1. Eksponatų
įsigijimas
1.1. Rinkinių
komisijos darbas

Numatoma surengti 2 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius,
kuriuose būtų svarstomi šie klausimai:
1. Eksponatų įsigijimo reikalingumas ir tikslingumas, ribinės kainos.
2. Eksponatų priskyrimas konkretiems fondams.
3. Eksponatų tikrosios vertės tikslinimas bei neįkainotų eksponatų
vertės nustatymas.
4. Kiti su rinkinių komplektavimu susiję klausimai.

Surengti 2 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžiai, kuriuose
svarstyta:
- vienos vertybės įsigijimo perkant reikalingumas ir tikslingumas;
- 96 įsigytos vertybės priskirtos Kultūros, meno ir istorijos fondui
(VR), 6 196 archeologiniai radiniai – Archeologijos fondui (VRA);
- įvertinti 6 196 VRA fondo eksponatai, VR fondo eksponatams
pripažinta vertė pagal įsigijimo savikainą bei dovanotojų pateiktas
vertes;
- patvirtinti eksponatų inventorinimo ir tikrinimo planai.
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1.2. Eksponatų
įsigijimas

1. LDKVR istorinio reprezentacinio interjero ekspozicijai reikalingų
eksponatų bei lituanistinių vertybių tolesnė paieška Lietuvos ir
užsienio aukcionuose, antikvariatuose, privačiose kolekcijose ir
antikvarinių vertybių mugėse, kitose institucijose; šių vertybių
pardavimų stebėjimas ir, esant finansinėms galimybėms,
lituanistinių bei LDKVR istorinio reprezentacinio interjero
ekspozicijoms reikalingų eksponatų įsigijimas. Per metus
numatoma įsigyti apie 10 eksponatų.

2. Pradėto archeologinių radinių perėmimo iš VšĮ Pilių tyrimo centro
„Lietuvos pilys“ tęsimas. Numatoma paruošti priėmimui apie 6
tūkst. radinių.

1.3. Ekspedicijos ir
išvykos

1.4. Kiti darbai

2. Eksponatų
apskaita
2.1. Pirminė
apskaita

1. Numatoma surašyti apie 10 priėmimo-perdavimo nuolatiniam
saugojimui Archeologijos fondo (VRA) ir Kultūros, meno ir
istorijos fondo (VR) aktų.
2. Numatoma surašyti apie 10 priėmimo-perdavimo laikinam
saugojimui Archeologijos fondo (VRA) ir Kultūros, meno ir
istorijos fondo (VR) aktų.
3. Numatoma surašyti apie 5 Archeologijos fondo (VRA) ir Kultūros,
meno ir istorijos fondo (VR) vidaus judėjimo aktus.

Pagal galimybes vykdyta LDKVR istorinio reprezentacinio interjero
ekspozicijai reikalingų eksponatų bei lituanistinių vertybių paieška
užsienio aukcionuose, antikvariatuose, privačiose kolekcijose, stebėtas
aktualių įsigyti vertybių pardavimas. Gobelenų ekspertams ir Rinkinių
komplektavimo komisijai pristatyta 11 surastų senųjų gotikinių
gobelenų.
Įsigytos 96 vertybės (30 gauta iš Lietuvos banko, 65 padovanojo
privatūs asmenys ir organizacijos, 1 nupirkta antikvariate).
Padovanotas vertybes muziejui pasiūlė patys dovanotojai, o 1 iš
antikvariato pirktas eksponatas buvo atrinktas iš tuo metu buvusių
rinkoje, atsižvelgus į ekspertų rekomendacijas.
VRA fondas papildytas 6 196 archeologiniais radiniais. Jų aprašai
įtraukti į elektroninę duomenų bazę, suformuota skaitmeninė
topografinė kartoteka. Visi radiniai nufotografuoti, suformuotos 54
dėžės su etiketine informacija ir saugojimo vienetų skaičiumi, bei
analogiškos 54 skaitmeninės bylos.
Organizuotas vizitas į Londono antikvariatus ir aukcionų namus
ekspertuoti atrinktus gotikinius gobelenus. Suderintas XVI a. pradžios
gobeleno įsigijimas. Su antikvarais N. Levi ir S. Franses sutarta dėl
privačių parduodamų gotikinių ir renesansinių gobelenų parodos
surengimo Valdovų rūmuose.
2013 m. rugpjūčio 17–24 d. Drezdene fiksuotas lituanistinis kultūros
paveldas. Žr. IX sk. 2 d. 15 p.
2013-08-19 Liepojoje, Latvijos Respublikoje, susipažinta su Liepojos
muziejuje eksponuotais Edmondo Kelmicko rytietiškais kilimais,
atrinkta dalis tų, kurie, susitarus su kolekcininku, vėliau bus deponuoti
LDKVR.
Keičiant Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) panaudos
pagrindais LDKVR perduotas naudoti Radvilų rūmų patalpas, vykdyti
saugyklų kraustymo darbai.

D. Avižinis
D. Mitrulevičiūtė

Surašyta 14 eksponatų priėmimo-perdavimo nuolatiniam saugojimui
Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR) ir Archeologijos fondo (VRA)
aktų.
Surašyti 37 eksponatų priėmimo-perdavimo laikinam saugojimui
Archeologijos fondo (VRA) ir Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR)
aktai.
Surašyti 37 Archeologijos fondo (VRA) ir Kultūros, meno ir istorijos
fondo (VR) eksponatų vidaus judėjimo aktai.

D. Avižinis
Ė. Striškienė

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Ė. Striškienė
D. Mitrulevičiūtė

M. Uzorka
D. Avižinis

Mokslinių tyrimų
centras
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

Ė. Striškienė
D. Avižinis
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
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2.2. Inventorinimas

2.3. Kartotekos
2.4. Nurašymas,
perkėlimas
2.5. Kiti darbai
3. Eksponatų
apsauga ir priežiūra
3.1. Rinkinių
tikrinimas

4. Į pirminės apskaitos knygas numatoma įrašyti apie 6 tūkst.
Archeologijos fondo (VRA) eksponatų.
5. Į pirminės apskaitos knygas numatoma įrašyti apie 15 Kultūros,
meno ir istorijos fondo (VR) eksponatų.
1. Archeologijos fonde (VRA) numatoma į pagrindinio fondo
inventorines knygas įtraukti apie 80 eksponatų.

Į pirminės apskaitos knygą įrašyti 6 196 Archeologijos fondo (VRA)
eksponatai.
Į pirminės apskaitos knygą įrašyti 96 Kultūros, meno ir istorijos fondo
(VR) eksponatai.
Į inventorines Archeologijos fondo (VRA) knygas įtraukta 80
eksponatų.

2. Kultūros, meno ir istorijos fonde (VR) numatoma į pagrindinio
fondo inventorines knygas įtraukti apie 50 eksponatų.
3. Pagalbiniame fonde numatoma įtraukti į inventorines knygas apie
10 vnt. portretų kopijų ir kt. eksponatų.
Numatoma suformuoti apie 50 kortelių Archeologijos fondo (VRA)
eksponatams.

Suinventorinta 50 Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR) eksponatų.

Eksponatų nurašymas ir perkėlimas nenumatomi.

Eksponatai nebuvo nurašomi ar perkeliami.

Kiti nenumatyti darbai, susiję su eksponatų perėmimu, apskaita,
inventorinimu, nuolatinių ekspozicijų ir parodų rengimu.

Nupiešti į Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspoziciją
(I maršrutas) atrinkti Archeologijos fondo (VRA) eksponatai ir jų
rekonstrukcijos (155 vnt.).

R. Manomaitienė

1. Archeologijos fondas (VRA): numatoma tęsti iš VšĮ Pilių tyrimo
centro „Lietuvos pilys“ perimto ir pervežto į laikinas LDKVR
saugyklas Radvilų rūmuose archeologinių radinių rinkinių
tikrinimą pagal tyrimų ataskaitų radinių sąrašus. Iš viso numatoma
patikrinti ir parengti perėmimo dokumentaciją apie 6 tūkst.
radinių.
2. Archeologinių radinių ekspozicijos Taikomosios dailės muziejuje
(apie 600 radinių) priežiūra.

Patikrinta ir parengta perėmimo dokumentacija 6 196 vnt.
archeologinių radinių, parengti detalūs jų aprašai kompiuterinėje
duomenų bazėje.

Ė. Striškienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

Prižiūrėti archeologiniai radiniai, eksponuoti parodoje „Valdovų rūmų
lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ LDM Taikomosios
dailės muziejuje. Po parodos demontavimo darbų (2013 m. gegužės
mėn.), įvertinta jų būklė, dalis jų perkonservuota ir sugrąžinta į
saugyklas, dalis parengta eksponuoti nuolatinėje ekspozicijoje VR.

3. Kultūros, meno ir istorijos fondas (VR): interjero vertybių
ekspozicijos ir laikinosios saugyklos Taikomosios dailės muziejuje
(apie 500 eksponatų) priežiūra.

Nuolat prižiūrėti VR fondo eksponatai LDM Taikomosios dailės
muziejaus saugykloje. Sutikrinti 246 Kultūros, meno ir istorijos fondo
(VR) eksponatai.

Ė. Striškienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
D. Avižinis
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė

Dėl intensyvių darbų, susijusių su nuolatinės ekspozicijos įrengimu,
nebuvo suinventorinti pagalbinio fondo eksponatai.
Parengta 50 Archeologijos fondo (VRA) eksponatų kortelių: sutvarkyti
aprašai, parengta grafinė medžiaga.

D. Avižinis
D. Avižinis
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
D. Avižinis
D. Avižinis
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
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3.2. Konservavimas

ir restauravimas

4. Numatoma vykdyti planinį Archeologijos fondo (VRA) tikrinimą:
su apskaitos dokumentais sutikrinti dalį 2009 m. į muziejinę
apskaitą įtrauktų eksponatų (apie 1000 vnt.).

Su apskaitos dokumentais sutikrinti 985 vnt. į muziejinę apskaitą
įtrauktų eksponatų (1987 m. archeologinių tyrimų metu surastų odinių,
medinių ir kaulinių dirbinių rinkinys bei buitinės keramikos rinkinys).
Detalizuoti aprašai, įvertinta radinių būklė ir saugojimo sąlygos.

1. Kultūros, meno ir istorijos vertybių fondo (VR) eksponatų
konservavimo ir restauravimo darbų Lietuvos dailės muziejaus
Prano Gudyno restauravimo centre ir 2 eksponatų restauravimas
Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriuje
organizavimas ir tęsimas.

LDM Prano Gudyno restauravimo centre konservuoti, restauruoti bei
pritaikyti eksponuoti 29 Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR)
eksponatai.
Taip pat žr. II sk. 3.2. d. 8 p.
Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR) 2 eksponatai restauruoti
Vilniaus universiteto bibliotekos Restauravimo skyriuje.
Vadovaujantis 2012-03-06 sutartimi Nr. 1/ES-1 konservuotas Jonavos
krašto muziejaus dviašmenis kalavijas.
2013-12-02 su Kaišiadorių muziejumi pasirašyta sutartis Nr. F. 14-172
dėl 5 vnt. šio muziejaus eksponatų konservavimo.
Konservuota Archeologijos fondo (VRA) 1034 vnt., iš jų: metalinių –
618, keramikinių – 123, stiklinių – 224, medinių – 42, odinių – 19,
kaulinių – 8.

2. Pagal poreikį ir galimybes, kitų Lietuvos Respublikos muziejų
eksponatų priėmimas konservuoti ir/arba restauruoti.
3. Archeologijos fondo (VRA) eksponatų konservavimo darbų
tęsimas – konservuoti 800 eksponatų (metalinių – 700,
keramikinių – 40, stiklinių – 20, medinių – 40).
4. Archeologijos fondo (VRA) eksponatų restauravimo darbų tęsimas
– restauruoti 70 radinių (metalinių – 40, keramikinių – 16, medinių
10, odinių – 3, tekstilinių – 1 (rekonstrukcija)), eksponatus
tikslingai atrenkant ir ruošiant nuolatinėms LDKVR
ekspozicijoms.
5. Apie 20 eksponatų restauravimo pasų parengimas.

Restauruota Archeologijos fondo (VRA) 210 vnt., iš jų: metaliniai –
53, keramikiniai – 22, mediniai – 88, odiniai – 7, tekstiliniai – 1,
stikliniai – 34, kauliniai – 3, gintariniai – 1, kiti – 1.

6. Numatoma tęsti 1 koklinės krosnies rekonstrukcijos maketo
sukūrimą LDKVR ekspozicijai. (XVI a. vid. koklinės krosnies
„Mundus Inversus“ (Pasaulis atvirkščiai) sumažintos kopijosmaketo kūrimas pagal rekonstrukcinį projektą „Krosnis K-7,
patalpa 04-3.05“).
7. Numatoma tęsti Mažosios Lietuvos muziejaus Žardės (Bandužių)
2011 m. tyrimų metu surasto šulinio konservavimo ir restauravimo
darbus.
8. Muziejaus ekspozicijai Varšuvos pilies paskolintų šviestuvų (apie
30 vnt.) valymo, konservavimo ir kt. darbų tęsimas.

Užbaigtas XVI a. vidurio koklinės krosnies „Mundus Inversus“
maketas (darbai pradėti 2012 m.), atlikti polichromavimo ir montavimo
darbai. Eksponuojama I maršruto 10 salėje.

Parengta 30 eksponatų restauravimo pasų.

Ė. Striškienė
E. Zaveckienė
M. Samulionytė
D. Avižinis
J. Kalėjienė
D. Avižinis

Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
B. Kunkulienė

Konservavimo procesas tęsiamas pagal numatytą darbų programą.

D. Baubaitė
T. Valatkevičius

Rengiant Rūmų interjero ekspoziciją, organizuoti bei koordinuoti 40
šviestuvų, deponuotų Varšuvos karališkosios pilies, nuvalymo,
padengimo nauja apsaugine danga bei naujos elektros instaliacijos
įrengimo darbai. Restauruoti ir ekspozicijai pritaikyti 29 šviestuvai
eksponuojami II maršruto salėse.
Organizuoti Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR) eksponato, pažeisto
per renginį, bei kito, pažeisto dėl klimato pokyčio, tvarkymo darbai.

R. Derkintis
D. Šavelis
D. Avižinis
D. Avižinis
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Ilgalaikiam saugojimui paruošti restauruoti archeologiniai radiniai
(1 923 vnt.). Radiniai perkelti į nerūgštinio kartono dėžes, dėžėms
suteikti kodai, padarytos etiketės su saugojimo vienetų skaičiumi.
Suformuotos 38 dėžės ir tiek pat skaitmeninių bylų, padaryta 500
nuotraukų. Visi radiniai suskaitmeninti, suformuota skaitmeninė
topografinė kartoteka.
Restauravimui atrinkti 698 archeologiniai radiniai.

9. Restauravimo protokolų ir kt. įrašų į LDKVR rinkinių mokslinių
tyrimų informacinę sistemą pildymas.

3.3. Restauravimo
tarybos darbas

Numatoma surengti 4 Restauravimo tarybos posėdžius, kuriuose
planuojama svarstyti šiuos pagrindinius klausimus:
1. Restauratorių atliktų darbų įvertinimas ir priėmimas.
2. VRA fondo eksponatų konservavimas ir restauravimas,
parengimas nuolatinėms ekspozicijoms ir laikinosioms parodoms.
3. VR fondo eksponatų konservavimas ir restauravimas Lietuvos
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre.
4. Kiti aktualūs eksponatų saugojimo einamieji ir strateginiai
klausimai.
5. Restauratorių kvalifikacijos kėlimas.

3.4. Eksponatų
saugojimo sąlygų
tikrinimas

Numatoma tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas (matuoti
hidrotermografais, fiksuoti temperatūrą bei santykinį drėgnį ir pan.)
šiose saugyklose ir ekspozicinėse salėse:
1. 3 saugyklos Kalnų parko bazėje.
2. 2 saugyklos Radvilų rūmuose (6 patalpos).
3. 5 ekspozicinės salės Taikomosios dailės muziejuje.

Rengiant Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspoziciją
(I maršrutas) talkinta restauratoriams, nuvalyti ir paruošti eksponuoti
74 eksponatai (architektūrinės detalės, kokliai, grindų plytelės, čerpės).
Į LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų informacinę sistemą įtraukta 819
įrašų.
Surengti 4 Restauravimo tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyta:
- restauratorių 2013 m. atliktų darbų įvertinimas ir priėmimas;
- VRA fondo eksponatų konservavimas ir restauravimas, parengimas
nuolatinėms ekspozicijoms ir laikinosioms parodoms;
- VR fondo eksponatų konservavimas ir restauravimas;
- ekspozicijų apšvietimo, Muziejaus ekspozicijų mikroklimato
palaikymo, mūrų, esančių ekspozicinėse erdvėse priežiūros klausimai;
kitų muziejų eksponatų konservavimo darbų programos; 2014 m.
numatomų darbų planai, metodinės veiklos kryptys;
- restauratorių – Mantvido Mieliausko, Jurgitos Kalėjienės, Dainiaus
Šavelio ir Aušros Lukaitytės – kvalifikacijos kėlimas; kvalifikaciją
atitinkančių darbų ir dokumentų pateikimas Restauratorių atestavimo
komisijai;
- restauratorių – Dainiaus Šavelio ir Mantvido Mieliausko – stažuočių
LDM Prano Gudyno restauravimo centre dėl istorinio metalo
restauratoriaus ir prevencinio konservavimo kvalifikacinių kategorijų
įgijimo klausimai;
- restauratorės Aušros Lukaitytės stažuotė LDM Prano Gudyno
restauravimo centre dėl stiklo dirbinių restauravimo.
Nuolat stebėtos eksponatų saugojimo sąlygos visose saugyklose ir
ekspozicinėse erdvėse, užtikrinant tinkamos pastovios temperatūros ir
santykinio drėgnio palaikymą jose. Mikrobiologinio užterštumo
mažinimo tikslais vykdytas saugyklų, darbo ir kitų patalpų
kvarcavimas. Įsigyta papildoma, tinkamoms sąlygoms užtikrinti
reikalinga, įranga: oro drėkintuvai Defensor PH 28 (10 vnt.), oro

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
M. Samulionytė
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė
V. Dolinskas
G. Striška
Ė. Striškienė
M. Mieliauskas

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
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4. 1 laikina saugykla Taikomosios dailės muziejuje.
5. 2 laikinos saugyklos VR.
Planuojama vykdyti VR autentiškų mūrų saugojimo sąlygų nuolatinį
tikrinimą.

3.5. Kiti darbai

Eksponatų gamtamoksliniai tyrimai laboratorijose.

III. LANKYTOJŲ
APTARNAVIMAS

1. Muziejų
lankytojai

1. Tebevykstant VR statybos darbams, pagal galimybes, VR lankymo
organizavimas muziejininkystės ir kitų kultūros sferos
specialistams, pristatant VR atkūrimo projektą. Tuo metu
planuojama priimti apie 1000 lankytojų.
2. Atidarius VR, planuojama priimti iš viso apie 43 000 lankytojų:

2.1. apie 500 ekskursijų (12000 lankytojų) įvairiomis kalbomis;

sausintuvai Aerial DH 18 (5 vnt.), temperatūros ir drėgmės matuokliai
Arten (18 vnt.). Atliktas hidrotermografų Lufft kalibravimas (15 vnt.).
Antrą pusmetį stebėtos autentiškų mūrų saugojimo sąlygos. Pagal
reikalavimus reguliuotas mikroklimato režimas. Nustatyta, kad mūrų
būklė patenkinama, o 3 salėje Muziejui perduotas nekonservuotas
mūras, kurio būklė kritiška. Restauravimo tarybos posėdyje nutarta
kreiptis į statybų užsakovą ir reikalauti, kad mūrų priežiūrą atlikusi
restauravimo įmonė užbaigtų darbus ir atliktų mūrų priežiūros
garantinį aptarnavimą.
2013-07-09 eksponatų vidaus judėjimo aktais laikinai saugoti perimtos
LDKVR ekspozicijoje „Rūmų istorinė ir architektūrinė raida“
eksponuojamos vertybės. Liepos–gruodžio mėnesiais užtikrintas
muziejaus ekspozicijos vertybių saugojimas bei priežiūra.
Lietuvos prabavimo rūmuose tirtas 1 eksponatas (3 tyrimai).
Bendradarbiauta su LDM Prano Gudyno restauravimo centru tiriant
nežinomo autoriaus paveikslo, vaizduojančio Tris Karalius, pagrindo
medieną ir nustatant dviejų rankraštinių knygos viršelių mikropavyzdžių medžio rūšį.
Iš viso muziejaus lankytojų 210 075, iš jų Valdovų rūmuose apsilankė
181 209.
Valdovų rūmuose LDKVR ir miesto gidų vedamose ekskursijose
dalyvavo daugiau nei 61 tūkstantis lankytojų.
Muziejaus darbuotojai (ekskursijose, edukacijoje, renginiuose,
fonduose ir bibliotekoje) priėmė 73 441 lankytoją.
Sausio–birželio mėn., tebevykstant statybos darbams, Valdovų rūmų
pastate buvo pravesta 81 ekskursija 1 737 lankytojams. Lietuvos ir
užsienio specialistams, žurnalistams, mokslo ir švietimo institucijų
darbuotojams, išeivijos atstovams ir rėmėjams buvo pristatomas
Valdovų rūmų atkūrimo projektas.
Atidarius Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas, liepos–gruodžio mėn.
organizuotomis grupėmis (ekskursijose bei edukacijos užsiėmimuose)
ar pavieniui rūmuose priimta 150 537 lankytojai (neįskaičiuoti renginių
lankytojai, dirbę gidai ir edukatoriai).
Muziejaus lankytojams muziejaus darbuotojai pravedė 919 ekskursijų
(apie 23 tūkstančiai lankytojų).

priežiūros grupė

Edukacijos ir
lankytojų centras
R. Valatkevičienė
R. Pukienė

B. Šulinskienė
G. Gendrėnas
J. Voiciukevič
V. Vasiljeva
G. Gendrėnas
B. Šulinskienė
V. Kaunienė
Z. Slavickas
Edukacijos ir
lankytojų centro
Informacijos grupė
Edukacijos grupė
G. Gendrėnas
Užsienio ryšių ir
parodų skyrius
V. Dolinskas
J. Karpavičienė
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2.2. apie 200 grupių (4000 lankytojų) su gidu, turinčių atestaciją
vesti ekskursijas LDKVR ekspozicijoje;
2.3. apie 9000 pavienių lankytojų;
2.4. apie 800 edukacinių užsiėmimų (16000 lankytojų);
2.5. specialiųjų ekskursijų Lietuvos pirmininkavimo
Sąjungos Tarybai renginių metu – apie 2000 svečių.

