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Vilnius
Siekdamas gerinti muziejų veiklos ir jų teikiamų paslaugų lankytojams kokybę:
1. P a k e i č i u Muziejų veiklos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-429 „Dėl Muziejų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.
100-3872; 2010, Nr. 84-4447), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
2. Į s a k a u nacionalinių ir respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros
ministerija, direktoriams užtikrinti dalyvavimą muziejų veiklos vertinime šiuo įsakymu patvirtintuose
nuostatuose nustatyta tvarka.
3. N u s t a t a u, kad Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Lietuvos liaudies buities muziejaus ir
Lietuvos jūrų muziejaus iki 2012 metų sausio 1 d. gauti įvertinimai laikomi galiojančiais 3 metus nuo gautą
įvertinimą patvirtinančio kultūros ministro įsakymo išleidimo datos.
4. R e k o m e n d u o j u respublikinių muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, savivaldybių,
žinybiniams ir kitiems muziejams dalyvauti vertinime šiuo įsakymu patvirtintuose nuostatuose nustatyta
tvarka.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-429
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-698
redakcija)

MUZIEJŲ VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Muziejų veiklos vertinimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato muziejų, kurie yra juridiniai asmenys
(toliau – muziejus), veiklos vertinimo uždavinius ir bendruosius principus, sritis ir jų dalis, organizavimą ir
vykdymą, Muziejų veiklos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą bei informavimą apie
įvertinimą.
2. Muziejų veiklos vertinimo tikslas – užtikrinti muziejų veiklos kokybę, atliekant sistemingą muziejų valdymo
ir vadybos, muziejinių rinkinių (toliau – rinkinių) valdymo ir vadybos bei paslaugų lankytojams kokybės lygio
nustatymą bei įgyvendinant Komisijos teikiamas rekomendacijas (toliau – rekomendacijas) muziejų veiklai gerinti.

3. Muziejų veiklos vertinimą organizuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau –
Ministerija).
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
Muziejaus veiklos vidinis vertinimas – muziejaus atliekamas savo veiklos kokybės vertinimas pagal
vertinimo sritis ir jų dalis remiantis šiuose nuostatuose nustatytais kriterijais (toliau – vidinis vertinimas).
Muziejaus veiklos išorinis vertinimas – Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintos
Komisijos atliekamas muziejaus veiklos kokybės vertinimas pagal vertinimo sritis ir jų dalis remiantis šiuose
nuostatuose nustatytais kriterijais ir Komisijos rekomendacijų dėl muziejaus veiklos tobulinimo pateikimas
(toliau – išorinis vertinimas).
Įvertintas muziejus – Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu įvertinimą nustatytam terminui
gavęs ir į Įvertintų muziejų sąrašą, skelbiamą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto
svetainėje, įtrauktas muziejus.
Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme (Žin., 1995,
Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 1042322; 2010, Nr. 15-699), Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 (Žin.,
2006, Nr. 1-3), (toliau – Instrukcija) vartojamas sąvokas.
II. VERTINIMO UŽDAVINIAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI
5. Vertinimo uždaviniai:
5.1. skatinti, kad valstybės biudžeto lėšos, skiriamos muziejų veiklai, būtų naudojamos racionaliai,
efektyviai valdant ir populiarinant muziejų rinkinius bei teikiant kokybiškas paslaugas lankytojams;
5.2. vykdyti sistemingą muziejų veiklos kokybės vertinimą ir įgyvendinti rekomendacijas dėl jos
gerinimo;
5.3. vykdyti informacijos apie muziejų veiklos kokybę sklaidą.
6. Vertinimo bendrieji principai:
6.1. aktualumas – vertinimui pateikiami ne senesni nei dvejų metų (praėjusių ir einamųjų kalendorinių
metų) muziejaus veiklos duomenys;
6.2. tęstinumas – vertinimas atliekamas ne dažniau kaip kas vieneri metai ir ne rečiau kaip kas penkeri
metai, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip;
6.3. objektyvumas – vertinimas atliekamas dalykiškai, nešališkai, neturint išankstinės nuomonės ir vadovaujantis
šiais nuostatais;
6.4. etiškumas – vertinimas atliekamas pagal etikos ir bendrosios moralės normas, sąžiningai, atsakingai
ir laikantis Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Etikos kodekso nuostatų;
6.5. viešumas – informacija apie įvertintus muziejus ir muziejams suteiktus įvertinimus skelbiama viešai
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje.
III. VERTINIMO SRITYS IR JŲ DALYS
7. Muziejaus veikla vertinama pagal šias vertinimo sritis ir jų dalis:
7.1. Veiklos sritis „Muziejaus valdymas ir vadyba“ ir jos dalys:
7.1.1. Dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams;
7.1.2. Veiklos planavimas ir kontrolė;
7.1.3. Organizacinė struktūra;
7.1.4. Personalo kvalifikacija ir darbuotojų gebėjimų ugdymas;
7.1.5. Finansinių išteklių valdymas;

