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

ir Kultūros ministerijai  
 

 

Įstaigos kodas 
registre 

3 0 2 2 9 7 6 2 8 

 

Adresas  

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius 

 
 

Telefonas, 

faksas, el. pašto 

adresas 

Tel. (8 5)  212 7476, faks. (8 5)  212 7470, 

el. paštas  info@valdovurumai.lt 
 

Svetainės 
adresas 

internete 

www.valdovurumai.lt 

 

Savininko 

teises ir 

pareigas 
įgyvendinanti 

(-čios) 

institucija (-jos) 

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

 

Muziejaus 
grupė 

I 
 

Muziejaus padalinių 
skaičius 

0 



2 

 

I. Muziejaus rinkinių charakteristika 
 

Eilutės 

kodas 

Muziejaus 

rinkiniuose 

saugomų 

eksponatų 

skaičius iš 

viso 

Per 

ataskaitinius 

metus įsigytų 

eksponatų 

skaičius 

Suinventorintų 

eksponatų 

skaičius iš 

viso 

 

 

Per 

ataskaitinius 

metus 

suinventorintų 

eksponatų 

skaičius 

Per 

ataskaitinius 

metus 

nurašytų 

eksponatų 

skaičius 

Suskaitmenintų 

eksponatų 

skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 

metus 

suskaitmenintų 

eksponatų 

skaičius 

Per ataskaitinius 

metus 

pervertintų 

tikrąja verte 

eksponatų 

skaičius 

Reikia 

restauruoti ir 

prevenciškai

konservuoti 

muziejaus 

eksponatų 

Per ataskaitinius 

metus 

restauruota 

ir prevenciškai 

konservuota 

muziejaus 

eksponatų  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 94024 15512 3188* 959** 0 48265 16917 969 2338 1327 

*Muziejaus veiklos prioritetas – įtraukti į muziejaus apskaitą archeologinių tyrimų metu Valdovų rūmų teritorijoje rastus radinius (~ 500000 vnt.), sudarant palankias sąlygas 

juos tyrinėti, visi iki 2016 m. į apskaitą įtraukti eksponatai (91957 vnt.)  turi detaliuosius aprašus pirminės apskaitos knygos prieduose ir elektroninėse duomenų bazėse, į eksponatų 

inventorines knygas, kol nebus įgyvendintas pagrindinis uždavinys, įtraukiama tik nedidelė jų dalis. 

** Iš viso 2016 m. suinventorinta 16470.; iš jų 15511 pirminės apskaitos inventorinėse knygose ir jų detaliuosiuose prieduose 959 eksponatų inventorinėse knygose. 

 
II. Muziejaus veikla 

1. Lankytojai ir edukacinė veikla 
 

Eilutės 

kodas 

Apsilankymų 

muziejuje skaičius 

per ataskaitinius 

metus 

Edukacinių 

užsiėmimų 

temų skaičius iš viso 

Per ataskaitinius 

metus parengtų 

edukacinių 

užsiėmimų temų 

skaičius 

Per ataskaitinius 

metus surengtų 

edukacinių 

užsiėmimų 

skaičius 

Edukacinių 

užsiėmimų dalyvių 

skaičius per 

ataskaitinius metus 

Per ataskaitinius 

metus surengtų 

muziejaus 

renginių skaičius 

Fondų lankytojų 

skaičius per 

ataskaitinius metus 

Apsilankymų 

muziejaus interneto 

svetainėje skaičius 

per ataskaitinius 

metus 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

02 200706 47 31 1092 21592 182 164 148878 
 

2. Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla 
 

Eilutės 

kodas 

Per ataskaitinius 

metus eksponuota 

muziejaus 

eksponatų 

 

Per ataskaitinius 

metus paskolinta 

muziejaus 

eksponatų 

 

Per ataskaitinius 

metus pasiskolinta 

kultūros vertybių 

 

 

Per ataskaitinius 

metus atnaujintų 

muziejaus 

ekspozicijų 

skaičius  

 

 

Per ataskaitinius metus surengta 

muziejaus parodų  

Per ataskaitinius 

metus muziejaus 

surengtų 

virtualių parodų 

skaičius 

 

 

Per ataskaitinius metus išleista 

leidinių 

Iš viso 

 

Iš jų tarptautinių 

 

 

Rinkinį 

populiarinantys 

leidiniai 

Kiti leidiniai 

 

 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02 2359 620 251 2 5 4 2 3 9 
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III. Muziejaus darbuotojai  
 

Eilutės 

kodas 

Muziejaus 

darbuotojų 

skaičius iš viso 

Administracijos 

darbuotojų 

skaičius 

 

Muziejininkų 

skaičius 

Kitų 

darbuotojų 

skaičius 

Dalyvavusių seminaruose, 

kursuose ir stažuotėse 

muziejaus darbuotojų 

skaičius 

A 1 2 3 4 5 

03 129 6 53 70 73 
 

IV. Muziejaus patalpos ir gautos lėšos 
 

Eilutės 

kodas 

Muziejaus patalpų 

plotas, kv. m 

Muziejaus 

parodoms ir vidaus 

ekspozicijoms 

skirtas plotas, kv. m 

Muziejaus 

lauko 

ekspozicijų 

plotas, ha 

Rinkinių 

saugyklų 

plotas, 

kv. m 

Muziejaus 

pastatų 

skaičius 

Išnuomotų  

muziejaus 

patalpų plotas, 

kv. m 

Gauta lėšų, Eur 

Iš viso Iš jų 

Steigėjo skirti 

asignavimai 

Kitos lėšos 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04 15502,09  3838,07 0 784,64 7 58,7 9707676,61 9175679,12 531997,49 

 

Direktorius_______________________________________________________________________________________Vydas Dolinskas 
(parašas)                                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernesta Sargūnaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. 8 5 212 7476, info@valdovurumai.lt 

(užpildžiusiojo anketą vardas, pavardė, pareigybė, tel. Nr., el. p.) 