Europos

3. Ekskursijų lankytojų grupėms organizavimas ir vedimas
Taikomosios dailės muziejuje veikiančioje LDKVR parodoje
„Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“
(planuojama priimti apie 3000 lankytojų).
4. Kursų gidams, suteikiančių teisę vesti ekskursijas LDKVR,
organizavimas.
5. Gidų, dalyvavusių LDKVR organizuotuose kursuose, atestavimas
ir pažymėjimų, suteikiančių teisę vesti ekskursijas po LDKVR
ekspozicijas, išdavimas.
6. Susitikimo su Turizmo informacijos centrų vadovais, aptariant
LDKVR lankymo tvarką, parengimas ir pravedimas
7. Pageidaujančių aplankyti LDKVR ekspozicijas asmenų grupių
registracija.
8. Aktualios informacijos atestuotiems LDKVR gidams apie
ekspozicijas teikimas.
9. Muziejaus lankytojų priėmimas, jų srautų reguliavimas, sąlygų
patogiam ekspozicijų ir renginių lankymui sudarymas.
2. Edukacinės
programos

Edukacinių programų, skirtų LDKVR nuolatinėms ekspozicijoms ir
ilgalaikėms parodoms, tęsimas, atnaujinimas ir papildymas naujos
tematikos bei skirtingo amžiaus visuomenės grupėms skirtais
užsiėmimais, edukaciniais renginiais. Tolimesnis edukacinių jau
parengtų programų bei temų ilgalaikėse bendrose LDKVR ir partnerių
parodose turinio ir formų plėtojimas:

Muziejaus atestaciją gavę Lietuvos gidai pravedė 1 479 ekskursijas
(apie 37 tūkstančiai lankytojų).
Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas aplankė 77 490 pavienių
lankytojų.
Valdovų rūmų pastate, įrengus ekspozicijas, edukacijos užsiėmimuose
ir renginiuose dalyvavo 14 078 žmonės. Žr. III sk. 2 d.
Liepos–gruodžio mėn. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai metu pravestos 46 specialiosios ekskursijos – rūmų
pristatymas svečiams – kuriose dalyvavo daugiau nei 1 000 asmenų.
Sausio–balandžio mėn. LDM Taikomosios dailės muziejuje veikusioje
LDKVR parodoje „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos
paveldo klodai“ buvo pravesta 21 ekskursija. Jose dalyvavo 544
parodos lankytojai.
LDM Taikomosios dailės muziejuje sausio–balandžio mėnesiais
apsilankė ir LDKVR parodą apžiūrėti turėjo galimybę 16 782 žmonės.
Kovo mėn. buvo suorganizuoti kursai Lietuvos gidams, siekiantiems
gauti leidimą vesti ekskursijas LDKVR nuolatinėse ekspozicijose.
Kursuose dalyvavo 167 gidai.
Iki 2013 m. pabaigos buvo atestuoti ir leidimus LDKVR ekspozicijose
vesti ekskursijas gavo 92 gidai.
Nuolat palaikytas ryšys su Turizmo informacijos centrų vadovais,
organizuotos pažintinės ekskursijos centrų vadovams ir darbuotojams.
Liepos–gruodžio mėn. vykdyta pageidaujančių aplankyti LDKVR
ekspozicijas organizuotų grupių registracija.
Teikta aktuali informacija LDKVR atestuotiems gidams apie
ekspozicijas.
Užtikrintas lankytojų priėmimas, reguliuoti srautai, sudarant
patogiausias sąlygas ekspozicijų ir renginių lankymui.
Edukacinės programos, skirtos LDKVR nuolatinėms ekspozicijoms ir
ilgalaikėms parodoms, tęstos, atnaujintos ir papildytos naujos
tematikos bei skirtingo amžiaus visuomenės grupėms skirtais
užsiėmimais, edukaciniais renginiais.
Iš viso 2013 m. (Valdovų rūmuose, LDM Taikomosios dailės
muziejuje, Aukštaitijos ir Pamario regionuose vykdant edukacinį
projektą „Lietuvos didžiojo kunigaikščio viešė istorinėje tėvonijoje“)
surengta 811 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 19 501
lankytojas.
Toliau plėtotas turinys ir forma edukacinių jau parengtų programų bei
temų ilgalaikėse bendrose LDKVR ir partnerių parodose:

Edukacijos grupė
J. Voiciukevič
V. Vasiljeva
B. Verbiejūtė
B. Šulinskienė
B. Šulinskienė
J. Voiciukevič

B. Šulinskienė
G. Gendrėnas
B. Šulinskienė
G. Gendrėnas
B. Šulinskienė
G. Gendrėnas
B. Šulinskienė
G. Gendrėnas
Informacijos grupė
G. Gendrėnas
Z. Slavickas
G. Šatevičiūtė
V. Kaunienė
G. Gendrėnas
Edukacijos ir
lankytojų centro
Edukacijos grupė
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Parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo
klodai“ edukaciniai užsiėmimai pagal programas:
1.1. Programa Heraldiniai ženklai ir ceremonialas:
1.1.1. Mūsų Vytis (jaunesniesiems moksleiviams);
1.1.2. Insignijos
ir
ceremonialai
Lietuvos
Didžiojoje
Kunigaikštystėje XV–XVII a. (visoms moksleivių amžiaus
grupėms).
1.2. Programa Literatūra ir teatras:
1.2.1. Lietuvių herojinis epas – J. Radvano „Radviliada“ (vyresnio
amžiaus moksleiviams);
1.2.2. Mokyklinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatras
(vyresnio amžiaus moksleiviams).
1.3. Programa Karyba:
1.3.1. Mes Žalgirio lauke (vidutinio amžiaus moksleiviams);
1.3.2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginkluotė (vidutinio ir
vyresnio amžiaus moksleiviams).
1.4. Programa Senoji muzika:
1.4.1. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro muzika
(visiems);
1.4.2. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro
muzika (visiems);
1.4.3. Vazų dinastijos dvaro muzika (visiems);
1.4.4. Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare (visiems).
1.5. Programa Amatai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare:
1.5.1. Odinių kurpaičių pasakojimas (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
1.5.2. Vėrinys iš praeities (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
juvelyrika) (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems);
1.5.3. Renesanso dailininko dirbtuvė (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
1.5.4. Ikonos tapyba (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems).
2. Edukaciniai užsiėmimai pagal programas rūmų istorinės ir
architektūrinės raidos, atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų
bei lobyno ekspozicijose:
2.1. Programa Heraldiniai ženklai ir ceremonialas:
2.1.1. Mūsų Vytis (jaunesniesiems moksleiviams);
2.1.2. Insignijos
ir
ceremonialai
Lietuvos
Didžiojoje
Kunigaikštystėje XV–XVII a. (visoms moksleivių amžiaus
grupėms);

1.

Parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“
edukaciniai užsiėmimai pagal programas:
Programa Heraldiniai ženklai ir ceremonialas:
Mūsų Vytis (jaunesniesiems moksleiviams);
Insignijos ir ceremonialai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–
XVII a. (visoms moksleivių amžiaus grupėms).
Programa Literatūra ir teatras:
Lietuvių herojinis epas – J. Radvano „Radviliada“ (vyresnio amžiaus
moksleiviams);
Mokyklinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatras (vyresnio
amžiaus moksleiviams).
Programa Karyba:
Mes Žalgirio lauke (vidutinio amžiaus moksleiviams);
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginkluotė (vidutinio ir vyresnio
amžiaus moksleiviams).
Programa Senoji muzika:
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro muzika (visiems);

Edukacijos ir
lankytojų centro
Edukacijos grupė
D. Tuinylienė
D. Jokūbaitis

D. Jokūbaitis
D. Jokūbaitis

S. Poderis
S. Poderis

I. Baublytė

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro muzika
(visiems);
Vazų dinastijos dvaro muzika (visiems);
Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare (visiems).
Programa Amatai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare:
Odinių kurpaičių pasakojimas (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
Vėrinys iš praeities (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės juvelyrika)
(vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei suaugusiesiems);

I. Baublytė

Renesanso dailininko dirbtuvė (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
Ikonos tapyba (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems).
Edukaciniai užsiėmimai pagal programas rūmų istorinės ir
architektūrinės raidos, atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų bei
lobyno ekspozicijose:
Programa Heraldiniai ženklai ir ceremonialas:
Mūsų Vytis (jaunesniesiems moksleiviams);
Insignijos ir ceremonialai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–
XVII a. (visoms moksleivių amžiaus grupėms);

S. Poderis

I. Baublytė
I. Baublytė
V. Kaunienė
S. Poderis

S. Poderis
Edukacijos grupė

D. Tuinylienė
D. Jokūbaitis
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2.1.3. Heraldikos pradžiamokslis (jaunesniesiems moksleiviams).
2.2. Programa Literatūra ir teatras:
2.2.1. Lietuvių herojinis epas – J. Radvano „Radviliada“ (vyresnio
amžiaus moksleiviams);
2.2.2. Mokyklinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatras
(vyresnio amžiaus moksleiviams).
2.3. Programa Karyba:
2.3.1. Mes Žalgirio lauke (vidutinio amžiaus moksleiviams);
2.3.2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginkluotė (vidutinio ir
vyresnio amžiaus moksleiviams).
2.4. Programa Senoji muzika:
2.4.1. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro muzika
(visiems);
2.4.2. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro
muzika (visiems);
2.4.3. Vazų dinastijos dvaro muzika (visiems);
2.4.4. Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare (visiems).
2.5. Programa Amatai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare:
2.5.1. Odinių kurpaičių pasakojimas (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
2.5.2. Vėrinys iš praeities (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
juvelyrika) (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems);
2.5.3. Renesanso dailininko dirbtuvė (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
2.5.4. Ikonos tapyba (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems).
2.6. Programa Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarija:
2.6.1 Iš kunigaikščio knygų (vidutinio amžiaus moksleiviams).
2.7. Programa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asmenybės:
2.7.1. Karalių sugrįžimas (suaugusiems);
2.7.2. Karalaitis šv. Kazimieras ir jo aplinka (šeimoms).
2.8. Programa Gotika, Renesansas ir Barokas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio dvare:
2.8.1. Biblijos
siužetai
interjeruose
(jaunesnio
amžiaus
moksleiviams);
2.8.2. Renesansas Lietuvoje: prisiliesk, išgirsk ir pajausk (programa
visiems, taip pat akliesiems ir silpnaregiams).
2.9. Programa Žaislai, žaidimai ir pramogos XIV–XVII a. Lietuvoje:
2.9.1. Kiemo žaidimai (edukacija šeimoms).

Heraldikos pradžiamokslis (jaunesniesiems moksleiviams).
Programa Literatūra ir teatras:
Lietuvių herojinis epas – J. Radvano „Radviliada“ (vyresnio amžiaus
moksleiviams);
Mokyklinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatras (vyresnio
amžiaus moksleiviams).
Programa Karyba:
Mes Žalgirio lauke (vidutinio amžiaus moksleiviams);
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginkluotė (vidutinio ir vyresnio
amžiaus moksleiviams).
Programa Senoji muzika:
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro muzika (visiems);

D. Tuinylienė

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro muzika
(visiems);
Vazų dinastijos dvaro muzika (visiems);
Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare (visiems).
Programa Amatai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare:
Odinių kurpaičių pasakojimas (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
Vėrinys iš praeities (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės juvelyrika)
(vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei suaugusiesiems);

I. Baublytė

Renesanso dailininko dirbtuvė (vidutinio ir vyresnio amžiaus
moksleiviams bei suaugusiesiems);
Ikonos tapyba (vidutinio ir vyresnio amžiaus moksleiviams bei
suaugusiesiems).
Programa Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarija:
Iš kunigaikščio knygų (vidutinio amžiaus moksleiviams).
Programa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės asmenybės:
Karalių sugrįžimas (suaugusiems);
Karalaitis šv. Kazimieras ir jo aplinka (šeimoms).
Programa Gotika, Renesansas ir Barokas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio dvare:
Biblijos siužetai interjeruose (jaunesnio amžiaus moksleiviams);

S. Poderis

Renesansas Lietuvoje: prisiliesk, išgirsk ir pajausk (visiems, taip pat
akliesiems ir silpnaregiams).
Programa Žaislai, žaidimai ir pramogos XIV–XVII a. Lietuvoje:
Kiemo žaidimai (edukacija šeimoms).

V. Kaunienė

D. Jokūbaitis
D. Jokūbaitis

S. Poderis
S. Poderis

I. Baublytė

I. Baublytė
I. Baublytė
V. Kaunienė
S. Poderis

S. Poderis

V. Kaunienė
S. Poderis
G. Gendrėnas

D. Tuinylienė

S. Poderis
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3. Dalyvavimas projekte, vykdomame pagal muziejų jungtinės
veiklos sutartį „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir
bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas”
(projekto VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012). Edukacinės programos
„Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių dvare“ įgyvendinimas. Edukacinių
užsiėmimų parengimas ir vedimas.

4. Kitų edukacinių programų temų parinkimas pagal darbo metu
ryškėjančius poreikius bei LDKVR finansines galimybes.

5. Popiečių, skirtų šeimoms, savaitgalį ir švenčių dienomis lankančių
muziejaus ekspozicijas, rengimas Taikomosios dailės muziejuje ir
LDKVR:
5.1. „Trijų karalių dovanos“;
5.2. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

6. Dieninė Vilniaus pilių geležinio vilko stovykla moksleiviams.
7. Projekto „Salvete“, skirto mokslo metų pradžiai (edukacijos
užsiėmimų pristatymas ir šventinis renginys), parengimas ir
vykdymas.
8. Muzikinis projektas „Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis“.

Programa Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių dvare:
Vilniaus Žemutinės pilies Didžiųjų kunigaikščių rūmų ir Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorijos apžvalga;
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaro muzika;
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro muzika;
Vazų dinastijos dvaro muzika;
Opera Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare;
Senoji muzika ir šokis;
Muzika Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro interjere.
Dalyvaujant projekte, vykdomame pagal muziejų jungtinės veiklos
sutartį „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo
lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas” (projekto VP12.2-ŠMM-10-V-02-012). Edukacinių užsiėmimų atnaujinimas ir
vedimas.
Edukacija parodos „Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė.
Šedevras iš Ermitažo rinkinių“ (2013 m. rugsėjo 12–gruodžio 15 d.).
Sukurtos 2 temos: „800 Jogailaičių perlų“, „Skrynutės kelionės“.
Programa Senoji Muzika. Sukurta nauja tema „Išilginių fleitų
konsortas“ – tęstiniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.
Sukurta nauja tema „Pavanos žingsniu“ (skirta įvairaus amžiaus
lankytojams).
Sukurta nauja tema „Susipažinkime – Valdovų rūmų muziejus“.
Rengtos popietės šeimoms savaitgaliais ir švenčių dienomis: LDM
Taikomosios dailės muziejuje ir LDKVR:
„Trijų karalių dovanos“ – 2013 m. sausio 3–5 d. LDM Taikomosios
dailės muziejuje vyko atviros edukacinės dirbtuvės.
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – liepos
7 d. – VR atidarymo proga vyko edukacinis renginys, kuriam buvo
sudaryta edukacinės veiklos programa: švietėjiškos paskaitos ir atviros
edukacinės dirbtuvės. Žr. V sk. 9 d.
Vyko dieninė Vilniaus pilių geležinio vilko stovykla moksleiviams
2013 m. rugpjūčio 5–9 d., 20 dalyvių, jiems pravesta 20 teminių
užsiėmimų ir organizuota kita vaikų užimtumo ir lavinimo veikla.
Projektas „Salvete“, skirtas mokslo metų pradžiai (edukacinių
užsiėmimų pristatymas ir šventinis renginys), vyko rugsėjo 1–2 d.,
atviros edukacinės dirbtuvės muziejaus ekspozicijoje.
Muzikinis projektas „Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalis“.
Pavasario sesija: Renesanso ir Baroko muzikos interpretacijos kursai.
Koncertai:
2013-11-24 „Vaikai ir jaunimas atlieka senąją muziką“;
2013-12-01 pažintinis koncertas „Paslaptingoji teorba“.

V. Kaunienė
I. Baublytė

D. Tuinylienė
I. Baublytė
D. Tuinylienė
I. Baublytė
Edukacijos grupė
V. Kaunienė

V. Kaunienė
D. Tuinylienė
V. Kaunienė
V. Kaunienė
I. Baublytė
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9. LDKVR kilnojamąją parodą „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rūmai ir jų atkūrimas“ priimantiems muziejams ir/arba kitoms
kultūros įstaigoms pageidaujant, išvažiuojamųjų edukacinių
užsiėmimų ir VR atkūrimo projektą pristatančių kultūros vakarų
rengimas.
10. LDKVR ekspozicijoje edukacinių pasyvių, nuolat veikiančių
priemonių rengimas ir taikymas (lektūros, piešimo, žaidimų stalai).

11. Kiti darbai.

3. Muziejaus
renginiai

1. VR atidarymas. VR atidarymui ir Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienai skirtų šventinių renginių programa.

LDKVR kilnojamąją parodą „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir
jų atkūrimas“ priimančios įstaigos edukacijos nepageidavo.
Tęstas projektas, gavęs dalinį LR Kultūros ministerijos finansavimą
„Lietuvos didžiojo kunigaikščio viešė istorinėje tėvonijoje“ – išvykose
vesti edukaciniai užsiėmimai ir VR atkūrimo projektą pristatantys
renginiai. Pamario ir Aukštaitijos regionuose pravesti 69 užsiėmimai,
juose dalyvavo 1 246 lankytojai.
LDKVR ekspozicijoje paruoštos ir įrengtos bei veikia trys edukacinių
piešinių spalvinimo staliukai. Prie XV a. ekspozicijos lankytojams
parengta Kvirkato stalo žaidimo rekonstrukcija. Įgyvendintas Muziejų
ekspozicijų pritaikymo vaikams ir jaunimui projektas dalinai
finansuotas iš valstybės biudžeto lėšų „Lietuvos didžiojo kunigaikščio
rūbinė“, kuris skirtas savarankiškai lankytojų edukacinei veiklai.
2013-01-05 edukacinis koncertas „Žiemos senoji muzika“, parodos
„Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“
ekspozicijoje LDM Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje.
2013-03-22 edukacinis koncertas „Išilginės fleitos istorija“ Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje.
2013-11-16 edukacinis renginys, bendradarbiaujant su LR istorijos
mokytojų asociacija. Edukacinių programų pristatymas Lietuvos
istorijos mokytojams. Žr. I sk. 3 d. 2 p.
2013-11-21 Vilniaus Balsių pagrindinėje mokykloje trečių klasių
moksleiviams pristatyta archeologo profesija.