7.1.6. Viešieji ryšiai.
7.2. Veiklos sritis „Rinkinių valdymas ir vadyba“ ir jos dalys:
7.2.1. Rinkinių komplektavimas;
7.2.2. Eksponatų saugojimas;
7.2.3. Eksponatų apskaita;
7.2.4. Eksponatų restauravimas ir prevencinis konservavimas;
7.2.5. Rinkinių tyrimai ir populiarinimas;
7.2.6. Edukacinė veikla;
7.2.7. Partnerystė ir bendradarbiavimas.
7.3. Veiklos sritis „Paslaugos lankytojams“ ir jos dalys:
7.3.1. Lankytojų informavimas ir aptarnavimas;
7.3.2. Paslaugos lankytojams.
8. Vertinamas muziejus privalo atlikti vidinį savo veiklos vertinimą ir pateikti informaciją apie visas šių
nuostatų 7 punkte nurodytas vertinimo sritis ir jų dalis pagal šių nuostatų 1 priede pateiktame muziejaus
veiklos vidinio vertinimo Klausimyne (toliau – Klausimynas) nustatytus vertinimo kriterijus.
IV. VERTINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
9. Vertinimas susideda iš muziejaus veiklos vidinio ir išorinio vertinimų. Vidinį vertinimą, užpildant šių
nuostatų 1 priede pateiktą Klausimyną, atlieka muziejus. Išorinį vertinimą, užpildant šių nuostatų 2 priede
pateiktas Muziejaus veiklos išorinio vertinimo anketas (toliau – Anketa) ir šių nuostatų 3 priede pateiktą
Muziejaus veiklos išorinio vertinimo pažymą (toliau – Pažyma), atlieka Komisija.
10. Muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, išorinis vertinimas vykdomas
Ministerijos interneto svetainėje kiekvienų metų pirmąjį pusmetį paskelbus einamaisiais metais vertinamų
muziejų sąrašą ir planuojamą vertinimo terminą. Reikalui esant, Ministerija gali atlikti muziejaus, kurio
savininko teises ir pareigas įgyvendina, išorinį vertinimą ne mažiau kaip prieš 1 mėnesį iki numatomo
išorinio vertinimo dienos raštu informavusi muziejų.
11. Pirmiausiai atliekamas muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, išorinis
vertinimas. Kitų muziejų išorinis vertinimas atliekamas muziejui pateikus Ministerijai prašymą dėl
muziejaus veiklos išorinio vertinimo.
12. Kad būtų atliktas muziejaus išorinis vertinimas, muziejus Ministerijai pateikia šiuos dokumentus
(toliau – vertinimo dokumentai):
12.1. prašymą su pridedamais muziejaus veiklos vidinio vertinimo dokumentais (užpildytu Klausimynu);
12.2. steigimo dokumento nuorašą, išskyrus tuos muziejus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina
Ministerija;
12.3. dokumentų nuorašus, patvirtinančius muziejaus valdomų pastatų ir sklypų teisinę registraciją.
13. Vertinimo dokumentai teikiami Ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriui ir registruojami Ministerijos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje.
14. Priimtus vertinimo dokumentus atsakingas Ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės
visuomenės plėtros skyriaus valstybės tarnautojas per 15 darbo dienų patikrina ir informuoja muziejų raštu arba
elektroniniu paštu apie tinkamai arba netinkamai pateiktus vertinimo dokumentus.
15. Tinkamai pateiktus vertinimo dokumentus atsakingas Ministerijos Kultūros politikos departamento
Informacinės visuomenės plėtros skyriaus valstybės tarnautojas perduoda Komisijai, kuri ne vėliau kaip per
3 mėnesius nuo minėtų dokumentų pateikimo Ministerijai dienos atlieka išorinį muziejaus veiklos vertinimą ir
pateikia rašytines rekomendacijas dėl muziejaus veiklos tobulinimo.
16. Netinkamai pateikus vertinimo dokumentus, muziejus, kuris yra įtrauktas į šių nuostatų 10 punkte
minimą sąrašą, privalo Ministerijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo informavimo apie netinkamą

