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Šių metų sausio 5 d. LNK televizijos laidoje „FTB“, taip pat tos pačios televizijos 
sausio 5 d. laidos „KK2“ pabaigoje bei kelias dienas transliuotuose laidos „FTB“ anonsuose buvo 
paskelbta daug tikrov÷s neatitinkančios informacijos apie Valdovų rūmus, paskleista tikrov÷s 
neatitinkanti bei visuomenę klaidinanti informacija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst÷s 
valdovų rūmų eksponatams įsigyti skirtų l÷šų sumą.  

Tod÷l norime atsakingai ir kategoriškai pareikšti, kad teiginiai, jog „nežinia, kur 
panaudoti 200 mln. Lt.“ arba, kad „180 mln. Lt. buvo skirta eksponatų įsigijimui“ absoliučiai 
neatitinka tikrov÷s (beje, laidoje painioti čia pamin÷ti du skirtingi skaičiai), nes ne kartą yra viešai 
skelbta, jog per 2005–2008 m. Valdovų rūmų eksponatų įsigijimui iš valstyb÷s biudžeto ir 
privatizavimo fondo iš viso buvo skirta 19,5 mln. Lt. (2005 m. – 2,5 mln. Lt., 2006 m. – 2,5 mln. Lt., 
2007 m. – 7,5 mln. Lt., 2008 m. – 7 mln. Lt.). Vadinasi, Valdovų rūmų interjero ekspozicijos 
vertyb÷ms įsigyti buvo skirta 10 kartų mažiau l÷šų, nei laidoje buvo klaidinančiai teigiama. Už 
šias l÷šas buvo įsigytos 402 unikalios XV–XVII a. Gotikos, Renesanso ir Baroko interjero vertyb÷s 
(gobelenai, baldai, kiti taikomosios ir vaizduojamosios dail÷s kūriniai), kurios reikšmingai papild÷ 
Lietuvos muziejinių vertybių rinkinį, tapo neatsiejama Lietuvos nacionalinio paveldo fondo dalimi, 
visos valstyb÷s ir jos piliečių turtu. Didesn÷ įsigytų Valdovų rūmų vertybių dalis viešai prieinama 
visuomenei ir specialistams nuo pat kolekcijos formavimo pradžios, nes nuo 2005 m. eksponuojama 
Taikomosios dail÷s muziejuje bei publikuota daugelyje leidinių, leistų taip pat ir užsienyje. Išsami 
informacija apie 2005–2008 m. Valdovų rūmams įsigytus eksponatus, taip pat ir eksponatų kaina jau 
keletą metų yra viešai skelbiama ir visiems prieinama Valdovų rūmų muziejaus svetain÷je specialiai 
sukurtoje elektronin÷je duomenų baz÷je – http://www.valdovurumai.lt/Tarnyba/Eksponatai.lt.php. 
 

Tikim÷s, kad ateityje nebus skelbiama tokia akivaizdžiai tikrov÷s neatitinkanti 
informacija. 
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