G. Gendrėnas
Edukacijos grupė

Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną surengtos
Valdovų rūmų atidarymo iškilmės. Oficialiame VR atidarymo
renginyje oficialios kalbos, sveikinimai buvo derinami su integruota
vizualine-muzikine-literatūrine programa, pristatančia VR atkūrimo
idėjos gimimą, jos sąsajas su Lietuvos Atgimimu, VR atkūrimo
projekto esmę ir įgyvendinimo eigą, taip pat mokslinę, kultūrinę bei
reprezentacinę reikšmę. Renginio dalyviai ir svečiai apžiūrėjo Valdovų
rūmus nemokamai.
Iš viso daugiau nei 60 Valdovų rūmų specialistų ir darbuotojų prisidėjo
prie sėkmingo renginio įgyvendinimo. Bendras renginio meninės
programos bei techninio aptarnavimo dalyvių skaičius – 156. Valdovų
rūmų Didžiajame kieme renginį stebėjo virš 2 500 žiūrovų, tiesioginę
transliaciją per „LRT Televiziją“ – 11 proc. auditorijos.
Valdovų rūmų atidarymo iškilmių dieną užbaigė teatralizuotas
koncertas „Opera atsiveria Valdovų rūmuose“ rūmų Didžiajame kieme,
kurį stebėjo daugiau nei 1 600 žiūrovų, renginį tiesiogiai transliavo
„LRT Televizija“.
Užsienio svečių vizitų organizavimas į rūmų atidarymo iškilmes.

Renginių skyrius
J. Karpavičienė
Užsienio ryšių ir
parodų skyrius
Apsaugos tarnyba

V. Kaunienė
Edukacijos grupė

Edukacijos ir
lankytojų centras

M. Samulionytė
E. Zaveckienė
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2. Lietuvos
pirmininkavimo
Europos
Sąjungos
Tarybai
reprezentacinių renginių ir jų kultūros programų VR
koordinavimas ir aptarnavimas.

Valdovų rūmų erdvėse surengta 19 Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai A lygmens renginių:
2013-07-03 Politinio ir saugumo komiteto reprezentacinis renginys.
2013-07-08 Sveikatos apsaugos ministrų susitikimo reprezentacinis
renginys. 2013-07-11 COREPER II reprezentacinis renginys. 2013-0716 Aplinkos ministrų susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-07-18
Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo reprezentacinis
renginys. 2013-07-22 Ūkio ministrų susitikimo reprezentacinis
renginys. 2013-07-23 Ministrų, atsakingų už mokslinius tyrimus,
susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-08-29 Bendrųjų reikalų
tarybos ministrų susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-09-05
Krašto apsaugos ministrų susitikimo reprezentacinis renginys. 201309-06 Užsienio reikalų ministrų susitikimo reprezentacinis renginys.
2013-09-09 Žemės ūkio ministrų susitikimo reprezentacinis renginys.
2013-09-13 Finansų ministrų susitikimo reprezentacinis renginys.
2013-09-15 Susisiekimo ministrų susitikimo reprezentacinis renginys.
2013-09-19 Energetikos ministrų susitikimo reprezentacinis renginys.
2013-10-01 Ministrų, atsakingų už kultūrą ir sportą, susitikimo
reprezentacinis renginys. 2013-11-25 Neformalaus sanglaudos ministrų
susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-11-28 ES narių ir Rytų
Partnerytės šalių vadovų susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-1213 Baigiamojo Piliečių metų renginio reprezentacinis renginys. 201312-20 Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus organizuojami 13ieji nacionaliniai maldos pusryčiai tema „Globalizacija ir atjauta“.
Valdovų rūmų erdvėje surengta 21 Lietuvos pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai B lygmens renginių:
2013-07-17 Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinė
Asamblėja. 2013-09-03 ES Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos
pareigūnų susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-09-04 COREPER
II susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-09-23 Už aukštąjį mokslą
atsakingų direktorių susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-09-25
Lietuvių kalbos instituto Gala vakarienė po konferencijos „Vienovė per
įvairovę: ES kalbų ir kultūrų raidos politiniai ir socialiniai aspektai“.
2013-10-02 Europos konkurencijos dienos reprezentacinis renginysvakarienė. 2013-10-06 Europos technologijų platformos „ManuFuture“
atidarymo renginys. 2013-10-08 ES šalių protokolo vadovų
susitikimas. 2013-10-10 ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų
susitikimo reprezentacinis renginys. 2013-10-16 LR Seimo
reprezentacinis renginys. 2013 m. spalio 17–18 d. Europos turizmo
forumas. 2013-10-25 Lietuvos Universitetų rektorių Konferencijos
reprezentacinis renginys. 2013-10-27 LR Seimo reprezentacinis
renginys. 2013-11-07 LR Švietimo ir mokslo ministerijos
reprezentacinis renginys. 2013-11-10 LR Seimo reprezentacinis

Renginių skyrius
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Apsaugos tarnyba
Pastatų ir
technologinių
įrenginių skyrius
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3. Vykstant VR statybos darbams, planuojama LDKVR kultūros
renginiuose priimti 1000 lankytojų.

4. Atidarius LDKVR, planuojama LDKVR kultūros ir kituose
renginiuose priimti 12000 lankytojų.
5. G. Rackevičiaus knygos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai Vilniuje. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija“
pristatymas.
6. Michele Bianchi (Alberto Vimina). „Historia delle Guerre civili di
Polonia“ (Lenkijos pilietinių karų istorija) (Venezia, 1671) knygos
pristatymas (bendraorganizatorius VšĮ Klaipėdos universitetas).
7. Knygos
„Lietuvos
notariato
istorija”
pristatymas
(bendraorganizatorius Lietuvos notarų rūmai).
8. Dalyvavimas 14-oje tarptautinėje „Vilniaus knygų mugėje“ ir
lydinčios kultūrinės programos įgyvendinimas.

9. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronikos 1 ir 2 t. pristatymas.

10. Ispaniškajam valdovo rūmų ceremonialui skirtas kultūros vakaras.

renginys. 2013-11-11 LR Švietimo ir mokslo ministerijos
reprezentacinis renginys. 2013-11-12 LR Teisingumo ministerijos
reprezentacinis renginys. 2013-11-20 LR Aplinkos ministerijos
reprezentacinis renginys. 2013-11-21 Konferencijos „Struktūriniai
pokyčiai, skatinantys lyčių lygybę mokslo organizacijose“ atidarymo
renginys. 2013-12-04 LR Aplinkos ministerijos reprezentacinis
renginys. 2013-12-16 LR Teisingumo ministerijos reprezentacinis
renginys.
Iki Valdovų rūmų atidarymo Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose
(Taikomosios dailės muziejus, Vilniaus paveikslų galerija), Valdovų
rūmuose bei kitų muziejaus partnerių (Lietuvos parodų ir kongresų
centras Litexpo, Lietuvos notarų rūmai) erdvėse surengta 12 renginių,
kuriuose apsilankė 1 350 lankytojų.
Atsidarius Valdovų rūmams, buvo surengti 87 renginiai, juose
apsilankė 27 137 lankytojai.
2013-01-23 LDM Taikomosios dailės muziejuje surengtas kultūros
vakaras „Prakalbinti Valdovų rūmų krosnių kokliai“.
2013-01-30 LDM Taikomosios dailės muziejuje pristatyta Michele
Bianchi knyga „Lenkijos pilietinių karų istorija“.
2013-02-28 Lietuvos notarų rūmuose pristatyta autorių kolektyvo
knyga „Lietuvos notariato istorija“. LDKVR – bendraorganizatorius.
Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje pristatytos LDKVR išleistos
mokslinės studijos ir istoriją populiarinantys leidiniai. 2013-02-21
Vaikų scenoje surengtas renginys „Ką zuikiai gali papasakoti apie
Lietuvos istoriją?“. Interaktyvus ir žaismingas dr. Gintauto
Rackevičiaus monografijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai Vilniuje. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a.
koklių katalogas“ pristatymas.
2013-02-22 konferencijų salėje surengtas renginys „Žmonės, kūrę
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją“, kuriame buvo pristatytas
parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų
portretai iš Ukrainos muziejų“ katalogas.
2013-04-18 LDM Taikomosios dailės muziejuje įvyko renginysdiskusija „Muziejaus fenomenas“, kuriame buvo pristatytos „Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių kronika“ I bei II dalys, pasvarstyta apie
muziejaus funkcijas ir perspektyvas.
2013-03-14 LDM Taikomosios dailės muziejuje įvyko Europos
valstybių valdovų rūmų pristatymo programos renginys. Kultūros
vakare prof. Fernandas Viljasenjoras-Sebastianas (Fernando Villaseñor
Sebastián) perskaitė pranešimą „Protokolas, papročiai ir ceremonialas
Ispanijos monarchijos karališkuosiuose rūmuose XV–XVI a.“.

Renginių skyrius

Renginių skyrius
G. Šatevičiūtė
G. Striška
E. Kauklys
A. Brasiūnaitė
J. Karpavičienė
G. Šatevičiūtė
A. Brasiūnaitė
D. Avižinis
M. Kaminskas
M. Samulionytė
G. Striška
I. Vaitekūnaitė
D. Mitrulevičiūtė
J. Karpavičienė
B. Verbiejūtė
Renginių skyrius
G. Striška
V. Dolinskas
J. Karpavičienė
D. Mitrulevičiūtė
A. Brasiūnaitė
V. Dolinskas
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11. Valdovų ir diduomenės medžioklės pilių Italijoje pristatymui
skirtas kultūros vakaras.

12. Rugsėjo 4–osios – pirmosios operos Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje pastatymo minėjimo ir Europos muzikinės ir
teatrinės kultūros istorijos pristatymo renginys.

13. Kalėdinių ir Naujametinių koncertų organizavimas VR.

14. Valstybės protokolo ir kitų reprezentacinių oficialių renginių VR
koordinavimas pagal poreikį.

2013-04-25 LDM Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko Europos
valstybių valdovų rūmų pristatymo programos renginys. Kultūros
vakare dr. Markas Borela (Marco Borella) perskaitė pranešimą
„Italijos medžioklės pilys: dvarų papročiai ir kraštovaizdis“.
2013-11-09 Kultūros vakare prof. Džovanis Ričis (Giovanni Ricci)
perskaitė pranešimą „Valdovo mirtis ir laidotuvės Europos dvaruose
Renesanso epochoje“.
2013-09-07 Surengta vieša profesoriaus iš Italijos Dinko Fabrio (Dinko
Fabris) paskaita „Dvi Neapolio operos karalienės: nuo „Didonės“
(1650) iki „Partenopės“ (1725)“, pristatyta naujausia LDKVR išleista
knyga Michele Bianchi (Alberto Vimina) „Opera VARŽYBOS“,
surengtas koncertas-pastoralinė muzikinė drama „Vaidinimas apie
Robeną ir Marijoną“ („Le Jeu de Robin et Marion“), ansamblio
„Micrologus“ vadovė Patricija Bovi (Patrizia Bovi) (Italija) perskaitė
viešą paskaitą, kurioje apžvelgė kūrinio kultūrinį kontekstą, apibūdino
jo meninę vertę ir atlikimo ypatumus.
Koncertų ciklas „Kalėdos Valdovų rūmuose“:
2013-12-27 įvyko koncertas „Concerto grosso“ (G. F. Hendelio,
A. Vivaldžio, J. S. Bacho kūriniai).
2013-12-29 koncertas „Ugningoji čakona“ (XVII ir XVIII a. ispanų ir
italų kompozitorių kūriniai).
2013-12-30 koncertas „Fortepijono garsų elegancija“ (M. K. Čiurlionio
ir F. Šopeno kūriniai).
2013-12-31 koncertas „Skambantys Naujieji“ (baroko epochos
kompozicijos ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai chorui).
2013-10-09 surengtas Danijos ambasados Lietuvoje reprezentacinis
renginys – susitikimas su Danijos kronprincu.
2013-11-22 įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos
kariuomene,
surengtas
LR
Krašto
apsaugos
ministerijos
reprezentacinis renginys Lietuvos kariuomenės ir JAV Pensilvanijos
valstijos Nacionalinės gvardijos bendradarbiavimo 20-mečiui
pažymėti.
Taip pat žr. III sk. 3 d. 2 p.

D. Mitrulevičiūtė
A. Brasiūnaitė

Tarptautinės parodos „Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė.
Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“ 14 kultūrinių renginių
ciklas „XVI a. skrynutės lobiai“.
2013 m. rugsėjo 12–gruodžio 15 d. suorganizuotas „Gyvosios parodos“
14 kultūrinių renginių ciklas „XVI a. skrynutės lobiai“. 2013-09-12
Valdovų rūmų muziejuje įvyko parodos „Jadvygos Jogailaitės
brangenybių skrynutė. Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“
atidarymas, tiesiogiai transliuotas per „LRT Kultūra“ kanalą.
Perskaitytos 9 viešos paskaitos: 2013-10-05 ir 2013-12-14 (iš viso 3

Renginių skyrius
V. Dolinskas
E. Gudas
M. Uzorka
J. Karpavičienė

D. Mitrulevičiūtė
V. Tarvydas
V. Gailevičius
E. Belozaraitė
V. Tarvydas

Renginių skyrius

G. Šatevičiūtė
A. Brasiūnaitė

15. Ne mažiau kaip 2 kiti kultūros renginiai.
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kartus) dr. Vydas Dolinskas „Jadvygos Jogailaitės skrynutė ir jos
istorija“; 2013-10-12 Eimantas Gudas „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų dinastiniai ryšiai: vedybinės politikos
kryptys“; 2013-10-26 Eimantas Gudas „Habsburgaitės ir Jogailaičiai:
kultūrų sankirtos“; 2013-11-06 Auksakalių gildijos vadovė Marytė
Gurevičienė „Renesanso ir šių dienų paralelės juvelyrikoje“; 2013-1114 Krokuvos Vavelio karališkosios pilies auksakalystės rinkinio
saugotojas Dariušas Novackis (Dariusz Nowacki) „Niurnbergo
auksakalystės menas Jogailaičių dvaro aplinkoje“; 2013-11-15
Krokuvos Vavelio karališkosios pilies Tekstilės rinkinio ilgametė
saugotoja dr. Magdalena Pivocka (Magdalena Piwocka) „Jogailaičių
dinastijos valdovų papuošalai ir Jadvygos Jogailaitės skrynutę
dabinančios brangenybės“; 2013-12-03 Sankt Peterburgo Valstybinio
Ermitažo Vakarų Europos ir Rusijos juvelyrikos meno rinkinių
ilgametė saugotoja ir kuratorė dr. Olga Kostiuk (Ольга Костюк)
„Valstybinio Ermitažo Brangenybių galerija: per šimtmečius sukaupti
Europos juvelyrikos turtai“.
2013-10-22 įvyko knygos „Lietuvos istorija. V tomas. Veržli Naujųjų
laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529–1588 metais“
pristatymas. 2013-10-29 istorikių pokalbis apie moterį Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje. 2013-12-12 parodos išlydėtuvių
koncertas „Kotrynos Jogailaitės muzikinė skrynutė“, kuriame
Krokuvos Vavelio karališkosios pilies senosios muzikos ansamblis
„Floripari“ pristatė XVI a. muzikinę kultūrą Jogailaičių dinastijos
valdovų dvare.
2013-10-12 Čekijos Respublikos ambasados Vilniuje iniciatyva,
surengtas režisieriaus iš Čekijos Petr Ruttner dokumentinio filmo
„Jogailaičių Europa“ pristatymas, kuris buvo rodomas kiekvieną
savaitgalį, kol veikė paroda.
Iš viso „Gyvosios parodos“ ciklą „XVI a. skrynutės lobiai“ aplankė
3 760 lankytojų.
2013-02-06 LDM Taikomosios dailės muziejuje surengtos Lietuvos
istorijos instituto išleistos knygos „Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio
paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“ sutiktuvės. Renginio
partneris – LDKVR.
2013-08-09 LDKVR kieme įvyko VšĮ „Kristupo festivalis“
organizuotas koncertas „FLAMENKO. Jausmų korida”. Renginio
partneris – LDKVR.
2013-08-27 įvyko Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 88-ojo
sezono pristatymo renginys.
2013-09-28 festivalio „Banchetto musicale“ baigiamasis koncertas.
Lotynų Amerikos baroko muzika ir šokiai. Renginio partneris –
LDKVR.

A. Brasiūnaitė

V. Gailevičius
A. Brasiūnaitė
V. Gailevičius
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4. Muziejaus
interneto svetainės
plėtra

16. Muziejaus renginių foto ir videofiksacija (numatoma padaryti apie
3000 nuotraukų).
1. Naujos aktualios informacijos apie LDKVR veiklą (rinkinius,
parodas, renginius, edukacinius užsiėmimus ir kt.) įkėlimas į
LDKVR interneto svetainę www.valdovurumai.lt, informacijos
užsienio kalbomis tolesnis pildymas.
2. LDKVR www.facebook.com profilio administravimas, nuolatinis
aktualios informacijos pateikimas.

5. Fondų lankytojų
aptarnavimas

1. Numatomas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų konsultavimas ir
aptarnavimas (bakalauro ir magistro darbams reikalingos
medžiagos atranka ir pateikimas).

2013-10-05 Šv. Kazimiero ordino renginys, kuriame buvo perduota
bareljefinė Šv. Kazimiero lenta Valdovų rūmų muziejui.
2013-10-05 surengtas Šv. Kristoforo orkestro sezono atidarymo
koncertas. Renginio partneris – LDKVR.
2013-10-24 kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademija surengtas
koncertas „Vivat Verdi!“, skirtas Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi)
200-osioms gimimo metinėms bei Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos 80-ies metų sukakčiai paminėti. Taip pat žr. I sk. 3 d. 4 p.
2013-11-15 surengtas iškilmingas Vilniaus dailės akademijos Senato
posėdis, skirtas VDA 220-mečiui.
2013-11-21 VR įvyko Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus
suorganizuota tarptautinė apskritojo stalo diskusija „Oginskių kultūros
kelias 2013-3“.
2013 m. gruodžio 10 ir 11 d. Valdovų rūmuose VšĮ „Kultino“ surengė
João de Sousa Carvalho operos pagal Gaetano Martinelli libretą
„Everardas – Lietuvos karalius“ (Everardo – re di Lituania, 1782)
premjerą Lietuvoje (2 koncertai).
Fiksuojant renginius padaryta 5 310 nuotraukų.

E. Belozaraitė
D. Mitrulevičiūtė
V. Gailevičius
V. Tarvydas
G. Šatevičiūtė
V. Gailevičius
V. Tavydas

Nuolat skelbta aktuali informacija apie LDKVR veiklą muziejaus
internetinėje svetainėje www.valdovurumai.lt.

G. Letulis
J. Vaičiuvienė
R. Hazir
V. Kaunienė
D. Mitrulevičiūtė
E. Belozaraitė
Edukacijos ir
lankytojų centras

Valdovų rūmų muziejaus profilio www.facebook.com draugų skaičius
išaugo iki 2 210. Visus metus vykdytas „Facebook“ profilio
administravimas: skelbtos naujienos, akcijos, konkursai, talpintos
naujos nuotraukos iš muziejaus renginių, ekskursijų, edukacijos
užsiėmimų.
Administruotas www.facebook.com LDKVR Edukacijos grupės
profilis, skelbta aktuali informacija.
Bakalauro darbų tematika konsultacijos teiktos 34 interesantams.

2. Esant poreikiui, specialių grupių (kitų muziejų darbuotojų ir kitų
specialistų) supažindinimas su LDKVR fondais, jų tvarkymu bei
saugojimu, Mokslinių tyrimų centro veikla ir laboratorijomis.

Su LDKVR fondais, jų tvarkymu bei saugojimu, Mokslinių tyrimų
centro veikla ir laboratorijomis supažindinti kitų Lietuvos, Lenkijos,
Kanados muziejų ir mokslo institucijų darbuotojai (95 lankytojai).

3. VR interjero dekoro elementų atkūrimo darbų vykdytojams

VR projektavimo grupės konsultavimas ir medžiagos atranka dėl

G. Šatevičiūtė
E. Belozaraitė

V. Gailevičius
V. Tarvydas

V. Abramauskas

Ė. Striškienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centras
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centras
R. Abramauskienė
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reikalingos medžiagos atranka, išvadų pateikimas pagal poreikį.
4. Numatomas fondų interesantų priėmimo per metus skaičius – apie
100 asmenų.
6. Kita veikla

1. LDKVR kultūrinės veiklos strategijos parengimas.
2. Partnerystės ryšių su kitais potencialiais partneriais (valstybinėmis,
viešosiomis ir kitomis kultūros, turizmo, renginių organizavimo
įstaigomis bei organizacijomis) Lietuvoje ir užsienyje paieška,
kontaktų užmezgimas.