vertinimo dokumentų pateikimą dienos pateikti trūkstamus dokumentus arba ne vėliau kaip per vieną mėnesį
pakartotinai teikti prašymą ir vertinimo dokumentus. Kiti muziejai pakartotinai teikti prašymą gali ne anksčiau
kaip po vienerių metų nuo ankstesniojo prašymo Ministerijai pateikimo dienos.
V. KOMISIJA IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
17. Muziejų išorinį vertinimą atlieka kultūros ministro įsakymu trejiems metams patvirtinta septynių
narių Komisija, į kurios sudėtį įeina keturi nariai, deleguoti Lietuvos muziejų asociacijos, tarp kurių yra bent
vienas nacionalinio arba respublikinio muziejaus vyriausiasis rinkinių saugotojas ir bent vienas aukščiausiąją
arba eksperto kategoriją turintis restauratorius, bei trys nariai, deleguoti Ministerijos, tarp kurių yra bent
vieno įvertinto muziejaus atstovas.
18. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir nariai. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
19. Komisijos narių sąrašas skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje.
20. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.
21. Pirmajame posėdyje Komisija iš savo narių renka Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko
pavaduotoją.
22. Posėdžiams vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
23. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau nei pusė Komisijos narių.
24. Komisijos posėdžiai rengiami vertinamame muziejuje arba Komisijai nusprendus – Ministerijoje.
Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Ministerija.
25. Komisijos posėdžio metu rašomas posėdžio protokolas. Protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis asmuo
ir Komisijos sekretorius.
26. Komisijos posėdžiai rengiami vadovaujantis einamaisiais metais vertinamų muziejų sąrašu ir
prireikus pagal poreikį.
27. Komisijos sekretorius suderina posėdžio datą ir laiką su vertinamu muziejumi ir apie tai bei apie
posėdžio darbotvarkę informuoja Komisijos narius ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatytos
posėdžio datos.
28. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui arba
Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos posėdžio datos.
29. Komisija atlieka muziejaus veiklos išorinį vertinimą:
29.1. analizuoja muziejaus pateiktus veiklos vidinio vertinimo dokumentus;
29.2. susipažįsta su muziejaus veikla Komisijos posėdžio muziejuje metu;
29.3. apibendrina muziejaus veiklos vidinio ir išorinio vertinimų rezultatus bei rengia ir ne vėliau nei per
keturiolika darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos teikia išvadą kultūros ministrui dėl įvertinimo
muziejui suteikimo ir įtraukimo į Įvertintų muziejų sąrašą arba įvertinimo nesuteikimo;
29.4. teikia rekomendacijas kultūros ministrui dėl muziejaus veiklos gerinimo.
30. Komisijos narys vertina muziejaus veiklą pagal muziejaus pateiktus veiklos vidinio vertinimo
dokumentus ir susipažinęs su muziejaus veikla Komisijos posėdžio muziejuje metu, skirdamas įvertinimus
„labai gerai“, „gerai“, „patenkinamai“ ir „nepatenkinamai“ pagal vertinimo sritis ir jų dalis, užpildydamas
Anketą.
31. Pagal posėdyje dalyvavusių Komisijos narių įvertinimus apibendrinus galutinius kiekvienoje išorinio
vertinimo srityje gautus įvertinimus, pildoma Pažyma, kurioje pateikiama išvada dėl įvertinimo muziejui
suteikimo termino arba įvertinimo nesuteikimo ir pakartotinio muziejaus veiklos vertinimo. Pažymą pasirašo
Komisijos pirmininkas arba jo nesant Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Komisijos sekretorius.
32. Komisija gali siūlyti įvertinti muziejų:
32.1. penkeriems metams, jei išorinio vertinimo metu gautas įvertinimas yra ne mažiau nei „gerai“ visose
vertinimo srityse;

32.2. trejiems metams, jei išorinio vertinimo metu gautas įvertinimas „patenkinamai“ yra bent vienoje
vertinimo srityje;
32.3. neigiamai, jei išorinio vertinimo metu gautas įvertinimas „nepatenkinamai“ yra bent vienoje
vertinimo srityje.
33. Komisija teikia:
33.1. esant teigiamam išoriniam vertinimui, kultūros ministrui išvadą apie vertinimo pagal sritis
rezultatus bei rekomenduojamą suteikti muziejui įvertinimo terminą penkeriems arba trejiems metams,
įtraukiant jį į Įvertintų muziejų sąrašą;
33.2. esant neigiamam išoriniam vertinimui, kultūros ministrui išvadą apie vertinimo pagal sritis
rezultatus bei rekomendaciją nesuteikti teigiamo vertinimo ir atlikti pakartotinį vertinimą;
34. Kultūros ministras, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas, priima įsakymą dėl įvertinimo muziejui
suteikimo penkeriems arba trejiems metams ir muziejaus įtraukimo į Įvertintų muziejų sąrašą ir
rekomendacijų muziejaus veiklai gerinti patvirtinimo.
35. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, Anketos, Pažymos, susirašinėjimo medžiaga ir kt.)
saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka Ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros
skyriuje.
VI. INFORMAVIMAS APIE ĮVERTINIMĄ
36. Muziejus apie išorinio vertinimo rezultatus informuojamas Ministerijos raštu ne vėliau kaip per penkias
darbo dienas nuo atitinkamo kultūros ministro įsakymo priėmimo. Kartu su minėtu raštu siunčiama atitinkamo
kultūros ministro įsakymo kopija.
37. Apie muziejaus išorinį vertinimą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje, Įvertintų muziejų
sąraše, nurodant muziejui suteikto įvertinimo terminą.
38. Muziejus, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija ir kurio išorinis vertinimas yra
neigiamas, privalo ne vėliau kaip per vienerius metus pašalinti trūkumus, nustatytus vertinimo srityse ir jų
dalyse, kurios įvertintos „nepatenkinamai“, bei pakartotinai teikti prašymą ir vertinimo dokumentus. Dėl kitų
muziejų, kurių išorinis vertinimas neigiamas, dalyvavimo pakartotiniame išoriniame vertinime sprendžia
savininko teises įgyvendinanti institucija, juridinio asmens valdymo organas arba steigėjas.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Kultūros ministro įsakymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
__________________