3. Savanorių įtraukimo į LDKVR kultūrinę veiklą koordinavimas.

4. Informacijos apie galimybę ir sąlygas rengti valstybės
reprezentacijos ir kultūros bei mokslo renginius VR pristatymas
valstybinėms institucijoms, savivaldybėms, kultūros ir meno

židinių ir durų portalų (patalpose 02.2.08, 3.06.02 ir 3.09.02).
Konsultuota dėl langų apkalų, vyrių.
Fonduose lankėsi 157 lankytojai, kurie mokslo tikslais peržiūrėjo 7 222
radinius. Interesantams parengta 416 aukštos kokybės nuotraukų
mokslo darbams ir straipsniams.
Parengtas pirminis LDKVR kultūrinės veiklos strategijos ir renginių
kriterijų projektas, kuris bus užbaigtas ir patvirtintas 2014 m. pirmoje
pusėje kartu su salių nuomos įkainiais.
Kompozitoriaus M. Scacchi XIII-ojo tarptautinio festivalio dalyviams
ir svečiams pristatytas LDKVR ir užmegzti kontaktai su šio festivalio
vienu iš organizatorių – Gallese muziejumi ir šio festivalio dalyviais –
senosios muzikos ansambliais – La Bertolina ir „Arsi e Tesi“.
Užmegzti kontaktai su Sotheby‘s aukciono Vaizduojamojo meno
departamento direktore Stephanie Douglas.
2013-07-02 susitikta ir aptarti bendradarbiavimo planai su Lenkijos
Poznanės A. Mickevičiaus universiteto prof. habil. dr. Marceliu
Kosmanu (Marceli Kosman).
2013-07-07 susitikta su Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos
sekretoriumi, Švedijos Skoklosterio pilies muziejaus direktoriumi
Bengtu Kylsbergu (Bengt Kylsberg), aptartos galimybės kitąmet
Lietuvoje surengti Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos
generalinę asamblėją. LDKVR – asociacijos narys nuo 2010 m.
2013-09-09 susitikta su Luvro muziejaus prezidentu-direktoriumi prof.
Žanu Luku Martinesu (Jean-Luc Martinez) ir Luvro muziejaus
diplomatiniu patarėju Albertu Vialiu (Alberto Vial) bei aptarti dvišaliai
abiejų muziejų kultūrinio bendradarbiavimo klausimai, bendrų
projektų, ypač parodų rengimo perspektyvos.
Savanoriško darbo sutartis užpildė ir bent kartą muziejuje savanorišką
darbą atliko 49 asmenys.
Vykdyta veikla, siekiant įtraukti savanorius į LDKVR kultūrinę veiklą.
47 savanoriai prisidėjo prie įvairių muziejaus vykdomų renginių
įgyvendinimo: koordinavo svečių srautus, lydėjo atlikėjus, suteikinėjo
lankytojams informaciją, sutikinėjo renginių dalyvius ir t. t. Apie 10–
15 savanorių muziejuje savanoriavo daugiau nei po vieną kartą. Dalis
jų žada prisidėti prie LDKVR renginių organizavimo ir kitais metais.
Nuo 2013-06-13 priimtas savanoris, pagelbėjęs viešųjų ryšių ir
komunikacijos srityje, įrengiant ekspozicijas.
Nuo 2013-11-19 Mokslinių tyrimų centro Restauracinės priežiūros
grupėje savanorė studentė (chemikė-restauratorė) atliko archeologinių
radinių mikrocheminę analizę.
Nuolat teikta informacija besidominčioms valstybės institucijoms,
savivaldybėms, kultūros ir meno įstaigoms, turizmo ir renginių
organizavimo bendrovėms Lietuvoje ir užsienyje, verslo struktūroms

Ė. Striškienė
E. Zaveckienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
J. Karpavičienė
Renginių skyrius
V. Gailevičius
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V. Dolinskas
I. Kunigėlytė
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G. Šatevičiūtė

D. Avižinis
G. Striška
M. Mieliauskas
Renginių skyrius
D. Mitrulevičiūtė
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įstaigoms, turizmo ir renginių organizavimo bendrovėms Lietuvoje
ir užsienyje, verslo struktūroms.
5. Istorinės medžiagos rinkimas, kaupimas, sisteminimas kultūros
renginių ciklų, pristatančių VR raidą bei Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istoriją, kultūrą, kūrimui.

6. LDKVR adresatų duomenų bazės tobulinimas, sisteminimas ir
nuolatinis atnaujinimas.
7. LDKVR veiklos koordinavimas konferencinio turizmo srityje.

8. Muziejaus naujienlaiškio sistemos palaikymas.

9. Informacijos
talpinimas.

infoterminalams

sukūrimas,

apdorojimas

bei

apie galimybę ir sąlygas rengti valstybės reprezentacijos ir kultūros bei
mokslo renginius VR.
Kaupta ir sisteminta informacija apie galimas temas bei pranešėjus,
kurie galėtų skaityti pranešimus temomis, pristatančiomis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, kultūrą, taip pat supažindintų su
Valdovų rūmų istorija bei raida. Pirmąsias paskaitas planuojamam
ciklui parengė LDKVR praktikantas Eduardas Budrys ir LDKVR
darbuotojas Eimantas Gudas, kurie lankytojus pakvietė pasiklausyti
paskaitų apie Jogailaičių bei Habsburgų dinastiją, Lietuvos valdovų
dinastinius ryšius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienybę –
elgetų bei aklųjų gyvenimą. Planuojama, kad šis paskaitų ciklas bus
tęsiamas kitais metais, įtraukiant jaunuosius Lietuvos istorikus bei
kitus specialistus.
Visus metus vykdytas duomenų bazės tobulinimas ir nuolatinis
atnaujinimas.
2013-02-15 LDKVR buvo pristatytas konferencijų organizatorių
delegacijai iš įvairių Europos šalių. Pagrindinis šio „Convene“
organizuoto apsilankymo tikslas buvo kuo išsamiau ir įdomiau
pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus kaip
išskirtinę istorinę erdvę įvairiems tarptautiniams kultūriniams ir
komerciniams renginiams.
Pagal poreikį pristatytos galimybės VR organizuoti tarptautines
konferencijas įvairioms renginių, konferencijų organizavimo firmoms,
organizacijoms, Vilniaus TIC svečiams, grupėms, delegacijoms. Taip
pat pateikta informacija tarptautiniam konferencinio turizmo
internetiniam leidiniui “Meet in Vilnius. Meeting Planner‘s Guide”.
Muziejaus naujienlaiškio paslauga „MailerLite“ ir toliau sėkmingai
naudota siekiant informuoti muziejaus lankytojus bei kolegas apie
renginius bei edukacijas vykstančias Valdovų rūmuose. 2013 metais iš
viso buvo išsiųsti 34 naujienlaiškiai (vidutiniškai 3 naujienlaiškiai per
mėnesį). 2013 m. antroje pusėje naujienlaiškį gaudavo 3 873 asmenys.
Paruoštos Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicijoje (I
maršrutas) eksponuojamų 1 565 eksponatų nuotraukos ir etiketinė
informacija. Buvo rengiama informacija infoterminalams, darbus
ketinama baigti 2014 m.

Renginių skyrius

A. Brasiūnaitė
G. Letulis
D. Mitrulevičiūtė
A. Brasiūnaitė
G. Šatevičiūtė

Renginių skyrius

Ė. Striškienė
Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

IV. EKSPOZICIJOS IR
PARODOS

1. Ekspozicijų ir
parodų teminių
planų bei
koncepcijų
rengimas

Parengiamieji parodos organizavimo darbai (sutarčių, eksponatų
sąrašų ir kt. dokumentų su partneriais užsienyje derinimas) rengiant
tarptautinę parodą „Žygimanto Senojo brangakmenių skrynutė ir kitos
lituanistinės vertybės iš užsienio valstybių”.

Vykdyti ir koordinuoti dviejų tarptautinių parodų „Jadvygos Jogailaitės
brangenybių skrynutė. Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“ ir
„Istoriniai gobelenai iš Lenkijos karališkųjų rezidencijų“ surengimo
darbai: suderinti pasiskolinamų eksponatų sąrašai, parengtos sutartys,
suplanuota ir suderinta logistika, suorganizuotas eksponatų draudimas,

M. Uzorka
D. Avižinis
B. Verbiejūtė
E. Kauklys
Pastatų ir
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2. Ekspozicijų
atnaujinimas

1. Nuolatinės LDKVR ekspozicijos I maršruto įrengimas LDKVR
atidarymui.

2. Nuolatinės LDKVR ekspozicijos II maršruto įrengimas LDKVR
atidarymui.

koordinuoti leidybos darbai, susiję su parodų viešinimu, eksponatai
išeksponuoti.
Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicija (I maršrutas)
įgyvendinta (be rūmų B dalies erdvių):
- sukurti istorinę rūmų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją
atspindintys stendų (61 vnt.) tekstai lietuvių ir anglų kalbomis,
kuriuose panaudota lituanistinė ikonografija, LDKVR darbuotojų
sukurtos schemos, žemėlapiai ir kt. medžiaga;
- 25 vitrinose ir ekspozicijos erdvėse eksponuojami 1 416 LDKVR ir
149 vnt. kitų institucijų eksponatai, peržiūrėtas ir patikslintas jų
datavimas, parengta eksponatų informacija (etiketės) lietuvių ir anglų
kalbomis, spręsti techniniai eksponavimo klausimai ir kurti
individualūs eksponatų stoveliai, organizuoti ir vykdyti viešieji
smulkiosios eksponavimo įrangos pirkimai;
- sukurti 6 Ankstyvąją mūrinę pilį ir rezidencinius rūmus
vaizduojantys maketai;
- parengti 32 vnt. autentiškus mūrus ar kitas rūmų erdves, eksponatus,
maketus paaiškinantys iliustruoti (A3 formato) stendai (etiketės)
lietuvių ir anglų kalbomis;
- sudaryta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų genealoginė
schema;
- sudaryta ir sukurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiųjų
kunigaikščių ir kitų didikų XV–XVI a. pilių schema-maketas;
- parengta ekspozicijos informacinė ir kt. medžiaga lietuvių ir anglų
kalbomis (stendai, lentelės, plakatai, lankstukai ir kt.).
Surengta keletas II maršruto darbo grupės susitikimų, kurių metu buvo
aptarti eksponavimo principai, detalizuota eksponatų lokalizacija,
papildomos eksponavimo įrangos užsakymas ir įgyvendinimas.
Parengtas vertybių eksponavimo planas. Nuo 2013 m. balandžio mėn.
pabaigos vyko parodos „Valdovų rūmų lobynas: Europos ir Lietuvos
paveldo klodai“ išmontavimo darbai, eksponatų pakavimas. Dalis
eksponatų buvo perduoti LDM Prano Gudyno restauravimo centrui –
paruošimui eksponuoti. Kitas etapas – eksponatų pervežimas į Valdovų
rūmus. Eksponatai iš LDM Taikomosios dailės muziejaus laikinų
saugyklų, Prano Gudyno restauravimo centro buvo vežami į Valdovų
rūmus ir atgabenami į konkrečias sales, kuriose, pagal iš anksto
parengtą planą, buvo numatyta juos eksponuoti. Kitas etapas –
papildomos ekspozicinės įrangos sumontavimas bei vertybių
eksponavimas. Galiausiai parengtos etikės bei kitos reikalingos
ekspozicinės priemonės. Atsivežti ir eksponuoti eksponatai iš kitų
Lietuvos muziejų bei privačių asmenų.
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3. Parodos
muziejuje

4. Parodos kituose
muziejuose ir
institucijose
Lietuvoje ir
užsienyje

1. Tarptautinė paroda „Žygimanto Senojo brangakmenių skrynutė ir
kitos lituanistinės vertybės iš užsienio valstybių” LDKVR.
2. Deponuotų meno vertybių iš Vavelio karališkosios pilies ir
Varšuvos karališkosios pilies paroda/eksponavimas nuolatinėje
ekspozicijoje (atsižvelgiant į skolintojų sutikimą).
Kituose muziejuose planuojamos parodos (pageidaujant Lietuvos
muziejams bei padengiant parodos atvežimo bei išsivežimo išlaidas):
1. Kilnojama paroda „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų
atkūrimas“. Šios parodos organizaciniai darbai, ekspozicijos
perdavimo-priėmimo dokumentų ruošimas, įrengimo ir kiti darbai
(atsižvelgiant į parodos pareikalavimą).

2. Kilnojama paroda „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio
atodangos“. Šios parodos organizaciniai darbai, ekspozicijos
perdavimo-priėmimo dokumentų ruošimas, įrengimo ir kiti darbai
(atsižvelgiant į parodos pareikalavimą).
3. Parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo
klodai“ Taikomosios dailės muziejuje demontavimo darbai.

5. Virtualios
parodos

1. Naujų stendinių parodų perkėlimas į internetinę svetainę.
2. Numatoma tęsti muziejaus svetainėje www.valdovurumai.lt
pristatomą virtualią parodą „Savaitės eksponatas”. Numatoma per
metus parengti apie 50 eksponatų pristatymą (kiekvienam
eksponatui bus parengiamos 1–3 nuotraukos).

Nuo 2013-09-12 iki 2013-12-15 Valdovų rūmuose surengta tarptautinė
paroda „Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė. Šedevras iš
Valstybinio Ermitažo rinkinių“.
Nuo 2013-07-06 iki 2013-10-06 Valdovų rūmuose surengta tarptautinė
paroda „Istoriniai gobelenai iš Lenkijos karališkųjų rezidencijų“.

M. Uzorka
D. Avižinis
B. Verbiejūtė
M. Uzorka
D. Avižinis

Kilnojamosios parodos „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų
atkūrimas“ anglų kalba parengimo darbų (tekstų adaptavimo, vertimo,
maketavimo) koordinavimas.
Nuo 2013-12-05 iki 2014-01-15 Talino technologijos universitete kartu
su LR ambasada Estijoje surengta paroda „Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“ anglų kalba (17 stendų).
Nuo 2013-11-26 iki 2013-12-15 Sankt Peterburge Petropavlovsko
tvirtovėje kartu su LR generaliniu konsulatu Sankt Peterburge surengta
paroda „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas“ rusų
kalba (17 stendų).
Kiti muziejai neturėjo finansinių galimybių padengti kilnojamosios
parodos „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“
atsivežimą ir surengimą savo patalpose.

D. Mitrulevičiūtė
B. Verbiejūtė

Paroda demontuota 2013 m. gegužės mėn. Žr. II sk. 3.1. d. 2 p.
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Informacija (maketai) pateikta, stendinė paroda “The Palace of the
Grand Dukes of Lithuania and Its Reconstruction” bus paskelbta
LDKVR interneto svetainėje 2014 m. pradžioje.
Muziejaus interneto svetainėje virtualioje parodoje „Savaitės
eksponatas 2013 m.“ pristatyti 52 eksponatai.
„LDK Valdovų rūmai: istorinių reprezentacinių interjerų detalės ir
aplinka“ 30 eksponatų virtuali paroda limis.lt puslapyje.

M. Uzorka
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B. Verbiejūtė
M. Uzorka
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Lietuvos dailės muziejaus parodai „Skulptūra 5426 dienos“ paskolintas
1 eksponatas.

6. Bendradarbiavimas

su kitais muziejais

Lietuvos dailės muziejaus parodai „Lukas Kranachas Vyresnysis
(1472–1553) „Madona su kūdikiu po obelim“ paskolinti 6 eksponatai.

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

Gauta iš Lietuvos dailės muziejaus LDKVR ekspozicijai – 25
eksponatai.

7. Kiti darbai

V. LEIDYBINĖ IR
MOKSLINĖ
VEIKLA

Parengtos tekstinės medžiagos nuolatinės LDKVR ekspozicijos
stendams ir infoterminalams suredagavimas ir maketavimo darbai.

Gauta iš Lietuvos nacionalinio muziejaus LDKVR ekspozicijai – 118
eksponatų.
Gauta iš Lenkijos Varšuvos karališkosios pilies – Nacionalinės
istorijos ir kultūros paminklo – 1 eksponatas.
Gauta iš Lenkijos Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių
meno rinkinių – 1 eksponatas.
Gauta iš Sankt Peterburgo Valstybinio Ermitažo muziejaus – 1
eksponatas.
Pratęstas 1 eksponato skolinimas LDM padaliniui – Klaipėdos
laikrodžių muziejui – parodai „Laikrodžiai iš Lietuvos nacionalinių
muziejų fondai“ iki 2014-06-01.
Nuo 2011-06-10 1 eksponatas (verdiūra) yra paskolintas Lietuvos
nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje (iki 2014-06-10).
Vasario pradžioje grįžo du VRA fondo eksponatai, skolinti Varšuvos
karališkajai piliai parodai “Europa Jagiellonica 1386–1572. Art and
Culture in Central Europe under the Reign of the Jagiellonian
Dynasty” iki 2013-01-27.
Suredaguota ir sumaketuota parengta ekspozicijos informacinė
medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis (stendai, lentelės, plakatai,
lankstukai ir kt.). Koordinuoti istorinių ir reklaminių stendų, plakatų,
etikečių, bilietų, nuorodų, lipdukų ir kitos informacinės medžiagos,
skirtos nuolatinei LDKVR ekspozicijai (taip pat ir VR informacinės
sistemos)
parengimo,
maketavimo,
montavimo
darbai.
Infoterminalams medžiaga toliau ruošiama ir tobulinama.
Parodų registro sukūrimas. Pagrindinės informacijos (informacinių ir
reklaminių leidinių) apie 2009–2013 m. surengtas tarptautines,
stendines parodas bei 2013-07-06 atidarytai VR ekspozicijai parengtos
medžiagos įkėlimas į bendrą VR sistemą (V:\Bendras\Parodos).
2013 m. rugsėjo 23–25 d. dalyvauta Liublino muziejaus
modernizacijos ir Liublino pilies koplyčios atnaujinimo už ES lėšas
užbaigimo renginyje.

L. Kunickytė
S. Marteckas
B. Verbiejūtė

B. Verbiejūtė

M. Uzorka
G. Striška
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1. Katalogų,
mokslinių ir kitų
leidinių, įskaitant
elektroninius,
rengimas ir leidyba

1. Gavus projektinį finansavimą ir/arba esant galimybei skirti įstaigos
biudžeto lėšų, planuojamas šių leidinių parengimas ir (ar)
išleidimas:
1.1. Prof. dr. I. Kuizinienės mokslinė monografija ir albumaskatalogas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų
gobelenai“ lenkų kalba;
1.2. mokslinis periodinis (metinis) leidinys Chronicon Palatii
Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III (2012 m. veikla);

1.3. Gražina Marija Martinaitienė „Audiniai ir jų spalvos Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniuose“;
1.4. Alberto Viminos opera „La gara“;
1.5. Ekspozicijos vadovas (siektina lietuvių ir anglų kalbomis);

1.6. „Seniausias Lietuvos herbynas. 1555 m. Paryžiaus Arsenalo
bibliotekos herbynas“ (dr. E. A. Rimšos mokslinis įvadas apie
seniausią Lietuvos herbyną lietuvių, lenkų, anglų k.; mokslinė
šaltinio publikacija – 1555 m. Paryžiaus Arsenalo bibliotekos
herbyno faksimilė);
1.7. 2012 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuva–Lenkija
Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai
ryšiai“ medžiaga (parengiamieji darbai);
1.8. Europos valdovų rūmų pristatymo programos leidinio rengimas.

Išleista prof. dr. Ievos Jedzinskaitės-Kuizinienės mokslinė monografija
ir albumas-katalogas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų gobelenai“ lenkų kalba. 184 p.
LDKVR strateginio planavimo komiteto posėdyje nuspręsta 2012 ir
2013 m. veiklą pristatančius leidinius sujungti ir leidinį išleisti
2014 m., nes dėl institucijos prioritetinių darbų – ekspozicijų įrengimo,
rūmų atidarymo, lankytojų aptarnavimo – nespėta laiku parengti visų
tekstų.
Išleistas dr. Gražinos Marijos Martinaitienės žodynas „Audiniai ir jų
spalvos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose“.
176 p.
Išleista Alberto Viminos turnyrinė opera „La Gara“. 264 p.
Ekspozicijos vadovo išleidimas atidėtas kitiems metams, nes užtruko
suplanuoti tekstų parengimo ir išvertimo į užsienio kalbą darbai,
darbuotojai turėjo skirti daug dėmesio pagrindinėms ir būtinoms savo
pareigoms atlikti, susijusioms su ekspozicijų įrengimu ir lankytojų
aptarnavimu.
Parengta paraiška daliniam finansavimui gauti.
Knygos išleidimas atidėtas.

Surinkta dalis konferencijos dalyvių pranešimų tekstų, pranešimus
iliustruosianti ikonografija. Parengta paraiška Lietuvos mokslo tarybai
finansavimui gauti.
Vykdyti parengiamieji knygos išleidimo darbai.
Vykdyti parengiamieji prof. habil. dr. M. Jučo straipsnių rinkinio
„Senoji Lietuva“ išleidimo darbai.
Vykdyti parengiamieji dr. Gražinos Marijos Martinaitienės knygos
„Vilniaus liejikas Jonas Breitelis“ išleidimo darbai.
Vykdyti parengiamieji leidinio „Biografinis žodynas“ išleidimo darbai.
Perredaguota ir išleista prof. habil. dr. M. Jučo knyga „Žalgirio mūšis“.
128 p.
Perredaguota ir išleista prof. habil. dr. M. Jučo knyga „Vytautas
Didysis“. 192 p.
Pasibaigus knygos tiražui, išleista antroji laida prof. habil. dr. M. Jučo
knygos „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai“. 336 p.
Parengta 2014 m. LDKVR leidybos programa, sudarytos preliminarios
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L. Kunickytė

M. Uzorka
B. Verbiejūtė
L. Kunickytė
L. Kunickytė
L. Kunickytė
I. Makauskaitė
S. Marteckas
I. Makauskaitė
S. Marteckas
S. Marteckas
L. Kunickytė
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2. Informacinių
leidinių (bukletų,
kvietimų, plakatų ir
kt.) rengimas ir
leidyba

3. Publikacijų
kultūros ir
periodinėje
spaudoje rengimas

2. 2014 m. LDKVR leidybos programos parengimas, preliminarių
sąmatų ir darbų plano sudarymas.
Parengtų LDKVR parodų ir kultūros renginių kvietimų, plakatų,
programėlių, bukletų bei kitų informacinių leidinių tekstų rengimas ir
redagavimas.

2–3 publikacijų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją ir
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją bei VR atkūrimo projektą
parengimas.

sąmatos ir darbų planas.

E. Sargūnaitė

26 kultūros renginiams viešinti parengti plakatai, į 10 renginių buvo
siunčiami kvietimai, parengta „Gyvosios parodos“ ciklo „XVI a.
skrynutės lobiai“ renginių programėlė. Koncertui „Kalėdos Valdovų
rūmuose“ buvo parengti 3 formatų plakatai, informacinė skrajutė,
lauko reklamos plakatai, informaciniai stendai bei vėliava ant VR
fasado.
Tarptautinės parodos „Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė.
Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“ reklaminės informacijos
(plakatų, kvietimų, atvirukų, skirtukų, brošiūrų, stendų ir kt. lietuvių,
anglų, rusų kalbomis) parengimas ir maketavimo darbai.
Parengti, sumaketuoti ir išleisti lankstukai „Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmai – praeitis atverta ateičiai“ latvių ir estų kalbomis.
Smulkūs edukaciniai leidiniai: popierinės, klijuojamos lėlytės su
aprašu, serija Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaras ir dvariškiai XV–
XVII a. (4 spaudiniai): Barbora Radvilaitė (1520–1551), Žygimantas
Augustas (1520–1572), Pikininkas (ietininkas), Vytauto Didžiojo
karžygys. Teikta medžiaga reklaminiams skirtukams. Pasibaigus
tiražui, pakartotinai išleistos karūnėlės.
N. Zverko. Pokalbis su istoriku E. Gudu straipsnyje „Дворец
правителей расскажет о родстве князей ВКЛ с Рюриковичами и
Валуа“.
http://ru.delfi.lt/vkl/history/dvorec-pravitelej-rasskazhet-o-rodstveknyazej-vkl-s-ryurikovichami-ivalua.d?id=61502216#ixzz2UhgQfgfchttp://ru.delfi.lt/vkl/history/dvor
ec-pravitelej-rasskazhet-o-rodstve-knyazej-vkl-s-ryurikovichami-ivalua.d?id=61502216
„Dar viena svarbi priežastis aplankyti Lietuvą – Valdovų rūmai“.
www.cityoutvilnius.lt/renginiai/articles/Dar-viena-priezastis-aplankytiLietuva-Valdovu-rumai
„Valdovų rūmai: praeitis atsivėrė ateičiai. O kas toliau?“, in: Veidas,
2013-07-15, psl. 48–49.
„Paskutinės naktys ir dienos prieš Valdovų rūmų atidarymą“, in:
Santara, 2013 vasara, psl. 61–65.
„Karaliaučiaus pilis – ar tikrai pradingusi Atlantida...?“, in: Santara,
2013 žiema, psl. 90–95.
D. Zailskaitė. Pokalbis su Rūtile Pukiene straipsnyje „Rūtilės Pukienės
darbas prakalbinti medį“, in: dienraštis „Respublika“ (priedas Julius/
Brigita), 2013 m. lapkričio 30 d. Nr. 276. p. 4.
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/rutiles_pukiene
s_darbas_prakalbinti_medi/

Renginių skyrius

B. Verbiejūtė
S. Marteckas
B. Verbiejūtė
S. Marteckas
V. Kaunienė

E. Gudas

R. Hazir

R. Hazir
R. Hazir
R. Hazir
R. Pukienė

28

4. Moksliniai
tyrimai

1. VR teritorijos archeologinių duomenų, saugomų kitose
institucijose, kaupimas, sisteminimas ir moksliniai tyrimai,
ruošiant juos LDKVR ekspozicijoms, ir šios informacijos
rengimas mokslinėms publikacijoms, katalogams.

2. VR teritorijos architektūrinių duomenų kaupimas ir mokslinis
apdorojimas, ruošiant juos LDKVR ekspozicijoms ir moksliniams
straipsniams (darbai pradėti 2011 m.; darbai bus tęsiami ir 2013–
2015 m.):
2.1. Planuojama tęsti VR teritorijos užstatymo raidos tyrimus;
2.2. Planuojama tęsti Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos kultūrinio
klodo ankstyviausiųjų sluoksnių, turinčių medinių konstrukcijų
liekanas, erdvinio išsidėstymo ir raidos dendrochronologinį
tyrimą ir pavyzdžių kartografavimą.
3. Dendrochronologiniai tyrimai: VR teritorijoje rastos archeologinės
medienos pavyzdžių tyrimai ir duomenų apdorojimas – 25
pavyzdžių dendrochronologinė analizė, 25 archeologinių
eksponatų medienos rūšies nustatymas.
4. Archeologinių artefaktų atranka ir pateikimas gamtamoksliniams
tyrimams, esant finansinėms galimybėms; gautų duomenų
apdorojimas.
5. Planuojama tęsti LDKVR rinkinių katalogų parengiamuosius
darbus:
5.1. tęsiami XV a. koklių katalogo paruošiamieji darbai;
5.2. tęsiami XVII a. koklių katalogo paruošiamieji darbai;

5. Mokslinių
straipsnių rengimas

5.3. tęsti duomenų rinkimą Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje
aptiktų architektūrinių detalių katalogo sudarymui.
1. Baltiškos medienos prekybos Vakarų Europoje istorija, remiantis
paveldo objektų dendrochronologiniais tyrimais (duomenų tinklo
projekto „Towards a European research and data network for
cultural tree-ring studies“ rėmuose, publikacija planuojama
pateikti į tarptautinį žurnalą „Journal of Archaeological Science“).

J. Mičiulienė. Pokalbis su restauratore D. Baubaite straipsnyje „Kinų
keramikos karštligė siautė ir Lietuvoje“.
http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/Kinu-keramikos-karstlige-siaute-irLietuvoje

D. Baubaitė

Ruošiant medžiagą muziejaus ekspozicijai, Lietuvos nacionaliniame
muziejuje susipažinta su Pilies kalno archeologine medžiaga ir, renkant
medžiagą straipsniui, atlikta pirminė Vilniaus pilių teritorijoje rastos
stogų dangos apžvalga.
120 vnt. Vilniaus Žemutinės pilies dendrochronologinių pavyzdžių (iš
1989–1999 m. tyrimų), saugotų Vytauto Didžiojo universiteto
dendrochronologijos laboratorijoje, atrinkimas ir paruošimas
grąžinimui į LDKVR saugyklą ir jų inventorizavimas.

A. Kurilienė
E. Ožalas

Ruošiant ekspoziciją, parengtos Ankstyvosios mūrinės pilies schemos
ir jų fragmentai, atskirų statinių vizualizacijos (10 piešinių).
Dėl padidėjusio darbo krūvio įrengiant ekspoziciją, kartografavimo
darbai atidėti kitiems metams.

R. Abramauskienė

Atlikta 25 pavyzdžių dendrochronologinė analizė, 31 archeologinio
eksponato medienos rūšies nustatymas.

R. Pukienė

Suorganizuoti 1 eksponato (3 analizės) tyrimai Lietuvos prabavimo
rūmuose.

R. Valatkevičienė

Pildyta duomenų bazė su koklių aprašais, kurioje surinktos 364 aukštos
kokybės radinių nuotraukos, 10 piešinių ir 2 rekonstrukcijos.
Susisteminti 63 kokliai.
Katalogui nupiešti 69 koklių piešiniai.
Parengti 25 detalių dvimačiai ir trimačiai brėžiniai.

E. Zaveckienė

Pateikti duomenys, galutinis straipsnio rengimas atidėtas, nes atidėtas
žurnalo išleidimas.

R. Pukienė

R. Pukienė

A. Kalėjus
R. Manomaitienė
R. Abramauskienė
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2. Straipsnis „Vandentiekis Vilniaus Žemutinėje pilyje XVI–XVII
a.“ į Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III.
3. Publikacijos parengimas į leidinį „Metodai Lietuvos
archeologijoje. Mokslas ir technologijos Lietuvos praeities
pažinimui“ (VU IF Archeologijos katedra).
4. Straipsnio „Medienos savybės, archeologinės medienos specifika,
tyrimų metodai“ publikavimas leidinyje „Muziejinių eksponatų
priežiūra“, III d., „Archeologiniai radiniai“.
5. Straipsnio rengimas „Vilniaus Žemutinės pilies avalynės nešiotojų
amžiaus grupių santykis“ (lyginant su pasirinktu atitinkamo
laikotarpio laidojimo paminklu, pvz., Bokšto g. kapinynu).
6. Straipsnio „Pirmoji Vilniaus aptvarinė pilis (Mažasis aptvaras)“ į
Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. IV
parengiamieji darbai.
7. Konferencijoje skaityto pranešimo pagrindu straipsnio „Akmuo ir
marmuras Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų fasaduose ir
interjere“ parengimas į Chronicon Palatii Magnorum Ducum
Lithuaniae. Vol. III.
8. Straipsnio „Medinio latako restauravimas“ parengimas.

9. Kiti moksliniai straipsniai.

Straipsnis parengtas ir atiduotas spaudai.
Straipsnis parengtas. Pateikta II ketvirtyje.

R. Pukienė
E. Ožalas
R. Pukienė

Straipsnio rengimas sustabdytas, nes leidinio paruošiamieji darbai
nukelti į 2014 m.

R. Pukienė

Straipsnio rengimas dėl papildomų medžiagos tyrimų nukeltas į
2014 m.

P. Blaževičius

Parengta naujausios architektūrinės literatūros analizė. Tolimesni
darbai atidėti 2014 m.

E. Ožalas

Straipsnis parengtas ir atiduotas spaudai.

R. Abramauskienė

Straipsnis „Renesansinės kanalizacijos sistemos Vilniaus Žemutinės
pilies teritorijoje tyrimai ir išsaugojimas“ parengtas ir atiduotas spaudai
į Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III.
Straipsnis „Archeologinių radinių panaudojimas atkuriant Vilniaus
Žemutinės pilies kunigaikščių rūmų interjerą XV–XVII a. Krosnių ir
grindų dangos rekonstrukcijos“ parengtas ir atiduotas spaudai į
Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III.
Straipsnis „Tiškevičių giminės karjera ir genealogija XVI a. Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje“ parengtas ir atiduotas spaudai į
Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. III.
Išspausdinti šie 2012 m. parašyti moksliniai straipsniai:
„Vilniaus Žemutinės pilies gyventojų parazitologinė aplinka – tyrimų
rezultatai ir archeoparazitologijos perspektyvos“, in: Lietuvos
archeologija, 2013, t. 39, p. 53–72.
„Reikšmingas XIV a. pab. įtvarinių šarvų detalės radinys Vilniaus
Žemutinėje pilyje“, in: Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 41–52.
Restauratorių konferencijos Rygoje (“Seeking balance: preservation,
use, conservation”. The 10th Baltic States Restorers’ Triennial Meeting
May 27–30, 2014 – Riga, Latvia.) leidiniui paruošti straipsniai:
“Medieval falconry – archaeology and reconstruction”;

D. Baubaitė
P. Blaževičius
R. Pukienė
Ė. Striškienė

„XVI a. nuotekų kolektoriaus iš Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos
medienos tyrimai ir išsaugojimas“.
“Toys as a reflection of player's social status. Child and childhood in
the light of archaeology”, in: Chronicon, Wrocław, 2013, p. 137–152.

E. Gudas
P. Blaževičius

P. Blaževičius
J. Kalėjienė
D. Baubaitė
R. Pukienė
P. Blaževičius
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6. Mokslinių ir kitų
konferencijų
rengimas muziejuje

7. Dalyvavimas
mokslinėse ir
kitose

1. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Valdžia ir
architektūra. Europos valdovų ir valdžios įstaigų buveinės –
formos bei funkcijos (XV–XXI a.)“ (Varšuvos karališkoji pilis –

Straipsnis „Pałac Wielkich Książąt Litewskich na Zamku Dolnym w
Wilnie. Odrodzona historia”, in: Studia i materiały Lubelskie 17,
Lublin 2013, s. 33–50.
„Svarbiausios Lenkijos ir Lietuvos valdovų rezidencijos“, in:
Literatūra ir menas, nr. 1 (3408), 2013 m. sausio 4 d., p. 20–22.
„Ukraina ir Lietuva, Lvovas, Luckas ir Vilnius“, in:
http://www.valdovurumai.lt/muziejaus-veikla/straipsniai/vydasdolinskas-ukraina-ir-lietuva-lvovas-luckas-ir-vilnius.
Kartu su Dalia Tarandaite „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų“, in: Lietuvos bajoras,
2013, Nr. 19, p. 42–45.
„Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė. Šedevras iš Valstybinio
Ermitažo rinkinių“ (brošiūra), teksto aut. V. Dolinskas, Vilnius, 2013.
«Ларец Ядвиги Ягеллонки. Шедевр из собрания Государственного
Эрмитажа» (brošiūra), teksto aut. V. Dolinskas, Vilnius, 2013.
“Jewellery coffret of Hedwig Jagiellon. A Masterpiece from the
Collections of the State Hermitage Museum” (brošiūra), teksto aut.
V. Dolinskas, Vilnius, 2013.
„Jan III Waza”, in: T. Venclova, Wilno. Przewodnik biograficzny,
Warszawa, 2013, s. 40–41.
„Gente poloni, natione lituani: Kosakovskių genealogijos bruožai ir
įsigalėjimo Lietuvoje ženklai“, in: ARCHE (Baltarusija, sud. Andrej
Macuk) (atiduota spaudai 2013 m. gegužės 5 d.).
„Rūmus statė žmonėms“, in: Žmogus laiko taikinyje. Algirdas
Brazauskas draugų ir oponentų akimis, sud. V. Kavaliauskas, Vilnius,
2013, p. 163–168.
„Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų heroldas“, in: Ministri Historiae.
Pagalbiniai istoriniai mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
tyrimuose. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas dr. Edmundo Rimšos
65-mečio sukakčiai, sud. Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė, Vilnius, 2013,
p. 33–43.
„Dalį taurios širdies atidavęs Valdovų rūmų atkūrimui“, in:
Atsiminimai apie prof. Vytautį Merkį (sud. A. Prašmantaitė), Vilnius,
2013 (atiduota spaudai 2013 m. sausį).
Vykdyti 2014 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „LIETUVA –
ITALIJA: šimtmečių ryšiai“ parengiamieji darbai: Italijos
universitetams bei Lietuvos garbės konsulams Italijoje išsiųsti
kvietimai dalyvauti konferencijoje, parengta konferencijos anotacija,
sudarytas sąrašas mokslininkų, išreiškusių norą dalyvauti šioje
konferencijoje.
Varšuvos karališkosios pilies darbuotojai perkėlė konferenciją į 2014
metus, nes susidūrė su finansiniais sunkumais.

G. Striška

V. Dolinskas
V. Dolinskas

V. Dolinskas

V. Dolinskas
V. Dolinskas
V. Dolinskas

V. Dolinskas
V. Dolinskas

V. Dolinskas

V. Dolinskas

V. Dolinskas
D. Mitrulevičiūtė
V. Dolinskas

V. Dolinskas
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konferencijose ne
muziejuje

Nacionalinės kultūros ir istorijos paminklas, Lenkija) bei
pranešimo preliminaria tema „Valdovų rezidencijos Lietuvoje.
Vilniaus Žemutinės pilies rezidencijos architektūra ir funkcijos“
pristatymas.
2. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (LDKVR –
bendraorganizatorius) „Magdeburgo teisės kelias Europoje:
istoriniai ir dabarties ryšiai tarp miestų“, kartu su Vilniaus
universitetu, Užsienio reikalų ministerija bei Lietuvos
savivaldybių asociacija.

3. Rengėjams apmokant dalį išlaidų, numatomos 3–5 komandiruotės,
susijusios su dalyvavimu konferencijose.

8. Pranešimai
mokslinėse
konferencijose

9. Kiti darbai

1. Esant finansinėms galimybėms planuojama dalyvauti
mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje

4–5

2. Dalyvavimas Archeologų kongrese Pilsene (Čekija) (19th annual
meeting of European Association of Archaeologists). Ketinama
paruošti pranešimą, paremtą rengiamo straipsnio apie vaikų
paieškas remiantis Vilniaus XIV–XVI a. laidojimo paminklų ir
avalynės liekanų iš Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos sinteze.
Lituanistinių vertybių ir ikonografinės medžiagos (vaizdų ir tekstų)
paieška Lietuvoje ir užsienyje, jos laikmenų užsakymas, publikavimo
ekspozicijose, parodose ir leidiniuose teisių užsitikrinimas, aprašymų

2013 sausio–gegužės mėn. dalyvauta tarptautinės mokslinės
konferencijos „Magdeburgo teisės kelias: istoriniai ir dabarties ryšiai
tarp Europos miestų“ (rengėjai: LDKVR, VU, LR Užsienio reikalų
ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija) organizacinio komiteto
veikloje.
2013-05-14 dalyvauta tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
„Magdeburgo teisės kelias: istoriniai ir dabarties ryšiai tarp Europos
miestų“ (Vilnius); perskaitytas skaidrėmis iliustruotas pranešimas
„Magdeburgo teisė Lietuvoje“.
2013 m. rugsėjo 30–spalio 2 d. dalyvauta Horodlės unijai paminėti
skirtoje viešojoje diskusijoje apie istorinius ir aktualius valstybių ir
tautų ryšius Vidurio bei Rytų Europoje, Lietuvos ir Lenkijos unijų
istorijos patirtį kitiems valstybiniams susivienijimams, Vienoje,
Austrijos Respublikoje.
2013-11-07 Kaliningrado (Rusijos Federacija) miesto bibliotekoje
vykusiame renginyje-diskusijoje „Miesto erdvė: architektūra, kultūrinis
kraštovaizdis, istoriniai kontekstai ir komfortas“ skaidrėmis iliustruota
rusų kalba pristatyta Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmų raida, istoriniai ryšiai su Karaliaučiumi, Valdovų
rūmų atkūrimo idėja, projektas, muziejaus veikla.
2013-04-23 Šiaulių „Aušros“ muziejuje dalyvauta Lietuvos muziejų
asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencijoje
„Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos“. Perskaitytas
pranešimas „Kaip muziejui neprarasti savo pirminės funkcijos“.
Tarptautinė konferencija “Research of plant diversity. Present and
future”, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2013 m. birželio 27–
28 d., pranešimas “Investigation into plant anatomy for economic
botany research: woody plant species used by medieval craftsmen”
(Augalų anatomijos tyrimas ekonominės botanikos studijoms:
viduramžių meistrų naudotos sumedėjusių augalų rūšys).
2013 m. rugsėjo 4–8 d. Pilzene (Čekija) dalyvauta vykusiame
devynioliktame
metiniame
Europos
archeologų
asociacijos
suvažiavime-konferencijoje. Pristatytas stendinis pranešimas “Where
do Medieval Children Hide?”. Bendraautoriai: Rytis Jonaitis ir Šarūnas
Jatautis.
Sudaryta 15 sutarčių. Gauti kitų institucijų leidimai panaudoti 217
eksponatų nuotraukų, duoti kitoms institucijoms leidimai panaudoti 26
eksponatų nuotraukas. LDKVR ikonografijos duomenų bazėje

J. Karpavičienė

V. Dolinskas

V. Dolinskas

D. Avižinis

R. Pukienė

P. Blaževičius

M. Uzorka
D. Avižinis
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rengimas, duomenų bazės tolesnis pildymas.

katalogizuotos 489 istorijos ir meno vertybės.
LDKVR
leidinių
sukėlimas
į
bendrą
VR
sistemą
(V:\Bendras\Leidiniai).
Parašyta mokslinė recenzija Klaipėdos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos instituto parengtam akademiniam leidiniui
„Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys“
(sudarytojas ir mokslinis redaktorius dr. Vasilijus Safronovas).
Atsiliepimas apie dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografiją ir
šaltinių publikaciją „Mykolas Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas,
ministras ir jo pasų kolekcija“.
Paskaitos visuomenei, skaitytos VR:
2012-04-30 skaidrėmis iliustruoto pranešimo „Valdovų rūmų
muziejaus misija ir parodinė, kultūrinė, edukacinė, leidybinė veikla“
pristatymas LR Seimo parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir
teisingumą“ išvažiuojamame posėdyje.
Žr. III sk. 3 d. 15 p. 1 eil.
Skaitytos paskaitos, dalyvaujant edukacinėse programose VR:
2013-07-07, 2013-09-17 „Grožis ir švara Valdovų rūmuose. Arba apie
tai kur karaliai pėsti vaikščiojo“. Žr. III sk. 2 d. 5.2. p.
2013-07-07 perskaitytos 3 paskaitos „Vilniaus Žemutinės mūrinės
pilies raida XIII–XV a.“, „Valdovų rūmai XVI–XVII a. vid.“,
„Vilniaus Žemutinės pilies XIII–XV a. medinis užstatymas“.
Žr. III sk. 2 d. 5.2. p.
2013-07-07 „Kaip keliavo medžiai“.
2013-07-07 „Medžių rievėse užrašyta Lietuvos istorija“.
Žr. III sk. 2 d. 5.2. p.
Skaitytos paskaitos dieninės Vilniaus pilių geležinio vilko vasaros
stovyklos vaikams:
2013-08-08 „Archeologijos mokslas: svarba, tikslai, metodai“.
Žr. III sk. 2 d. 6. p.
2013-08-07 „Muziejininko darbas“ – pristatyta muziejininko veikla
rinkinio saugotojo-tyrinėtojo darbo vietoje.
Skaitytos paskaitos kitoms institucijoms:
2013-09-17 netradicinio ugdymo dienos renginiuose Antakalnio
gimnazijos mokiniams ir pedagogams vestas edukacinis renginyspaskaita „Vilniaus Žemutinės mūrinės pilies raida XIII–XV a.“.
2013-02-05 skaidrėmis iliustruoto pranešimo vokiečių k. „Der Palast
der Großfürsten von Litauen: Zukunft der Vergangenheit“ („Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių rūmai: praeitis atverta ateičiai“) pristatymas
Valdovų rūmams skirtame kultūros vakare Vokietijos Federacinės
Respublikos ambasados Lietuvoje rezidencijoje Vilniuje.

B. Verbiejūtė
L. Kunickytė
J. Karpavičienė

V. Dolinskas
J. Karpavičienė

P. Blaževičius
S. Venckūnienė
E. Ožalas

R. Pukienė
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2013-03-26 skaidrėmis iliustruoto pranešimo „Diplomatinis protokolas
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: ištakos ir sklaida“ pristatymas
LR Užsienio reikalų ministerijoje.
2013-03-14 skaidrėmis iliustruoto pranešimo „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai – praeitis atverta ateičiai“ pristatymas
Valdovų rūmams skirtame kultūros vakare LR ambasadoje JAV
Vašingtone.

J. Karpavičienė

1. Numatoma įvesti į LDKVR duomenų bazę 75 Kultūros, meno ir
istorijos fondo (VR) įrašus apie eksponatus su skaitmeniniais jų
vaizdais.
2. Numatoma įvesti į LDKVR duomenų bazę 75 Archeologijos fondo
(VRA) įrašus apie eksponatus su skaitmeniniais vaizdais.

Įvesti į LDKVR duomenų bazę 75 Kultūros, meno ir istorijos fondo
(VR) įrašai apie eksponatus su skaitmeniniais jų vaizdais.

D. Avižinis

Į LDKVR duomenų bazę įvesta 80 Archeologijos fondo (VRA) įrašų
su skaitmeniniais vaizdais.

3. Numatoma tęsti elektroninės restauravimo protokolų knygos
pildymą LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų informacinėje
sistemoje. Planuojama padaryti apie 500 įrašų, kartu įkeliant
eksponatų nuotraukas prieš ir po restauravimo, kitus tyrimų
duomenis.
Dalyvavimas LIMIS kūrimo darbo grupėje. Numatoma į LIMIS
sistemą įvesti 75 Archeologijos fondo (VRA) ir 75 Kultūros, meno ir
istorijos fondo (VR) įrašus apie eksponatus.

Žr. II sk. 3.2. d. 9 p.

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centro
Restauracinės
priežiūros grupė

J. Karpavičienė

VI. RINKINIŲ
APSKAITOS
KOMPIUTERIZAVI
MAS IR
EKSPONATŲ
SKAITMENINIMAS

1. Kompiuterinė
apskaita

2. LIMIS

3. Eksponatų
skaitmeninimas
3. 1. Numatomų
skaitmeninti

LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų informacinės sistemos tolesnis
kūrimas, tobulinimas.
1. Architektūrinių brėžinių rinkinio tvarkymas ir archyvavimas bei jų
skaitmeninimas.

Į LIMIS sistemą įvesti 75 Archeologijos fondo (VRA) ir 75 Kultūros,
meno ir istorijos fondo (VR) įrašai apie eksponatus.
Dalyvauta LIMIS projekte „Elektroninis muziejų ir ekspozicijų gidas
(E-gidas)“, į LIMIS sistemą įvesti 30 eksponatų aprašai su vaizdais,
eksponatai paviešinti LIMIS portale.
Parengti 30 LIMIS sistemoje paviešintų eksponatų pasakojimai
audiogidams. Atlikti muziejaus audiogido teksto anglų kalba patikros
darbai.

Toliau kurta ir tobulinta LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų
informacinė sistema.
Architektūrinių brėžinių rinkinys skaitmenintas vadovaujantis tais
pačiais kriterijais kaip ir VRA rinkinio eksponatai, t. y. pagal

Ė. Striškienė
D. Avižinis

Ė. Striškienė
D. Avižinis
E. Zaveckienė
G. Striška
S. Venckūnienė
P. Blaževičius
E. Ožalas
B. Verbiejūtė
R. Hazir
V. Dolinskas
G. Letulis
R. Ašmenaitė
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eksponatų atranka

archeologinių tyrimų metus.
Archeologijos fondo (VRA) eksponatų skaitmeninimas
atliekamas vadovaujantis šiais kriterijais:
2.1. pagal ataskaitų sąrašus iš VšĮ Pilių tyrimo centro „Lietuvos
pilys“ perimtų ir sutikrintų archeologinių radinių pagal jų
radimo metus (nuo 1989 m.) skaitmeninimas;
2.2. turinio, chronologijos ir mokslinės vertės požiūriu vertingiausių
eksponatų, kurie bus atrinkti konservavimui ir restauravimui bei
LDKVR ekspozicijoms, parodoms, leidiniams ir kt.,
skaitmeninimas.
3. Iš VšĮ Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ perimto negatyvų
rinkinio tvarkymas ir skaitmeninimas.
2.

3.2.
Suskaitmenintų
eksponatų skaičius

1. 100 vnt. brėžinių ir 100 piešinių (VRA).

2. 75 Kultūros, meno ir istorijos fondo (VR) eksponatų.
3. 75 Archeologijos fondo (VRA) eksponatų.

4. 100 vnt. archeologinių tyrimų negatyvų.

5. Numatoma parengti apie 1000 aukštos kokybės eksponatų
nuotraukų.

3.3. Dalyvavimas
skaitmeninimo
projektuose

Dalyvavimas tarptautiniame duomenų tinklo projekte „Towards a
European research and data network for cultural tree-ring studies“
(trukmė 2010-09-01 – 2013-07-31, koordinatorius – Nyderlandų
Kultūros paveldo agentūra). Baigiamasis projekto etapas –

Skaitmeninti pagal archeologinių tyrimų metus iš VšĮ Pilių tyrimo
centro „Lietuvos pilys“ perimti eksponatai.

E. Zaveckienė
M. Samulionytė
S. Venckūnienė

Skaitmeninti chronologijos ir mokslinės vertės požiūriu vertingiausi
eksponatai.

V. Abramauskas

Negatyvų rinkinio skaitmeninimas vykdytas vadovaujantis tais pačiais
kriterijais kaip ir VRA rinkinio eksponatai, t. y. pagal archeologinių
tyrimų metus.

M. Kaminskas

Suskaitmeninti 562 piešiniai, vaizdai ir aprašai įvesti į LDKVR
rinkinių mokslinių tyrimų informacinės sistemos bazę.
Nuskenuoti 1 235 archeologinių tyrinėjimų ataskaitų brėžiniai.
Į LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų informacinės sistemos bazę
įtraukti 178 vaizdai ir aprašai.
Žr. VI sk. 1 d. 1 p.
Žr. VI sk. 1 d. 2 p.
Nufotografuoti 1 065 Archeologijos ir Kultūros, meno ir istorijos
fondų eksponatai leidiniams, tyrimų ir restauravimo dokumentacijai.
Padarytos 2 629 skaitmeninės nuotraukos 9 595 vnt. Archeologijos
fondo (VRA) eksponatų. 6196 archeologinių radinių aprašai įvesti į
elektronines mokslinių duomenų bazes.
Papildomai į muziejaus informacinę sistemą įvesti ruošiami perėmimui
archeologiniai radiniai, perduoti restauravimui (393 vnt.).
Informacinėje sistemoje įvesta 100 įrašų. Nuskenuota 12 000 vnt.
LDKVR Mokslinių tyrimų centro ir Rinkinių apskaitos ir saugojimo
skyriaus archyvo archeologinių tyrimų negatyvų. Bendradarbiaujant su
Vytautu Urbanavičiumi, suskaitmeninta jo medžiaga (42 vnt.) LDKVR
ruošiamiems leidiniams. Pradėtas skaitmeninių nuotraukų rinkinio
tvarkymas. Į LDKVR rinkinių mokslinių tyrimų informacinės sistemos
bazę įtraukti 897 vaizdai, sukurti duomenų aprašai.
Padarytos 2 458 aukštos kokybės Archeologijos ir Kultūros, meno ir
istorijos fondo eksponatų nuotraukos.
Fiksuojant renginius, parodas, eksponatus ir architektūrą padarytos
1 009 nuotraukos.
2013 m. vasario 20–23 d. dalyvauta Amersforte, Nyderlanduose,
tarptautinio dendrochronologinių duomenų skaitmeninimo projekto
“Towards an European research and data network for cultural tree-ring
studies” darbiniame pasitarime, gavus valstybinę edukacinę stipendiją.

Ė. Striškienė
R. Manomaitienė
R. Ašmenaitė
D. Avižinis
E. Zaveckienė
M. Samulionytė
S. Venckūnienė

M. Kaminskas
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V. Abramauskas
M. Kaminskas
R. Pukienė
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4. Skaitmeninimo
ir darbo su
duomenų bazėmis
gebėjimų ugdymas
VII. RYŠIAI SU
VISUOMENE
1. Informacijos
žiniasklaidai apie
muziejų, jo
rinkinius ir
renginius rengimas

tarptautinėje duomenų platformoje esančių dendrochronoginių
duomenų analizė ir publikacijos parengimas (žr. Moksliniai
straipsniai).
Dalyvavimas darbuotojų mokymuose, kvalifikacijos tobulinimo
kursuose bei seminaruose Lietuvos dailės muziejaus filiale – Lietuvos
muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre bei kitose
institucijose.

1.

2.

3.

Informacijos apie VR atkūrimo eigą, LDKVR veiklą, anonsų apie
renginius nuolatinė sklaida žiniasklaidai bei LDKVR pristatymas
kultūros ir periodinėje spaudoje bei internete.
Apie 20 pranešimų žiniasklaidai LDKVR veiklos, renginių,
rinkinių, parodų, kitomis susijusiomis su LDKVR ir jų
darbuotojais temomis parengimas ir išplatinimas, inter alia
atkreipiant dėmesį į VR atkūrimo projekto esmės aiškinimą,
objektyvios informacijos pateikimą bei VR atidarymą.

Apie 7 radijo ir televizijos laidų, susijusių su VR atidarymu,
LDKVR veikla, renginiais, ekspozicijomis, parodomis bei
LDKVR specialistų kompetencija, iniciavimas ir dalyvavimas
jose.

Koordinuota projekto veikla.
2013-09-11 dalyvauta LDM filialo Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centro surengtoje tarptautinėje konferencijoje
„Skaitmeninimas ir fotografinė atmintis“, skirtoje senųjų fotografijų
skaitmeninimo ir sklaidos projektui „Europeana Photography“.
Konferencija vyko Vytauto Kasiulio dailės muziejuje.

M. Kaminskas

Nuolat teikta informacija apie VR atkūrimo eigą, muziejaus veiklą,
rinkinius, aktualijas, renginius, edukaciją ir pan.; raštu atsakyta į
daugiau kaip 50 įvairių kitų žiniasklaidos užklausų.
Parengti ir išplatinti 56 pranešimai žiniasklaidai, paskelbtos 45 žinutės
ir anonsai apie LDKVR veiklą, aktualijas ir renginius: parodas,
koncertus, viešas paskaitas, edukacinius užsiėmimus ir akcijas bei kt.
Atnaujinti interneto svetainės tekstai, paskelbti 25 nuotraukų albumai
iš įvairių renginių, edukacijos užsiėmimų, švenčių ir kt.
Surengtos 2 spaudos konferencijos, skirtos Valdovų rūmų atidarymo
iškilmėms ir tarptautinei parodai „Jadvygos Jogailaitės brangenybių
skrynutė. Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“; bendradrabiauta
rengiant kitų valstybės institucijų ir muziejaus partnerių spaudos
konferencijas (Europos turizmo forumo, LR Krašto apsaugos
ministerijos ir JAV Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos 20-mečio,
VšĮ „Kultino“ renginio „Everardas II – Lietuvos karalius“, Rytų
partnerystės viršūnių susitikimo ir kt.).
Inicijuota 20 radijo laidų ir reportažų bei 55 televizijos laidų ir
reportažų, kuriuose buvo informuojama apie Valdovų rūmų muziejaus
veiklą, aktualijas, renginius, parodas ir ekspozicijas, viešas paskaitas ir
pan. Muziejaus darbuotojai kalbėjo įvairia muziejaus veiklos tematika
dalyvaudami LRT Radijo laidose: „Lietuvos diena“, „Tetos Betos
viktorina“, „Ryto garsai“, „Ryto garsų savaitė“, „Radijo paskaita“,
„Sveikinimų ratas“, „Žinių“ reportažuose; „Žinių radijo“ laidose
„Aktualioji kultūra“ bei „Žinių“ reportažuose; „Laisvosios bangos“
laidose „Lietuva su Audriu Antanaičiu“; „Znad Willi“ laidoje „Salon
Polityczny“; „M-1 žinių tarnybos“ rengiamų žinių reportažuose, kurie
transliuojami per radijo stotis „M-1”, “M-1 Plius” ir „Lietus“; LRT
Klasikos laidoje „Muzikinis Pastišas“: pirmas Valdovų rūmų veiklos
pusmetis; LRT Klasikos laidoje „Muzikinė dėžutė“; LRT Televizijos
laidose „Istorijos detektyvai“, „Laba diena, Lietuva“, „Labas rytas,
Lietuva“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, „Mūsų laisvės metai“,
„Ryto suktinis“, „Savaitė“ bei „Šiandien“, „Panoramos“ ir „Vakaro
žinių“ reportažuose; LRT Kultūra laidose „Ryto allegro“; „Lietuvos

J. Vaičiuvienė
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2. Reklama

4.

Apie 10 straipsnių ir reportažų apie LDKVR veiklą, renginius,
rinkinius, parodas, darbuotojų kompetenciją iniciavimas
tradicinėje ir internetinėje žiniasklaidoje.

5.

Informacijos skelbimas viešojoje erdvėje, kultūrinę, laisvalaikio,
turizmo informaciją teikiančiose media priemonėse (interneto
tinklalapiuose, spaudoje ir kt.).

1.

Informacijos apie VR atidarymą ir nuolatines ekspozicijas bei
renginius sklaida.

ryto“ televizijos laidose „24/7”, „Reporterio“ ir „Žinių“ reportažuose;
LNK televizijos „Žinių“ ir TV3 televizijos „Žinių“, „Delfi TV“
internetinės televizijos reportažuose ir kt. Per LRT Televizijos ir
Kultūros kanalus vyko tiesioginės transliacijos bei buvo rodomi įvairių
renginių įrašai: VR atidarymo iškilmės, teatralizuotas koncertas „Opera
atsiveria Valdovų rūmuose“, operos gimtadieniui Lietuvoje skirtas
koncertas-pastoralinė muzikinė drama „Vaidinimas apie Robeną ir
Marijoną“, tarptautinės parodos „Jadvygos Jogailaitės brangenybių
skrynutė. Šedevras iš Valstybinio Ermitažo rinkinių“ atidarymo
ceremonija, koncertas „Vivat Verdi!”.
Inicijuota daugiau kaip 380 straipsnių apie Valdovų rūmų atidarymą,
muziejaus veiklą, renginius, rinkinius, ekspozicijas ir parodas spaudoje
ir internetinėje žiniasklaidoje.
Iš viso spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje pasirodė 520 įvairaus
žanro, pobūdžio ir apimties informacinės medžiagos, kuriose rašoma ar
bent užsimenama apie Valdovų rūmus ir muziejų.
Informacija apie Valdovų rūmų muziejaus aktualijas, renginius,
edukacinius užsiėmimus, ekspozicijas ir parodas buvo nuolat
skelbiama viešojoje erdvėje kultūrinę, laisvalaikio, turizmo informaciją
teikiančiuose
interneto
tinklalapiuose
(www.vilnius-events.lt,
www.vilnius-tourism.lt, www.city-info.net, www.anonsai.lt ir kt.) bei
specialiose dienraščių „Lietuvos rytas“ ir „Lietuvos žinios“ bei
savaitraščio „Literatūra ir menas“ renginių afišose.
Inicijuotos trys reklaminės kampanijos:
1. 2013 m. liepos 6 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Valdovų rūmų
muziejaus pristatymo kampanija: sukurtas vaizdo klipas (23
transliacijos per LRT Televiziją prieš „Panoramą“), parengtos ir
paskelbtos dvi reklamjuostės naujienų portale www.lrytas.lt (kiekviena
jų skelbta po tris savaites, iš viso – per 20 tūkst. parodymų), parengti 4
skirtingi spaudos maketai, publikuoti dienraštyje „Lietuvos rytas“ (13
kartų) ir savaitraštyje „Veidas“ (2 kartai).
2. 2013 m. rugsėjo 12 d. – 2013 m. gruodžio 10 d. tarptautinės parodos
„Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė. Šedevras iš Valstybinio
Ermitažo rinkinių“ kampanija: sukurtas vaizdo klipas (19 transliacijų
per LRT Televiziją žiūrimiausiu laiku), parengta ir paskelbta viena
reklamjuostė naujienų portale www.lrytas.lt (skelbta dukart po dvi
savaites, iš viso – apie 14 tūkst. parodymų), parengti spaudos maketai,
publikuoti dienraštyje „Lietuvos rytas“ (5 kartai) ir savaitraštyje
„Veidas“ (4 kartai).
3. 2013 m. lapkričio 25 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Koncertų ciklo
„Kalėdos Valdovų rūmuose“ kampanija: sukurti vaizdo ir radijo klipai
(27 transliacijos per LRT Televiziją žiūrimiausiu laiku ir 37
transliacijos per LRT Radiją labiausiai klausomu laiku), parengta ir

M. Uzorka
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2.

3. Kita veikla

Informacinių edukacinių video klipų apie LDKVR veiklą kūrimo
ir sklaidos viešojoje erdvėje koordinavimas.

1. Naujos LDKVR komunikacijos strategijos parengimas.

2. Žiniasklaidos monitoringas ir joje skelbiamos medžiagos apie
LDKVR veiklą archyvavimas.

VIII. METODINĖ
VEIKLA
1. Konsultacijos,
metodinė pagalba

3.

LDKVR foto bei video medžiagos rinkimas, sisteminimas ir
archyvavimas.

4.

Žurnalistų ir LDKVR komunikacinei veiklai aktualių asmenų
kontaktų duomenų bazės kaupimas, sisteminimas ir nuolatinis
atnaujinimas.

5.

Ryšių su kitais muziejais, LR Prezidento kanceliarija, Užsienio
reikalų ir Krašto apsaugos ministerijomis ir kitomis valstybės
institucijomis užmezgimas, palaikymas ir plėtojimas, bendrų
projektų vykdymas ir viešosios komunikacijos koordinavimas.

6.

Kryptinga LDKVR veiklos informacinių rėmėjų paieška ir ryšių su
jais palaikymas.

1.

Konsultacijos teisės klausimais.

paskelbta viena reklamjuostė naujienų portale www.lrytas.lt (skelbta
dvi savaites, iš viso – apie 10 tūkst. parodymų), parengti spaudos
maketai, publikuoti dienraštyje „Lietuvos rytas“ (3 kartai) ir
savaitraštyje „Veidas“ (2 kartai) ir mėnraštyje „Valstybė“ (1 kartas).
Sukurti du LDKVR pristatantys klipai, tarpininkauta dėl jų
transliavimo LRT Televizijoje pratęsiant Valdovų rūmų paramos fondo
sutartį.
Nuosekliai vykdyti parengiamieji komunikacijos strategijos darbai,
lankytojų poreikių, muziejaus galimybių ir praktikos analizė. Vykdyta
LDKVR komunikacijos apimčių, pokyčių ir pobūdžio po VR
atidarymo analizė.
Kasdien stebėta informacijos apie Valdovų rūmus ir muziejų sklaida,
suarchyvuoti spaudos ir interneto žiniasklaidos straipsniai
(popieriniame ir elektroniniame formatuose), apie atgarsius
žiniasklaidoje informuoti darbuotojai, įkurta jiems prieinama virtuali
skaitykla.
Nuosekliai vykdytas foto medžiagos rinkimas, sisteminimas ir
archyvavimas; surinkta video medžiaga, atlikti parengiamieji
sisteminimo ir archyvavimo darbai, išanalizuoti poreikiai ir galimybės
video medžiagos saugojimui skaitmeniniame formate muziejaus
archyve.
Nuolat atnaujinta žurnalistų kontaktų bazė, atsižvelgiant į jų pareigų
pasikeitimus ir kaitą žiniasklaidos kanaluose.
Valdovų rūmai ir muziejaus veikla išsamiai pristatyti 5 žurnalistų
grupėms (LRT Televizijos ir Radijo, savaitraščio „Veidas“, dienraščio
„Lietuvos rytas“, interneto portalo www.lrytas.lt darbuotojams).

J. Vaičiuvienė
R. Hazir
J. Vaičiuvienė
R. Hazir
J. Karpavičienė
R. Hazir
J. Vaičiuvienė

J. Vaičiuvienė
R. Hazir
V. Abramauskas
J. Vaičiuvienė
R. Hazir

Nuolat palaikyti ryšiai su LR Prezidento ir Vyriausybės
kanceliarijomis, Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Kultūros, Švietimo
ir mokslo ministerijomis, bendradarbiauta su Vadovybės apsaugos
departamentu, Vilniaus miesto policijos komisariatu, Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų rinktine „ARAS“. Plėtoti ryšiai su Lietuvos
banku, policija, švietimo ir ugdymo įstaigomis, Lietuvos ir užsienio
muziejais.
Surasti informaciniai rėmėjai inicijuotoms reklaminėms kampanijoms
(žr. aukščiau). Prie jų prisidėjo reklamos gamybos kompanija „Master
idea“, dienraštis „Lietuvos rytas“, naujienų portalas www.lrytas.lt,
LRT Televizija, LRT Radijas, savaitraštis „Veidas“, mėnraštis
„Valstybė“ ir kt.

J. Vaičiuvienė
R. Hazir
Apsaugos tarnyba

Suteiktos teisinės konsultacijos darbo, intelektinės nuosavybės, viešųjų
pirkimų, nekilnojamojo turto ir kitų teisės sričių klausimais.

I. Kunigėlytė

J. Vaičiuvienė
R. Hazir
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įvairiais muziejaus
veiklos kausimais

2.

2. Metodinės
medžiagos
rengimas

1.

Kitų muziejų specialistų ir įstaigų konsultavimas ekspozicijų
įrengimo, ekspozicinės įrangos atrankos, archeologinių radinių
apskaitos, eksponatų restauravimo, leidybos ir kitais aktualiais
muziejininkystės ir tyrimų klausimais pagal poreikį.
Metodinės medžiagos kitų muziejų, kultūros įstaigų specialistams,
stažuotojams, atliekantiems praktiką LDKVR, rengimas ir
pristatymas pagal poreikį.

Konsultuoti Vilkaviškio krašto muziejaus ir Švėkšnos muziejaus
darbuotojai.

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius

Metodinės žodinės konsultacijos praktiką atliekantiems ir bakalauro
darbus rašantiems VU studentams (34 interesantai).

Rinkinių apskaitos
ir saugojimo
skyrius
Mokslinių tyrimų
centras
R. Pukienė

5 paskaitos „Archeologinės medienos tyrimai“ (2013-04-15, 2013-0422, 2013-11-27, 2013-12-04 ir 2013-12-10) VU studentams
archeologams ir chemikams–restauratoriams.
2013-03-16 „Vilniaus pilys ir archeologiniai tyrinėjimai“ gidams,
lankantiems LDKVR organizuojamus gidų kursus.
2013-03-16 „Archeologinė medžiaga ir jos panaudojimas interjerų
atkūrime“ gidams, lankantiems LDKVR organizuojamus gidų kursus.
2013-03-23 įžanginė ir baigiamoji paskaitos gidų kursų lankytojams
apie muziejaus specifiką, ekspozicijas, atkūrimo problemas, istorinę
terminiją, lankytojų aptarnavimą, pirmininkavimą, muziejaus veiklos
formas ir funkcijas, svarbiausius ekskursijų vedimo akcentus.
2013-03-23 „Valdovų rūmams įsigytos vertybės. Kolekcijos
formavimas ir pavyzdžiai“ gidams, lankantiems LDKVR
organizuojamus gidų kursus.
2013-03-23 „Europietiško dvaro kultūros raiška Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmuose“ gidams, lankantiems LDKVR
organizuojamus gidų kursus.
2013-09-25 VR ekspozicijoje VU Komunikacijos fakulteto
studentams-muziejininkams
vestas
seminaras
„Prevencinis
konservavimas ekspozicijose“.
2013-10-11 Kauno miesto muziejuje Lietuvos muziejų asociacijos
surengtame seminare „Baltijos muzeologijos mokyklos patirtys ir
pamokos – 2013“ kartu su Aiste Žvinyte perskaitytas bendras
pranešimas „Paveldo bendruomenės: apibrėžimas ir struktūra“.
2013-10-16 skaityta paskaita VU Istorijos fakultete I–II kursų
studentams (apie 50 studentų) tema „Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų ir didikų dinastiniai ryšiai: vedybinės
politikos kryptys“.
3 paskaitos „Archeologiniai odiniai radiniai: konservavimas,
restauravimas ir tyrimai“ (2013-11-20, 2013-11-27 ir 2013-12-03) VU
studentams archeologams.
2013-12-11 studentams archeologams vestas seminaras „Organikos
dirbinių tyrimas ir konservavimas“ Valdovų rūmų muziejaus
ekspozicijoje.

E. Ožalas
E. Zaveckienė
V. Dolinskas

D. Avižinis
J. Karpavičienė

M. Mieliauskas
J. Kalėjienė
D. Baubaitė
M. Samulionytė

E. Gudas

J. Kalėjienė
R. Pukienė
J. Kalėjienė
D. Baubaitė
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3. Darbas su
stažuotojais ir
praktikantais

1.

Sąlygų atlikti praktiką LDKVR Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto, Vilniaus dailės akademijos ir kitų Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentams, sudarymas.

Dalyvauta LR Kultūros ministerijos sudarytos darbo grupės,
rengiančios Muziejuose esančių rinkinių instrukcijos naujos redakcijos
projektą, darbe.
Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos
ir saugojimo sekcijos Tarybos darbe. 2013-04-23 Šiaulių „Aušros“
muziejaus Ch. Frenkelio viloje kartu su kitais tarybos nariais
organizuotas seminaras-diskusija „Vieningos eksponatų vertinimo
metodikos paieškos“, kuriame skaitytas pranešimas „Muziejinių
vertybių, kurių tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, vertinimas,
taikant VSAF 12 standarto nuostatas praktikoje. Problemos ir jų
sprendimo būdai“.
2013-04-23 dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių
mokslinio tyrimo sekcijos valdybos posėdyje.
LDKVR priėmė 7 praktikantus. Sudarytos sąlygos ir suformuotos
užduotys atlikti praktiką: Vytauto Didžiojo universiteto Politikos
mokslų ir diplomatijos fakulteto, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto, Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto, 2 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto, 2
studentams per Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotės programą –
tarpininkaujant Vytauto Didžiojo universitetui. Bendra studentų
praktikų trukmė – 10 mėnesių.

Praktikos metu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai
perskaitė 3 viešas paskaitas visuomenei VR: 2013-10-19 „Tarp
išgyvenimo, nuodėmės ir šventumo. Aklumas Viduramžiais ir
ankstyvojo Renesanso epochoje“. Taip pat žr. III sk. 3 d. 15 p. 1 eil.

IX. MUZIEJAUS
DARBUOTOJAI
1. Kadrų kaita

Ė. Striškienė
J. Kalėjienė
Ė. Striškienė

D. Avižinis
J. Karpavičienė
Ė. Striškienė
G. Striška
E. Zaveckienė
D. Baubaitė
P. Blaževičius
E. Ožalas
Edukacijos ir
lankytojų centras
I. Vaitekūnaitė
E. Gudas

2.

1 stažuotojo priėmimas į LDKVR pagal pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo stažuočių programą.

Priimti du stažuotojai pedagogai į LDKVR Edukacijos ir lankytojų
centrą pagal pedagogų kvalifikacijos stažuočių programą.
2013-01-28 stažuotės sutartis Nr. SPM–01; stažuotės trukmė: nuo
2013-02-01 iki 2013-07-31. 2013-07-29 stažuotės sutartis Nr. SPM–
06, stažuotės trukmė: nuo 2013-09-02 iki 2014-08-29.

Edukacijos ir
lankytojų centras

1.

Esant galimybėms, dailės istorijos specialisto, istorijos specialisto
(pageidautina specializacija XV–XVII a. laikotarpyje) paieškos.
Aptarnaujančio personalo (Apsaugos centras, Edukacijos ir
lankytojų centro Aptarnavimo grupė) atranka, priėmimas ir
apmokymas.

Nerasta tinkamo kandidato.

I. Kunigėlytė
G. Striška
J. Buračienė
Z. Slavickas
E. Kauklys
I. Kunigėlytė
S. Avižinis
G. Lapka

2.

Atrinkta, priimta, apmokyta 12 darbuotojų į Apsaugos tarnybą (2
atleisti). Priimta, apmokyta 20 darbuotojų į Edukacijos ir lankytojų
centro Aptarnavimo grupę (3 atleisti).
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2. Kvalifikacijos
kėlimas –
studijavimas
aukštosiose
mokyklose,
dalyvavimas
seminaruose,
kursuose,
konferencijose
Lietuvoje ir
užsienyje

3.

Organizacinės struktūros priežiūra ir tobulinimas.

4.

LDKVR po atidarymo aptarnausiančio personalo valdymo
koncepcijos tobulinimas.

5.

Kiti personalo pokyčiai pagal poreikį.

1. 1–2 seminarai teisinio reglamentavimo ir praktinio taikymo
temomis.

2. 1–5 seminarai redagavimo tematika.

3. 1–2 seminarai knygų inventorinimo ir bibliotekos veiklos
klausimais.
4. 2–3 seminarai ryšių su žiniasklaida tematikomis.
5. Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus darbuotojų stažuotė
Baltijos muzeologijos mokykloje.

Organizacinė struktūra koreguota pagal besikeičiančius poreikius,
neviršijant bendro įstaigai skirtų etatų skaičiaus: 2013-03-29 Nr. V-32,
2013-04-17 Nr. V-39, 2013-06-26 Nr. V-90, 2013-08-30 Nr. V-143.
– Teisės ir personalo specialisto etatas pakeistas į personalo specialisto
etatą bei priimtas naujas darbuotojas, kuriam pavesta tobulinti
personalo valdymo klausimus.
– Su atsakingais darbuotojais suderinti tiek darbuotojams, tiek
darbdaviui priimtini darbo grafikai muziejų aptarnaujančiam
personalui.
– Tobulintas darbo pasiskirstymas tarp specialistų ir kitų darbuotojų.
– Pasirašyta sutartis su laikinojo įdarbinimo agentūra, siekiant padengti
laikinus personalo trūkumus darbuotojų neatvykimų ar papildomo
darbo krūvio.
Priimti 54 darbuotojai.
Atleisti 28 darbuotojai.
Kvalifikaciją 48 stažuotėse, seminaruose, konferencijose, kursuose,
paskaitose, mokymuose, kategorijos gynimuose kėlė 42 darbuotojai.
2013-03-22 mokslinė konferencija „Darbo kodekso dešimtmetis:
šiuolaikiniai iššūkiai nacionalinei darbo teisei“ LR Teisingumo
ministerijoje.
2013-06-11 informacinis seminaras, kuriame aptartos Pavėluotų
mokėjimų direktyvos ir jos įgyvendinamųjų Lietuvos teisės aktų
siūlomos priemonės kovai su pavėluotais mokėjimais ir naujos
redakcijos Pavėluotų mokėjimų direktyva LR Ūkio ministerijoje.
2013-11-07 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas“ informacinis seminaras.

I. Kunigėlytė

2013 m. rugsėjo 16–20 dienomis (40 akademinių valandų) modulinio
mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų
ugdymas“ I modulis „Muziejų vadyba“, Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultete.
2013 m. balandžio 25–26 d. dalyvauta praktiniuose lietuvių kalbos
redagavimo kursuose.
2013-09-27 dalyvauta seminare „Autorių, atlikėjų bei meno kolektyvų
paslaugų pirkimo ypatumai“.
2013-10-29 dalyvauta mokymuose „Bibliotekos fondo dokumentų
antrinė atranka. Fondo analizė ir vertinimas“.
2013-01-15 dalyvauta VU Komunikacijos fakultete moksliniame
seminare „Išlaidos ir investicijos: Lietuvos muziejai 2011–2012
metais“.
2013 m. liepos 14–20 d. dalyvauta tarptautinėje Baltijos muzeologijos
mokykloje, kuri vyko Bauskėje (Latvija). Tema „Paveldas ir

I. Kunigėlytė
A. Brasiūnaitė
G. Šatevičiūtė

I. Kunigėlytė
Edukacijos ir
lankytojų centras
J. Buračienė

I. Kunigėlytė
J. Buračienė
I. Kunigėlytė

L. Juostaitė
L. Kunickytė
A. Ruzgailaitė
I. Vaitekūnaitė
J. Vaičiuvienė
J. Karpavičienė
E. Ožalas
M. Samulionytė
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bendruomenė. Muziejų vaidmuo“.
6. Esant finansinėms galimybėms, darbuotojų dalyvavimas Varšuvos
karališkosios pilies rengiamuose kasmetiniuose edukacijos
specialistų praktiniuose seminaruose-dirbtuvėse.

7. A. Kurilienės doktorantūros studijos.
8. M. Mieliausko tobulinimasis Lietuvos dailės muziejaus Prano
Gudyno restauravimo centre prevencinio restauravimo srityje
(kuratorė J. Lukšėnienė).
9. D. Šavelio tobulinimasis Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno
restauravimo centre istorinio metalo restauravimo srityje (vadovas
R. Derkintis).
10. J. Kalėjienės archeologinių odinių radinių restauratorės I
kvalifikacinės kategorijos pratęsimas.
11. D. Šavelio archeologinių metalinių radinių II kvalifikacinės
kategorijos pratęsimas.
12. A. Lukaitytės archeologinių keramikos radinių restauratorės I
kvalifikacinės kategorijos įgijimas.
13. M. Mieliausko archeologinių metalinių radinių restauratoriaus
kvalifikacinės kategorijos įgijimas.
14. Dalyvavimas specialistų mainų su Varšuvos karališkąja pilimi bei
Vavelio karališkąja pilimi programose.

2013 m. balandžio 18–23 d. Lenkijoje, Bielsko muziejuje (Muzeum w
Bielsku Podlaskim) dalyvauta Varšuvos karališkosios pilies ir Bielsko
muziejaus suorganizuotuose edukacijos specialistams kursuoseseminare „Juodu ant balto“ – grafikos technikos muziejinės edukacijos
veikloje.
2013 m. spalio 23–29 d. dalyvauta Varšuvos karališkosios pilies
muziejaus Malborko pilies muziejuje suorganizuotame seminare
muziejų edukacijos specialistams „Ex Luto Marienburg – gotyk i jego
inspiracje w dzialaniach edukacyjnych“ (Gotika ir jos inspiracijos
edukacinėje veikloje).
Darbuotoja nebedirba muziejuje.
M. Mieliauskas stažavosi LDM Prano Gudyno restauravimo centre
prevencinio restauravimo srityje.

V. Kaunienė

D. Šavelis stažavosi LDM Prano Gudyno restauravimo centre istorinio
metalo restauravimo srityje.

D. Šavelis
R. Derkintis

Suteikta aukščiausioji kvalifikacinė kategorija (2013-12-13 LR
kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-846).
Kategorija pratęsta (2013-06-13 LR kultūros ministro įsakymas Nr.
ĮV-465).
Komisijos sprendimu pratęsta II kvalifikacinė kategorija (2013-12-13
LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-846).
Suteikta III kvalifikacinė kategorija (2013-12-13 LR kultūros ministro
įsakymas Nr. ĮV-846).
Suteikta meninių baldų restauratorės III kvalifikacinė kategorija (201312-13 LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-846).
Vadovaujantis
tarpinstitucine
bendradarbiavimo
sutartimi,
įgyvendinant specialistų mainų programą, 2013 m. balandžio 10–17 d.
bei 2013 m. birželio 19–20 d. Varšuvos karališkojoje pilyje tobulinosi
8 LDKVR darbuotojai. 2013 m. rugsėjo 9–16 d. buvo priimti tobulintis
6 Varšuvos karališkosios pilies specialistai.

J. Kalėjienė

V. Kaunienė
S. Poderis

A. Kurilienė
M. Mieliauskas

D. Šavelis
A. Lukaitytė
M. Mieliauskas
R. Manomaitienė
M. Uzorka
L. Kunickytė
S. Poderis
V. Kaunienė
J. Voiciukevič
A. Brasiūnaitė
M. Ustinavičius
S. Avižinis
G. Lapka
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Vadovaujantis
tarpinstitucine
bendradarbiavimo
sutartimi,
įgyvendinant specialistų mainų programą, 2013 m. rugpjūčio 18–26 d.
Krokuvos karališkojoje pilyje tobulinosi 7 LDKVR darbuotojai.
2013 m. rugsėjo 2–9 d. buvo priimti tobulintis 7 Krokuvos
karališkosios pilies specialistai.

15. Kitos stažuotės, seminarai ar tobulinimosi kursai (pagal poreikį,
finansines galimybes).

2013 m. sausio 14–15 d. mokytasi groti išilgine fleita stažuotėje
Strasbūre (Prancūzija) su prof. Rodrigo Cafruni Calveyra (stažuotė
darbuotojos lėšomis).
2013 m. sausio 28–vasario 1 d. mokymų programa „Elektrotechnikos
darbuotojų, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos
(žemos įtampos įrenginiuose) (PK ir VK elektromonteriai)“.
2013-02-07 dalyvauta Nikon/NOOR reportažinės fotografijos seminare
Taline (Estija), kurį vedė Pep Bonet ir Andrea Bruce iš “NOOR
foundation” (Olandija) fotografijos agentūros.
2013-03-06 dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto Muzeologijos
katedros vedėjo prof. Pieter van Mensch viešoje paskaitoje „Naujas
mąstymas muzeologijos moksle“.
Nuo 2013 m. balandžio 16 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. dalyvauta
projekte „Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei
Vilniaus regionų gyventojams“.
2013 m. balandžio 18–19 d. dalyvauta konferencijoje „Login 2013“
Litexpo parodų ir konferencijų centre.
2013-04-19 dalyvauta seminare „Veiklos dokumentų tvarkymas,
apskaita ir saugojimas“.
2013-04-22 dalyvauta MIDI IT konferencijoje Mokslinės
komunikacijos ir informacijos centre.
2013-04-24 išklausyta vieša prof. Pieter van Mensch paskaita „Ar
muziejai turi būti pakeisti kažkuo kitu?“ Lietuvos nacionaliniame
muziejuje.
2013-04-26 dalyvauta konsultaciniame seminare „Atsakomybė už
finansinę ir biudžeto vykdymo apskaitą, vidaus kontrolės sukūrimą ir
veikimą staigoje“.
2013-04-26 dalyvauta konsultaciniame seminare „Strateginio veiklos
plano rengimas ir jo įgyvendinimo stebėsena“.
Nuo 2013 m. gegužės 6 d. iki gegužės 17 d. dalyvauta kursuose veiklos
su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencijai gauti.
2013 m. birželio 3–8 d. dalyvauta muziejininkų mokymuose – Europos
kuratorių seminare Prancūzijoje ir Belgijoje tema „Atmintys, istorijos:
tarp reprezentacijos ir atminimo. Aktualūs klausimai muziejams“.

M. Uzorka
M. Samulionytė
R. Hazir
I. Vaitekūnaitė
E. Gudas
E. Stankevičius
G. Šatevičiūtė
E. Belozaraitė
I. Baublytė

M. Povilaitis
E. Iliška
K. Karla
V. Abramauskas
E. Ožalas
M. Samulionytė
E. Zaveckienė
S. Venckūnienė
R. Ašipauskienė
S. Zaržickytė
G. Letulis
E. Sargūnaitė
G. Letulis
M. Samulionytė
E. Zaveckienė
S. Venckūnienė
R. Ašipauskienė
O. Baužienė
G. Lapka
B. Verbiejūtė

43
2013 m. birželio 6–7 d. dalyvauta konferencijoje “We Are Museums“
Šiuolaikinio meno centre.
2013 m. rugpjūčio 12–17 d. dalyvauta 23-oje generalinėje Tarptautinės
muziejų asociacijos ICOM konferencijoje Rio de Žaneire, Brazilijoje.
2013 m. rugpjūčio 17–24 d. dalyvauta tarptautinėje Drezdeno vasaros
menų akademijoje (Dresden Summer International Academy for the
Arts).
2013 m. rugpjūčio 18–24 d. dalyvauta stažuotėje rezidencinio tipo
Petropolio imperiniame muziejuje Brazilijoje.
2013 m. rugsėjo 30–spalio 4 d. dalyvauta VU Komunikacijos fakulteto
organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Kursų tema „Tikslinių
grupių komunikavimas muziejuje“.
2013 m. lapkričio 14–15 d. Vilniuje dalyvauta Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai konferencijoje „Investuok į tyrėjus“.
2013-11-22 dalyvauta Biržuose konferencijoje „Biržų tvirtovė XVI–
XVIII a. karuose“, atkurto Biržų tvirtovės arsenalo naujos ekspozicijos
atidaryme bei laikinos parodos pristatyme.
2013-11-26 virtuali Nidetos Jarockienės ir Arūno Bėkštos paskaita
„Muziejus bendruomenei ir bendruomenėje“.
2013-11-29 dalyvauta konferencijoje „Tarptautinis kunigaikščių
Radvilų kelias“.

Kita svarbi
informacija apie
darbuotojus

2013 m. gruodžio 16–18 d. išklausytas VU Komunikacijos fakulteto
Muzeologijos katedros organizuotas, Toronto universiteto Informacijos
fakulteto docento dr. Costis Dallas, trijų paskaitų ciklas “Cultural
heritage and museums in the age of information” („Kultūros paveldas
ir muziejai informacijos amžiuje“).
2013 m. kovo mėn. išklausyta 40 val. trukmės „Asmens, atsakingo už
priešgaisrinę saugą“ mokymo programa.
Koordinuoti ~20 LDKVR darbuotojų mokymai panaudoti žmogaus
gaivinimo įranga.
Apdovanotas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus krašto
proginiu medaliu Horodlės unijai – 600 metų už ypatingus nuopelnus
populiarinant Lietuvos Karalystės ir LDK bajorijos istorinį paveldą bei
tradicijas (2013-11-29 nutarimas Nr. 1).
LR Ministro Pirmininko 2013-03-27 potvarkiu Nr. 112 sudarytos
Pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai 2013 m. antrąjį
pusmetį organizaciniams klausimams spęsti darbo grupės narė.
Nuo 2010-03-16 iki 2015-03-16 Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Tarybos narys. LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-557, nuo 201108-30 iki 2015-08-30 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
Tarybos narys.
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LR kultūros ministro 2013-04-26 įsakymu Nr. ĮV-328 sudarytos
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, darbo grupės
narys.
LR kultūros ministro 2013-06-14 įsakymu Nr. ĮV-469 sudarytos
Muziejų tarybos narys.
LR Ministro Pirmininko 2013-09-13 potvarkiu Nr. 276 sudarytos
darbo grupės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programai parengti narys.
LR Vyriausybės 2013-11-13 nutarimu Nr. 1035 sudarytos Vyriausybės
kultūros ir meno premijų komisijos narys.
2013-12-30 LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu Nr. 1K-1686
apdovanotas Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie
Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais.
Ignalinos krašto muziejaus tarybos narė.
LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos valdybos narys.
X. MUZIEJAUS
PAGALBINIŲ
PADALINIŲ
VEIKLA
1. Archyvo ir
bibliotekos darbas

1. LDKVR bibliotekos
sisteminimas.

specializuoto

rinkinio

pildymas

ir

2. LDKVR bibliotekos elektroninio katalogo įvedimas į valstybės
mastu koordinuojamą bendrąją sistemą LIBIS.
3. LDKVR bibliotekos lankytojų aptarnavimas.
4. Prof. Mečislovo Jučo bei jo saugomos dr. A. Šapokos bibliotekų,
perduotų LDKVR, tvarkymo darbai.

5. LDKVR reikalingų kanceliarinių prekių užsakymas, priežiūra ir
išdavimo administravimas.

Vykdyta naujų istorinio, archeologinio pobūdžio leidinių paieška.
Tęstas LDKVR bibliotekos specializuoto rinkinio pildymas ir
sisteminimas. Suinventorinta 1 200 vnt. leidinių.
Organizuotas Leidinių kainos nustatymo ir platinimo komisijos darbas.
Tęstas LDKVR bibliotekos elektroninio katalogo įvedimas į LIBIS. Į
LIBIS įvesta 1 200 vnt. leidinių.
Aptarnauti LDKVR specializuotos bibliotekos lankytojai (~40
lankytojų, ne LDKVR darbuotojų).
Perimta, suinventorinta, įvesta į LIBIS, suskirstyta pagal UDK prof.
habil. dr. Mečislovo Jučo bibliotekos dalis (355 vnt.) ir prof. habil. dr.
Mečislovo Jučo saugota A. Šapokos bibliotekos dalis (406 vnt.).
Perimtos, suinventorintos, įvestos į LIBIS, suskirstytos pagal
UDK Gedimino Gendrėno (33 vnt.) ir Vytauto Abramausko (13 vnt.)
dovanotos knygos.
LDKVR išleistų knygų platinimas knygynams, informacijos apie
išleistas knygas viešinimas interneto svetainėje.
Vykdytas LDKVR reikalingų kanceliarinių prekių užsakymas,
priežiūra ir išdavimas.

V. Dolinskas
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6. LDKVR perimto archyvo registracijos ir tvarkymo pagal
archyvinius reikalavimus tęsimas:
6.1. architektūrinių tyrimų brėžinių (juodraščių) sisteminimas;
6.2. eksponatų piešinių originalų sisteminimas ir skaitmeninimas;
6.3. negatyvų rinkinio skaitmeninimas;
6.4. archeologinių tyrimų ataskaitų tvarkymas ir registracija.
2. Ūkinė veikla

1. Dalyvavimas projektuojant ir montuojant technologinę įrangą
atkuriamuose VR, darbų priežiūra, projektiniai ir eksploatacijos
pasiūlymai, bendrų statybinių darbų atlikimo priežiūra.

2. Atkurtų VR dalies (pastato bei visų tinklų ir sistemų) perėmimas
eksploatacijai iš statybų užsakovo ir/arba rangovo.

Architektūrinių tyrimų brėžinių (juodraščių) sisteminimas baigtas.
Sutvarkyti 645 brėžiniai.
Suskaitmeninti ir susisteminti 562 piešinių originalai. Piešiniams
suteikti archyviniai šifrai. Žr. VI sk. 3.2. d. 1. p.
Žr. VI sk. 3.2. d. 4. p. ir VI sk. 3.1. d. 3. p.
Sutvarkytas ir susistemintas N. Kitkausko archyvas. Sudarytos 53
saugojimo bylos.
Dalyvauta posėdžiuose su projektuotojais ir statybų užsakovais ir/arba
rangovais parenkant technologinę įrangą atkuriamiems VR, teikti
pasiūlymai dėl geresnio jos pritaikymo muziejaus veiklai, prižiūrėti
atlikti darbai.

Sausio–gruodžio mėnesiais vykdyti muziejaus administracinių,
ekspozicinių ar renginiams skirtų patalpų Valdovų rūmuose bei
Radvilų rūmuose ir jų prieigų kasdieniniai tvarkymo ir valymo darbai.
Organizuoti muziejaus administracinių patalpų grindų impregnavimo ir
grindų lakavimo darbai.
Užtikrintas lankytojų ir muziejaus darbuotojų aptarnavimui reikalingų
higienos, saugos bei muziejaus patalpų priežiūrai ir valymui reikalingų
priemonių įsigijimas bei nuolatinis tiekimas. Organizuotas kiliminių
dangų, istorizuotų rūbų ir kitų edukaciniams užsiėmimams bei
renginiams skirtų priemonių valymas.
Perimta atkurta VR dalis (pastatas bei visi tinklai ir sistemos)
eksploatacijai iš statybų užsakovo ir/arba rangovo. Kartu su VĮ
Vilniaus pilių direkcija sudarytas neatliktų darbų bei defektų sąrašas
Valdovų rūmų „A“ daliai. Pasiūlymai teikti parengiant argumentuotus
raštus užsakovui ir projekto autoriams.

3. Visų LDKVR naudojamų techninių ir technologinių įrenginių
tinkama eksploatacinė priežiūra.

Visi LDKVR naudojami įrenginiai suderinti, tinkamai prižiūrėti, atlikti
profilaktiniai ir smulkūs remonto darbai.

4. Kitiems LDKVR struktūriniams padaliniams aktualių techninių ir
ūkinių problemų sprendimas visose LDKVR naudojamose
patalpose.
5. Nuolatinė transporto ūkio eksploatacija ir priežiūra.

Buvo operatyviai sprendžiamos visos kitiems LDKVR struktūriniams
padaliniams iškilusios techninės ir ūkinės problemos.
Tinkamai prižiūrėtos transporto priemonės. Atlikti reikalingi techniniai
aptarnavimai ir remonto darbai. Skolintas specializuotas eksponatų
pervežimui pritaikytas tarnybinis transportas Lietuvos dailės muziejui
ir Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui.
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6. LDKVR darbuotojų aprūpinimas darbo saugos priemonėmis.

Įsigytos ir darbuotojams išduotos reikalingos darbo saugos priemonės.

7. VR lankomų erdvių, muziejaus administracijos ir kitų jo padalinių
darbuotojų darbo patalpų valymo organizavimas bei priežiūra.
8. Pagal panaudos sutartį eksploatuojamo ūkinio kiemo Kalnų parko
bazėje (Kosciuškos g. 9b) priežiūra bei smulkūs pastatų remonto
darbai.
9. VR vykstančių renginių techninis aptarnavimas, salių parengimas.

Patalpos ir teritorijos tinkamai tvarkytos ir prižiūrėtos.

10. LDKVR darbuotojų aprūpinimas reikiamais darbo įrankiais,
savalaikis jų keitimas.
11. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmų dalies, LDKVR
naudojamos pagal panaudos sutartį, eksploatacinė patalpų ir
technologinių įrenginių priežiūra ir einamasis remontas.

Įsigyti įrankiai tinkamai eksploatuoti, vietoj sugedusių smulkių įrankių
įsigyti nauji.
LDKVR naudojamos patalpos Radvilų rūmuose tinkamai prižiūrėtos,
atlikta eksploatacinė technologinių įrenginių ir patalpų stebėsena bei
smulkūs remonto darbai, prižiūrėta, kad patalpos atitiktų
priešgaisrinius reikalavimus: pakeista dalis elektros instaliacijos ir
šviestuvų. Atliktas einamasis Radvilų rūmų remontas.
Įsigytos būtinos veiklai prekės, darbuotojai aprūpinti reikiama įranga.

12. LDKVR veiklai reikalingų ūkinių ir kitų prekių įsigijimas,
darbuotojų aprūpinimas.

3. Kitų padalinių
darbas

T. Kosciuškos g. 9b ir Liepkalnio g. 156А esančios patalpos
prižiūrėtos, atlikti smulkūs remonto darbai (elektros instaliacijos
remontas, aplinkos tvarkymas).
Tinkamai atliktas visų VR ir kitose erdvėse vykusių LDKVR renginių
techninis aptarnavimas bei salių parengimas. (Žr. III sk. 3 d.).

13. LDKVR ilgalaikių ekspozicijų techninis įrengimas.

Atlikti LDKVR surengtų parodų ir ilgalaikių ekspozicijų techniniai
įrengimo darbai.

14. LDKVR aktualios ekspozicinės įrangos ir priemonių įsigijimas,
dalyvavimas rengiant apklausas ir konkursus, montavimas,
sandėliavimas, priežiūra.

Įsigyta reikiama mikroklimato palaikymo įranga (14 vnt.), ekspozicijos
įrengimo pagalbinė įranga, sudaryta techninė specifikacija ir atliktas
einamasis Radvilų rūmų remontas.

15. Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos eksploatacija ir priežiūra,
elektros instaliacijos priežiūra ir eksploatacinis remontas
Liepkalnio g. 156A ir Kalnų parko bazėje (Kosciuškos g. 9b)
esančioje teritorijoje ir patalpose.

Tinkamai prižiūrėtos apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos Liepkalnio
g. 156A ir Kalnų parko bazėje (T. Kosciuškos g. 9b) esančioje
teritorijoje ir patalpose, atlikti smulkūs remonto darbai.

16. Elektros energijos tiekimo sutarčių sudarymas su tiekėjais ir jų
vykdymo priežiūra.
17. Nuolatinė priskirto ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita ir
priežiūra.

Sudarytos elektros energijos tiekimo sutartys su tiekėjais, tinkamai
prižiūrėtas jų vykdymas.
Tinkamai vykdyta nuolatinė priskirto ilgalaikio ir trumpalaikio turto
apskaita ir priežiūra.

1. Naujų informacinių, apsaugos, priešgaisrinių, pastato valdymo bei
kitų sistemų perėmimas, jų įsisavinimas, atitinkamas pritaikymas
LDKVR poreikiams bei suderinimas su jau funkcionuojančiomis,
jų veikimo užtikrinimas ir atitinkamų darbuotojų apmokymas

Perimtos, įsisavintos ir derintos naujos informacinės, apsaugos,
priešgaisrinės, pastato valdymo sistemos. Jos pritaikytos LDKVR
poreikiams, darbuotojai apmokyti jomis dirbti.
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darbui su šiomis sistemomis.
2. Pastatų ir technologinių įrenginių skyriaus kompiuterių migracija į
LDKVR tinklą (prijungus transformatorinės pastatą prie VR
tinklo).
3. Dalyvavimas VR apsaugos sistemų darbuose, perėmimas užbaigtų
zonų, atstuminių kortelių perprogramavimas, vartotojų teisių
suteikimas.
4. Dalyvavimas pastato valdymo sistemos BMS diegime,
įsisavinime, apmokyme.

Atlikta Pastatų ir technologinių įrenginių skyriaus kompiuterių
migracija į LDKVR tinklą.

V. Aleksandrov

Dalyvauta VR apsaugos sistemų darbuose, perimtos užbaigtos zonos,
perprogramuota dalis atstuminių kortelių, suteiktos vartotojų teisės.

R. Mockus
V. Aleksandrov
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R. Mockus
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Dalyvauta pastato valdymo sistemos BMS diegime ir apmokymuose.

5. Bilietų spausdinimo ir praleidimo sistemos diegimas, suderinimas
su STEKO buhalterine programa.
6. Vaizdo stebėjimo sistemos įsisavinimas, perėmimas, apsaugos
zonų programavimas, apsaugos skyriaus apmokymas.

Įdiegta bilietų spausdinimo ir praleidimo sistema, suderinta su
buhalterine STEKO programa.
Perimta ir įsisavinta vaizdo stebėjimo sistema, suprogramuotos
apsaugos zonos, Apsaugos tarnybos darbuotojai apmokyti dirbti.

7. LDKVR 2012 m. valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir
finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas Kultūros bei Finansų
ministerijoms, bei suvedimas į Finansinės atskaitomybės formų
pildymo, kontrolės ir siuntimo programą. Viešojo sektoriaus
apskaitos ir konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS)
naudojimas, finansinių duomenų suvedimas, sumų derinimas su
kitais VSS subjektais.
8. LDKVR 2013 m. biudžeto programų sąmatų parengimas ir
pateikimas Finansų ministerijai.

Parengtos 2012 m. LDKVR valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir
finansinės ataskaitos, pateiktos LR Kultūros bei Finansų ministerijoms,
suvestos į Finansinės atskaitomybės formų pildymo, kontrolės ir
siuntimo programą VSAKIS, suvesti finansiniai duomenys, sumos
suderintos su kitais VSS subjektais.

9. LDKVR 2013 m. pirkimų sąrašo parengimas pagal skyrių
pateiktus poreikius, galimas sąrašo tikslinimas.

Parengtas ir vėliau patikslintas LDKVR 2013 m. viešųjų pirkimų
planas. Vykdyti viešieji pirkimai, tvarkyta dokumentacija.

10. Išankstinių asignavimų prognozių teikimas ir kasdienis jų
tikslinimas; išankstinės finansų kontrolės vykdymas.

Teiktos ir tikslintos išankstinių asignavimų prognozės, vykdyta
išankstinė finansų kontrolė.

11. 2012 m. valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir finansinių ataskaitų
nuolatinis rengimas ir pateikimas Kultūros bei Finansų
ministerijoms.
12. LDKVR 2014 m. biudžeto projekto rengimas.

Parengtos ir pateiktos 2012 m. valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir
finansinės ataskaitos LR Finansų ir Kultūros ministerijoms.

13. LDKVR 2014–2016 m. strateginio veiklos plano rengimas SIS
sistemoje bei derinimas.

Parengtos ir pateiktos LR Finansų ministerijai LDKVR 2013 m.
biudžeto programų sąmatos.

Parengtas LDKVR 2014 m. biudžeto projektas. Parengti raštai,
sąmatos ir argumentacija dėl papildomo finansavimo poreikio.
Parengtas LDKVR 2014–2016 m. strateginis veiklos planas SIS
sistemoje ir suderintas su LR Kultūros ministerijos Strateginio
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14. LDKVR tarpinių 2013 m. valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir
finansinių ataskaitų nuolatinis rengimas ir pateikimas Lietuvos
Respublikos kultūros bei Lietuvos Respublikos finansų
ministerijoms, bei suvedimas į Finansinės atskaitomybės formų
pildymo, kontrolės ir siuntimo programą.
15. LDKVR skolų ir įsipareigojimų inventorizacija. Dalyvavimas
inventorizuojant LDKVR turtą. Turto inventorizacijos duomenų
sutikrinimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.
16. Kasdienė einamoji buhalterinė veikla, finansinių operacijų
vykdymas, įforminimas ir registravimas, lėšų, finansinių
įsipareigojimų apskaita, kitų buhalterinės apskaitos politikos
aspektų vykdymas.
17. Finansinės ir ūkinės veiklos informacijos rengimas LDKVR
tarybai.
18. Metinės LDKVR viešųjų pirkimų ataskaitos rengimas ir teikimas.
19. Metinio LDKVR viešųjų pirkimų plano rengimas, priežiūra ir
taisymas.
20. Konsultavimas, metodinė pagalba, dokumentų pildymas ir peržiūra
vykdant viešuosius pirkimus.

planavimo skyriumi.
Parengtos ir LR Kultūros ir Finansų ministerijoms pateiktos LDKVR
tarpinės 2013 m. valstybės biudžeto išlaidų vykdymo ir finansinės
ataskaitos, suvesti ataskaitų duomenys į Finansinės atskaitomybės
formų pildymo, kontrolės ir siuntimo programą.
Suinventorizuotos skolos ir įsipareigojimai. Turto inventorizacijos
duomenys sutikrinti su buhalterinės apskaitos duomenimis.
Vykdyta kasdienė einamoji buhalterinė veikla, atliktos, įformintos ir
užregistruotos finansinės operacijos, vykdyta lėšų ir finansinių
įsipareigojimų apskaita, laikytasi kitų buhalterinės apskaitos politikos
reikalavimų.
Rengta ir teikta LDKVR tarybai informacija apie LDKVR finansinę ir
ūkinę veiklą.
Metinė viešųjų pirkimų ataskaita parengta ir pateikta Viešųjų pirkimų
tarnybai.
Parengtas ir patvirtintas viešųjų pirkimų planas, koreguotas pagal
poreikį.
Konsultuoti LDKVR darbuotojai, suteikta metodinė pagalba viešųjų
pirkimų klausimais.
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